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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, Ukrajiny, 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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Ochrana republiky z historicko-právneho pohľadu
Vladislav Birás
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok pojednáva o právnom vývoji ochrany republiky prostredníctvom trestného práva.
Predstavuje právne predpisy či už osobitné zákony alebo kódexy, ktoré pod hrozbou trestu postihovali
konania namierené proti právam a právom chráneným záujmom štátu, ako ústavné zriadenie,
bezpečnosť, samostatnosť, územná celistvosť, zvrchovanosť a pod. Článok sa zaoberá obdobím od
vzniku ČSR 1918 až po súčasný trestný zákon č. 300/2005 Z. z.
Kľúčové slová: ochrana republiky, trestné činy proti republike, zákon na ochranu republiky, trestný
zákon.
Abstract: The article deals with the history of the protection of the Republic through criminal
substantive law. It introduces the legal regulation, special acts or codes, which under the penalty affect
conductions actions pointed against rights and law protected interests of the State as constitutional
system, security, autonomy, sovereignty, territorial integrity and the like. The article deals with the
period from the establishment of Czechoslovakia in 1918 to the current Criminal Code No. 300/2005
Coll.
Key words: protection of the Republic, criminal offences against the Republic, act on the protection of
the Republic, criminal code.
1

ÚVOD

Hodnoty a záujmy, na ktorých trestnoprávnej ochrane trvá štát, sú predovšetkým
a) základy republiky, medzi ktoré patrí najmä ústavné zriadenie, územná celistvosť,
samostatnosť, zvrchovanosť, obranyschopnosť, a
b) bezpečnosť republiky v oblasti ochrany najdôležitejších utajovaných skutočností, ktoré
vzhľadom na ochranu štátnych záujmov a ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej
organizácie alebo združenia štátov, na ktorú sa štát zaviazal, treba chrániť cudzou mocou,
cudzím činiteľom alebo nepovolanou osobou.
Tieto hodnoty a záujmy štátu boli na území Slovenska chránené buď osobitným, špeciálnym
zákonom na ochranu republiky, resp. zákonom o trestných činoch proti štátu, alebo v osobitnej hlave
v rámci trestného kódexu. Na území Slovenska platné právne normy upravujúce trestné činy proti štátu
boli v osobitnom zákone obsiahnuté od roku 1923 až do roku 1950, konkrétne:
1. zákon č. 50/1923 Zb. z. a n. na ochranu republiky, prijatý Národným zhromaždením ČSR dňa
19.3.1923,
2. zákon č. 320/1940 Sl. z. o trestných činoch proti štátu, prijatý Snemom Slovenskej republiky
dňa 26.11.1940,
3. zákon č. 231/1948 Zb. na ochranu ľudovodemokratickej republiky, prijatý Národným
zhromaždením ČSR dňa 6.10.1948.
V roku 1950 bolo v Československu trestné právo hmotné aj procesné kodifikované. Po prvýkrát
bol československým zákonodarným orgánom prijatý kódex trestného práva hmotného – trestný
zákon. Od roku 1950 až do dnešných čias je problematika trestných činov proti štátu upravená už nie
osobitným, špeciálnym zákonom, ale v samostatnej hlave osobitnej časti trestného zákona. Konkrétne
ide o nasledovné zákony (kódexy):
1. prvá hlava osobitnej časti zákona č. 86/1950 Zb. Trestný zákon, prijatého Národným
zhromaždením ČSR dňa 12. 7.1950,
2. prvá hlava osobitnej časti zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon, prijatého Národným
zhromaždením ČSR dňa 29.11.1961,
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3.
2

siedma hlava osobitnej časti zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, prijatého Národnou
radou SR dňa 20.5.2005.
OBDOBIE PRVEJ A DRUHEJ ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

Dňa 28.10.1918 bolo zákonom č. 11/1918 Zb. vyhlásené zriadenie samostatného
československého štátu. Ustanovením čl. 2 tohto zákona bol recipovaný dovtedajší rakúsky a uhorský
právny poriadok. Súčasťou československého právneho poriadku sa tak stali bývalý rakúsky trestný
zákon (zák. č. 117/1852 r. z. o zločinoch, prečinoch a priestupkoch) a bývalý uhorský zákonný článok
V/1878 Trestný zákonník o zločinoch a prečinoch. Keďže recepčnej norme v čl. 2 zák. č. 11/1918 Zb.
chýbala derogačná časť, teda šlo o recepciu práva úplnú, bez výhrady, československými právnymi
normami sa stali tiež ustanovenia upravujúce ochranu bývalého štátu, jeho režimu či panovníckej
rodiny, obsiahnuté v siedmej hlave prvého dielu zák. č. 117/1852 r. z., pojednávajúcej o zločinoch
velezrady, urazenia Veličenstva a údov domu cisárskeho a rušenia verejného pokoja, či napr.
ustanovenia prvej až šiestej hlavy druhého dielu zák. čl. V/1878 o trestných činoch velezrady,
obťažovania členov kráľovského domu a urážky kráľa, nevernosti, búrenia sa proti ústave, zákonu,
vrchnostiam alebo vrchnostenským úradom, vzbury a ďalších zločinov a prečinov proti brannej moci.1
Vo vtedajšom Československu tak nastala zvláštna situácia. Československo malo formu vlády
republiku, avšak jeho právo pod hrozbou sankcie (trestu) poskytovalo ochranu pomerom bývalej
monarchie a panovníkovi. V prvých dňoch existencie novej republiky je možné z politického hľadiska
pochopiť bezvýhradnú recepciu trestnoprávnej ochrany štátu bývalej monarchie, pretože samotný zák.
č. 11/1918 Zb. formu vlády nového štátu ešte konkrétne nedefinoval, len v čl. 1 vymedzil, že štátnu
formu určí Národné zhromaždenie po dohode s Československou národnou radou v Paríži. Tento
paradox však bol vystupňovaný po prijatí zákona č. 37/1918 Zb. o dočasnej ústave, ktorá síce výslovne
nedeklarovala republikánsko-demokratickú formu štátu, ale obsah ustanovení o prezidentovi republiky
(čl. 7 a nasl.), o zákone o všeobecných právach občanov (čl. 6) či o vyhlasovaní rozsudkov a nálezov
súdov v mene republiky (čl. 13) konkludentne určil definitívny rozchod s monarchiou ako formou vlády
a indikoval nástup republikánskej formy vlády a demokratického štátneho zriadenia.
V týchto súvislostiach vyvstala osobitná trestno-procesná otázka, ako ďalej postupovať
s právnymi vzťahmi založenými na základe týchto trestnoprávnych ustanovení predo dňom
28.10.1918. Išlo teda o právny problém, či sa má v trestných konaniach o skutkoch proti štátu
spáchaných predo dňom 28.10.1918 ďalej pokračovať, alebo dokonca začať trestné stíhanie, ak skutok
vykazuje znaky niektorého z trestných činov proti štátu, avšak trestné stíhanie doposiaľ nebolo začaté,
alebo či sa v týchto veciach má konanie zastaviť a ak áno, tak z akého právneho titulu.
Podľa čl. 3 zák. č. 11/1918 Zb. všetky štátne úrady (pod ktoré extenzívnym výkladom
a s ohľadom na zámer zákonodarcu recipovať celú štátnu organizáciu treba zaradiť aj súdy) dočasne
úradujú a konajú podľa doterajších právnych predpisov. To znamená, že aj československé súdy mali
povinnosť v konaniach vo veciach trestných činov proti štátu spáchaných pred 28.10.1918, ak nebol
dôvod pre zastavenie konania, ďalej pokračovať, resp. začať trestné stíhanie. Recipovaný trestný
poriadok rakúsky ani uhorský zmenu ústavných pomerov či vznik nového štátu ako dôvod zastavenia
konania nepoznali, rovnako sa neudiala ani zmena alebo zrušenie zákona (resp. predmetných
ustanovení), s ktorou by bol spojený zánik trestnosti, a preto s ohľadom na ustanovenie čl. 3 zák. č.
11/1918 Zb. československé súdy mali povinnosť trestné činy spáchané ešte v čase bývalej monarchie
prejednať, rozhodnúť o nich a v prípade dokázania viny páchateľa potrestať a trest vykonať. Túto
záležitosť však Národný výbor československý pomerne rýchlo vyriešil prijatím nariadenia č. 28 Zb. zo
dňa 5.11.1918 o amnestii, na základe ktorého odpustil uložený, ale ešte nevykonaný trest a s ním
spojené negatívne následky (najmä v podobe straty volebného práva a voliteľnosti do verejných
zborov) za trestné činy proti štátu spáchané do dňa 28.10.1918 a nariadil, aby sa pre tieto trestné činy
trestné konanie nezačínalo alebo ak už bolo začaté, aby sa v ňom ďalej nepokračovalo (§ 1 a § 2 nar.
č. 28/1918 Zb.). Šlo o využitie práva abolície, agraciácie a rehabilitácie, ktoré podľa právnych
predpisov bývalej monarchie patrilo panovníkovi ako hlave štátu. Recepciou práva tieto práva mali
prejsť na hlavu československého štátu. Keďže však československý štát v deň prijatia uznesenia
o amnestii (5.11.1918) ešte svoju hlavu nemal, ale podľa zák. č. 11/1918 Zb. jediným a výlučným
vykonávateľom štátnej zvrchovanosti, a teda aj výkonnej moci vrátane právomoci hlavy štátu, bol
1

Bližšie pozri LACLAVÍKOVÁ, M. – ŠVECOVÁ, A. Pramene práva na území Slovenska II (1790 –
1918), s. 537 a nasl.
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Národný výbor československý, tento ústavne konformným spôsobom prijatím nar. č. 28/1918 Zb.
o amnestii poskytol súdom vo veciach trestných činov proti štátu spáchaných predo dňom 28.10.1918
právny titul pre zastavenie konania alebo odloženie trestného stíhania.
Trestnoprávne ustanovenia recipovaného bývalého rakúskeho a uhorského trestného zákona
poskytujúce ochranu záujmom bývalej monarchie a panovníkovi stratili platnosť nadobudnutím
účinnosti derogačnej časti recepčnej normy čl. 2 zák. č. 11/1918 Zb. obsiahnutej v ustanovení čl. IX
zák. č. 121/1920 Zb., ktorým sa uvádza ústavná listina ČSR,2 a to z dôvodu ich rozporu
s republikánskou formou štátu a s ústavnou listinou, predovšetkým s jej ustanoveniami, ktoré
deklarovali československý štát za demokratickú republiku, ktorej hlavou je volený prezident. 3 Výslovne
boli zrušené až novým zákonom postihujúcim konania namierené proti právam a právom chráneným
záujmom štátu, a to zákonom č. 50/1923 Zb. na ochranu republiky. Podľa nášho názoru, zákonodarca
sledoval princíp právnej istoty v tom zmysle, že výslovne ustanovil zrušenie týchto trestnoprávnych
ustanovení, a teda definitívny zánik ich platnosti v ČSR, pretože derogačná klauzula recepčnej normy
ani iný právny predpis neuviedli ani taxatívne, ani demonštratívne, ani úvahou, ktoré právne predpisy
pre nesúlad s ústavnou listinou a republikánskou formou štátu stratili platnosť. Mohol tak nastať
problém právnej interpretácie, či: (a) recipované právne predpisy bývalej monarchie sú zrušené en
bloc, alebo, (b) či stratili platnosť len ustanovenia o trestných činoch proti bývalému štátu, avšak
platnosť ostatných ustanovení zostala nedotknutá, alebo (c) platnosť stratili len niektoré časti
konkrétneho ustanovenia o trestnom čine proti bývalému štátu, avšak ostatné jeho časti zostávajú
naďalej v platnosti; táto možnosť mohla nastať pri zložitých skutkových podstatách alternatívnych, keď
napr. konkrétny trestný čin bolo možné spáchať viacerými konaniami A, B alebo C, avšak pre nesúlad
s ústavnou listinou platnosť stratilo ustanovenie len v časti vyjadrujúcej spáchanie tohto trestného činu
konaním C.
Trestnoprávne ustanovenia ochraňujúce bývalú monarchiu a panovníka podľa nášho názoru
stratili účinnosť zriadením samostatného československého štátu dňom 28.10.1918. Zákon vyhlásil
zriadenie nového zvrchovaného štátu československého, nezávislého od Rakúsko-uhorskej
monarchie, ktorého výlučným predstaviteľom zvrchovanosti je Národný výbor československý a nie
rakúsko-uhorský panovník. Československo teda nemalo cisára, resp. kráľa, a preto nebolo možné
s ohľadom na územnú pôsobnosť trestného zákona spáchať napr. trestný čin urážky kráľa, pretože
tejto skutkovej podstatne vzhľadom na zmenu ústavných pomerov po dni 28.10.1918 chýbal objekt
trestného činu, ktorému by toto ustanovenie poskytovalo ochranu. To znamená, že trestnoprávne
ustanovenia o trestných činoch proti štátu recipované z bývalého rakúskeho a uhorského trestného
zákona formálne naďalej zostávali v platnosti, avšak nemali konštitutívny charakter, nezakladali práva
a povinnosti a nemohli vytvoriť nové právne vzťahy, a to práve z dôvodu, že neexistoval objekt,
ktorému by poskytovali ochranu. Pretože zákon neprehlásil, že tieto ustanovenia nie sú ďalej trestnými
činmi, zostali naďalej právnymi normami platnými ako súčasť československého právneho poriadku
najneskôr do roku 1923, avšak právnymi normami fakticky neúčinnými (neúčinnými ex facto), teda
normami obsolétnymi, vyjdenými z užívania.4
V histórii československej legislatívy bol špeciálny trestný zákon pre trestné činy proti štátu,
zákon na ochranu republiky, po prvýkrát schválený Národným zhromaždením ČSR dňa 19.3.1923.
V zbierke zákonov bol publikovaný pod č. 50/1923 Zb. Formálne rozdelený do štyroch hláv, z ktorých
prvé tri hlavy tvorili (prevažne) osobitnú časť trestného práva hmotného obsahujúcu katalóg trestných
činov proti republike (trestné činy úkladov o republiku, trestné činy poškodzovania republiky a útokov
na ústavných činiteľov a trestné činy ohrozovania mieru v republike a jej vojenskej bezpečnosti)
a štvrtá hlava obsahovala niektoré ustanovenia všeobecnej časti trestného práva hmotného, trestnoprocesné ustanovenia a prechodné a záverečné ustanovenia. Prioritným účelom zákona bolo chrániť:
a) základy republiky, predovšetkým jej existenciu a samostatnosť garantovanú mierovými
zmluvami prijatými po prvej svetovej vojne, jej jednotnosť a demokraticko-republikánsku štátnu
formu zaručené ústavnou listinou č. 121/1920 Zb.,
2

Podľa čl. IX zák. č. 121/1920 Zb., ktorým sa uvádza ústavná listina ČSR, mali v deň účinnosti
ústavnej listiny ČSR, t.j. v deň 6.3.1920, stratiť platnosť všetky ustanovenia, ktoré odporovali tejto
ústavnej listine a republikánskej forme štátu, ďalej všetky skoršie ústavné zákony, aj keď by ich
jednotlivé ustanovenia neboli v priamom rozpore s ústavnými zákonmi Československej republiky.
3
Podľa § 2 ústavnej listiny ČSR, uvedenej zákonom č. 121/1920 Zb., štát československý je
demokratická republika, ktorej hlavou je volený prezident.
4
Bližšie k obsolétnosti právnych noriem pozri GÁBRIŠ, T. Právo a dejiny: Právnohistorická
propedeutika, s. 167 a nasl.
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b) bezpečnosť republiky, jej brannú moc, členov armády, štátne a vojenské tajomstvo,
c) najvyšších ústavných činiteľov, ktorí boli ústavným a byrokratickým spôsobom povolaní
k správe štátu, verejné zastupiteľské zbory, ich nerušený výkon ústavnej činnosti (výkon
funkcie, úradu), život a zdravie ústavných činiteľov,
d) pokojnú náladu obyvateľstva, pokojný štátny život pred poburovaním proti štátu pre jeho vznik,
proti jeho samostatnosti, ústavnej jednotnosti, demokratickej forme, pred popudzovaním
obyvateľstva proti jednotlivým skupinám obyvateľstva pre ich národnosť, rasu, jazyk,
náboženstvo, a pod.,
e) autoritu štátu poskytnutím ochrany pred hanobením republiky, národa a národnostných menšín,
pred rozširovaním nepravdivých správ, vyzývaním k neplneniu zákonných povinností,
schvaľovaním trestných činov a pod.
3

OBDOBIE SLOVENSKÉHO ŠTÁTU A SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ďalším zlomovým bodom v štátoprávnom vývoji Slovenska bol rok 1939, kedy Slovenský snem
zákonom č. 1 Sl. z. zo dňa 14.3.1939 o samostatnom Slovenskom štáte vyhlásil dovtedy v rámci
Československej republiky autonómnu Slovenskú krajinu za samostatný a nezávislý Slovenský štát.
Podľa recepčnej normy obsiahnutej v § 3 tohto zákona, „doterajšie zákony, nariadenia a opatrenia
ostávajú v platnosti so zmenami, ktoré vyplývajú z ducha samostatnosti Slovenského štátu“. Táto
recepcia teda bola bezvýhradná, avšak predpokladala automatické, ale bližšie nešpecifikované.
Trestnoprávne ustanovenia na ochranu štátu, ktoré boli Slovenským štátom recipované,
upravoval zák. č. 50/1923 Zb. na ochranu republiky. S aplikáciou ustanovení tohto zákona v praxi
súdmi Slovenského štátu (resp. Slovenskej republiky po prijatí ústavy) čo do kvalifikácie trestných
činov neboli väčšie problémy, pretože v prevažnej väčšine skutkových podstát nedošlo k zmene
chránenej hodnoty (objektu trestného činu). Keď v roku 1918 bola zriadená samostatná
Československá republika, mnoho skutkových podstát trestných činov poskytujúcich ochranu bývalej
monarchii, jej panovníkovi a vrchnostiam kvôli novým ústavným pomerom stratilo opodstatnenie. Oproti
roku 1918 sa ústavné pomery vyhlásením Slovenského štátu vo vzťahu k objektom trestných činov
upravených zákonom na ochranu republiky zmenili len v minimálnej miere. Novokonštituovaný
Slovenský štát mal takisto ako aj ČSR republikánsku formu štátu s vybudovanými mocenskými
štruktúrami charakteristickými pre republiku, a to prezidenta, vládu a parlament. Navyše zák. č.
50/1923 Zb. na ochranu republiky mal text svojich ustanovení formulovaný tak, že objekt sa nespájal
s konkrétnym a nezameniteľným subjektom práva (napr. „Československá republika“, „prezident ČSR“,
„člen vlády ČSR“), ale bol označený len všeobecným pomenovaním, napr. formy štátu, či istej ústavnej
funkcie, úradu (teda „republika“, „prezident republiky“, „člen vlády“). Z toho vyplýva, že vytvorením
nového štátu došlo k zmene subjektu, ktorému poskytovala právna norma ochranu bez toho, aby sa
muselo zmeniť jej autentické znenie čo do označenia hodnoty (objektu), ktorej sa ochrana poskytovala.
Počas existencie Slovenskej republiky bol prijatý vlastný špeciálny trestný zákon chrániaci
republiku, a to zákon č. 320/1940 Sl. z. o trestných činoch proti štátu, ktorým zároveň na území
Slovenskej republiky bol zrušil zákon č. 50/1923 Zb., ktorý, ako uviedol spravodajca návrhu zákona
poslanec Anton Hudec na plenárnom zasadnutí snemu SR, samostatnému slovenskému štátu „plne
nevyhovoval jednak so zreteľom na štátoprávnu zmenu, keďže nevypočítaval všetky skutkové podstaty
zmenených pomerov, jednak novému duchu Slovenského štátu, najmä pokiaľ ide o úvodné vyhlásenie
našej ústavy (úst. zák. č. 185/1939 Sl. z.) a jednak aj duchu a obsahu samotných predpisov našej
ústavy (§§ 1 až 103 cit. úst. zák.), ako aj smerom a ideológiou na Slovensku udomácnených po vydaní
ústavy“.5
V porovnaní so zák. č. 50/1923 Zb. na ochranu republiky sa od neho výrazne neodlišoval, skôr
naopak, systematikou a tiež svojím obsahom z väčšej časti kopíroval zák. č. 50/1923 Zb. Zákon
rovnako poskytoval ochranu samostatnosti, jednotnosti, územnej celistvosti a obranyschopnosti
republiky, jej republikánskej štátnej forme a ústave, nerušenému výkonu riadnej činnosti najvyšších
štátnych orgánov a verejných činiteľov, tajným skutočnostiam pred ich zneužitím, riadnemu plnení
brannej povinnosti a pod. Taktiež bol rozdelený do štyroch dielov, ktoré mali totožný názov ako v zák.
č. 50/1923 Zb., s tým rozdielom, že prvý diel neniesol názov úklady o republiku, ale vlastizrada,
pretože zahrňoval prípady predpokladané § 39 ods. 2 úst. zák. 185/1939 Sl. z. ústavy SR, za ktoré
5

Stenozáznam o 53. zasadnutí Snemu Slovenskej republiky v Bratislave vo štvrtok 12.12.1940.
[online] Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1939ssr/stenprot/053schuz/s053001.htm>
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bolo možné trestne stíhať aj prezidenta republiky pred štátnou radou na obžalobu snemu. Z ďalších
zmien, ktoré načrtol spravodajca návrhu zákona, ako príklad možno uviesť zmeny v označení
najvyšších ústavných orgánov štátu a ústavných činiteľov zodpovedajúcom platnému právu na
Slovensku, preto z dôvodu neaktuálnosti ustanovenia zo svojho výpočtu vynechali ústavných činiteľov
a orgány Česka a Podkarpatskej Rusi. S ohľadom na preambulu ústavy, vychádzajúcu
z korporatívneho chápania spoločnosti založenej na stavovskom a nie občianskom princípe či z idey
teokratického prameňa moci a práva v štáte, zák. č. 320/1940 Sl. z. chránil republikánsku formu štátu
6
bez prívlastkov, a nie demokraticko-republikánsku formu štátu ako zák. č. 50/1923 Zb. Vyššie
spomenuté udomácnené smery a ideológie predstavovali kresťanstvo a jeho sociálnu náuku postavenú
predovšetkým na pápežských encyklikách Rerum novarum a Quadragesimo anno. Ochrana im bola
priznaná ustanovením o trestnom čine poburovania proti republike podľa § 17 zák. č. 320/1940 Sl. z.,
ktoré za objekt medziiným označilo aj kresťanský a sociálny štátny poriadok.
Zákon rozlišoval tresty hlavné a vedľajšie. Hlavnými trestami boli trest smrti a tresty na slobode
– trestnica, žalár, väzenie a zatvorenie, a to buď dočasné alebo na doživotie, pričom doživotná mohla
byť len trestnica. Medzi vedľajšie tresty podľa zákona patrili peňažný trest, konfiškácia majetku,
zhabanie trestných znakov (v podstate šlo o dnešný trest prepadnutia veci), strata čestných práv
občianskych, vypovedanie (vyhostenie) a zastavenie periodického tlačiva. Zákon trest smrti dovoľoval
uložiť len v prípade kvalifikovaných skutkových podstát trestných činov úkladov o republiku (§ 1 ods.
2), vyzvedačstva (§ 6 ods. 3) a vojnovej zrady (§ 8 ods. 1, 2, a 3). Trest smrti bol absolútne určitým len
v prípade trestného činu vyzvedačstva podľa § 6 ods. 3, v ostatných vymenovaných prípadoch bolo na
rozhodnutí súdu, či páchateľovi uloží trest smrti alebo trest doživotnej trestnice. Pri ostatných trestných
činoch boli tresty na slobode určené relatívne, t.j. ohraničené dolnou a hornou hranicou trestnej
sadzby.
Otázku, či zák. č. 320/1940 Sl. z. bol miernejší alebo prísnejší ako zák. č. 50/1923 Zb. nemožno
generalizovať, ale treba ju posudzovať individuálne, in concreto pri každom trestnom čine.
Zákonodarca pri osnove tohto zákona dbal na to, aby, pokiaľ bolo možné, ustanovenia osnovy boli
v súlade so všeobecnou časťou trestného zákona (§ 1 až 125 zák. čl. V/1878), prípadne
priestupkového zákona (§ 1 až 32 zák. čl. XL/1879). Z tohto dôvodu zákon zosúladil maximálnu hornú
hranicu trestnej sadzby dočasného trestu na slobode (trestnice) s ustanovením § 22 ods. 2 zák. čl.
V/1878, a to vo výške 15 rokov. Zákon č. 50/1923 Zb. pripúšťal uloženie dočasného trestu odňatia
slobody v trvaní až do 20 rokov, preto vo vzájomnej korelácii týchto zákonov z tohto aspektu bol
7
slovenský zák. č. 320/1940 Sl. z. miernejší. Zákon v niektorých ustanoveniach naopak tresty zvýšil,
a to konštrukciou jednotlivých paragrafových ustanovení, v ktorých nebola výslovne uvedená dolná
hranica trestnej sadzby trestu na slobode. V takýchto prípadoch bolo potrebné dolnú hranicu trestnej
sadzby určiť podľa ustanovení lex generalis, t.j. recipovaného uhorského trestného zák. čl. č. V/1878
resp. recipovaného uhorského zák. čl. č. XL/1879 o priestupkoch, ktoré ustanovovali najkratšie trvanie
trestov na slobode, t.j. ich dolnú hranicu trestnej sadzby, a to pri zatvorení, ktorý sa ukladal za
priestupky, tri hodiny (§ 17 zák. čl. XL/1879), pri väzení jeden deň (§ 25 zák. čl. V/1878), pri žalári šesť
8
mesiacov (§ 24 zák. čl. V/1878) a pri trestnici dva roky (§ 22 ods. 2 zák. čl. V/1878).

6

„Pokiaľ ide o republikánsku formu nášho štátu nemožno túto nazvať stavovskou, nakoľko Snem
Slovenskej republiky je na princípoch demokratických zostavený a len Štátna rada sa skladá z členov,
ktorí sa do nej dostávajú na základe princípov stavovskej formy. Z tohto dôvodu formu štátu najlepšie
vystihuje slovo <republika> bez bližšieho prívlastku.“ Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona
o trestných
činoch
proti
štátu
(tlač
č.
248).
[online]
Dostupné
na
internete:
<http://www.psp.cz/eknih/1939ssr/tisky/t0248_03.htm>
7
Napr. pre páchateľa trestného činu úkladov o republiku bol miernejší slovenský zákon o trestných
činoch proti štátu ako československý zákon na ochranu republiky, pretože trest za spáchanie
trestného činu úkladov o republiku podľa § 1 ods. 1 zák. č. 320/1940 Sl. z. bol ohraničený trestnou
sadzbou od 5 do 15 rokov, na rozdiel od trestu za spáchanie trestného činu úkladov podľa § 1 zák. č.
50/1923 Zb. v trvaní od 5 do 20 rokov.
8
Z uvedeného dôvodu bol napr. prísnejší trest za trestný čin prípravy úkladov podľa § 2 zák. č.
320/1940 Sl. z., podľa ktorého sa páchateľ potrestá trestnicou do päť rokov, tzn. dolná hranica trestnej
sadzby tohto trestného činu je podľa § 22 ods. 2 zák. čl. V/1878 dva roky, kým zákon č. 50/1923 Zb.
dovoľoval za trestný čin prípravy úkladov podľa § 2 zák. č. 50/1923 Zb. uložiť trest ťažkého žalára od
jedného do päť rokov. Dolná hranica trestnej sadzby v tomto prípade bola nižšia v zák. č. 50/1923 Zb.
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4

OBDOBIE ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY OD R. 1944 DO R. 1948

V období po vypuknutí Slovenského národného povstania, národnej a demokratickej revolúcie
na Slovensku, na základe nariadenia Slovenskej národnej rady č. 1 Zb. nar. SNR zo dňa 1.9.1944
výkon zákonodarnej, vládnej a výkonnej moci na Slovensku prevzala Slovenská národná rada. Podľa
ustanovenia § 2 tohto nariadenia (recepčnej normy) všetky zákony, nariadenia a opatrenia zostali
v platnosti, pokiaľ neodporovali duchu republikánsko-demokratickému. Z právneho hľadiska šlo
o recepciu práva s výhradou, tzn. že dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia (t.j. dňom
1.9.1944) stratili platnosť všetky všeobecne záväzné právne predpisy odporujúce duchu republikánskodemokratickému, čiže republikánskej forme vlády a demokratickému štátnemu zriadeniu.
Recepčná norma ponechala v platnosti aj zák. č. 320/1940 Sl. z. o trestných činoch proti štátu,
pretože jeho oficiálne znenie publikované v Slovenskom zákonníku nebolo v rozpore s republikánskou
formou vlády ani s demokratickým zriadením, čo potvrdila aj súdna prax, ktorá na území Slovenska
tento zákon po septembri 1944 naďalej aplikovala, dokonca aj Najvyšší súd v Bratislave, ktorý
v niekoľkých nálezoch vyslovil, že podľa § 2 nar. SNR č. 1/1944 Zb. nar. SNR zákon č. 320/1940 Sl. z.
zostal naďalej v platnosti.9
V českých krajinách recepcia práva v roku 1944 prebehla odlišne. Kým na Slovensku bol
recipovaný bezprostredne časovo predchádzajúci právny poriadok s výhradou (teda okrem právnych
predpisov odporujúcim duchu republikánsko-demokratickému) na území českých krajín recepcia práva
bola uskutočnená na základe čl. 1 a 2 ústavného dekrétu prezidenta republiky č. 11/1944 Ú. v. čsl.
o obnovení právneho poriadku, podľa ktorého „československý právny poriadok tvoria ústavné a iné
právne predpisy vydané do dňa 29.9.1938 vrátane“ (šlo teda o recepciu práva bezprostredne časovo
nepredchádzajúceho právneho poriadku). Čl. 2 tohto úst. dekr. stanovil, že z vôle československej
zákonodarnej moci je možné len na prechodnú dobu ďalej používať predpisy vydané v dobe
neslobody, teda od 30.9.1938, ak sa svojím obsahom nepriečia zneniu alebo demokratickým zásadám
československej ústavy a jej noviel vydaných do 29.9.1938. Z tohto používania však úplne boli
vylúčené čo i len na prechodnú dobu predpisy z oblasti súdneho práva trestného, súdneho konania
trestného, práva osobného a rodinného. Na základe tejto recepčnej normy bol recipovaný zák. č.
50/1923 Zb. v znení neskorších noviel, okrem novely uskutočnenej vl. nar. č. 20/1939 Zb. prijatej dňa
3.2.1939, teda v období neslobody.
Na základe takto vymedzenej recepcie práva v obnovenej Československej republike od roku
1944 bol v oblasti trestného práva hmotného upravujúcej trestné činy proti štátu dualizmus. Na území
českých krajín platil zák. č. 50/1923 Zb. na ochranu republiky z prvej ČSR, pričom na území Slovenska
platil zák. č. 320/1940 Sl. z. o trestných činoch proti štátu prijatý počas existencie Slovenskej republiky.
Dualizmus v tejto právnej oblasti bol legislatívne odstránený až v roku 1947 zákonom č. 182/1947 Zb.
o stíhaní trestných činov proti štátu. Zákon v § 1 vymedzil, že „trestné činy proti štátu sa stíhajú na
celom štátnom území podľa zákona č. 50/1923 Zb. na ochranu republiky v znení predpisov
zmeňujúcich a doplňujúcich vydaných predo dňom 30.9.1938,“ a zároveň určil, že všetky trestné činy
proti štátu spáchané predo dňom jeho účinnosti, t.j. pred 12.11.1947, sa taktiež stíhajú podľa zák. č.
50/1923 Zb., ak konanie o nich nebolo už právoplatne skončené. Zákon č. 182/1947 Zb. neobsahoval
ustanovenie (derogačnú klauzulu), ktoré by výslovne zrušilo zák. č. 320/1940 Sl. z. Jeho derogácia
prebehla mlčky podľa zásady lex posterior derogat legi priori, keď neskorší právny predpis, teda zák. č.
182/1947 Zb., rušil skorší právny predpis, t.j. zák. č. 320/1940 Sl. z., pokiaľ obidva nemôžu v tom istom
10
právnom poriadku platiť zároveň, čo vzhľadom na obsah ustanovení § 1 a 2 zák. č. 182/1947 Zb.
možné nebolo.
Legislatívnym prínosom zák. č. 182/1947 Zb. bola unifikácia trestného práva v časti o trestných
činov proti štátu a odstránenie právnej neistoty spočívajúcej v nejednotnej aplikácii toho-ktorého
zákona na ochranu republiky. Hoci Najvyšší súd v Bratislave vo svojich nálezoch niekoľkokrát
prejudikoval platnosť zák. č. 320/1940 Sl. z. z dôvodu recepcie práva podľa § 2 nar. SNR č. 1/1944 Zb.
n. SNR, súdy na území Slovenska vo veciach trestných činov proti štátu aplikovali nielen zák. č.
320/1940 Sl. z., ale aj zák. č. 50/1923 Zb. Súdna prax na Slovensku bola v tomto smere nejednotná
a kolísavá. Riešenie poskytol práve spomínaný zák. č. 182/1947 Zb.

9

Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona o stíhaní trestných činov proti štátu (tlač č. 843). [online]
Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1946uns/tisky/t0843_00.htm>
10
KNAPP, V. Teorie práva, s. 115.
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5

ZÁKON Č. 231/1948 ZB. NA OCHRANU ĽUDOVODEMOKRATICKEJ REPUBLIKY

Zákon na ochranu ľudovodemokratickej republiky ako špeciálny trestný zákon pre politické
trestné činy bol schválený Národným zhromaždením ČSR dňa 6.10.1948 a publikovaný v oficiálnej
zbierke zákonov pod č. 231/1948 Zb. Z formálneho hľadiska bol rozdelený do 5 hláv. Prvé štyri hlavy
tvorili osobitnú časť trestného práva hmotného obsahujúcu katalóg trestných činov proti
ľudovodemokratickej republike (trestné činy proti štátu, proti vonkajšej bezpečnosti štátu, proti
vnútornej bezpečnosti štátu a proti medzinárodným vzťahom) a piata hlava upravovala niektoré
inštitúty všeobecnej časti trestného práva hmotného, trestného práva procesného a napokon
zrušovacie a záverečné ustanovenia.
Hoci zákonodarca v dôvodovej správe vyslovil potrebu prijať nový zákon poskytujúci
prostredníctvom trestného práva ochranu republike, ktorý „prihliadne na hlboké zmeny v nazeraní na
štát a jeho úkoly, ku ktorým došlo v revolučnom období v roku 1945, charakterizovanom postupujúcou
demokratizáciou štátu, ktorá nadobudla výraz v zľudovení verejnej správy a v prechode k hospodárskej
11
demokracii“, katalóg trestných činov vychádzal zo zákona na ochranu republiky z r. 1923. Mnohé
ustanovenia nového zákona nadväzovali na ustanovenia dovtedy platného zák. č. 50/1923 Zb. Celkom
novými trestnými činmi boli vyzvedačstvo proti spojencovi (§ 6), vzbúrenie (§ 20 a § 21), podpora
a propagácia fašizmu a podobných hnutí (§ 25), sabotáž (§ 36 a § 37), ohrozovanie jednotného
hospodárskeho plánu z nedbanlivosti (§ 38), neoprávnené opustenie územia republiky
a neuposlúchnutie výzvy k návratu (§ 40), poškodzovanie záujmu republiky v cudzine (§ 41) a
hanobenie spojeneckého štátu (§ 42). Ostatné ustanovenia boli buď doslovne prebraté (napr. § 29
12
nedovolené ozbrojovanie), pozmenené, avšak nie z hľadiska obsahového, ale len štylizačného,
pozmenené z obsahového hľadiska tak, že niektoré znaky skutkovej podstaty boli odstránené (napr.
fakultatívny znak objektívnej stránky skutkovej podstaty zločinu velezrady spôsob jeho spáchania
násilím), alebo doplnené (napr. ústavou zaručená spoločenská a hospodárska sústava republiky ako
objekt zločinu velezrady), alebo nanovo preformulované, čo sa týkalo prevažnej väčšiny trestných
činov.
Zákon rozlišoval tresty na hlavné a vedľajšie. Hlavnými trestami boli trest smrti a trest odňatia
slobody vo forme ťažkého žalára ukladaného za zločiny, tuhého väzenia za prečiny a väzenia za
priestupky. Trest odňatia slobody bol buď dočasný, vymedzený dolnou a hornou hranicou jeho trestnej
sadzby, alebo doživotný, ktorý zákon pripúšťal uložiť len za zločiny, z čoho vyplýva, že doživotným
mohol byť len trest formou ťažkého žalára. Maximálna horná hranica trestu odňatia slobody (ťažkého
žalára) bola zákonom zvýšená z predošlých 20 na 25 rokov. Trestných činov, za ktoré zákon dovoľoval
uložiť trest smrti, bolo oveľa viac ako v predošlom zákone na ochranu republiky z 1923, čo
korešpondovalo s účelom zákona „byť účinnou zbraňou proti všetkým, ktorých činnosť by bola
13
namierená proti štátu a jeho ľudu“. Hodnoty a záujmy ľudovodemokratickej republiky pod hrozbou
uloženia trestu smrti boli chránené v základnej skutkovej podstate trestného činu útokov na život
ústavných činiteľov (§ 14 ods. 1 a 2) a v kvalifikovaných skutkových podstatách trestných činov
velezrady (§ 1 ods. 3), vyzvedačstva (§ 5 ods. 2), vyzvedačstva proti spojencovi (§ 6), vojnového
záškodníctva (§ 10 ods. 1 a 2), vojnovej zrady (§ 11), telesného ublíženia ústavným činiteľom (§ 15
ods. 2). Vo všetkých týchto prípadoch, okrem kvalifikovanej skutkovej podstaty vojnovej zrady (§ 11),
bol trest smrti trestom jediným a absolútne určitým. Katalóg vedľajších trestov, okrem peňažného
trestu, konfiškácie majetku, zhabania a prepadnutia veci, straty čestných práv občianskych
a vypovedania (vyhostenia), ktoré poznal aj zák. č. 50/1923 Zb., zák. č. 231/1948 Zb. rozšíril o trest
straty živnostenského oprávnenia a straty oprávnenia vykonávať povolanie, straty štátneho občianstva,
uverejnenia rozsudku, zákazu pobytu a prikázania do robotárne.
Zákon č. 231/1948 Zb. bol oproti zák. č. 50/1923 Zb. prísnejší z viacerých dôvodov:
prostredníctvom zavedenia nových skutkových podstát trestných činov kriminalizoval konania, ktoré
doteraz neboli trestné, zmenou niektorých skutkových podstát znížil nároky kladené na konanie
11

Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona na ochranu ľudovodemokratickej republiky (tlač č. 94).
[online] Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0094_02.htm>
12
V presnejšej formulácii jazykového vyjadrenia, napr. pre označenie subjektu zločinu vojnovej zrady
bol použitý výraz „československý štátny občan“ namiesto výrazu „príslušník republiky“. Porovnaj § 6
ods. 1 alinea 2 zák. č. 50/1923 Zb. a § 11 zák. č. 231/1948 Zb.
13
Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona na ochranu ľudovodemokratickej republiky (tlač č. 94).
[online] Dostupné na internete: <http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0094_02.htm>
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páchateľa, aby napĺňalo znaky skutkovej podstaty trestného činu, všeobecne ustanovoval vyššie tresty
na slobode (maximálna horná hranica trestnej sadzby v trvaní 25 rokov), rozšíril možnosti uloženia
trestu smrti, ktorý bol vo viacerých prípadoch jediným trestom, ktorý súd mohol za spáchanie trestného
činu uložiť, zaviedol ďalšie vedľajšie tresty, ktoré dovtedajší zákon z roku 1923 nepoznal a zaviedol
vysoké sadzby“ niektorých vedľajších trestov, napr. peňažný trest pri odsúdení za zločin vo výške od
10.000,- Kčs až 5.000.000,- Kčs, trest zákazu činnosti a trest zákazu pobytu v trvaní navždy a pod.
6

OBDOBIE KODIFIKOVANÉHO TRESTNÉHO PRÁVA (1950 – SÚČASNOSŤ)

Rok 1950 bol z aspektu vývoja československého právneho poriadku prelomový. V tomto roku
vyvrcholil proces právnickej dvojročnice (1948 – 1950), v ktorom sa podarilo do veľkej miery právny
poriadok ČSR unifikovať a kodifikovať. Národné zhromaždenie ČSR dňa 12.6.1950 prijalo zákon č.
86/1950 Zb. Trestný zákon, v ktorom bola jednotne a systematicky upravená takmer celá matéria
právneho odvetvia trestného práva hmotného, vrátane trestných činov proti štátu. Zákon č. 231/1948
Zb. na ochranu ľudovodemokratickej republiky bol formálne zrušený Trestným zákonom z roku 1950,
ale z materiálnej stránky jeho právna kontinuita ostala zachovaná, pretože tieto ustanovenia boli
obsiahnuté v Trestnom zákone, ktorý ich navyše systematicky usporiadal do jednotlivých hláv a dielov
podľa druhového objektu, ktorému poskytovali ochranu. Hierarchia hodnôt a záujmov v Trestnom
zákone bola vyjadrená v smere od ochrany štátnych a kolektívnych záujmov k záujmom individuálnym,
pretože „z hľadiska nebezpečnosti pre spoločnosť sú závažnejšie tie činy, ktoré sa priamo dotýkajú
14
záujmov celku, záujmov celej spoločnosti“. Teda v prvom rade bol chránený štát a jeho bezpečnosť,
hospodárska sústava, verejný poriadok a kolektívne, socialistické vlastníctvo a až následne
individuálne záujmy ako ochrana života a zdravia fyzických osôb a individuálneho (osobného
a súkromného) majetku.
Trestné činy proti republike boli zaradené do prvej hlavy Tr. zák. č. 86/1950 Zb., ktoré zákon
ďalej rozdelil do piatich dielov, a to trestné činy proti základom republiky, postihujúce konania
namierené
proti
existencii
republiky
a jej
základom,
na
ktorých
je
vybudovaná,
a ľudovodemokratickému štátnemu zriadeniu, trestné činy proti bezpečnosti republiky, trestné činy proti
obrane vlasti, trestné činy proti ústavným činiteľom a trestné činy obzvlášť ohrozujúce poriadok vo
verejných veciach.
Najpodstatnejšia zmena Tr. zák. č. 86/1950 Zb. bola uskutočnená zákonom č. 63/1956 Zb.,
ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon. Odstránila najzávažnejšie nedostatky právnej úpravy.
Zamerala sa predovšetkým na oblasť sankcií a na zmeny v osobitnej časti trestného zákona.15 Zrušila
trest odňatia slobody na doživotie, ktorý bol nahradený trestom odňatia slobody na 25 rokov. Trest
odňatia slobody na 25 rokov stanovila ako alternatívnu všade tam, kde zákon pripúšťal uložiť trest smrti
ako jediný trest. Vypustila všetky ustanovenia, ktoré vylučovali podmienečné odsúdenie a zníženie
trestu, obligatórne uloženie peňažného trestu alebo trestu prepadnutia majetku. Z katalógu vedľajších
trestov zrušila trest straty občianstva a tresty zákazu pobytu a zákazu činnosti navždy, ktoré obmedzila
maximálnou sadzbou v trvaní do 10 rokov. Novela zákona zároveň zrušila trestné činy združovania
proti republike, podnecovania na útočnú vojnu, vraždy na ústavnom činiteľovi, ublíženia ústavnému
činiteľovi na zdraví, spolčenia na útok na ústavného činiteľa, násilia na ústavnom činiteľovi, osobovania
si právomoci ústavného činiteľa a nepriateľského konania proti republike a zaviedla nové trestné činy
podvracania republiky, teroru, vniknutia na územie republiky a trestný čin sabotáže podľa § 84
poskytujúcemu ochranu národnému majetku alebo majetku ľudového družstva označila za trestný čin
záškodníctva.
Po prijatí ústavy ČSSR z r. 1960 (úst. zák. č. 100/1960 Zb.) deklarujúcej víťazstvo socializmu
v ČSSR sa spustila druhá kodifikačná vlna, v rámci ktorej bol prijatý aj Trestný zákon č. 140/1960 Zb.
Trestné činy proti republike boli zaradené do prvej hlavy osobitnej časti zákona, ktorá sa ďalej delila na
tri oddiely: trestné činy proti základom republiky, trestné činy proti bezpečnosti republiky a trestné činy
proti obrane vlasti.
Trestný zákon z r. 1961 najzávažnejšou novelizáciou prešiel po uskutočnení zásadných
spoločensko-politických zmenách po roku 1989, kedy znenie niektorých trestných činov proti republike
„dovoľovalo postih takých konaní, ktoré boli v podstate prejavom uplatnenia práv a slobôd občanov
14

Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona Trestného zákona (tlač č. 472). [online] Dostupné na
internete: <http://www.psp.cz/eknih/1948ns/tisky/t0472_10.htm>
15
GŘIVNA, T. Trestné právo hmotné, s. 566.
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zakotvených v medzinárodných zmluvách, ktorými bola ČSR a potom Slovenská republika viazaná,
resp. ktoré sa stali súčasťou nášho právneho poriadku po roku 1989 (...) resp. z dôvodov, že znenie
niektorých skutkových podstát sa dostalo do rozporu s jednotlivými ustanoveniami Listiny základných
práv a slobôd, ktorá bola vyhlásená úst. zák. č. 23/1991 Zb.“16 Z uvedených dôvodov boli preto
vypustené viaceré trestné činy proti republike, napr. trestný čin podvracania republiky, poškodzovania
štátu svetovej socialistickej sústavy, poburovania, zneužívania náboženskej funkcie, hanobenia
republiky a jej predstaviteľa, hanobenia štátu svetovej socialistickej sústavy a jeho predstaviteľa,
vyzvedačstva a ohrozenia štátneho tajomstva na škodu štátu svetovej socialistickej sústavy, opustenia
republiky, vniknutia na územie republiky, poškodzovania záujmov republiky v cudzine a pod.
Posledná kodifikácia trestného práva hmotného prebehla v roku 2005, kedy bol prijatý zákon č.
300/2005 Z. z. Trestný zákon, ktorý v znení neskorších predpisov platí dodnes. Z hľadiska systematiky
zákon trestné činy proti republike zaradil do siedmej hlavy svojej osobitnej časti, čiže aj takýmto
formálnym vyjadrením zmenil hierarchiu chránených hodnôt a záujmov v modernom demokratickom
právnom štáte. Siedma hlava je ďalej rozdelená do dvoch dielov: trestné činy proti základom republiky
a trestné činy proti bezpečnosti republiky. Tretí oddiel prvej hlavy osobitnej časti predchádzajúceho Tr.
zák. č. 140/1961 Zb., ktorý tvorili trestné činy proti obrane vlasti, boli zaradené vzhľadom na ich
charakter ako samostatný oddiel desiatej hlavy Tr. zák. č. 300/2005 Z. z. upravujúcej trestné činy proti
brannosti, proti civilnej službe, proti službe v ozbrojených silách a proti obrane vlasti. Z hľadiska
obsahu boli trestné činy proti republike prevzaté zo zák. č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov
platných ku dňu skončenia jeho účinnosti (t.j. k 31.12.2005), len niektoré boli do určitej miery
pozmenené.
7

ZÁVER

Úprava trestných činov proti štátu prešla za posledné storočie asi najväčšími zmenami, keď na
území Slovenska platili recipovaný uhorský trestný zák. čl. V/1878, tri osobitné trestné zákony pre
politické trestné činy, zákony na ochranu republiky z r. 1923, 1940 a 1948, a napokon tri trestné z r.
1950, 1961 a 2005. Aj napriek negatívnej skúsenosti s postihom osôb za trestné činy proti republike je
potrebné konštatovať, že trestné činy patria do trestného zákona, spoločnosť (občania) má právo
ochranu svojej mocensko-politickej štruktúry (štáte), v ktorej je organizovaná. Problémom je nastavenie
zákonných kritérií pre trestné činy proti republike, teda do akej miery zákonodarca kriminalizuje určité
konania a akú sankciu za ich spáchanie ustanoví tak, aby bola primeraná závažnosti spáchaného
konkrétneho trestného činu. A práve v tejto oblasti skúsenosti z minulých dôb, či už pozitívne alebo
negatívne, môžu významne pomôcť.
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VPLYV ROTÁLNEJ JURISPRUDENCIE NA PRIRODZENÚ
PSYCHICKÚ NESCHOPNOSŤ K MANŽELSTVU PODĽA
KÁNONICKÉHO PRÁVA1
Veronika Čerbová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: 20. storočie možno označiť ako storočie veľkého počtu psychicky chorých ľudí. Kódex
kánonického práva 1917 žiadnym spôsobom neupravoval oblasť psychickej spôsobilosti na
manželstvo. Osoba dávajúca manželský súhlas však musí byť spôsobilá psychicky správne posúdiť
následky svojho konania. Ide o požiadavku prirodzeného zákona. V rozsudkoch Rímskej roty sa
preto vo veľkom počte objavujú kauzy neplatnosti manželstva z dôvodu psychickej príčiny. Na
základe rozvoja jurisprudencie v tejto oblasti sa do pozitívneho kánonického práva dostáva kán.
1095 Kódexu kánonického práva 1983, ktorý určuje tri prípady psychickej neschopnosti k
manželstvu.
Kľúčové slová: kánonické právo, manželstvo, psychika, psychická porucha, Rímska rota,
judikatúra, kán. 1095 Kódexu kánonického práva 1983, prirodzené právo, psychická neschopnosť.
Abstract: The 20th century can be described as a century of large numbers of mentally ill people.
The Code of Canon law 1917 said nothing about area of psychological competence on marriage.
The person giving the marital consent has to be mentally correct and to be able correctly to consider
the consequences of his/her actions. This is a requirement of the natural law. In the judgments of
Rota Romana therefore appear institutions in a large number of nullity of marriage because of
psychological causes. Based on the jurisprudence in this area the canon 1095 of Code of Canon
Law 1983 was introduced and mental incapacity has become a component of positive canon law.
Canon 1095 of Code of Canon law 1983 identifies three cases of mental incapacity to marriage.
Keywords: Canon Law, Marriage, Rotal Jurisprudence, Natural Law, Psychological Inability, Can.
1095 Code of Canon Law.
1

ÚVOD
Po 1. svetovej vojne dochádza k veľkým zmenám v medzinárodnej situácii a k prenikaniu
pokroku vedy a techniky. Dochádza tiež k zmene spôsobu života jednotlivca a celej spoločnosti.
Zároveň možno 20. storočie označiť, ako storočie veľkého počtu psychicky narušených ľudí, a preto
sa problém psychickej schopnosti dať platný manželský súhlas (urobiť platný právny úkon) stáva
2
nanajvýš aktuálny. Pozitívne právo Katolíckej cirkvi neustanovovalo podmienky psychickej
3
spôsobilosti, avšak z prirodzenoprávneho hľadiska je nutné, aby osoba uzatvárajúca manželstvo
vedela, aké sú práva a povinnosti vyplývajúce z tohto právneho úkonu, ako aj bola spôsobilá po
psychickej stránke vykonávať tieto práva a povinnosti. Na pozitívnoprávne zakotvenie tejto

1

Tento príspevok je výstupom z grantového projektu VEGA, č. 1/1081/11s názvom „Doktrína
prirodzeného práva v teórii a v tvorbe práva, jej vývoj v konfrontácii s doktrínou základných ľudských
práv.“
2
Porovnaj: POLÁŠEK, F. Discretio iudicii nutné k platnému manželskému souhlasu v kodexech
církevního práva z roku 1917 a 1983, s. 34-35.
3
Podľa kán. 1055 § 1 CIC 1983 možno manželstvo chápať ako „manželskú zmluvu, ktorou muž a
žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je
zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí, Kristus Pán povýšil medzi
pokrstenými na hodnosť sviatosti“. Kódex kánonického práva. Latinsko-slovenské vydanie, s. 397.
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spôsobilosti (kán. 1095 Kódexu kánonického práva 1983 (ďalej len „CIC 1983“) mala významný
4
vplyv činnosť a judikatúra Rímskej roty.
2

POZITÍVNOPRÁVNE VÝCHODISKÁ
Manželstvo, nakoľko ide aj o právnu ustanovizeň (manželskú zmluvu), vzniká zákonne
prejaveným súhlasom stránok, ktoré sú právne spôsobilými osobami. Tento súhlas nemôže nahradiť
žiadna ľudská moc. Manželský súhlas je úkon vôle, ktorým sa muž a žena neodvolateľnou zmluvou
5
navzájom odovzdávajú a prijímajú, aby ustanovili manželstvo. Z uvedeného je zrejmé, že
kánonické právo rešpektuje právny charakter uzavretia manželstva, že ide o právny úkon,
a definícia manželského súhlasu korešponduje s požiadavkami kladenými sekulárnymi zákonmi na
6
právne úkony.
Kódex kánonického práva 1917 (ďalej len „CIC 1917“) bližšie neupravoval ani žiadnym
spôsobom nereguloval a nešpecifikoval oblasť psychickej spôsobilosti na platný manželský súhlas.
V kán. 1067 § 1 CIC 1917 bol určený vek požadovaný pre vstup do manželstva 14 rokov
7
pre dievčatá a 16 rokov pre chlapcov. Mladí ľudia, ktorí dosiahli tento vek, boli považovaní za
psychicky a fyzicky zrelých pre uzavretie manželstva. Priznávala sa im schopnosť ohodnotiť všetko
podstatné pre manželstvo. Tento kánon mal svoj pôvod v prirodzenom zákone, pretože vychádzal
z presvedčenia, že väčšina tých, ktorí tento vek nedosiahli, nemá ešte dostatočnú fyzickú či
8
psychickú zrelosť požadovanú pre manželstvo. CIC 1917 vo vzťahu k psychickej spôsobilosti
9
používal pojem „amentes“ , pričom „amentia“ v dobe vydania CIC 1917 označovala tých, „ktorí boli
10
trvale zbavení užívania rozumu a následkom toho neboli schopní dať platný manželský súhlas.“
V praxi bolo potrebné nahradiť nedostatky formulácií použitých v CIC 1917, pričom nie vždy mohla
4

Čl. 126 apoštolskej konštitúcii Pastor Bonus – o Rímskej Kúrii: Tento tribunál vyššej inštancie
pracuje pri Svätej stolici obyčajne v stupni odvolania na obranu práv v Cirkvi, prispieva k jednote
právnej vedy a vlastnými rozsudkami pomáha nižším tribunálom. Čl. 128 tejto konštitúcie: Tento
tribunál súdi: 1. v druhej inštancii kauzy rozsúdené riadnymi tribunálmi na prvej inštancii, ktoré sa
predkladajú Svätej stolici zákonným odvolaním; 2. v tretej alebo v ďalšej inštancii káuz, ktoré už
rozhodol tento Apoštolský tribunál alebo ktorýkoľvek iný tribunál, ak sa nestali rozsúdenou vecou.
JÁN PAVOL II. Pastor bonus – apoštolská konštitúcia k Rímskej Kúrii. s. 725. Porovnaj: KEMP, J.
Systém súdov Katolíckej cirkvi latinského obradu, s. 112-117.
5
Porovnaj: Kán. 1057 CIC 1983. Kódex kánonického práva. Latinsko-slovenské vydanie, s. 397.
6
Podľa § 34 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“)
„Právny úkon je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo
povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú“. Podľa § 37 ods. 1 a 2 Občianskeho
zákonníka „Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.
Právny úkon, ktorého predmetom je plnenie nemožné, je neplatný.“ Podľa § 38 ods. 1 a 2
Občianskeho zákonníka „Neplatný je právny úkon, pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na
právne úkony. Takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na
tento právny úkon neschopnou.“ Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Obsahovo identické
ustanovenia týkajúce sa právnych úkonov možno nájsť aj v CIC 1983. Kán. 124 § 1 CIC 1983: Pre
platnosť právneho úkonu sa vyžaduje, aby ho urobila spôsobilá osoba a aby obsahoval to, čo tvorí
podstatu samého úkonu, ako aj formality a požiadavky, ktoré právo určuje pre platnosť úkonu. Kán.
125 CIC 1983: Úkon urobený pod vonkajším násilím, spáchaným na osobe, ktorému ona nemohla
nijako odporovať, sa považuje za nevykonaný. Úkon urobený z veľkého strachu, spôsobeného
nespravodlivo alebo na základe podvodu, je platný, ak právo neurčuje niečo iné; avšak sudca ho
môže rozsudkom zrušiť buď na žiadosť poškodenej stránky, alebo jej nástupcov v práve alebo z
úradu. Kódex kánonického práva. Latinsko-slovenské vydanie, s. 43.
7
Can. 1067 § 1 CIC 1917 „Vir ante decimum sextum aetatis annum completum, mulier ante
decimum quartum item completum, matrimonium validum inire non possunt“. Codex iuris canonici
1917. Preklad: Platné manželstvo nemôžu uzavrieť muž pred dovŕšením šestnásteho roku veku
a tiež žena pred dovŕšením štrnásteho roku veku.
8
Porovnaj: POLÁŠEK, F. Discretio iudicii nutné k platnému manželskému souhlasu v kodexech
církevního práva z roku 1917 a 1983, s. 31-32 a PEJŠKA, J. Církevní právo III. Manželské právo
kanonické, s. 224.
9
Nedostatočné užívanie rozumu, prípadne nepríčetnosť.
10
POLÁŠEK, F. Discretio iudicii nutné k platnému manželskému souhlasu v kodexech církevního
práva z roku 1917 a 1983, s. 36.
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byť určitá psychická vada jednoznačne zahrnutá pod pojem „amentia“. Preto sa stretávame
v rotálnej jurisprudencii aj s termínom „dementes“, ktorý označoval tých, ktorí trpeli psychickým
nedostatkom len v jednej alebo v niektorých veciach nízkeho počtu, pričom sa skúmalo zameranie
vady na manželstvo.
3

JUDIKATÚRA RÍMSKEJ ROTY
Prvý prípad riešenia neplatnosti manželstva z dôvodu psychického nedostatku
zabraňujúceho uzavrieť platné manželstvo riešila Rímska rota ešte pred promulgáciou CIC 1917, a
11
to prípad z 15.3.1909 - sentencia coram Sebastianelli . Ďalšími podobnými prípadmi boli sentencia
12
13
coram Theodori z 19.1. 1940 , sentencia coram Jullien z 16.10.1942 , sentencia coram Sabattani
14
z 21.6.1957 . Rotálna jurisprudencia sa teda musela vysporiadať nielen s „amentiou“, ale aj
s rôznymi formami neuróz, mániodepresívnych psychóz, psychopatií, debilít (nedokonalý vývoj,
oligofrénia), hysterických stavov (fóbia, hystéria, neurasténia, obsesia), schizofrénií, homosexuality,
transsexualít, alkoholizmu a drog, záchvatových ochorení, progresívnych paralýz či sexuálnej
15
precitlivenosti. Prameňmi zakotvenia kán. 1095 CIC 1983 boli aj ďalšie rozhodnutia Rímskej roty,
16
medzi mnohými napríklad sentencia coram Anné z 25.2.1969 , sentencia coram Lefebvre
17
18
19
z 2.12.1967 , sentencia coram Egan z 15.1.1979 , sentencia coram Pinto z 12.2.1982 , sentencia

11

V tomto prípade išlo o neschopnosť naplniť jednu zo základných vlastností manželstva, výlučnú
a doživotnú vernosť partnerov. Následkom choroby sú niektoré osoby také obete pohlavného pudu,
že nie sú schopné zachovávať vernosť. Nie sú schopné prekonať v tejto veci svoj inštinkt. V týchto
prípadoch ide o ochorenie so psychosomatickými účinkami, pričom postihnutá osoba trpí vážnym
nedostatkom vnútornej slobody alebo nemôže byť uznaná za vnútorne slobodnú. POLÁŠEK, F.
Discretio iudicii ..., s. 37.
12
V prípade manželskej stránky bola vyhlásená „amentia“ a potvrdená neschopnosť prevziať a plniť
manželské povinnosti, pretože osoba nie je schopná zachovávať vernosť, pretože je obeťou svojho
sexuálneho pudu. POLÁŠEK, F. Discretio iudicii ..., s. 38.
13
V tomto prípade bola dôvodom neplatnosti manželstva sexuálna precitlivenosť manžela, ktorá
spôsobila neschopnosť manželských úkonov z dôvodu sexuálneho nadužívania. POLÁŠEK, F.
Discretio iudicii ..., s. 38.
14
V tomto prípade lekárska diagnóza zistila nadmernú produkciu ženských vajíčok, čo spôsobilo
sexuálnu precitlivenosť, ktorá viedla k takému stupňu zmätenosti, že osoba nebola schopná plne
prevziať plnenie manželských povinností, konkrétne nebola schopná zachovávať vernosť.
POLÁŠEK, F. Discretio iudicii ..., s. 38.
15
Porovnaj: POLÁŠEK, F. Discretio iudicii nutné k platnému manželskému souhlasu v kodexech
církevního práva z roku 1917 a 1983, s. 39-50.
16
V tomto prípade sa vytvorili argumentačné pravidlá používané aj v iných rozhodnutiach Rímskej
roty, na základe ktorých formálnym podstatným predmetom manželského súhlasu nie je len trvalé a
výlučné právo na telo so zameraním k úkonom, ktoré sú vhodné na splodenie dieťaťa, ale aj právo
na súžitie či životné spoločenstvo, ktoré sa správne nazýva manželským, alebo právo na
najvnútornejšie spojenie osôb a činov, v ktorých sa manželia vzájomne zdokonaľujú. Zároveň je
v tomto rozhodnutí obsiahnutá argumentácia, že skutočná neschopnosť, ktorá zneplatňuje
manželstvo, je prijateľná len vtedy, keď sa preukáže, že psychický stav snúbenca v dobe
uzatvárania manželstva bol patologický a závažný a dalo sa predpokladať, že prognóza na jeho
zlepšenie je zlá. Porovnaj: DRŠTKA, Z. Příklad rozhodnutí Římské roty ve věci neplatnosti
manželství podle kán. 1095 č. 2 a 3, s. 65 - 68.
17
Ide o prvý rotálny rozsudok, ktorý sa týkal homosexuality ako dôvodu neplatnosti manželstva
z titulu neschopnosti vziať na seba podstatné záväzky manželstva. Dôvodí sa v ňom, že táto
odchýlka vyvoláva neprekonateľnú averziu k človeku s opačnou pohlavnosťou, znemožňuje
odovzdanie a prijatie práva na telo smerujúce k manželským aktom, ktoré umožnia prijať potomstvo.
Lebebvre vychádza z toho, že nikto nemôže vziať na seba záväzky, ktoré nemôže splniť, zhodne so
zásadou „ad impossibilia nemo tenetur“ (nikto nie je povinný robiť nemožné veci), a preto je zväzok
neplatný, ak sa týka predmetu, ktorý nemožno realizovať. Tento záver sa potvrdzuje pri
homosexualite, pretože v takomto prípade ide o nedostatok predmetu manželského súhlasu.
Kontrahent zasiahnutý odchýlkou homosexuality nie je schopný prijať – odovzdať právo na telo
zhodne s požiadavkou prirodzeného zákona. Porovnaj: BAGIN, J. Kánonicko-právne chápanie
prirodzenosti manželstva, s. 82.
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coram Palazzini z 14.1.1970, sentencia coram Abbo z 19.2.1970, sentencia coram Jorio
20
21
22
z 21.10.1970 , sentencia coram Abbo z 6.5.1970 , sentencia coram Felice z 12.12.1970 ,
23
sentencia coram Ferraro z 23.1.1974 . V prezentovaných rozhodnutiach sa pojednávalo
o neschopnosti vyjadriť platný manželský súhlas pre určitú psychickú vadu alebo ochorenie, a preto
sudcovia žiadali o vyjadrenie predovšetkým znalcov v odbore psychiatria. Od roku 1970 sa však
objavuje ako príčina neschopnosti k manželstvu v rotálnej praxi „psychologická neschopnosť“.
Prvým rotálnym rozsudkom, v ktorom bol ako dôvod neplatnosti manželstva uvedený titul
24
„psychologická neschopnosť“ bola sentencia coram Filipiak z 19.1.1970.
Možno však
skonštatovať, že titul neplatnosti manželstva pre psychologickú neschopnosť nie je veľmi často
uvádzaný v rozsudkoch Rímskej roty a ak sa objaví, v prevažnej väčšine je manželstvo uznané za
platné. Dôvodom môže byť podľa nášho názoru aj nedôvera v jednoznačnosť záverov
25
psychologických vedných disciplín.
18

V tomto prípade sa poznamenáva, že manželský súhlas nemôžu dať platne tí, ktorí pre chorobu
alebo abnormalitu psychickej povahy nemôžu vykonať to, k čomu sa pokúšajú zaviazať, t. j. nemôžu
naplniť tzv. podstatný predmet samotného súhlasu, pričom túto neschopnosť mnohí radšej nazývajú
neschopnosťou plniť manželské povinnosti. Porovnaj: DRŠTKA, Z. Příklad rozhodnutí Římské roty
ve věci neplatnosti manželství podle kán. 1095 č. 2 a 3, s. 65.
19
Z tohto rozhodnutia sa dozvedáme, že podstatou manželského životného spoločenstva sa
rozumie vzájomná integrácia osôb alebo zvláštny a špecifický vzťah medzi osobami, alebo nejaká
vzájomná a bytostná psychosexuálna integrácia, ktorá je manželskému spoločenstvu vlastná.
Porovnaj: DRŠTKA, Z. Příklad rozhodnutí Římské roty ve věci neplatnosti manželství podle kán.
1095 č. 2 a 3, s. 65.
20
V týchto prípadoch bola príčinou psychickej neschopnosti schizofrénia. V prípade coram Jorio z
21.10.1970 bolo potvrdené, že dotyčný muž trpel už od puberty schizofréniou, pričom krátko po
sobáši sa prejavila demencia. Porovnaj: POLÁŠEK, F. Discretio iudicii nutné k platnému
manželskému souhlasu v kodexech církevního práva z roku 1917 a 1983, s. 54-55.
21
V tomto prípade sa manželstvo prehlasuje za neplatné pre demenciu, ktorej príčinou bolo
ochorenie psychopatiou, ktorá spôsobovala zmätenosť v názoroch na sexuálny život. Porovnaj:
POLÁŠEK, F. Discretio iudicii nutné k platnému manželskému souhlasu v kodexech církevního
práva z roku 1917 a 1983, s. 55.
22
V tomto prípade tribunál vyhlásil platnosť manželstva, nakoľko nebol preukázaný taký stav
narušenia psychiky muža vo chvíli uzavretia manželstva, ktorý by natoľko narušoval činnosť rozumu
alebo vôle, že by vylučoval možnosť dať platný manželský súhlas. POLÁŠEK, F. Discretio iudicii ...,
s. 55.
23
V tomto prípade išlo o muža, ktorý bol podľa svedkov veľmi ťažko chorý na nervy, neistý
v rozhodnutiach, skrupulózny, neschopný sa pre niečo vážne rozhodnúť a neustále váhavý
v konaní. Znalcami aj súdom bol ohodnotený ako neschopný pre manželstvo. POLÁŠEK, F.
Discretio iudicii ..., s. 56.
24
Ako dôvod bola uvedená psychologická neschopnosť ženy dať platný manželský súhlas.
V dôkazovej inštrukcii neboli prizvaní psychiatri, ale dvaja znalci z odboru psychológie, ktorí
potvrdili, že žena, Američanka, vo chvíli uzatvárania manželstva nebola schopná dať platný
manželský súhlas, pretože nebola schopná urobiť platné a zodpovedné rozhodnutie k uzatvoreniu
zväzku. Psychológovia prehlásili, že išlo o ženu, ktorá nie je schopná urobiť akékoľvek vedomé
a dobrovoľné rozhodnutie, ktorým by sa zaväzovala k niečomu závažnému na dlhšiu dobu. Discretio
iudicii ..., s. 57-58.
25
Pápež Ján Pavol II. v Príhovore k členom súdu Rímskej roty o tematike kán. 1095 CIC 1983
z 5.1.1987 upozorňuje, že „poznáme veľmi dobre pokrok, ktorý urobila súčasná psychiatria
a psychológia. Je potrebné oceniť, čo tieto moderné vedy urobili a robia pre objasnenie psychického
diania, tak vo vedomí, ako aj v nevedomí ľudí. Zároveň pomoc, ktorú poskytujú prostredníctvom
farmakoterapie a psychoterapie mnohým osobám, ktoré sa nachádzajú v zložitých situáciách. Veľké
objavy a tiež obetavosť mnohých psychológov a psychiatrov je zaiste chvályhodná. Nemôžeme
však uznať, že objavy a vymoženosti v oblasti čisto psychickej či psychiatrickej môžu ponúknuť
pravú celkovú víziu človeka tým, že samy riešia otázky týkajúce sa zmyslu života a ľudského
povolania. Určité prúdy súčasnej psychológie prekračujú vlastné špecifické kompetencie, tlačia sa
do oblasti, kde sa pohybujú pod tlakom antropologických domnienok, ktoré nie sú zlučiteľné
s kresťanskou antropológiou. Tu vznikajú ťažkosti a prekážky v dialógu medzi psychologickými
a metafyzickými vedami, ako i etikou. Preto teda riešenie prípadov neplatnosti manželstva z dôvodu
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4

VÝSLEDKY VPLYVU ROTÁLNEJ JURISPRUDENCIE
Psychická neschopnosť k manželstvu nebola síce implicitne zakotvená v normách CIC 1917,
avšak aj z vyššie uvedeného vyplýva, že dochádzalo k jej aplikácii na konkrétne vzťahy, pričom pri
výklade sa kanonisti či rotálni sudcovia riadili požiadavkami prirodzeného zákona. Autori CIC 1983,
konkrétne členovia Komisie pre revíziu kódexu prišli pri svojich úvahách k presvedčeniu, že všetky
príčiny neplatnosti manželstva, ktoré majú základ v psychike a majú svoje vyjadrenie v prirodzenom
zákone, majú byť zahrnuté pod trojakú formu psychickej neschopnosti k manželstvu. Ide o tri druhy
nedostatkov psychickej povahy, ktoré sami o sebe vytvárajú vadu súhlasu. Menia totiž prirodzenú
schopnosť človeka tak, že tento už nie je schopný dať platný manželský súhlas. Takáto osoba nie je
schopná dostatočne poznávať, správne hodnotiť a prípadne sa slobodne rozhodnúť pre manželstvo
s určitým partnerom alebo pre psychickú povahu nie je schopná prevziať podstatné práva a plniť
26
podstatné manželské povinnosti. Nakoľko v prípade kán. 1095 CIC 1983 ide o nevyhnutnú
aplikáciu prirodzeného zákona, a teda o takú nevyhnutnosť, ktorú nie je možné nahradiť, nejde
v podstate o žiadnu legislatívnu novinku.
Prvý prípad, ktorý predvída kán. 1095 bod 1 CIC 1983 uvádza neschopnosť uzavrieť
manželstvo, a tým aj manželskú nulitu, keď ide o poruchu dostatočného používania rozumu.
Zákonodarca však určuje, že pre platnosť súhlasu sa nevyžaduje úplné používanie rozumu, ale
o nulitu manželstva pôjde iba vtedy, ak jednej alebo obom zmluvným stránkam bude chýbať
dostatočné užívanie rozumu, teda taký stupeň chápania a vôle, ktorý by bol primeraný a adekvátny
27
závažnosti právneho úkonu, ktorým sa ustanoví manželstvo. Pápež Ján Pavol II. nabáda
k dôkladnému rozlišovaniu medzi ťažkosťou a skutočnou neschopnosťou: „Skutočne, iba
neschopnosť a nie iba ťažkosť dať súhlas alebo realizovať skutočné spoločenstvo života a lásky
zapríčiňuje nulitu manželstva. Skutočná neschopnosť je mysliteľná len za prítomnosti vážnej
anomálie, ktorá akokoľvek sa nazýva, musí podstatne poškodzovať chápanie a/alebo vôľu
28
partnera.“
29
V druhom prípade ustanovenom v kán. 1095 bod 2 CIC 1983 ide o kritické chápanie
manželských práv a povinností alebo „discretio iudicii“ v schopnosti vôle v súlade so schopnosťou
inteligencie. „Discretio iudicii“ teda znamená dve veci: po prvé akt súhlasu sa nemôže zakladať iba
na abstraktnom chápaní, znalostiach práv a povinností, ale tiež na kritickom hodnotení alebo
praktickom vyhodnotení, aj vo vzťahu k schopnosti subjektu vziať na seba predmetné povinnosti.
Táto adekvátna kritická schopnosť znamená schopnosť zhodnotiť a zvážiť, čo je pre a proti určitému
konkrétnemu rozhodnutiu; po druhé znamená aspoň minimálnu možnosť vnútornej slobody,
autodeterminancie vo vzťahu k voľbe povinností a práv manželov. Ide o interný fakt, ktorý je
30
abnormálny (nie však patologicky ako choroba), bez slobody. Predmetný kánon požaduje vážny
31
nedostatok rozlišovacieho úsudku.
obmedzenia psychického alebo psychiatrického vyžaduje, na jednej strane pomoc odborníkov
z týchto odborov, ktorí hodnotia z hľadiska vlastnej kvalifikácie povahu a stupeň psychického diania,
ktoré sa týkajú manželského súhlasu a schopnosti osoby vziať na seba manželské záväzky; na
druhej strane však neoslobodzuje cirkevného sudcu, pri použití znaleckých posudkov, od povinnosti
nenechať sa ovplyvniť neprijateľnými antropologickými predstavami, aby sa nezaplietol do
nejasností ohľadom pravdivosti faktov a ich významu“. Porovnaj: Promluvy papeže Jana Pavla II. ke
členům soudu Římské roty o tématice kánonu 1095 CIC. Rovnakú rétoriku pápež Ján Pavol II.
používa aj v Príhovore úradníkom a advokátom Rímskej roty z 25.1.1988. Porovnaj: Promluva Jana
Pavla II. k úredníkům a advokátům soudu Rímské roty.
26
Porovnaj: POLÁŠEK, F. Discretio iudicii nutné k platnému manželskému souhlasu v kodexech
církevního práva z roku 1917 a 1983, s. 67.
27
Porovnaj: POMPEDDA, M. F. Chápanie kánona 1095 Kódexu vo svetle právnej náuky
a jurisprudencie, s. 100-103.
28
Promluvy papeže Jana Pavla II. ke členům soudu Římské roty o tématice kánonu 1095 CIC.
29
Kán. 1095 bod 2 CIC 1983: Uzavrieť manželstvo sú neschopní tí, ktorý majú vážny nedostatok
rozlišovacieho úsudku, ohľadne podstatných manželských práv a povinností, ktoré si treba
navzájom odovzdávať a prijímať. Kódex kánonického práva. Latinsko-slovenské vydanie, s. 409.
30
ORLITA, K. Stručný komentář ke kánonu 1095, 1° a 2° CIC 1983.
31
Pri preklade CIC 1983 do slovenského jazyka bolo potrebné čo možno najlepšie vystihnúť
význam pojmu „discretio iudicii“. Slovenský preklad tohto výrazu hovorí o rozlišovacom úsudku.
V kánonickej literatúre sa často spája pojem discretio iudicii a nezrelosťou (inmaturitas).
V kánonickom práve pojem inmaturitas chce vyjadriť, že ide o radikálnu neschopnosť subjektu
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32

V treťom prípade predpokladanom v kán. 1095 bod 3 CIC 1983 si treba uvedomiť rozdiel
s predchádzajúcimi dvoma bodmi. Zatiaľ čo kán. 1095 bod 1 a 2 CIC 1983 sa vzťahujú na vnútornú
nedostatočnosť, neschopnosť dať súhlas ako vnútorne dostačujúci akt vôle (incapacitas
contrahendi), bod 3 (incapacitas assumendi) rozoberaného kánonu pôsobí navonok, pretože súhlas,
aj keď dostatočný, je neúčinný z hľadiska svojho profilu pre absenciu svojho objektu, pretože nie je
možné pre osobu uzatvárajúcu manželstvo naplniť tie záväzky, ktoré sa chystá prevziať, v zmysle
už spomínanej zásady „ad impossibilia nemo tenetur“ (nikto nie je povinný robiť nemožné veci). Bod
3 kánonu 1095 CIC 1983 hovorí o nemožnosti „vziať na seba“ podstatné záväzky manželstva, ako
o vade súhlasu, teda nemožnosť musí existovať v čase uzatvárania manželstva, pričom aj v tomto
okamihu subjekt musí byť schopný uskutočniť to, čo príde po uzavretí zväzku. V opačnom prípade
by išlo o prijatie záväzku, ktorý by bol bez obsahu. Bod 3 určuje objekt neschopnosti, a to podstatné
záväzky manželstva. Zákonodarca však v žiadnej definícii nenormalizuje, čo chápe pod podstatnými
33
záväzkami alebo právami a povinnosťami vyplývajúcimi z manželskej zmluvy.
Teória
34
a jurisprudencia vyvodzujú tieto podstatné záväzky z vlastností a cieľov manželstva , pričom
základné idey možno sledovať už v spomínaných sentenciách Rímskej roty, ktoré sa stali spolu
35
s prirodzeným zákonom prameňom pozitívnej normy, t. j. kánona 1095 CIC 1983. Neschopnosť
vziať na seba podstatné záväzky manželstva musí mať psychickú príčinu, prirodzenosť. Opätovne,
čo vyjadruje pojem „psychická prirodzenosť“ alebo „psychická príčina“ je výsledkom právneho
36
vývoja kodifikácie tejto problematiky.

k aktu súhlasu alebo k životu v manželstve. Nie každá forma osobnej nezrelosti, či už psychologická
alebo afektívna, produkuje neschopnosť subjektu k manželstvu, ale len taká, ktorá dosahuje
mimoriadny stupeň zvláštnej závažnosti. Kritérium pre posúdenie tejto ťažkej závažnosti spočíva
v posúdení a zhrnutí všetkých príhod, porúch a personálnych anomálií. Preto sa dôkaz
neschopnosti musí skladať z trojakého šetrenia alebo zistenia: 1. rekonštrukcie faktov vzťahujúcich
sa k subjektu a zvlášť k rozhodnutiu k manželstvu, 2. rekonštrukcia eventuálnej klinickej minulosti
subjektu, 3. znalecké prehĺbenie psychických limitov a príčin. Porovnaj: ORLITA, K. Stručný
komentář ke kánonu 1095, 1° a 2° CIC 1983, s. 5-6. Tak isto čo do závažnosti poruchy rozlišovania
nemožno pripustiť používanie čisto psychiatrického alebo psychopatologického kritéria, podľa
ktorého akákoľvek raz zistená psychopatologická anomália by ako taká potvrdzovala taký
nedostatok žiaduceho rozlišovania, aký sa vyžaduje k platnému uzavretie manželstva. Zákon
určuje, že závažnosť poruchy rozlišovacieho usudzovania sa má hodnotiť len vo vzťahu
k podstatným manželským právam a povinnostiam. Porovnaj: POMPEDDA, M. F. Chápanie kánona
1095 Kódexu vo svetle právnej náuky a jurisprudencie, s. 110-111.
32
Kán. 1095 bod 3 CIC 1983 „Uzavrieť manželstvo sú neschopní tí, ktorí z dôvodov psychickej
prirodzenosti nedokážu vziať na seba podstatné záväzky manželstva. Kódex kánonického práva.
Latinsko-slovenské vydanie, s. 409.
33
Porovnaj: ORLITA, K. Stručný komentář ke kánonu 1095, 3° CIC 1983, s. 1-10.
34
Podľa kán. 1055 § 1 CIC 1983 cieľmi manželstva sú dobro manželov, ako aj plodenie a výchova
detí. Podľa kán. 1056 CIC 1983 podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota
a nerozlučiteľnosť. Porovnaj: Kódex kánonického práva. Latinsko-slovenské vydanie, s. 397.
35
Pozri poznámku pod čiarou č. 27-40.
36
V súhrne anomáliami ohľadne psychickej povahy sa rozumejú: homosexualita, transsexualizmus
alebo iné sexuálne alebo psycho-sexuálne anomálie; narcizmus, alkoholizmus, toxická závislosť,
sadizmus, masochizmus; nedbalosť alebo ľahostajnosť, alibizmus, introvertné správanie ústiace
k nekomunikatívnosti, teda neschopnosť interpersonálnej komunikácie a mnohé ďalšie. Vo vzťahu
k nemožnosti vziať na seba podstatné záväzky manželstva sa osoba vyznačuje nedotklivým
charakterom, asociálnym správaním, trýznením a zlým zaobchádzaním, nekompatibilitou tak
myšlienkovou, duchovnou, ako aj citovou, pretrvávajúcou, neodstrániteľnou alebo ťažko
prekonateľnou nekompatibilitou charakteru vo vzťahu k druhému manželovi, ktoré sa nestaní alebo
nemôže odstrániť. Porovnaj: ORLITA, K. Stručný komentář ke kánonu 1095, 3° CIC 1983, s. 9.
POMPEDDA, M. F. Chápanie kánona 1095 Kódexu vo svetle právnej náuky a jurisprudencie, s.
111-118. K prezentovaným príkladom psychických príčin však musí pristúpiť splnenie ďalších
podmienok predpokladaných kánonickými normami, pričom v každom jednotlivom prípade sa
posudzujú všetky okolnosti týkajúce sa manželských stránok, a preto nemožno hovoriť o univerzalite
uvedených psychických príčin vo vzťahu k neschopnosti dať platný manželský súhlas.
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5

ZÁVER
Prirodzenosť človeka obyčajne podnecuje smerom k manželstvu, a preto je potrebné
v bežných podmienkach u každého ľudského jednotlivca zisťovať, ako používa svoj rozum a či sa
u neho nevyskytujú nejaké somatické alebo psychické poruchy. Môže sa totiž naozaj stať, že
v niektorých prípadoch osobám chýba integrita, a to od narodenia alebo od istého obdobia ich
života. Ľudom, ktorí sa nachádzajú v takýchto podmienkach samá prirodzenosť zabraňuje
37
právoplatne vykonávať isté právne úkony, napríklad uzavrieť manželstvo.
K platnému
38
manželskému súhlasu je potrebná určitá psychická zrelosť. Prirodzený zákon nedovoľuje, aby bol
niekto nútený uzatvoriť zmluvu, ktorá by ho doživotne nútila žiť v manželskom spoločenstve. Veľké
obmedzenie vnútornej slobody by takúto zmluvu robilo neplatnou. Nedostatok základného poznania
39
o manželstve, ako ho požaduje kán. 1095 bod 1 a tiež kán. 1096 CIC 1983 spôsobuje, že ani nie
je možné utvoriť si hodnotiaci úsudok a zodpovedne sa pre niečo vážne rozhodnúť tak, ako to žiada
kán. 1095 bod 2 CIC 1983. Splnenie požiadaviek obsiahnutých v kán. 1095 bod 1 CIC 1983 je
predpokladom pre bod 2 tohto kánona. Zároveň dostatočná schopnosť kritického a praktického
ohodnotenia podstatných prvkov manželstva, ako to požaduje kán. 1095 bod 2, je predpokladom, že
osoba správne ohodnotila tak manželstvo, ako aj seba a že je schopná prevziať a plniť podstatný
obsah manželskej zmluvy tak, ako žiada kán. 1095 bod 3 CIC 1983. Predpisy obsiahnuté v kán.
1095 CIC 1983 platili vždy, pretože vyjadrujú zásady obsiahnuté v prirodzenom zákone „nemo
40
potest ad impossibile obligari“ (k nemožnosti nemôže byť nikto viazaný). Činnosť Rímskej roty,
ktorá aplikovala prirodzený zákon, mala pre toto pozitívnoprávne vymedzenie psychickej
nespôsobilosti na uzavretie manželstva nepochybne významný vplyv.
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Na požiadavky prirodzeného zákona reflektuje aj sekulárne zákonodarstvo. Podľa § 12 ods. 3
zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine „manželstvo nemôže uzavrieť osoba postihnutá duševnou
poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Súd však môže
uzavretie manželstva takej osobe povoliť, ak je jej zdravotný stav zlučiteľný s účelom manželstva“.
Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine.
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40
Porovnaj: POLÁŠEK, F. Discretio iudicii nutné k platnému manželskému souhlasu v kodexech
církevního práva z roku 1917 a 1983, s. 67-68.
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VPLYV OTROKOV NA ROZHODOVACIU ČINNOSŤ V KONTEXTE
RÍMSKEHO PRÁVA
Eva Dudásová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Otrokom prislúchalo vo výrazne diferencovanej rímskej spoločnosti špecifické postavenie,
a predstavovali tak sociálny prvok narastajúci na význame. V súčasnosti sa vyskytujú mnohé
kontroverzné myšlienky týkajúce sa rozsahu práv a povinností otrokov v zmysle historického vývoja
rímskeho práva. Viacerí autori zastávajú názor, že otroci časom nadobudli isté práva, čo bolo
podmienené ich podstatným prínosom pre rozvoj rímskeho hospodárstva, ekonomický rast, ako aj
fungovanie každodenného života obyvateľov Rímskej ríše. Otroci preukázali svoju relevanciu aj pre
priebeh a výsledok rozhodovacej činnosti, a prispeli k zvýšeniu jej efektivity. Po preštudovaní
početných prameňov rímskeho práva môžeme dôjsť k záveru, že pre bližšie poznanie rímskeho
procesného práva je dôležité venovať pozornosť tak postaveniu otrokov pred autoritou so súdnou
právomocou, ako aj eventuálnej možnosti otroka stať sa arbitrom.
Kľúčové slová: arbiter, iudex, procesná spôsobilosť, rímske právo, rozhodovacia činnosť, otrok
Abstract: Slaves enjoyed, in a significantly differentiated society, a specific position; thus
representing a social element of growing importance. Nowadays, many controversial ideas can be
found, regarding to the extent rights and obligations of slaves in the frame of historical development
of Roman law. Several authors hold the view that slaves gradually acquired certain rights what
corresponded to their substantial contribution to the development of the Roman economy, economic
growth, as well as to the day-to-day functioning of citizens of the Roman Empire. Slaves have
proved their relevance as regards process and outcome of the decision-making and contributed to
its higher effectiveness. Having studied numerous sources of the Roman law we can conclude that
for more knowledge of the Roman procedural law it is important to devote attention to the status of
slaves in front of the authority with judicial powers, as well as to the possibility of a slave to become
an arbiter.
Key words: arbiter, iudex, procedural capability, Roman law, decision-making, slave
1

ÚVOD
Analýza postavenia otrokov v rímskej spoločnosti predstavuje jednu z často diskutovaných
tém v kruhoch odborníkov venujúcich sa problematike rímskeho práva. Patričná pozornosť je
venovaná všetkým oblastiam života otrokov v podmienkach historického vývoja Rímskej ríše. Za
jednu z kľúčových zdrojov možno považovať monografiu profesora W. W. Bucklanda, ktorý v rámci
svojej dizertačnej práce uskutočnil podrobnú analýzu ich právneho postavenia s početným
množstvom odkazov na relevantné fragmenty zachovaných prameňov.
Na základe dosiahnutých výsledkov výskumných aktivít v oblasti rímskeho práva sa možno
prikloniť k tvrdeniu, že činnosť otrokov predstavovala v rímskej spoločnosti významný element,
podmieňujúci fungovanie každodenných záležitostí. Z uvedeného dôvodu je vhodné vyvíjať úsilie aj
o skúmanie prepojenia medzi existenciou otrokov a ich významom pre rozvoj rímskeho procesného
práva, ako aj pre efektívnosť rozhodovacej činnosti.
V texte sa venujeme výkladu fragmentov obsiahnutých v základných prameňoch rímskeho
práva, so zameraním predovšetkým na Codex Iustinianus a Digesta, týkajúcich sa vplyvu otroka na
rímsky civilný proces a rozhodcovské konanie. Naším cieľom je analyzovať situáciu, keď otrok
mohol vystupovať pred sudcom v priebehu civilného resp. trestného procesu. Stanoveným zámerom
je tiež poukázať na vzťah otrokov k funkcii arbitra.
Je potrebné si uvedomiť, že v zmysle rímskeho právneho poriadku dochádzalo k striktnému
rozlišovaniu medzi právnym postavením slobodných osôb a otrokov. Z toho dôvodu je možné
nazerať na viaceré fragmenty upravujúce situácie, v rámci ktorých mal otrok kľúčovú pozíciu, ako na
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isté odchýlky od zaužívaných pravidiel, vyvolaných nevyhnutnosťou pre efektívne riešenie právnych
sporov v súlade s požiadavkami na zadosťučinenie spravodlivosti.
2

VÝZNAM OTROKOV V RÍMSKOM PROCESNOM PRÁVE
V rímskom procesnom práve zohrávali otroci významnú úlohu. Prípustnosť vplyvu otrokov na
rímsky civilný proces je otázna. Spočiatku prevládali tendencie, aby otroci, ako ľudskí jedinci bez
práv a povinností, mali byť vylúčení z vplyvu na rozhodovaciu činnosť. Z toho dôvodu prebiehalo
úsilie o to, aby im v žiadnej miere nebola priznaná procesná spôsobilosť. Historickým vývojom sa
však ukázalo, že ich význam pre dosiahnutie čo najvyššej efektivity rozhodovacej činnosti bol
vysoký.
Činnosť otrokov podmienila vznik viacerých sporov, ktorých riešenie bolo ponechané na
autoritu so súdnou právomocou. Jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich prípadov týkajúcich sa
otrokov boli manumisie, ktoré sa vyznačovali špecifickým priebehom. Síce takáto situácia v sebe
bežne nezahŕňala žiadny sporový aspekt, ale keď prihliadneme napr. na dôsledky spojené
s pekúliom otroka a jeho aktivity vykonávané v mene svojho pána, tak môžeme predvídať vznik
rozmanitých konfliktov vyžadujúcich si osobitný zásah pre ich urovnanie. Ochrana poskytovaná
prétorom bola čoraz detailnejšia a odzrkadľovala požiadavky spoločnosti. Ako príklad je možné
uviesť pripustenie žaloby proti pánovi otroka, ak otrok konal v jeho mene.
Na základe uvedeného možno konštatovať, že síce činnosť otrokov prispievala k nárastu
množstva sporov rovnako ako aj k ich rozmanitosti, otroci nemohli vystupovať v postavení sporovej
strany a spočiatku bol v plnej miere eliminovaný ich vplyv na rozhodovaciu činnosť. V ďalšom texte
sa však zameriame na odchýlky, ktoré v tomto smere nastali v postavení otroka v rímskom civilnom
resp. trestnom procese.
3

PROCESNÁ SPÔSOBILOSŤ OTROKOV
Všeobecne rozšírený poznatok, že otroci nemali žiadne práva sa môže stretnúť
s nesúhlasom a podmieňuje vznik ďalších úvah rovnako ako tvrdenie, že otroci nemali žiadnu
procesnú spôsobilosť. Reálny význam otrokov v rámci rímskej spoločnosti podmieňuje detailnejšiu
úvahu vedenú v rovine priaznivej pre osoby, ktoré nemali v držbe svoju vlastnú slobodu.
Existencia procesnej spôsobilosti, ktorá zahŕňa viaceré zložky ako spôsobilosť byť
účastníkom civilného sporu, spôsobilosť na procesné úkony a spôsobilosť robiť návrhy pred súdom,
bola ovplyvnená viacerými faktormi. Z toho dôvodu je vhodné sa nad každým osobitným spôsobom
pozastaviť a zamyslieť sa, či nie je prítomná niektorá z limitujúcich prvkov. Je na zváženie tiež
každé tvrdenie vylučujúce procesnú spôsobilosť niektorej osoby, nakoľko tá bola ovplyvnená aj
aktuálnym spoločenským stavom. Preto sú historický, spoločenský a právny vývoj
nezanedbateľnými elementmi pri skúmaní problematiky procesnej spôsobilosti v zmysle rímskeho
práva.
Pri zohľadnení prvej z uvedených zložiek procesnej spôsobilosti, otroci neboli spôsobilí byť
účastníkmi konania. Podľa právnika Juliána, ak otrok sľúbil, že bude prítomný na súde, alebo tak
niekto iný stipuloval, tak takáto stipulácia nebola platná a nebola ani zárukou zodpovednosti,
nakoľko otrok nemohol ani žalovať, ani byť žalovaným.1 Otrok svojím konaním podmienil žalobu
najčastejšie v súvislosti s kontraktmi uzavretými v prospech jeho pána (dominus). Otrok nemohol
byť zaviazaný zo žiadneho kontraktu.2 Ak uzavrel zmluvu vo svoj prospech, tak záväzok mal povahu
naturálnej obligácie. Pre prípad, že otrok uzavrel zmluvu v prospech svojho pána, prétor pripustil
žalobu len voči jeho pánovi, ale nie voči otrokovi.3 Ak bol iniciovaný civilný proces, ktorý bol spätý
s účinkami konania otroka, celý prebiehal v mene jeho pána a akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa
otroka bolo neplatné.4 Podstatné obmedzenia platili pre otroka aj pre prípad odvolania, ako aj
v trestnom konaní, počas ktorého nemohol vystupovať ako žalobca. Výnimočnou bola situácia, keď
otrok vymáhal svoje prepustenie na slobodu v prípade tzv. libertas fideicommissaria. Takéto situácie

1

D. 2.11.13, D. 50.17.107, D. 2.7.3 pr.
D. 4.7.43
3
D. 15.1.41 Ulpián poukázal na jedno významné obmedzenie otroka vo vzťahu k nadobudnutiu
vlastníckeho práva. Otrok nemohol mať vo vlastníctve žiadnu vec a z toho dôvodu všetko, čo mu
malo patriť, mohol oprávnene žiadať jeho pán, avšak tretia osoba bola oprávnená žiadať od pána
to, čo otrok nadobudol.
4
D. 50.17.107 Žiadna žaloba nemohla byť pripustená voči otrokovi.
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boli známe z obdobia cisárstva a mali charakter extra ordinem.5 V Digestach možno nájsť ďalší
z dôkazov, že otrok sa v istých prípadoch dostal do postavenia sporovej strany. Avšak v takom
prípade, arbiter nesmel byť nútený k tomu, aby vydal rozhodnutie.6 Z toho vyplýva, že výnimočne sa
otrok mohol stať sporovou stranou v prípadoch, ktoré sa týkali prepustenia na slobodu.
Význam otrokov bol značný aj pre dokazovanie skutkových okolností prípadu, predovšetkým
však v trestnom konaní. V rímskom procesnom práve sa presadzovalo, aby sa otrok mohol stať
svedkom len v obzvlášť výnimočných prípadoch. Najmä, ak neexistoval nikto iný, kto by mohol
poskytnúť informácie relevantné pre rozhodnutie prípadu, alebo ak neexistoval iný relevantný dôkaz.
Servi responso tunc credendum est, cum alia probatio ad eruendam veritatem non est. 7 Pre
prípad, že by sa otrok predsa len dostal do postavenia svedka, nemohol svedčiť ani v
prospech, ale ani v neprospech svojho pána. Mohol však byť vystavený mučeniu vo veciach,
ktoré sa týkali jeho vlastného konania.8 Avšak aj v tejto rovine sa prejavili zmeny
podmienené vývojom. Jednu z nich predstavovala situácia, ktorá bola upravená
prostredníctvom Lex Iulia de Adulteriis. Ak bol spáchaný trestný čin cudzoložstva alebo
zrady, mohol byť aj ženský aj mužský otrok manžela alebo manželky vystavený mučeniu za
predpokladu, že došlo k nedostatku iných dôkazov, prostredníctvom ktorých by mohli byť
objasnené okolnosti prípadu. Rovnako sa malo postupovať aj pre prípad zranenia
spôsobeného jedným z manželov, nakoľko o tom, čo sa udialo v domácnosti, nemohol nikto
iný vypovedať hodnovernejšie, než ten, kto sa tam sám aj zdržiaval. 9 Ten manžel, ktorý túžil
dokázať cudzoložstvo, ktorého sa dopustila jeho manželka, mohol vystaviť mučeniu otrokov
oboch pohlaví jeho manželky a otrokov jej otca (nie však adoptívneho). 10 Práve možnosť
priameho svedectva bola jedným z dôvodov, prečo rímske právo čoraz viac pripúšťalo, aby
otroci vystupovali v postavení svedkov. Ďalšou bola príčina spočívajúca v tej skutočnosti, že
výpoveď otrokov často predstavovala jediný dôkaz, bez ktorého by nemohlo byť vydané
konečné rozhodnutie v súlade so spravodlivosťou.
4

VÝZNAM POJMOV IUDEX A ARBITER
V podmienkach rímskeho práva vyvoláva myšlienka týkajúca sa postavenia otroka vo funkcii
osoby so súdnou právomocou mnohé otázky ohľadom existencie prípadnej anomálie, ktorá je
hodná osobitnej pozornosti. V prameňoch rímskeho práva sa stretávame s viacerými pojmami
používanými pre výraz „sudca“. Heyrovský v monografii Římsky civilní proces analyzuje tento jav
so zameraním na iudex privatus a iudex datus.
Za účelom označenia iudex privatus sa v prameňoch používajú výrazy iudex, arbiter
a recuperatores.11 Arbiter bol v zmysle rímskeho práva obdobou sudcu, o čom svedčí aj skutočnosť,
že v jednotlivých prameňoch sa často uvádza aj výraz iudex arbiterve.12 Avšak dôkazom ich
obsahovej odlišnosti je používanie iudex vel arbiter.13 Jedným z najpodstatnejších rozdielov bolo, že
arbiter si zachovával väčšiu mieru slobody pri rozhodovaní, kým iudex bol striktne viazaný. Význam
iudex privatus ako sudcu, ktorého si sporové strany zvolili v súčinnosti s magistrátom za účelom
rozhodnutia sporu, sa prejavoval v období legisakčného a formulového procesu.14 V období
legisakčného procesu mohlo dôjsť k situácii, že v druhom štádiu konania bol ustanovený aj iudex aj
arbiter. Schiller uvádza ako príklad situáciu, keď iudex mal za úlohu rozhodnúť, či existuje alebo
neexistuje záväzok a arbiter mal v jednom a tom istom konaní určiť hodnotu požadovanej veci (litis
aestimatio).15 Avšak už zákony dvanástich tabúľ rozlišovali medzi výrazmi iudex a arbiter.16 Možno
predpokladať, že výber bol uskutočnený podľa povahy sporu. Arbiter mal podstatný význam pre
rozhodnutie sporov, ktoré si vyžadovali odborné znalosti, ako aj prípadov, keď nebolo sporné samo
5

D. 40.5.44
D. 4.8.32.8
7
D. 22.5.7
8
C. 4.20.7
9
C. 5.17.8.6, C. Th. 9.7.4
10
C. 9.9.3
11
HEYROVSKÝ, L. Římsky civilní proces, s. 48.
12
Tab. 2.2
13
D. 42.1.9
14
BERGER, A. Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia, s. 518.
15
SCHILLER, A. A. Mechanism of Development., s. 199.
16
Tab 2.2
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právo, ale bolo potrebné učiniť rozhodnutie vo veci, s ktorým si sporové strany nevedeli dať rady.
V zmysle dvanástich tabúľ možno uviesť ako príklad spor o určenie hraníc pozemku17, alebo
nadmerné pretekanie dažďovej vody zo susedného pozemku18. Rozhodnutie arbitra bolo vynútiteľné
len v prípade, ak sa strany stipuláciou zaviazali k plneniu.
Iudex datus sa považoval za výpomocného sudcu určeného magistrátom a označoval sa tiež
ako arbiter datus. Heyrovský poukazuje na skutočnosť, že častokrát sa funkcia zahrnutá pod výrazy
iudex privatus a iudex datus nesprávne stotožňovala.19 V prameňoch sa výraz arbiter datus používa
vo vzťahu k riešeniu viacerých situácií. Príkladom je fragment týkajúci sa ustanovenia arbitra za
účelom preskúmania poskytnutej záruky20. Avšak bolo pochybné, či sa bolo možné odvolať proti
rozhodnutiu arbitra, ktorý mal v takejto veci rozhodnúť.21 Prétor si zvolil arbitra aj pre vyšetrenie
ďalších okolností ako napr. za účelom určenia hodnoty pozemku v prípade použitia Falcidiovho
zákona.22 Heyrovský uvádza, že arbiter datus bol ustanovený tiež vo veci prepustenia otroka na
slobodu, či určenia vyživovacej povinnosti.23
4.1

Otrok v postavení arbitra
Otroci v Rímskej ríši neboli spôsobilí zúčastňovať sa na politickom živote, ani na žiadnych
verejných zasadnutiach. Tieto funkcie boli v prvom rade vyhradené pre rímskych občanov. Je tiež
možné tvrdiť, že to bolo ich privilégiom. Obdobne to bolo aj so zastávaním funkcie, ktorá sa spájala
so súdnou právomocou. Podľa niektorých prameňov mohli byť do album iudicium zapísané len
osoby, ktoré nadobudli rímske občianstvo už narodením 24, podmienka stanovená pre výšku veku sa
v priebehu historického vývoja menila. Najčastejšie sa možno stretnúť s údajmi 30 a 25 rokov.25
V Digestach sa tiež uvádza, že rozhodnutie bolo platné aj vtedy, ak sudca ešte nedosiahol 25. rok
veku, avšak nesmel mať menej než 18 rokov. 26 Za obdobia republiky zoznam, z ktorého mohli byť
zvolení iudices alebo arbitri zostavovali a spravovali prétori, avšak zaradenie osôb bolo často
ovplyvnené politickými záujmami.
Predpoklady pre ustanovenie arbitra uvádzajú Digesta veľmi detailným spôsobom so
zameraním na osobu syna rodiny, vyšších a nižších úradníkov, sudcov, osôb s duševnou poruchou,
hluchých, nemých, nečestných, a u ktorých je evidentný sklon ku korupcii. 27 Diferenciačným
kritériom je tiež držba svojej vlastnej slobody, t. j. či je osoba slobodná alebo neslobodná.
Posledné z uvedených kritérií môže byť vystavené viacerým kontroverziám. Pomponius vo
svojej tridsiatej tretej knihe a Pedius vo svojej deviatej knihe uvádza, že je málo podstatné, či sa
niekto, kto bol ustanovený za arbitra, narodil ako slobodný, alebo sa stal slobodným až dodatočne:
Pedius libro nono et Pomponius libro trigensimo tertio scribunt parvi referre, ingenuus quis
an libertinus sit, integrae famae quis sit arbiter an ignominiosus. In servum Labeo
compromitti non posse libro undecimo scribit: et est verum.28 Špecifická však bola situácia,
keď sa otrok dostal do postavenia arbitra a následne rozhodol predmetný spor. Je možné
predpokladať, že k takejto situácii dochádzalo len v mimoriadnych prípadoch, najmä keď osoba,
ktorá otroka ustanovila do pozície arbitra, bola presvedčená o jeho status libertatis. Ohľadom
načrtnutej problematiky Labeo pertraktoval svoj názor vo svojej jedenástej knihe, kde uviedol, že
otrok nemohol vystupovať ako arbiter a toto tvrdenie považuje za pravdivé. Ak k takej situácii došlo,
bolo nevyhnutné zohľadniť obsah ďalších fragmentov, poskytujúcich informácie o platnosti

17

Tab 8.4
Tab 8.7
19
HEYROVSKÝ, ref. 11, s. 69.
20
D. 2.8.9, D. 2.8.9 Arbitro ad fideiussores probandos constituto, si in alterutram partem iniquum
arbitrium videatur, perinde ab ed atque ab iudicibus appellare licet.
21
D. 49.2.2 Quaesitum est, in arbitros, qui ad fideiussores probandos dantur, an appellare
liceat...
22
D. 35.3.1.6 Cum dicitur lex Falcidia locum habere, arbiter dari solet ad ineundam
quantitatem bonorum...
23
D. 5.1.53, D. 25.3.5.25 De alimentis patroni arbiter solet dari arbitraturus...
24
Plin. h. n. 33.1.30
25
Lex Acilia repetundarum
26
D. 42.1.57
27
D. 4.8.5; D. 4.8.6; D. 4.8.3.3; D. 4.8.4; D. 4.8.9.2; D. 4.8.9.1; D. 4.8.9.3
28
D. 4.8.7 pr.
- 34 18

rozhodnutí jednotlivých arbitrov. Sed si ita compromissum sit, ut vel alterutrius sententia valeat,
titium cogendum. 29
Ak sa otrok stal arbitrom, väčšinou bolo jednoznačné, že jeho rozhodnutie nebolo platné.
Výnimku tvoril prípad, keď sa otrok časom stal slobodným a vyniesol rozhodnutie už za
novonadobudnutého právneho statusu. Takáto situácia bola v súlade aj s vyššie uvedeným
fragmentom, a potvrdila tak jej platnosť, t. j. arbitrom mohla byť osoba, ktorá sa narodila ako
slobodná, alebo sa slobodnou stala dodatočne. Sed si in servum compromittatur et liber
sententiam dixerit, puto, si liber factus fecerit consentientibus partibus, valere. 30 V zmysle
uvedeného fragmentu mohli byť prekážkou platnosti rozhodnutia stav neslobody a nedostatočný
súhlas strán s platnosťou rozhodnutia v prípade, že arbitrom, ktorý o spore rozhodoval, bol
prepustenec.
Problematike platnosti rozhodnutia sa venuje tiež fragment obsiahnutý v Codex Iustinianus,
ktorý dopĺňa vyššie uvedené poznatky. Ak arbiter, ktorého magistrát ustanovil, mal držbu svojej
slobody v čase, keď vydal svoje rozhodnutie, a to aj v prípade, že dodatočne upadol do otroctva,
rozhodnutie nastolilo stav rei iudicata.31 Prekážka veci právoplatne rozhodnutej mala význam tiež
v rímskom práve a mala za následok, že neprichádzalo do úvahy pripustenie konania v rovnakej
veci. Buckland uvádza, že samozrejme nebolo prípustné, aby otrok zastával funkciu arbitra, ale ak
sa tak stalo v prípade, že niekto otroka považoval za osobu slobodnú, no neskôr sa preukázal jeho
skutočný status, tak rozhodnutie, ktoré vydal, sa považovalo za platné. 32 Na základe uvedených
fragmentov sa možno domnievať, že tento stav bol nastolený len z dôvodu, že sa jednalo o omyl.
Ako príklad nám môže poslúžiť obdobný prípad týkajúci sa otroka – utečenca. Ak sa takýto otrok
ocitol v postavení prétora, tak ním vydané rozhodnutie sa považovalo za platné. 33
5

ZÁVER
Význam otrokov pre rozvoj rímskeho práva je nepopierateľný. Podstatným spôsobom
ovplyvnili nielen vznik veľkého množstva právnych vzťahov, ktoré často viedli k nejasnostiam
a konfliktom vyžadujúcim si zásah zo strany autority so súdnou právomocou, ale v niektorých
špecifických prípadoch mali možnosť ovplyvniť jej rozhodnutia. Pri zohľadnení procesnej
spôsobilosti otrokov sa prostredníctvom štúdia zachovaných prameňov možno dopracovať
k poznatku, že význam otrokov v priebehu historického vývoja narastal a v istých situáciách sa stal
až nevyhnutným pre posúdenie okolností prípadu. V súlade s rímskym právnym poriadkom sa otrok
nemohol stať sporovou stranou, avšak výnimočne možno pozorovať existenciu odchýlok od
zaužívaných pravidiel. Okrem niektorých výnimiek sa však nedostatok, spočívajúci v situácii, keď
otrok vystupoval ako sporová strana, odzrkadlil v charaktere rozhodnutia. Ľudský charakter otrokov
sa prejavil aj pri poskytnutí svedeckých výpovedí. Vývojom sa ukázalo, že by pre spravodlivé
rozhodnutie nebolo efektívne v plnej miere vylúčiť ich svedecké výpovede, ak neexistovali žiadne
iné dôkazy, ktoré by mohli poskytnúť relevantné poznatky v predmetnej veci. Najčastejšie sa tak
udialo v prípadoch, keď sa spor týkal osôb v jednej domácnosti, nakoľko sa predpokladalo, že nikto
iný nemôže mať k dispozícii detailnejšie informácie, ako ten, kto sa nachádza v jednej domácnosti
s týmito osobami. Veľmi špecifické a nežiaduce boli situácie, keď mal sám otrok rozhodnúť
vzniknutý spor napr. v postavení arbitra. Zo zachovaných prameňov vyplýva, že k takýmto prípadom
reálne dochádzalo a nimi vydané rozhodnutie mohlo nadobudnúť platnosť. Je ale vhodné sa
zamyslieť na okolnosťami, za akých sa otrok do takejto pozície mohol dostať. Možno predpokladať,
že to bol dôsledok omylu, spočívajúceho v presvedčení, že ide o osobu slobodnú a nie o otroka.
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METÓDY MAĎARSKEJ IREDENTY A NÁČRT SÚDNEHO
PROCESU S JEJ POPREDNÝM PROTAGONISTOM
Zuzana Illýová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Po prvej svetovej vojne nastali na mape Európy zásadné zmeny. Jednou z
najmarkantnejších bol zánik Rakúsko – Uhorskej monarchie. Novovzniknuté Maďarsko sa
nedokázalo vzdať sa svojich predstáv o obnovení aspoň časti územného rozsahu bývalého
Uhorska. V kontexte tejto revizionistickej politiky sa všemožne usilovalo o získanie územia
Slovenska teda o revidovanie (revíziu) Trianonskej mierovej zmluvy. V príspevku sa autorka
zameriava na predstavenie konkrétnych metód a praktík maďarskej iredenty, ktorá bola z veľkej
časti finančne aj ideologicky saturovaná maďarskou vládou. Stratégie boli veľmi pestré, od priameho
vojenského obsadenia územia Slovenska, cez rôzne dohody a rokovania, ponuky autonómie pre
Slovensko až po obrovské konšpiratívne úsilie jednotlivcov infiltrovaných do kruhov Slovenskej
ľudovej strany. Dôležitú úlohu v maďarskej revizionistickej politike zohrala tiež propaganda.
Príspevok sa v stručnosti venuje aj priebehu súdneho procesu s popredným predstaviteľom
maďarskej iredenty Dr. Vojtechom Tukom.
Kľúčové slová: Iredenta, revizionizmus, Vojtech Tuka
Abstract: After the World War I., there were significant changes on the map of the Europe. One of
the most notable changes was the dissolution of Austria-Hungary. Newly-formed Hungary wasn’t
ready to give up its dream to revise the integrity of dissolute Hungarian Empire. In the context of the
revisionist policy all attempts were focused on regaining the area of the Upper land of the former
Hungarian Empire (the area of Slovakia). The author focuses on the particular practices and
methods of the Hungarian irredentism, which were significantly supported by the Hungarian
government. The strategies were various and included the military occupation, series of
negotiations, as well as enormous attempts of the individuals who were members of the Slovak
People’s Party. Propaganda was without any doubt also an important tool of the Hungarian
revisionist policy. The article also describes in brief the trial with the leading protagonist of the
Hungarian irredentism, with Dr. Vojtech Tuka.
Key words: Irredentism, revisionism, Vojtech Tuka
1

ÚVOD
Problematika maďarskej iredenty predstavuje skutočne veľmi širokú a pestrú tému, ktorej
dôsledné spracovanie si vyžaduje ďaleko väčší priestor ako ponúka rozsahový rámec tohto
príspevku. Mojim cieľom je preto ponúknuť náčrt jednotlivých metód maďarskej iredenty, najmä
takých, ktoré sú relevantné z pohľadu právnej histórie, pričom pochopiteľne existujú mnohé ďalšie,
ktorým v texte nie je venovaná pozornosť.
2

„TERRE IRREDENTE“
Iredenta predstavuje akési zlé dvojča nacionalizmu, pričom s ním veľmi úzko súvisí. Výraz
iredenta pôvodne pochádza z talianskeho prostredia, kde sa vyvinul ako pojem zastrešujúci snahy
o zjednotenie celej etnickej skupiny v jednom štáte1. Pôvodný názov znel „terre irredente“, čo
v preklade znamená „stratené územie“, prípadne „nespasené2 územie“.
Prvýkrát bol tento pojem použitý v 19. storočí, kedy sa talianske národné hnutie usilovalo
o pripojenie území obývaných talianmi k Taliansku3 (územia južného Tyrolska, Terstu, Dalmácie
1

JOHNSON, P. Dějiny dvacátého století, s. 26.
Od slova „spása“.
3
Po zjednotení Talianska v r. 1861.
2
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a Istrie). Vznik iredentistického hnutia podnietilo víťazstvo v rakúsko-pruskej vojne, ktorá skončila
v roku 1866. Rakúsko-Uhorská monarchia sa musela v prospech Talianskeho štátu zriecť
Lombardsko-Benátskeho kniežatstva, čo podnietilo snahy o vytvorenie silného talianskeho
národného štátu, ktorý predpokladal územné zisky už spomínaných oblastí a neskôr tiež Nice
a Korziku, ktoré patrili Francúzsku a Maltu (tá bola súčasťou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska). V roku 1877 vzniklo združenie Italia iredenta - organizačné a koordinačné
centrum talianskeho iredentizmu.4
V najširšom slova zmysle iredenta, resp. iredentizmus znamená nacionalistickošovinistické, (niekedy militantné) hnutie, ktorého cieľom je pričleniť k určitému štátu územie
s národnostnou menšinou žijúcou v inom štáte5. Charakter iredenty sa postupne menil a vyvíjal.
V 19. storočí bol svet ešte stále v neistej dobe mocenských ťažení spojených so snahou o územnú
expanziu. Nárok na územie bol častokrát zdôvodňovaný práve tým, že na konkrétnom území
jedného štátu žije národnostná menšina, teda etnikum, ktoré sa cíti byť príslušníkom národa iného,
zvyčajne susediaceho štátu6. Prirodzene, fenomén iredenty neprinieslo 19. storočie. Vyskytoval sa
už skôr, s tým rozdielom, že pre jeho znaky nebolo zaužívané toto pomenovanie.
V Maďarsku bolo iredentistické hnutie súčasťou revizionizmu usilujúceho sa o obnovenie
„Svätoštefanskej koruny“. Revizionizmus bola politika maďarského štátu, reprezentovaná
maďarskou vládou, ktorá sa v rokovaniach, dohodách s inými štátmi usilovala o zmenu
medzinárodného práva, ktoré bolo vyjadrené v mierových zmluvách. – teda o revíziu ustanovení
mierových zmlúv. Išlo o snahu získať z územia zaniknutého Uhorska v čo najviac. Živnú pôdu pre
maďarský iredentizmus vytvárala spočiatku najmä nestabilita pomerov na Slovensku a neskôr aj
fakt, že Slovensko nemalo v rámci Československa želané postavenie.
3

SITUÁCIA V MAĎARSKU PO 1. SVETOVEJ VOJNE
Po končení vojny sa svet zmenil. Jednou z najvýznamnejších zmien bol nepochybne zánik
Rakúsko-uhorskej monarchie, ktorá zanikla rozpadom a rozdrobila sa na národné štáty. Zatiaľ čo
novovzniknuté štáty zaniknutej monarchie sa tešili z nadobudnutej samostatnosti a z vymanenia sa
spod národnostného útlaku, maďarská vláda sa s novými pomermi zmierovala len veľmi ťažko. Sny
o obnove Uhorska v jeho pôvodnom územnom rozsahu boli v tom čase už len utópiou, čo si
predstavitelia maďarskej politickej scény vedeli pomerne triezvo zrátať. Ich revizionistická politika sa
preto skoncentrovala najmä na jediný cieľ, ktorý nepovažovala za nenávratne stratený – opätovné
získanie územia Slovenska (maďarsky Felvidék - Horná zem).
Na začiatku vojny ešte nebolo úplne jasné, že vývoj udalostí predznamená definitívny
rozpad monarchie. Spočiatku bolo najpravdepodobnejšou alternatívou, že dôjde len k jej
transformácii na federáciu, čím sa uvoľní prísny centralistický režim. Niektorí politici však už aj
v tomto období prichádzali s plánmi, ktoré vychádzali z osamostatnenia sa národov monarchie.
Napríklad český politik Karel Kramář prišiel v máji roku 1914 s konceptom ústavy Slovanskej ríše,
do ktorej by patrilo Ruské cárstvo, Poľské kráľovstvo, České kráľovstvo, Bulharské cárstvo, Srbské
kráľovstvo a Čiernohorské kráľovstvo. Slovensko malo byť súčasťou Českého kráľovstva. 7 Ďalší
vývoj teda videl v zániku Rakúsko-Uhorskej monarchie.
To, že sa nad Rakúsko-Uhorskom začali definitívne sťahovať mračná jeho rozpadu
vyplynulo najmä zo zmeny postoja dohodových mocností a ich politických predstaviteľov vrátane
amerického prezidenta Woodrowa Wilsona. Ten na začiatku januára vo svojich známych štrnástich
bodoch deklaroval slobodnú možnosť autonómneho vývoja všetkých národov Rakúsko-Uhorska,
z čoho jasne vidno, že v tom čase sa ešte počítalo so zachovaním integrity monarchie. Posun
v postoji dohodových mocností od podpory zachovania integrity k myšlienke rozpadu monarchie
nastal a v priebehu roku 1918 pod vplyvom viacerých okolností8. Národom Rakúsko-Uhorského

4

RUTTKAY, F. Slovenskí kolaboranti v službách maďarskej iredenty. s. 6.
ŠALING, S. - IVANOVÁ - ŠALINGOVÁ, M. – MANÍKOVÁ, Z. Veľký slovník cudzích slov. Druhé,
revidované a doplnené
vydanie. s. 566.
6
AMBROSIO, T. Irredentism: Ethnic Conflict and International Politics, s. 3.
7
LETZ, R. Slovenské dejiny IV., s. 12.
8
Jednak to boli úspechy československých legionárov, najmä v Rusku, potom demonštrácia plánov
o spoločnom štáte Čechov a Slovákov na pôde USA v podobe Pittsburskej dohody, prijatie
Washingtonskej deklarácie, ako určitej záruky slobody a demokracie v novom štáte. Veľmi dôležitým
bol tiež geopolitický faktor, teda pomer síl v strednej Európe. Rakúsko-Uhorsko sa stalo plne
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mocnárstva uznal americký prezident Wilson právo na slobodné rozhodnutie o svojej štátnosti. Pod
vplyvom týchto okolností prijal minister zahraničných vecí Rakúsko-Uhorska Gyula Andrássy
Wilsonovu nótu obsahujúcu podmienky prímeria, ktoré určila dohoda Rakúsko-Uhorska, čo ľud v
Prahe považoval za kapituláciu. Následne bol 28. októbra 1918 v Prahe vyhlásený samostatný
Československý štát a moci sa chopil Národný výbor Československý (NVČS). Tieto udalosti boli
prvým krokom k definitívnemu pretrhnutiu historickej väzby Slovákov a Maďarov, resp. Uhrov. Je
otázne ako by v tom čase dopadol prieskum verejnej mienky medzi obyvateľstvom. Intenzívna
maďarizačná politika uhorskej vládnej moci nepochybne zanechala na Slovákoch stopy, ktoré
pretrvávali v povedomí bežných ľudí. Zatiaľ čo vzdelaná politická elita národa sa jednoznačne
postavila za potrebu rozvoja vlastnej štátnosti v slobodnom a liberálnom prostredí, prostému
slovenskému ľudu, sužovanému vojnou postačoval mier. To bol jeden z dôvodov, prečo sa
Maďarsko snažilo presadiť na území Slovenska plebiscit. Maďarskí revizionisti dúfali, že Slováci by
sa kvôli nízkemu stupňu národného uvedomenia hlásili k Maďarsku.9 Maďarská povojnová frustrácia
bola umocnená tým, že intenzívna maďarizácia už prinášala svoje ovocie a zrejme už bolo len
otázkou niekoľkých desaťročí, kedy by došlo k výraznej asimilácii slovenského obyvateľstva
v Uhorsku. Tento aspekt si všimol aj anglický historik a publicista Robert Wiliam Seaton-Watson10,
ktorý napísal: „...povedomie, že vytýčený cieľ národnej asimilácie bol už tak blízko, vysvetľuje
zvláštnu trpkosť, ktorou sa maďarskí nacionalisti dívajú na povojnovú situáciu na Slovensku. Korisť
im bola z rúk vytrhnutá v poslednú hodinu.“11
O definitívnom potvrdení určenia hraníc porazených štátov rozhodla mierová konferencia
v Paríži. Hranice Maďarska boli potvrdené Trianonskou mierovou zmluvou, podpísanou dňa 20.
januára 1920 v zámku Grand Trianon vo Versailles. Pre Uhorsko celkom iste znamenala definitívny
zánik jestvovania. Avšak aj v čase prebiehajúcich rokovaní na mierovej konferencii, sa predstavitelia
maďarskej politickej scény všemožne usilovali ubrániť územnú integritu už zaniknutého Uhorska
a až do podpísania mierovej zmluvy považovali nové teritoriálne rozdelenie len za akési
provizórium12. V novourčených hraniciach 1. ČSR bola maďarská menšina tou najpočetnejšou.
V sčítaní obyvateľstva v roku 1921 sa k maďarskej národnostnej menšine hlásilo až 610 tisíc
obyvateľov, pričom najmenej 100 tisíc ďalších nesúhlasilo s novým určením hraníc a odsťahovalo
sa do Maďarska.13 Najmä na skutočnosti tejto pomerne početnej maďarskej menšine „uviaznutej“
v 1. ČSR zakladali maďarskí revizionisti odôvodnenie pre svoje územné nároky voči Slovensku.
Treba však povedať, že príslušníci maďarskej menšiny obývajúci južný pás Slovenska mali vďaka
zárukám zo Saintgermainskej dohody garanciu dodržiavania ich práv, pričom napríklad v sociálnej
oblasti mali ešte lepšie postavenie ako Maďari žijúci vo svojej materskej krajine. Koncom 20. rokov
mala maďarská menšina 789 základných škôl, 14 meštianskych, 24 živnostenských, 5 obchodných,
5 gymnázií a 1 pedagogickú školu14. Argumentovať národnostným útlakom nebolo možné, a preto
nebol dôvod pre obhájenie maďarských územných nárokov. Druhou stranou mince však bolo
prirodzené prepúšťanie maďarského úradníctva a jeho nahrádzanie novou garnitúrou z Čiech.
Demaďarizačný proces sa nedotkol len štátnej správy, ale aj oblasti školstva, vedy či kultúry.15
Niektorí z bývalých maďarských úradníkov mohli naďalej vykonávať svoju službu, museli však zložiť
sľub vernosti a doučiť sa nový štátny jazyk16.
4

MAĎARSKÁ IREDENTA A JEJ ČINNOSŤ
Snahy o pričlenenie územia Slovenska k Maďarsku po rozpade monarchie akcelerovali
každým dňom a našli svoje vyjadrenie striedavo raz v mierových rokovaniach inokedy zas
vo vojenských operáciách. Maďarská iredenta používala na dosiahnutie svojich cieľov pomerne
široké spektrum metód – od tých jednoduchších až po skutočne sofistikované, pri ktorých hrala
závislým od nemeckého cisárstva. Nebolo schopné plniť úlohu geopolitického vyvažovania medzi
dvomi mocnosťami – Ruskom a Nemeckom. Preto už netrvali na jestvovaní Rakúsko-Uhorska.
9
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významnú úlohu osobná angažovanosť horlivých jednotlivcov. Treba ešte dodať, že hoci
iredentistické hnutie malo spoločný cieľ, činnosť rôznych tajných skupín a organizácií, ktoré sa ho
snažili dosiahnuť, nebola vždy koordinovaná, častokrát ani konzistentná, a dokonca niekedy bolo
možné hovoriť aj o vzájomnej rivalite.17 Preto sa maďarská vláda snažila dostať aktivity rôznych
iredentistických organizácii aspoň čiastočne pod svoju kontrolu. V týchto spolkoch, organizáciách,
ligách v orgánoch maďarskej iredenty pôsobili najmä zamestnanci bývalého uhorského štátneho
aparátu, ktorí postupne prichádzali o miesta. Títo ľudia boli osobne motivovaní k tomu, aby sa
podieľali sa na aktivitách, ktoré smerovali k obnove celistvosti monarchie. Boli preto vďačnými
stúpencami maďarského revizionizmu. Pre niektorých bola angažovanosť vyjadrením vlastenectva,
pre iných iba príležitosťou finančne si prilepšiť. Podľa právneho vedomia, resp. právnej doktríny
týchto osôb a skupín nešlo o odtrhnutie, teda o separatistické akcie ale o prinavrátenie, opätovné
obnovenie územia zaniknutého Uhorska. V povojnovom Maďarsku existovalo viac než päťdesiat
iredentistických organizácií, pričom jednou z najvýznamnejších bola Hornozemnská liga (Felvidéki
liga). Táto liga mala veľkú zásluhu na vybudovaní podzemnej sieti tajných organizácií, vykonávala
dôležitú vyzvedačskú činnosť, podávala dôležité informácie maďarskej vláde a šírila propagandu.18
4.1

Politické strany
Maďarské politické strany, resp. všetky politické strany národnostných menšín na Slovensku
v 1. ČSR, môžeme členiť na dve skupiny. Tú prvú tvoria strany tzv. aktivistické, ktoré boli súčasťou
vládnej koalície a presadzovali program, ktorý nebol výlučne orientovaný na príslušníkov vlastnej
národnostnej menšiny. Do druhej skupiny patrili tie strany, ktoré sa nedokázali zmieriť
s potrianonským usporiadaním strednej Európy. Sem radíme nacionalisticky orientovanú Maďarskú
národnú stranu, Krajinskú kresťansko-socialistickú stranu19 a Krajinskú maďarskú maloroľnícku
stranu. Krajinská kresťansko-socialistická strana združovala okrem príslušníkov maďarskej
národnostnej menšiny tiež časť nemeckej menšiny žijúcej na Slovensku. Všetky maďarské
menšinové strany sa sústredili najmä na principiálnu kritiku postavenia maďarskej menšiny a stali sa
užitočným nástrojom maďarského revizionizmu. Agenda týchto strán bola oktrojovaná z veľkej časti
budapeštianskou vládou, a okrem ich úloh vyplývajúcich z titulu reprezentovania národnostnej
menšiny na Slovensku boli tiež aj súčasťou a nástrojom maďarskej iredenty s cieľom pripraviť
podmienky na odtrhnutie južných území Slovenska a ich pripojenia k Maďarsku.20 Vo voľbách v roku
1920 kandidovala každá z týchto strán osobitne, neskôr vytvárali volebné bloky, buď navzájom
alebo s nemeckými stranami na Slovensku.21 Je známe, že kresťanskí socialisti sa snažili uzavrieť
predvolebnú dohodu so Slovenskou ľudovou stranou, avšak neúspešne – zrejme preto, že sa SĽS
bála, že by jej takéto spojenectvo mohlo odradiť časť voličov22. Pri dohadovaní spolupráce
kresťansko-socialistickej strany so SĽS bol mimoriadne aktívny Dr. Vojtech Tuka. Potvrdzujú to
zachované záznamy hlásení Dr. Tuku adresované maďarskému Ministerstvu zahraničných vecí,
vďaka ktorým je možné získať predstavu o činnosti maďarskej iredenty na Slovensku23. Dôležitou
úlohou maďarských politických strán na Slovensku bola aj intenzívna promaďarská propaganda.
4.2

Propaganda a „výchova“ na školách
Okrem strán maďarských národnostných menšín sa iredentistickej propagande venovali tiež
organizácie založené špeciálne za týmto účelom. Tá najaktívnejšia niesla názov Liga na obranu
teritória. Vyvíjala veľkú iniciatívu najmä počas rokovaní o Trianonskej mierovej zmluve.24
Hlavným cieľom propagandy bolo vyvolávanie nespokojnosti slovenského obyvateľstva,
a tiež prezentovanie lepšej alternatívy v rámci obnoveného Uhorska. Propaganda sa neuspokojila
len s činnosťou na území Slovenska a Maďarska. Silná propagandistická agitácia maďarskej politiky
17
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prebiehala napríklad aj na pôde Spoločnosti národov v Ženeve. Jej základný argumentačný
repertoár dobre ilustruje vyhlásenie: „Maďarské vlády v Ženeve sa usilujú, aby predovšetkým pre
všetky národy boli vytvorené znesiteľné existenčné podmienky, pretože rámec mierových zmlúv túto
existenciu nezaručuje. Preto Maďarsko odmieta, aby sa od neho vyžadovalo tváriť sa spokojným.
Národ žijúci v neznesiteľných podmienkach nemôže a nesmie predstierať spokojnosť. Možno od
neho žiadať len toľko, aby splnenie svojich skutočných požiadaviek nechcelo presadiť vojnou.25“
Budapeštianska vláda financovala Krajinský výbor propagandy, ktorý Slovensko doslova
zaplavoval letákmi, výzvami a agitátormi. Cieľom tejto agitácie bolo dezorientovať slovenský ľud
v postoji k spoločnému štátu s Čechmi a vyvolať prinajmenšom nedôveru a nenávisť k českému
národu. O SNR propaganda vyhlasovala, že nebola nikým poverená na pripojenie Slovenska
k Čechom.26 Krajinský výbor propagandy tiež pracoval na skrášľovaní histórie vzájomného spolužitia
Slovákov a Maďarov, zľahčoval národnostný a sociálny útlak slovenského ľudu, ale zároveň
propaganda veľmi intenzívne zdôrazňovala, že nová Károlyiho vláda skoncovala so starým režimom
a že zabezpečí slobodu a šťastie slovenského národa. Nevyhnutnosť obnovy územnej integrity
Uhorska zdôvodňovala najmä tým, že Uhorsko tvorí jednotný zemepisný a hospodársky celok
a jeho rozkúskovanie je najväčšou škodou krajiny, pretože sa tým stratili dôležité prepojenia 27.
Nezanedbateľnou súčasťou propagandy bolo tiež vydávanie časopisov v zahraničí.
Napríklad platený agent Viktor Dvorčák vydával od roku 1921 v Paríži iredentistický dvojtýždenník
La Slovequie28. V Budapešti zase vychádzal v náklade 50-tisíc výtlačkov politický časopis pre
obranu samostatnosti Slovákov s názvom „Slovenský národ“, ktorý financovala Slovenská ústredná
kancelária29.
Ďalšou propagandistickou metódou bolo šírenie rôznych letákov a obežníkov. Silnou kartou
bola napríklad výzva na „záchranu slovenského katolicizmu“. Podporne k týmto letákom sa vydávali
aj fingované letáky, ktoré propagovali „husitské vierovyznanie“ v takej forme, ktorá zaručene musela
vzbudiť pohoršenie medzi slovenskými katolíkmi.30 Takáto antikampaň v politike teda zjavne nie je
nič nové. Podobný účel plnili aj falošné inzeráty v novinách, ktoré mali odhaľovať krivdy spáchané
voči funkcionárom bývalého maďarského režimu. Text jedného inzerátu znel: „Som slovenský
profesor, ktorého Česi prenasledujú, preto som musel z Československej republiky ujsť, prosím
o dáke zamestnanie.“31 Veľmi aktívnym pri vydávaní rôznych druhov letákov bol prešovský advokát
Karol Bulissa. Napríklad v letáku „Pozdrav“ vyzýva slovami: „Spamätajte sa...povedzte doprosta, že
ste s terajším položením, českým panstvom, s hanebnou podriadenosťou národa nášho nie
spokojní a pred celým svetom proti tomu protestujte. Musíte byť dobrí Slováci a nie Čechoslováci.“
Letákov bolo skutočne veľké množstvo, o čom svedčí aj vyúčtovanie podané maďarskému
Ministerstvu zahraničných vecí v máji v roku 1920 na sumu 5 800 000 korún, ktoré Bulissa dostal na
svoju propagačnú činnosť na obdobie približne jedného roka. 32
Špeciálne šírením propagadistických materiálov sa zaoberala v rokoch 1919-1920 zvláštna
expozitúra Ministerstva propagandy v Győri, na čele ktorej stál Ede Ernyey. Treba skonštatovať, že
expozitúra skutočne odviedla veľký kus práce, keďže v období od januára do mája 1920 zabezpečili
na Slovensku distribúciu 100-tisíc propagandistických zošitov, 200-tisíc letákov a množstvo iných
materiálov33.
Od prijatia Trianonskej mierovej zmluvy v roku 1920 sa na maďarských školách všetkých
stupňov vyučovalo v duchu revizionizmu. Cieľavedome sa pracovalo na výchove novej generácie,
aby mohla byť pokračovateľom iredentistických snažení. Napríklad v učebnici zemepisu pre
maďarské školy, ktorej autorom bol Géza Ógh sa uvádza: „Československo je výtvorom Dohody.
Dohoda utvorila ho z Čiech, z Moravy, zo západnej časti rakúskeho Sliezska a z územia našej vlasti.
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Je to štát nielen geologicky a hydrologicky, ale aj hospodársky a etnograficky nejednotný.“34 Na
maďarských školách sa teda kládol dôraz na výchovu v duchu revizionizmu, udržiavaní povedomia
veľkého Maďarska a Trianon bol prezentovaný ako národná tragédia. Údajne preto, aby sa „mládež
pripravovala na maďarskú budúcnosť“35. Maďarská propaganda teda zastávala pozíciu
nelegitímneho vzniku 1. ČSR a vnímala existenciu republiky iba za provizórium.
4.3

Rokovania, ponuka autonómie, Dvorčákova Slovenská republika
Cestou rokovaní a hľadania možností čo najhladšieho pripojenia Slovenska k Maďarsku sa
snažil vydať najmä M. Károlyi. Po vytvorení SNR jej poslal Károlyi pozdravný telegram so želaním
úspešnej práce a slobodnej budúcnosti slovenskému národu, no neodpustil si poznámku, že
slovenský a maďarský národ sú na seba odkázané36. Hoci spočiatku stál nekompromisne na pozícií
jednotného politického uhorského národa, po rozpade monarchie bol naklonený aj istým ústupkom.
Jeho vláda je považovaná za najdemokratickejšiu maďarskú vládu a otvorene sa dištancovala od
politiky predchádzajúcich uhorských vládnych garnitúr. V rámci revizionistickej činnosti podporoval
Károlyi rôzne aktivity na znovuzískanie územia Slovenska. Jednou z nich bol prísľub transformácie
Uhorska na štát, v ktorom by malo Slovensko postavenie autonómneho celku. Jeho vláda v tlači
uverejňovala články, ktoré hovorili o premene Uhorska na „východné Švajčiarsko“37. Otcom tejto
myšlienky bol univerzitný profesor Oszkár Jászi, ktorý bol ministrom povereným riadením
národnostných záležitostí38. Napriek pomerne štedrej ponuke autonómie pre Slovensko nebol
v podstate predpoklad, že by ju bolo možné v podmienkach silnejúceho maďarského šovinizmu
presadiť, rovnako ako uznanie Slovenska bol beznádejný aj koncept rovnoprávnosti slovenského
národa39. Tak či tak, ponuka autonómie zo strany maďarskej vlády prišla príliš neskoro
a predstavitelia SNR ju po rokovaniach v Budapešti odmietli. Po rozpade monarchie bola už
slovenská politická reprezentácia viac-menej jednotná v orientácií na spoluprácu s Čechmi40. Treba
tiež povedať, že krátko pred ponúknutím autonómie maďarské vojenské jednotky prakticky celé
Slovenska vojensky obsadili (vrátane Turčianskeho sv. Martina, sídla SNR), a dokonca uväznili
predsedu SNR Matúša Dulu aj evanjelického farára Otta Škrovinu. Karolyi okamžite nariadil ich
prepustenie41, sľúbil Dulovi vinníkov potrestať a dokonca sa aj ospravedlnil42.
Pozrime sa však bližšie na koncept autonómie v Maďarskej politike. V neoficiálnom návrhu
dohody Károlyiho vlády so SNR vypracovanom ministrom Jászim sa hovorilo o impériu SNR43,
ktoré by bolo určené podľa požiadaviek slovenského Okolia ešte z roku 1861 a to na základe
etnického princípu. Okrem určenia územného rozsahu slovenského impéria sa diskutovalo aj
o otázke začlenenia Slovenska do Maďarska, teda sa viedli diskusie ohľadom toho, akým spôsobom
sa budú politickí reprezentanti podieľať na štátnej moci atď. Uvažovalo sa o vytvorení slovenského
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národného zhromaždenia, ktorého zástupcovia by sa stali členmi celoštátneho parlamentu 44
a slovenského národného výboru45. Týchto rokovaní bol účastný M. Hodža ako aj ďalší zástupcovia
SNR, ktorí však stáli údajne po celý čas na pozícii deklarovanej v Turčianskom sv. Martine dňa
30.októbra 1918 a Jásziho projekt odmietli.
Károlyiho vláde svitla po odmietnutí konceptu slovenského impéria nová nádej vďaka
východoslovenskej otázke46. Ešte na jeseň v roku 1918 vytvoril župný archivár a najmä platený
agent maďarskej vlády Viktor Dvorčák spolu s evanjelickým pastorom Lajosom Liptayom
„Východoslovenskú radu“, ktorá sa vyslovila za spojenie s maďarským národom47 a mala vystupovať
ako protiváha k SNR. Dvorčák vyhlásil, že na východnom Slovensku nežijú Slováci ale „Slovjaci“,
ktorých spisovným jazykom je spišské nárečie48. O Dvorčákových aktivitách sa v tej dobe písalo
v Martinských národných novinách nasledovne: „4. novembra 1918 sa zišli v Prešove traja páni –
redaktor Eperjesi Ujságu a Zastavy Viktor Dvortság, evanjelický farár Liptai a ešte jeden stoličný
úradník. Radili sa. Prvým krokom ich činnosti bolo vyzvanie k “východným Slovákom“, v ktorom
hlásajú: Každi narod še rušel, každi narod hlasne žada svoje prava. Ta len mi Vichodne Slovjaci bi
nežadali našo pravo? Šak i mi žič i mi kvetnuc chceme!49“ Viktor Dvorčák napísal a vydal množstvo
letákov, v ktorých presviedčal občanov východného Slovenska, že nie je možný život v jednom
štátnom zväzku s Čechmi, ale jedinou záchranou je pripojenie územia k Maďarsku. Vrcholom jeho
aktivít v tejto oblasti bolo vyhlásenie Východoslovenskej ľudovej republiky, ktoré sa uskutočnilo
11. decembra 1918 v Košiciach v kaviarni Royal, pričom sa Dvorčák sám menoval za jej prezidenta.
Proti tejto politickej fraške, ktorá sa uskutočnila hlavne za podpory maďarskej vlády protestovali
miestni slovenskí predstavitelia a tiež SNR. Hoci vyhlásenie Východoslovenskej ľudovej republiky
nemalo veľkú podporu obyvateľstva, maďarská iredentistická propaganda z toho ťažila prakticky až
do roku 194550.
Po tomto neúspechu nasledovala ďalšia fáza snahy o získanie územia Slovenska, a to
diplomatickou cestou. Slovensku bola prisľúbená taká miera samostatnosti, akú sa Slovákom
zdráhala garantovať česká politická elita. Pod vedením nového ministerského predsedu vydala
maďarská vláda dňa 12. marca 1919 zákon XXX. ľudový zákon o samospráve Slovenskej
krajiny51. Zákon o autonómii Slovenskej krajiny neurčoval jej územné vymedzenie, pretože to malo
byť ponechané rozhodnutiu mierovej konferencie. Čo sa týka vymedzenia rozsahu kompetencií, tak
v oblasti legislatívy, exekutívy, vnútornej administratívy, súdnictva, školstva, a náboženstva, mali byť
výlučne v právomoci Slovenskej krajiny. Zákon predpokladal vytvorenie slovenského parlamentu,
pomerné zastúpenie poslancov v budapeštianskom parlamente a vyhradenie jedného ministerského
kresla pre zástupcu zo Slovenska v centrálnej vláde.52 Ani tieto jednania však neboli úspešné. Od
roku 1919, len krátko po páde maďarskej sovietskej republiky, bol problematikou autonómie
poverený prešovský advokát Karol Bullisa. Podľa maďarských archívnych dokumentov je
preukázané, že Bullisa stál na čele ďalšieho z maďarských iredentistických hnutí – Slovenskej
ústrednej kancelárie53 (sídlila v Budapešti), ktorej činnosť bola financovaná maďarským
Ministerstvom zahraničných vecí. Táto kancelária bola podľa vyjadrenia jedného z jej zamestnancov
zameraná na prípravu pôdy pre rozpútanie revolúcie na Slovensku, aby pod titulom zabezpečenia
poriadku mohli zasiahnuť maďarské vojská. 54 Táto kancelária bola priamo napojená na maďarský
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generálny štáb. Bola tiež vytvorený Vojenský odbor Slovenskej ústrednej kancelárie, ktorý sa
zaoberal najmä vypracovaním plánu strategického obsadenia Slovenska55. Bullisovej kancelárií sa
však na protičeskú revolúciu nakoniec nepodarilo získať dostatok podporovateľov zo Slovenska.
Účinkovanie Slovenskej ústrednej kancelárie nezaznamenalo výraznejší úspech, preto ju maďarská
vláda v na jar roku 1919 zrušila.56
V roku 1919 získal K. Bulissa „voľné ruky“ pri príprave návrhu zákona o autonómii
Slovenska, navyše mu budapeštianska vláda poskytla značnú finančnú čiastku 57. V tomto období sa
už aj medzi slovenskou verejnosťou začali šíriť správy o tom, že Slovensku bude ponúknutá
autonómia od maďarskej vlády, keďže tá pražská je v tomto smere pasívna. V decembri 1919 bol
teda vypracovaný ďalší návrh autonómie, ktorý po predbežnom prerokovaní predložil vládou
poverený minister Bleyer na rokovaní Ministerskej rady dňa 7. januára 1920. Myšlienka autonómie
pre Slovensko mala v tom čase veľkú podporu medzi špičkou maďarskej politickej scény – okrem
iných aj grófa A. Apponyiho a M. Horthyho58. Návrh autonómie sa však snažil zachovať tradičný
jednotný štát a zároveň ponúknuť menšinám požadovanú samosprávu, čo si už samo o sebe
protirečilo. Návrh predpokladal vytvorenie menšinového obvodu s názvom Slovensko, ktorý by bol
tvorený župami s prevažne žijúcim slovenským obyvateľstvom. Rovnako ako v prípadne zákona č.
XXX o samospráve Slovenskej krajiny, aj tomu zákonu chýbala reálna možnosť uvedenia do
života59.
4.4

Priamy vojenský zákrok na Slovensku
Medzi ďalšie z mnohých metód maďarskej iredenty môžeme zaradiť aj priamu vojenskú
okupáciu. Hoci k vojenskému obsadeniu veľkej časti slovenského územia došlo v rámci krátkej
epizódy Maďarskej republiky rád, kedy sa po ruskom vzore moci chopili komunisti, nemožno to
stotožňovať s iredentou. S pomocou dohodových mocností bola maďarská armáda napokon nútená
opustiť územie Slovenska a táto vojenská akcia taktiež nepomohla obnoviť integritu bývalého
Uhorska. Po vytlačení Červenej armády z územia Slovenska a likvidácii komunistickej moci
v Maďarsku maďarská iredenta oživila myšlienky priamej vojenskej akcie na Slovensku. Údajne
prvým zachovaným dokumentom obsahujúcim plány na obnovu územnej integrity Uhorska je tajné
memorandum kontaadmirála M. Horthyho zo dňa 28. 10.1919, v ktorom boli načrtnuté predstavy
aký postup bude v nasledujúcom období zvolený pre dosiahnutie stanovených cieľov60.
K plánovanej ozbrojenej akcii sa malo pripojiť Poľsko, ktoré malo s Československom
závažné rozpory ohľadom určenia hraníc. Preto v snahe oslabiť Československo, bolo ochotné
podporiť akékoľvek maďarské úsilie, ktoré by tomuto oslabeniu dopomohlo 61. V Poľsku pôsobili aj
niektorí členovia SĽS, ktorí však boli zároveň oddanými stúpencami maďarského revizionizmu
a pôsobili v rámci maďarskej iredenty. Vodca ľudákov Andrej Hlinka mal práve na týchto iredentistov
počas svojej politickej kariéry pomerne smolu. V roku 1919 absolvoval Hlinka cestu na mierovú
konferenciu v Paríži, kde ho sprevádzali práve dvaja poprední revizionisti podporovaní
budapeštianskou vládou – Štefan Mnoheľ a František Jehlička. Na konferencii mal Hlinka predložiť
memorandum, v ktorom požadoval pre Slovensko plebiscit. Toto memorandum vypracoval práve F.
Jehlička, navyše ešte vo francúzskom jazyku, takže A. Hlinka sa s jeho obsahom ani nemohol
oboznámiť, nakoľko po francúzsky nevedel. Na túto konferenciu vycestovali na poľské falošné pasy
a cez Poľské územie, takže už tu možno sledovať koordináciu maďarskej iredenty s Poľskom. Po
konferencii sa Š. Mnoheľ odobral do Poľska, kde začal vydávať propagandistický časopis s názvom
Slovák. F. Jehlička zase odišiel do Budapešti, kde rovnako obohatil tlač o periodikum s názvom
Slovák62. Koncom roka 1919 teda vychádzali tri časopisy v troch rôznych krajinách s rovnakým
názvom. Pôvodný Slovák bol všeobecne známy politický časopis vydávaný SĽS. V tomto čase
kládla maďarská iredenta hlavný dôraz na podnecovanie separatistických pohybov na Slovensku
a táto politika našla jasný prienik so záujmami Poľska. Obe krajiny si boli v tomto čase relatívne
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blízke najmä spoločným pocitom krivdy z nenaplnených územných požiadaviek voči Slovensku.
Iniciatíva maďarskej politiky bola preto zameraná na usmernenie poľskej verejnej mienky v zmysle
jej orientácie na Maďarsko, vyzdvihovanie spoločných záujmov a zároveň propagáciu maďarských
požiadaviek v poľskej tlači63. Poľská stratégia mala zhodný koncept s tou maďarskou – cieľom
všetkej agitácie bolo vyvolanie nepokojov na Slovensku, ktoré by vyústili do revolúcie a pod
zámienkou znovunastolenia pokoja a poriadku by na Slovensko vniklo Poľské vojsko64. Aby sa
predišlo akýmkoľvek samostatným poľským plánom, bolo prvoradou úlohou maďarskej iredenty
urýchlenie príprav pre vojenský zákrok, pričom ak by sa Poliaci nezúčastnili priamo, bolo kľúčové
aspoň udržanie ich podpory, resp. neutrality65. V máji 1920 pricestovali do Varšavy zástupcovia
maďarskej vlády – jedným z nich bol už dobre známy Viktor Dvorčák. Priniesli správy o plánovanom
útoku proti Slovensku, ktorý mal byť otázkou najbližších týždňov. F. Jehlička, pôsobiaci v Poľsku,
vytvoril vo Varšave Slovenskú národnú radu, ktorá mala prevziať moc na Slovensku po jeho dobytí
maďarskou armádou66. Na území Poľska sa vytvárali tzv. maďarsko-slovenské légie, financované z
Maďarska, ktoré sa mali zúčastniť útoku na Slovensko. V organizovaní týchto légii mal opäť prsty
Jehlička. Pochopiteľne, plánovaná vojenská akcia nakoniec nebola realizovaná, čo však neoslabilo
túto myšlienku do budúcna. Aj v ďalších rokoch môžeme rovnako sledovať všemožné plány
a stratégie smerujúce k získaniu územia Slovenska aj za cenu vojenskej agresie.
4.5

Infiltrácia do kruhov Slovenskej ľudovej strany
Veľmi efektívnou cestou k získaniu potrebnej platformy na vykonávanie revizionistickej
činnosti bolo preniknutie do slovenskej politiky. Dá sa povedať, že akúsi „slabosť“ pre príslušníkov
maďarskej iredenty mal Andrej Hlinka. V Slovenskej ľudovej strane pôsobili už spomínaní F.
Jehlička, Š. Mnoheľ a tiež F. Unger, či V. Tuka. Zrejme najstrategickejšiu činnosť vykonával práve
posledný z menovaných, Dr. Vojtech Tuka. Už pred vstupom so SĽS aktívne pracoval v rámci
maďarskej iredenty, pričom pôsobil v „zákulisí“ maďarských menšinových strán. V roku 1922 prijal
od A. Hlinku ponuku na vstup do strany, čím sa razom dostal do najvyšších politických štruktúr na
Slovensku. Jeho manévrovací priestor sa pochopiteľne značne rozšíril, čo Vojtech Tuka vedel veľmi
dobre využívať. Dbal o to, aby okolo seba dôsledne vytváral aureolu oddaného slovenského
nacionalistu, ktorému ide najmä o dobro a spokojnosť slovenského národa. Pravdou však je, že sa
už od samého začiatku pozeral na slovenskú politiku z vtáčej perspektívy. Bol nad vecou, jeho
pôsobenie v strane možno prirovnať k šachovej partii, pričom Vojtech Tuka mal vždy premyslené tri
kroky vpred. Bol to mimoriadne inteligentný človek, ktorý si ako ústavný právnik vedel veľmi rýchlo
získať rešpekt a uznanie Andreja Hlinku a postupne sa dostal do vrchných štruktúr strany. Stal sa
tiež šéfredaktorom časopisu Slovák. V rámci SĽS (od roku 1925 HSĽS) vystupoval ako húževnatý
podporovateľ autonomistickej myšlienky.
Vojtech Tuka bol v súdnom procese z roku 1929 odsúdený na 15 rokov väzenia. Dnes sú už
známe a dostatočne preukázané všetky jeho aktivity, ktorými za intenzívneho kontaktu
s Budapeštiansku vládou podnecoval vyostrovanie vzťahu Čechov a Slovákov. Okrem iného mal
tiež založiť a organizovať Rodobranu, pomocou ktorej chcel dosiahnuť povstanie na Slovensku,
ktoré by v konečnom dôsledku viedlo k odtrhnutiu Slovenska od Československej republiky.
Sabotážny plán, ktorý mal Vojtech Tuka vypracovať zahŕňal zničenie železničnej trate Žilina –
Vrútky, čo by po plánovanom povstaní značne zadržalo nástup československého vojska. Za
účelom uskutočnenia týchto plánov mal založiť tzv. „podzemnú organizáciu“. Podľa obžaloby mali
členovia tejto organizácie v prípade revolúcie prevziať velenie vojenských revolučných zborov
(Rodobrancov). Rodobranci nevedeli o skutočnom účele, za ktorým bola Rodobrana založená, teda
mali byť k tejto vojenskej akcií nevedome zneužití. Podľa výpovede jedného zo svedkov K.
Belanského, prípravy k revolúcii Dr. Tuka „centralizoval“ v tajnej spravodajskej kancelárii vo Viedni
na Kolchitsky Gasse 30. Podnetom na začatie trestného stíhania bolo trestné oznámenie JUDr.
Milana Ivanku, ktoré podal v máji 1928 na policajnom riaditeľstve v Bratislave. K podaniu trestného
oznámenia bezprostredne predchádzal rozruch okolo článku V desiatom roku Martinskej deklarácie
(známy aj ako Vacuum iuris) Dr. V. Tuku, ktorý uverejnil v denníku Slovák 1.1.1928. V tejto svojej
„úvahe“ Vojtech Tuka na základe údajnej tajnej klauzuly Martinskej deklarácie polemizoval s tým, že
dňom 31.10.1928 nastane na Slovensku stav prázdnoty práva. Ešte aj v tomto štádiu bol Andrej
63

KRAMER, J. Iredenta a separatizmus v slovenskej politike (1919-1938), s. 40.
KRAMER, J. Iredenta a separatizmus v slovenskej politike (1919-1938), s. 42.
65
KRAMER, J. Iredenta a separatizmus v slovenskej politike (1919-1938), s. 43.
66
KRAMER, J. Iredenta a separatizmus v slovenskej politike (1919-1938) s. 49.
- 45 64

Hlinka neoblomne presvedčený, že V. Tuka je nevinný, pričom sa vyjadril: „Tento proces nie je proti
Tukovi ale je vedený proti Slovenskej ľudovej strane. Čo robil Tuka, to robil s mojim vedomím
a zvolením a sám od seba nič nerobil. Ja Dr. Tuku dobre poznám. Čo robil, robil z presvedčenia.67“
Proces s Dr. Tukom je oprávnene označovaný za politický. Bol obžalovaný zo zločinu
vojenskej zrady podľa § 6 č. 2 ods. III. zákona č. 50/1923 na ochranu republiky a zločinu úkladov
o republiku podľa § 2 ods. I. a III. citovaného zákona. Krajský súd v Bratislave ho uznal vinným zo
zločinu prípravy úkladov o republiky. Treba však uznať, že priebeh súdneho procesu neviedol k
jednoznačnému preukázaniu viny obžalovaného. Ťažiskom dôkazov boli svedecké výpovede (bolo
vypočutých 125 svedkov), no tieto boli vo veľkom rozsahu spochybnené. Jedno z najdôležitejších
svedectiev poskytol Karol Belanský, ktorý sa v rokoch 1922 až 1924 často stretával s V. Tukom
a pracoval preňho. Navštívil aj spomínaný byt na Kolchitsky Gasse 30, do ktorého bol zavedený
ďalším spolupracovníkom Dr. Tuku Jánom Kovátsom. Po zistení, že ide o špionážnu činnosť
oznámil Tukovi, že s ním nemôže ďalej spolupracovať68. Výpoveď Belanského mala viacero
nedostatkov, ktoré jej vierohodnosť pomerne dosť spochybnili. V prvom rade mohol mať osobný
záujem na tom, aby bol Dr. Tuka odsúdený, pretože by v takom prípade získal poslanecký
mandát69. Okrem toho boli mnohé časti jeho výpovede menené, či nelogické 70. V neposlednom rade
mal Belanský ako spolupracovník Dr. Tuku sedieť spolu s ním na lavici obžalovaných. Druhým
pilierom obžaloby bol svedok K. Stöger. Vo svojej výpovedi na Policajnom riaditeľstve uviedol, že na
podnet Dr. Tuku nosil rôzne dokumenty, informácie, spisy do Budapešti, Varšavy a Viedne. V roku
1923 si na Tukov podnet prenajal byt na Kolchitsky Gasse 30, kde býval do apríla 1924. Svoju
výpoveď však začal postupne meniť, až ju na súde úplne odvolal: „ Ja som bola v Budapešti viacej
razy. Sám od seba som tam išiel. Mňa tam neposlal nikto. Ja som s Dr. Tukom nemal žiadne
spojenie, žiadne styky. Mne nikto nedal žiadne rozkazy na to, aby som nosil rozkazy, úpravy,
všelijaké spisy, informácie, písomné do Budapešti, do Varšavy a do Viedni. Je síce pravda, že som
bol vo Viedni, býval som tam, avšak nebýval som na Kolchitsky Gasse č. 30. Celá moja výpoveď
u Policajného riaditeľstva mi tam bola do úst dávaná a čo sa týka resumé je to pekne koncipované,
avšak z toho som ani slovo nepovedal. Nehovoril som, že som stál v službách Dr. Tuku, nehovoril
som, že Dr. Tuka chcel odtrhnúť Slovensko od Československého štátu. 71“ Výpoveď K. Stőgera bola
teda rovnako výpoveď K. Belanského pomere značne podkopaná. Obžalobe chýbal korunný
svedok. Ten sa napokon našiel v osobe Kristíny Schrammovej. V priebehu vyšetrovania sa zistilo,
že v byte na Kolchistky Gasse 30 býval istý pán Georg von Seybel, ktorý svoj byt často prenajímal.
Práve pre pána von Seybela pracovala Kristína Schrammová, ktorá bola domáca pani v jeho byte
na Kolchitsky Gasse 30. K. Schrammová vo svojej výpovedi uviedla, že od roku 1923 bol byt na
prenajatý pánovi Stögerovi. Von Seybel bol v tom čase doma, vo Viedni ale hovoril jej, že byt musí
prenajať, pretože ide do Ameriky. K. Schrammová sa ho pýtala, že kto je novým nájomníkom, načo
on odpovedal, že je to nejaký profesor filozofie z Bratislavy. Neskôr von Seybel uviedol, že byt si
neprenajme profesor ale jeho synovec. Okolo 20. augusta prišli dvaja páni, bol prítomný aj von
Seybel aby im byt ukázal. Stöger si potom byt prenajal. Schrammová vo výpovedi uviedla: „Ja sa na
Stögera pamätám, ja som ho videla, vypadá, ako dnes a ten druhý pán, ktorý s nám prišiel, bol
starší so šedivým vlasom, tak prostredne veľký, štíhly, mal umeleckú frizúru a vlasy mal späť
sčesané. Keď tí pánovia prišli, bola som prítomná, von Seybel mi hovoril, že to je ten profesor
filozofie z Bratislavy“72. Tým sa teda preukázala priama spojitosť medzi Vojtechom Tukom a bytom
na Kolschitsky Gasse 30. V súdnej sieni na výzvu súdu okamžite identifikovala osobu V. Tuku,
pričom podľa jej výpovede ho videla iba raz v živote. Na výzvu predsedu súdu, že či toho pána
pozná úplne presne odpovedala: „Dľa účesu, môžem hovoriť, že som toho pána videla v tom byte.73“
Obhajoba však v procese poukázala na to, že V. Tuka nemal v r. 1923 účes, aký popisuje vo svojej
výpovedi Schrammová, pretože v tom čase mal krátke vlasy, čo dokázala aj predložená fotografia V.
Tuku z daného obdobia. Okrem V. Tuku si Kristína Schrammová zázračne zapamätala aj Jána
Kovátsa, ktorý bol v byte na Kolschitsky Gasse 30 rovnako iba jedenkrát. Bol spolupracovníkom V.
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Tuku. Identifikovala ho z viacerých fotografií predložených súdom, pričom si dokonca pamätala aj
na presný deň, kedy prenocoval v danom byte (pred šiestimi rokmi). „Je tomu už šesť rokov a
myslím si, že sa nemýlim, tento pán prenocoval tam. Prečo ten pán prišiel, to ja neviem. Pamätám
sa však na to presne, že stalo sa to 5. decembra 1923, lebo vtedy som mala veľké upratovanie a
dokonca bolo mi to veľmi nepríjemné, že práve vtedy má p. Stöger návštevu.“
Je teda zrejmé, že výpovede kľúčových svedkov neboli takpovediac „čisté“. Napriek tomu,
mala Vojenská tajná služba, ktorá už dlhší čas monitorovala Tukovu činnosť dostatočné množstvo
dôkazov, ktoré však boli získavané špionážnymi metódami a nemohli byť využité v súdnom
procese74. Dnes už máme na základe materiálov z maďarských archívov úplne jednoznačne
zdokumentované pôsobenie V. Tuku v maďarskej iredente a je teda nepochybné, že pôsobil
v maďarských službách. Avšak v čase súdneho procesu obžaloba týmito dôkazmi nedisponovala
a na základe vykonaných dôkazov bola jeho činnosť len ťažko zodpovedne preukázaná. Preto
otázka spravodlivosti, či nespravodlivosti procesu nie je taká jednoduchá, ako by sa mohlo na prvý
pohľad zdať. Sú súdy oprávnené vyniesť odsudzujúci rozsudok v prípade, že skutkový stav nebol
legálnymi dôkazmi dostatočne preukázaný a všetok relevantný dôkazný materiál bol získaný
protiprávnymi prostriedkami? V súčasnej trestnoprávnej legislatíve a praxi súdov je možné využitie
nezákonných dôkazov iba ak je to na prospech obžalovaného. Využitie nelegálne získaných
dôkazov v Tukovom procese by však odstránilo všetky pochybnosti a dohady o tom, či je to len čisto
vykonštruovaný proces namierený proti hlásateľovi autonómie.
5

ZÁVER
Tento príspevok som písala s vedomím, že táto téma je citlivá a že sa z objektívnych
dôvodov sa líši nazeranie predstaviteľov oboch národov na toto obdobie. Je to čisto historický
exkurz, ktorý by mal zo slovenského pohľadu popisovať ako sa tvorila slovenská štátnosť a aké
tlaky pôsobili na Slovensko zo strany Maďarska ale aj Poľska. Maďarská iredenta využívala vo
svojej revizionistickej činnosti rôzne metódy. V príspevku sú ponúknuté len niektoré z nich.
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SUDCOVSKÁ INTERPRETÁCIA TRESTNÉHO PRÁVA
V 50. ROKOCH 20. STOROČIA
Andrea Kluknavská
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Po skončení 2. svetovej vojny platili v Československu základné trestné zákony a
poriadky z doby I. ČSR a Rakúsko-Uhorskej monarchie. Tieto boli stabilné, svojím obsahom
liberálne, s početnou judikatúrou a komentármi. Po februári 1948 uvedená úprava nevyhovela
požiadavkám nastoleného režimu, čo vyústilo na jeseň 1948 do tzv. právnickej dvojročnice za
účelom prípravy návrhov noriem, ktoré znamenali zmenu celého právneho systému spolu s
vypracovaním nového trestného zákona, zasiahli i vývoj súdnictva. Laizácia súdnictva a aktívna
činnosť sudcov pri výklade práva ovplyvnili (a často negatívne) judikatúru daného obdobia, čo je
možné zdokumentovať na rozsudkoch vtedajších súdov, na čo v príspevku poukážeme.
Kľúčové slova: trestné právo hmotné, trestné právo procesné, súdnictvo, laizácia, interpretácia,
judikatúra, právna veda
Abstract: After World War II, in Czechoslovakia, criminal laws and procedure from the times of the
first Czechoslovak Republic and the Austro-Hungarian monarchy were still in use. These were
stable, liberal in their content, with extensive case law and commentaries. Following the February
1948, this law did not comply with the requirements of the new regime, which resulted in Fall 1948 in
the so-called juridical two-year program following the goal to prepare new drafts of laws, which were
to change the entire legal system including that of criminal law. This did also influence the system of
judiciary. Strengthening the lay elements in judiciary and a proactive attitude of the judiciary and
judges in interpreting the law have influenced (and often in a negative way) the legal system of the
period, which can be documented by the judgments of the courts, some of which will be mentioned
in this paper.
Keywords: substantive criminal law, criminal procedural law, judiciary, lay character, interpretation,
case law, jurisprudence
1

ÚVOD
Po skončení 2. svetovej vojny bola Európa oslabená, hodnotový a morálny základ
spoločnosti bol zlomený. Značná časť inteligencie a elít, ktoré mali vplyv na vývoj práva a právnej
vedy bola zdecimovaná. Následky vojny, holokaust, genocída počas vojny negatívne zasiahli vitalitu
1
právnej kultúry a Československo stratilo 1/3 zo svojich profesných elít (lekári, právnici, inžinieri).
V Československu po skončení vojny platili v oblasti trestného práva normy z doby I. ČSR
a Rakúsko-Uhorska, obdobná situácia platila i v úprave justície, i napriek tomu, že počas existencie
I. ČSR bola snaha o unifikáciu práva, uskutočnili sa však len čiastkové úpravy. Do tohto stavu
zasahovali okrem iného mimoriadne inštitúty – retribučné dekréty v Čechách a retribučná norma –
nariadenie SNR na Slovensku. Tieto normy predstavovali inú kvalitatívnu rovinu trestného práva.
Keďže úprava trestného práva nevyhovovala, bola na jeseň 1948 vyhlásená tzv. právnická
dvojročnica za účelom prípravy návrhov noriem, ktoré mali znamenať zmenu celého právneho
systému spolu s vypracovaním nového trestného zákona. Trestné právo sa v tomto období mení,
právo rýdzo trestné naberá inú dimenziu. Trestné právo začalo zabezpečovať rôzne úlohy pri
vytváraní spoločenských vzťahov nevyhnutných pre budovanie spoločnosti odlišnej od spoločnosti
kapitalistickej.
Táto atmosféra otvorila dvierka ľavicovej ideológii, ktorá bola prijímaná bez kritiky s vierou,
že práve ona prinesie lepší a spravodlivejší poriadok, veď jej nositeľom bol Sovietsky zväz, ktorý bol
považovaný za veľkého osloboditeľa. Ako uvádza Kuhn „bola vytvorená priaznivá situácia pre import
2
stalinského chápania práva a justície“. Prvé narušenie tradičnej stredoeurópskej aplikácie práva po
roku 1948 predstavovala súdna aplikácia ústavy všeobecnými súdmi na všetkých úrovniach. V praxi
1
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Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009, s.
824. ISBN 978-80-210-4844-7
2
Tamže, s. 824.
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mali byť aplikované idey obsiahnuté v Ústave z 9. Mája, avšak pri rešpektovaní prvorepublikových
noriem, čo sa v krátkom čase ukázalo ako nemožné a ako nesprávna cesta. Tento systém bol však
opustený, a to zrejme z dôvodu ideologického prispôsobenia znenia zákonov a iných podústavných
3
noriem ústavným princípom v rokoch právnickej dvojročnice.
2

VÝVOJ TRESTNÉHO PRÁVA A JUSTÍCIE V 50. ROKOCH 20. STOROČIA
Od polovice roku 1948 ovplyvňoval politický vývoj v Československu postupne sa vyhrocujúci
vzťah medzi komunistickou mocou a jej odporcami, čím sa na základe politických zmien zmenil
charakter ČSR a jej spoločenské zriadenie. Ten sa začal jednak prejavmi nesúhlasu s
pofebruárovou politikou KSČ a viedol k nastoleniu ostrého postupu, ktorý KSČ vyhlásila k potlačeniu
akýchkoľvek prejavov opozície. Následne si KSČ tento ostrý postup odôvodnila nutnosťou zaviesť
4
diktatúru proletariátu a potlačením „reakcie“.
K prelomu došlo v roku 1948, kedy boli prijaté nasledovné zákony: zákon č. 88/1948 Sb. o
zmene trestných zákonov a poriadkov, zákon o zľudovení súdnictva č. 319/1948 Zb., zákon
5
231/1948 Sb. na ochranu ľudovo demokratickej republiky , zákon č. 232/1948 Zb. o štátnom súde
ako špeciálnom. Na zákon o ochrane ľudovodemokratickej republiky priamo nadväzoval zák. č.
6
232/1948 Sb. zo dňa 6. 10. 1948 o Štátnom súde.
Ako vyplýva z dôvodovej správy k zákonu o Štátnom súde a aj okolností jeho zriadenia, bol
vytvorený preto, aby bolo zaistené jednotné posudzovanie trestných činov podľa zákona na ochranu
7
ľudovodemokratickej republiky. Podľa § 17 zák. o Štátnom súde mu totiž náležalo „konať
pojednávanie a rozhodovať o týchto trestných činoch podľa zákona z 6. októbra 1948, č. 231 Sb.,
3

ŠVECOVÁ, A.- GÁBRIŠ, T. Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čenek, s.r.o., 2009, s. 211. ISBN 978-80-7380-161-8
4
KUKLÍK, J. Vývoj Česko-Slovenského práva 1945-1989. Linde: Praha, 2009, s. 146. ISBN 978-807201-741-6
5
„Ke vzniku povinnosti podle § 35 zák. č. 231/1948 Zb., na ochranu lidově demokratické republiky,
oznamovat trestné činy tam uvedené není třeba se dozvědět bezprostředně o činu a znát pachatele
i bližší podrobnosti činu. Povinnost oznámit věc vzniká, sezná-li někdo již okolnosti takového
trestného činu ale nevyžaduje se, aby tyto okolnosti dovedl i právně zhodnotit. Státní soud v Praze
uznal obviněného vinným zločinem neoznámení trestného činu podle § 35 odst. 1, 2 zák. č.
231/1948 Zb., spáchaný tím, že ačkoliv z obsahu protistátního letáku, jejž obdržel, poznal, že v
tomto případě jde o rozsáhlou a organisovanou podvratnou kampaň zahraniční a domácí reakce,
neučinil o tom oznámení. Nejvyšší soud zamítl odvolání obviněného z výroku o vině. Z důvodů:
Zákon na ochranu lidově demokratické republiky ukládá v § 35 při zvláště nebezpečných trestných
činech každému občanu povinnost oznámit, že se takový čin chystá nebo že byl spáchán.
Oznamovací povinnost má každý, kdo se o takovém činu doví hodnověrným způsobem. K tomu
není třeba, aby se o činu dověděl bezprostředně a aby znal pachatele nebo bližší podrobnosti činu;
stačí, dověděl-li se o okolnostech, které charakterizují skutkovou podstatu takového trestného činu;
nevyžaduje se, aby poznané okolnosti dovedl též právně kvalifikovat, t.j. podřadit pod určité
ustanovení trestního zákona a tak poznat, že jde o ten či onen trestný čin. Obviněný doznal, že si
leták přečetl a že mu dcera, které jej dal rovněž přečíst, řekla, že musí leták ihned spálit, nechce-li
celou rodinu udělat nešťastnou, což schválil i dceřin snoubenec. Z obsahu letáku musel každý, a
tedy také obviněný, poznat, že jde o rozsáhlou a organisovanou podvratnou kampaň zahraniční a
domácí reakce. Obviněný tedy znal skutečnosti, charakterizující skutkovou podstatu zločinu
sdružování proti státu podle § 2 odst. 3 zák. č. 231/1948 Zb., o němž je v § 35 tohoto zákona
uložena povinnost oznamovací. Obviněný tuto zákonnou povinnost nesplnil, a proto ho státní soud
uznal právem vinným zločinem neoznámení trestného činu podle § 35 odst. 2 uved. zák.“ Systém
ASPI - stav k 4.1.2013 do čiastky 2/2013 Z.z.(Rt) - JUD70886SK - K vzniku povinnosti oznamovať
trestné činy - posledný stav textu.
6
Aj zákon na ochranu republiky č. 50/1923 Sb. sa viazal na zák. č. 51/1923 Sb. o Štátnom súde,
ktorému boli určené osobitne ťažké delikty podľa zákona na ochranu republiky. Tento zákon bol
nahradený zákonom č. 68/1935 Sb. o vrchných súdoch ako súdoch štátnych. Týmto zákonom sa
vytvorili päťčlenné súdy pri každom vrchnom súde.
7
VOJÁČEK, L.- SCHELLE, K. Právní dějiny na území Slovenska. Ostrava: KEY Publishing, 2007, s.
36. ISBN 978-80-87071-43-4
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na ochranu ľudovodemokratickej republiky“, čo bolo po prijatí trestného zákona z roku 1950
pozmenené na rozhodovanie vecí podľa jeho prvej hlavy.
Štátny súd sídlil v Prahe a prislúchalo mu konať vo veciach, u ktorých bolo možné uložiť
trest smrti alebo trest odňatia slobody dlhšie než na desať rokov a o tých, u ktorých štátny
prokurátor navrhol, aby o nich konal Štátny súd. Posledná uvedená kategória naviazala líniu
8
neštandardných právnych riešení v oblasti trestného práva. Verejná žaloba bola u Štátneho súdu
reprezentovaná tzv. štátnou prokuratúrou. Na jej čele stál štátny prokurátor, podriadený priamo
ministrovi spravodlivosti. Obhajobu mohol u Štátneho súdu vykonávať len advokát zapísaný vo
zvláštnom zozname vedenom ministerstvom spravodlivosti. V súdnictve došlo k zásadným
personálnym zmenám tak, aby personálne obsadenie súdov zodpovedalo ,,triednej skladbe
9
spoločnosti“.
Štátny súd sa skladal z prezidenta a z potrebného počtu viceprezidentov, z občianskych a
vojenských sudcov z povolania a sudcov z ľudu. Právny základ k pokračujúcej laizácie súdnictva
dala Ústava z 9.mája, ktorá ustanovila, že súdy vykonávajú svoju moc spravidla v senátoch, ktoré
sa skladajú zo sudcov z povolania a zo sudcov z ľudu. Tým sa určil princíp čiastočného
10
odbyrokratizovania súdnictva a jeho zľudovenia. Sudcov z ľudu vymenúvala vláda na návrh
krajských národných výborov na obdobie jedného roka. Sudcov z ľudu z vojenských osôb v činnej
službe vymenúvala vláda z osôb navrhnutých ministrom národnej obrany. Po uplynutí jedného roka
mohli byť tie isté osoby opätovne vymenované za sudcov z ľudu.
Ďalším prelomovým predpisom v oblasti súdnictva prijatým v roku 1948 bol zákon č.
319/1948 Sb. o zľudovení súdnictva, ktorý ako prvý realizoval zásady Ústavy z 9. mája. Znamenal
likvidáciu sto rokov sa vyvíjajúcej súdnej organizácie a prispôsobenie súdnej organizácie krajskému
zriadeniu národných výborov. Tento zákon zaviedol pre všetky riadne súdy sudcov z ľudu. Sudcom
z ľudu mohol byť československý občan vo veku 30 až 60 rokov, ktorý bol zapísaný v stálom
voličskom zozname, bol občiansky bezúhonný, štátne spoľahlivý a oddaný ľudovodemokratickému
zriadeniu. Sudcovia z ľudu mali byť rovní sudcom z povolania. Dôsledkom účasti sudcov z ľudu bolo
zrušenie viacerých mimoriadnych súdov, nakoľko sa u sudcov z ľudu predpokladali špecifické
znalosti dovtedy zabezpečované osobitnými laickými alebo expertnými subjektmi pôsobiacimi pri
výkone uvedeného mimoriadneho súdnictva. Ľudové súdnictvo sa teda z výnimočného spôsobu
11
výkonu súdnictva, použitého pri retribučnom súdnictve, stalo štandardným.
Zákon o zľudovení súdnictva zároveň zjednodušil celú súdnu sústavu a zaistil jej unifikáciu
na celom území ČSR, nahradil trojinštančný systém dvojinštančným. Zrušil doterajšie zemské súdy
a obvody a sídla krajských a okresných súdov boli prispôsobené obvodom a sídlam krajských a
okresných národných výborov. Zrušil taktiež okresný a krajský obchodný súd v Prahe, pracovné
súdy, rozhodcovské súdy sociálneho poistenia, poisťovacie súdy, banícke rozhodcovské súdy a
vrchný banícky rozhodcovský súd. Zanikli tiež porotné súdy a súdy mládeže.
Dňa 12. júla 1950 schválilo Národné zhromaždenie osnovy štyroch právnych predpisov, a
to: trestného zákona (zák. č. 86/1950 Sb.), trestného poriadku (zákon č. 87/1950 Sb.), trestného
zákona správneho (zák. č. 88 /1950 Sb.) a trestného poriadku správneho (zák. č. 89/1950 Sb.).
Na základe oboch trestných predpisov správnych došlo u nás k zjednoteniu dovtedajšej matérie, a
to ako v oblasti hmotného, tak i v oblasti procesného práva. Ich súčasné vydanie s trestnými
kódexmi malo prispieť k vytvoreniu jednotného, vnútorne skĺbeného systému, ktorý by umožnil
vykonávať správny postih ako súčasť bežného výkonu štátnej správy, pričom rozdelenie správneho
a trestného stíhania bolo dané okolnosťami vecnými a organizačnými. Tam, kde išlo o delikty
spoločensky nebezpečné, vyžadujúce prísnejší postih, mali rozhodovať súdy, a tam, kde bolo
potrebné rýchlejšie a pružnejšie vybavenie veci, zveril zákonodarca konanie do rúk národných
12
výborov.
8
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Trestné právo sa na celom území unifikovalo zákonom č. 86/1950 Zb. Zákonodarca v § 1
(účel) trestného zákona č. 86/1950 Sb. uvádzal: „Trestný zákon chráni ľudovodemokratickú
republiku, jej socialistickú výstavbu, záujmy pracujúceho ľudu a jednotlivca a vychováva na
dodržovanie pravidiel socialistického spolužitia“. Svoj triedny obsah formuloval vo všeobecných
zásadách i v jednotlivých ustanoveniach všeobecnej i osobitnej časti, najmä v dikcii účelu trestného
zákona, účelu trestu a potom v jednotlivých skutkových podstatách, určených predovšetkým na
ochranu republiky.
Po vzore Sovietskeho zväzu stanovil zákon ako jednu zo zásad trestného práva materiálne
chápanie (ponímanie) trestného činu. Ten definoval ako spoločensky nebezpečné konanie, ktorého
výsledok uvedený v zákone páchateľ zavinil. Základnou zmenou oproti predchádzajúcej právnej
úprave bolo spomínané nové chápanie (ponímanie) trestného činu a rozdielna kategorizácia
trestných deliktov. Predchádzajúca tripartícia trestných činov (zločin-prečin-priestupok) prebraná
nebola. Zákon poznal len jeden druh deliktu, a to trestný čin. Z trestného práva zmizlo rozlišovanie
politických deliktov od kriminálnych. Politické delikty sa javili ako najhoršie kriminálne činy. Na
základe toho bol odstránený odlišný režim u politických a kriminálnych delikventov so všetkými
13
nepriaznivými dôsledkami.
Trestný zákon upustil od trialistického delenia na zločiny, prečiny a priestupky, a na ich
miesto zaviedol jednotný pojem trestného činu, o ktorom vždy rozhodovali súdy, zatiaľ čo postih
kategórie priestupkov zveril zákonodarca národným výborom, pričom rozdiel medzi oboma deliktami
14
bol určený ich spoločenskou nebezpečnosťou. Okolnosť, že už došlo k odsúdeniu v správnom
konaní zároveň nebránila k potrestaniu za ten istý čin, ak šlo podľa stupňa nebezpečnosti o čin
15
súdne trestný. Systém sankcií bol založený na dualizme. Trestný zákon rozlišoval medzi trestami
13

JIČÍNSKY, Z. Právní myšlení v 60 letech a za normalizace. Praha: Prospektum, 1992, s. 49-50.
Podľa novely – zákona č. 102/1953 Zb. sa rozhodovanie o trestoch odňatia slobody sústredilo
späť na trestné súdy. Národné výbory mali fungovať predovšetkým ako výchovné orgány a mali
dopĺňať trestnú právomoc súdov.
15
„Okresní soud v Třešti uznal obviněného, který hospodařil na zemědělské usedlosti ve výměře 31
ha, vinným trestným činem ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 136 tr. zák.
spáchaným tím, že jako rolník, tj. samostatný podnikatel z nedbalosti nesplnil závazek plynoucí z
jednotného hospodářského plánu. Okresní soud tak rozhodl na základě těchto zjištění: Obviněný v
předešlém roce neosel plánovanou plochu 0,70 ha ječmenem a vymlátil pouze polovinu sklizně
ovsa z plochy 3,10 ha, kdežto další polovinu vymlátil teprve v červnu příštího roku na zákrok SNB,
čímž docílil menšího výnosu a část ovsa šla na zmar. Obviněný nedodal podle závazku ze smlouvy
o zemědělských výrobcích 375 litrů mléka, nepřihlásil ke sčítání 2 krávy dojnice, které si přivezl od
švagra k ustájení, a prodal jedno sele bez potřebných dokladů a ohlášení. Naproti tomu však
zprostil okresní soud obviněného podle § 162 písm. d) tr. ř. té části obžaloby, která ho vinila, že
jednotný hospodářský plán ohrožoval i tím, že nesplnil celkovou dodávku 4 q pšenice, z dodávky
žita nesplnil 31 q, z dodávky ječmene 7 q, a konečně zůstal dlužen z dodávky brambor 15,60 q, z
dodávky hovězího masa 312 kg a vepřového masa 35 kg. Tento zprošťující výrok odůvodnil okresní
soud tím, že pro tyto nedodávky byl obviněný potrestán okresním národním výborem a že by
odporovalo zásadám nového trestního zákonodárství, kdyby pachatel byl za tentýž čin potrestán
dvakrát. Krajský soud vyhověl odvolání okresního prokurátora, zrušil zprošťující část rozsudku,
uznal obviněného vinným trestným činem ohrožení jednotného hospodářského plánu podle § 136 tr.
zák., i pokud jde o uvedené nedodávky pšenice, žita, ječmene, brambor a masa, a vyměřil mu
přísnější trest. Okresní prokurátor právem spatřuje pochybení okresního soudu v tom, že podle §
162 písm. d) tr. ř., tedy proto, že zanikla trestnost činu, zprostil obviněného žaloby pro nesplnění
dodávky pšenice, žita, ječmene, brambor a masa, a to proto, že obviněný byl v tomto směru již
odsouzen nálezem okresního národního výboru v Třešti. Tento názor je nesprávný. Okolnost, že
pachatel byl pro svůj čin potrestán okresním národním výborem, který v něm spatřoval správní
přestupek, nevylučuje soudní stíhání pachatele pro týž čin, ať už ve spojení s jinými jednotlivými
skutky, jak tomu je v souzené věci, anebo podle okolností i samostatně. Potrestání pachatele
správním úřadem nezpůsobuje zánik trestnosti tohoto činu podle trestního zákona, jestliže podle
vyššího stupně společenské nebezpečnosti nutno v něm spatřovat čin soudně trestný. V poměru
trestního zákona správního k trestnímu zákonu soudnímu platí sice zásada (§ 2 tr. zák. spr.), že
podle trestního zákona správního se stíhají jako přestupky jen činy, které nejsou trestné podle
trestního zákona soudního, z čehož lze vyvodit, že okolnost, že pachatel byl pro určitý skutek
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a ochrannými opatreniami. Medzi ochranné opatrenia patrili ochranné liečenie (§ 70), ochranná
výchova (§ 71), zhabanie (§ 74). Tresty sa delili na hlavné (trest smrti, odňatia slobody a nápravné
opatrenia) a vedľajšie tresty (strata štátneho občianstva, strata čestných práv občianskych,
vylúčenie z vojska, strata vojenskej hodnosti, prepadnutie majetku, peňažný trest, zákaz činnosti,
vyhostenie, zákaz pobytu, uverejnenie rozsudku, prepadnutie veci). Vedľajšie tresty bolo možné
uložiť len spolu s trestom hlavným.
16
Otázke systematiky osobitnej časti sa prikladal veľký politický význam. Zdôrazňoval sa
najmä rozdiel od systémov buržoázneho trestného práva. Poradie hláv bolo určené objektívnym
17
významom spoločenských vzťahov určitého druhu s hľadiska záujmu robotníckej triedy.
V trestnom poriadku č. 87/1950 Zb. sa zvýraznilo triedne zameranie trestného konania
18
vymedzením jeho účelu, zdôraznením jeho výchovnej stránky , prikazoval občanom pomáhať a

odsouzen soudem, vylučuje jeho odsouzení v řízení správním pro týž skutek. Avšak tato zásada
neplatí též opačně tak, že by odsouzení ve správním řízení vylučovalo i potrestání soudem pro týž
skutek. Jestliže tedy pachatelův skutek naplánuje všechny znaky skutkové podstaty některého
trestného činu a je společensky nebezpečný, nebrání okolnost, že pachatel byl odsouzen v řízení
správním, jeho potrestání pro týž čin soudem. V takovém případě pak nutno postupovat podle § 10
odst. 2 tr. ř. spr., tj. národní výbor, který ve věci rozhodl v první stolici, zruší trestní nález správní.
Doba, kterou pachatel pro týž skutek v řízení správním ztrávil ve vazbě, se pak započítává do
soudního trestu odnětí svobody nebo do nápravného opatření, resp. do národního trestu na trest
peněžitý (§ 23 tr. zák.). V dalším dovodil krajský soud, že nesplnění smluvních dodávek obviněným,
pokud jde o pšenici, žito, ječmen, brambory a maso, zakládá ve spojení se skutky, kterými
obviněného uznal vinným již okresní soud, po objektivní i subjektivní stránce skutkovou podstatu
trestného činu ohrožení jednotného hospodářského plánu z nedbalosti podle § 136 tr. zák., uznal ho
tímto trestným činem vinným a vyměřil mu nový přísnější trest.).“ Pozri ďalej Systém ASPI - stav k
4.1.2013 do čiastky 2/2013 Z.z. (Rt) Tk 121/51 - JUD70734SK - Tk 121/51- Pomer trestného zákona
a trestného zákona správneho - posledný stav textu
16
GŘIVNA, T. Trestní právo hmotné. In: Komunistické právo v Československu, Kapitoly z dějin
bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009, s. 563. ISBN 978-80210-4844-7
17
GŘIVNA, T. Trestní právo hmotné. In: Komunistické právo v Československu, Kapitoly z dějin
bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009, s. 563. ISBN 978-80210-4844-7
18
„Obviněný, 22letý vyučený krejčí nestálého zaměstnání, v době činu dělník Československých
stavebních závodů, seznámil se s cizím státním příslušníkem B, který byl bez zaměstnání a živil se
příležitostnými krádežemi a podvody. Obviněný podlehl jeho vlivu a začal opět zanedbávat svou
práci. Jednou ho vyzval B, aby spolu vykradli kantinu Československých stavebních závodů, při
čemž měl obviněný využít svých znalostí místních poměrů. Obviněný to odmítl, protože nechtěl
spáchat trestný čin v podniku, kde byl právě zaměstnán. Sdělil přitom pachateli B, že ví o bytě
jednoho malíře, který by mohli vykrást, protože malíř často nebývá doma. B však s tím nesouhlasil;
provedl pak krádež v kantině sám a byl při ní chycen. Okresní soud trestní v Brně uznal obviněného
vinným pokusem návodu k trestnému činu krádeže podle §§ 5, 7, 247 tr. zák. a uložil mu trest
odnětí svobody na 5 měsíců, podmíněně na 3 roky. K tvrzení obhajoby, že v souzené věci nejde u
obviněného ještě o trestný čin, protože kromě rozhovoru s pachatelem B o vykradení malířova bytu
nic k uskutečnění této krádeže nepodnikl, uvedl okresní soud v důvodech: V souhlasu s doznáním
obviněného je zjištěno, že obviněný zamítl nabídku pachatele B na společné vykradení kantiny
Československých stavebních závodů, že však naproti tomu sám mu řekl o možnosti krádeže v bytě
malířově a přemlouval ho, aby spolu tuto krádež provedli. Tím je zjištěno, že obviněný pachatele B
naváděl ke krádeži, že se mu však pro jeho odpor nepodařilo vzbudit v něm rozhodnutí ke spáchání
tohoto trestného činu. Kdyby obviněný byl potom krádež v bytě malířově provedl sám, byl by ovšem
vinen krádeží podle § 247 tr. zák. a jeho působení na pachatele B ve směru jeho účasti na tomto
podniku by nebylo už možno hodnotit jako samostatný trestný čin, neboť pachatelství konsumuje
návod k témuž trestnému činu. Šlo by tu tedy jen o přitěžující okolnost. Protože ale obviněný pak od
provedení této krádeže upustil, nutno jeho bezvýsledné navádění pachatele B posuzovat jako
samostatný trestný čin, a to jako pokus návodu k trestnému činu krádeže. To plyne jasně z
ustanovení § 7 odst. 4 tr. zák., podle kterého nutno ustanovení o pokusu použít též na pokus
návodu. Trest se tedy vyměřuje vzhledem k ustanovení § 7 odst. 1 tr. zák. podle trestní sazby
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dosiahnuť účel trestného konania (§ 1). Triedny charakter zvýrazňoval § 2, ktorý ustanovoval, že
„prejednávanie vecí sa má diať tak, aby vychovávalo občanov na ostražitosť voči nepriateľom
pracujúceho ľudu a iným rušiteľom jeho budovateľského úsilia a na plnenie občianskych povinností“.
Ustanovoval zásadu objektívnej pravdy a socialistickej zákonnosti, najmä vykonaním zásady
ústnosti a bezprostrednosti, verejnosti, voľného hodnotenia dôkazov, prezumpcie neviny či právo na
obhajobu. V priebehu celého konania bol nadriadený prokurátor (§ 2) poverený strážiť socialistickú
zákonnosť. Obvinený sa dozvedel o dôkazoch proti nemu až z textu obžaloby, resp. až počas
hlavného konania. Nebol stanovený rozsah a spôsob dokazovania pred súdom, takže sa výpovede
svedkov čítali. Rozhodovali návrhy prokurátora, návrhy obhajoby na doplnenie dokazovania boli
prevažne zamietané. Objavujú sa kritické hlasy, ktoré poukazujú na to, že obhajoba bývala v týchto
procesoch formalitou, argumenty, námietky nemali žiadnu váhu a nikto im nevenoval pozornosť.
Obhajcovia boli často ustanovovaný ex offo, čo sa niekedy dozvedali len pol hodinu pred začiatkom
19
procesu. Takto mali celý priebeh trestného konania v rukách práve prokurátori, ktorí rozhodovali
ktorým smerom sa bude proces pre obvineného, resp. obžalovaného uberať. Bežne sa uplatňovali
notoriety, častý bol aj systém výsluchov tzv. formulírovky – systém otázok, na ktoré bola odpoveď
áno/nie. Dlhodobé využívanie tejto metódy viedlo k strácaniu sa hranice pravdy.
V priebehu trestného konania sa rozlišovalo prípravné, tzv. vyhľadávacie konanie, ktoré
končilo podaním žaloby prokurátorom. Po ňom nasledovalo hlavné pojednávanie a v prípade, že
bolo podané odvolanie, odvolávacie konanie. Generálny prokurátor mohol podať sťažnosť pre
porušenie zákona na Najvyšší súd proti právoplatnému rozsudku a za určitých podmienok bolo
možné podať návrh oprávnenej osoby na obnovu.
Novú zásadu, ktorá mala ovládať justíciu predniesol minister Karol Bacílek v roku 1952 na
celoštátnej konferencii KSČ: „O tom, kto je vinný a kto je nevinný, kde končí omyl či chyby, kde
20
začína trestná zodpovednosť, rozhoduje strana za pomoci orgánov národnej bezpečnosti.“
Po smrti Klementa Gottwalda a J.V. Stalina došlo k politickému uvoľneniu, ktoré viedlo k
nástupu Nikitu S. Chruščova do čela sovietskych komunistov, a teda fakticky aj do čela sovietskeho
štátu v roku 1956.Odhalenie kultu osobnosti J. V. Stalina zároveň viedlo v Československu k
čiastočnému zmierneniu represie, ale taktiež k rozvíjaniu predstáv o budúcom smerovaní
spoločnosti v štátoch sovietskeho bloku. Najväčší československý strategický orgán inicioval úpravy
21
v trestnoprávnych predpisoch a zmeny v organizácii súdov a prokuratúry.
Na celoštátnej konferencii sa KSČ v júni 1956 uzniesla na mnohých opatreniach, ktorých
cieľom bolo zastavenie zneužívania trestného konania, v zabezpečení dostatočných záruk v
trestnom konaní, v posilnení výchovnej funkcie súdu, bezpečnostných orgánov a prokuratúry. Išlo o
reformy v prípravnom konaní, v postavení prokurátora, prejednaní obžaloby súdom, zásade ústnosti
a bezprostrednosti, vo význame priznania obvineného, vyjadrení prezumpcie neviny.
stanovené na krádež, avšak s patřičným zřetelem k zásadám pro vyměření trestu u pokusu
uvedeným v § 5 odst. 2 tr. zák. Krajský soud, který s těmito vývody souhlasil, zamítl odvolání
okresního prokurátora z výroku o podmíněném odsouzení. Obviněný je sirotkem od svého útlého
dětství a jeho výchova podle jeho vlastního vyprávění nebyla valná. Nyní se oženil se svou družkou,
jejíž zásluhou právě nedošlo pak k uskutečnění jeho záměru na vykradení malířova bytu. Žije s ní
ve spořádaném manželství a stará se o ni a o dvě malé děti. Po propuštění z Československých
stavebních závodů je zaměstnán u spotřebního družstva jako šofér a závozník a pracuje podle
potvrzení závodní rady k plné spokojenosti svého zaměstnavatele. Pro tento čin byl již dvakráte vzat
do vazby, ve které ztrávil více než 3 měsíce. Tato vazba je započtena do trestu. Odvolací soud
nepokládá za vhodné, když bere zřetel zejména na výchovný účel trestu, aby si obviněný odpykával
trest na třikrát. To by sotva přispělo k jeho nápravě, zejména když se uváží, že nastoupení zbytku
trestu by ho nyní vážně ohrozilo na výdělku a tím mu silně ztížilo péči o čtyřčlennou rodinu.
Odvolací soud se proto domnívá, že vzhledem k změněným osobním poměrům, hlavně k dobrému
vlivu manželky, bude obviněnému, který ostatně dosud přes své krušné mládí nebyl trestán, i
podmíněně uložený trest dostatečnou výstrahou, aby nesešel z cesty života řádného pracujícího
člověka, kterou již nastoupil, a že splní svůj účel lépe než odpykání zbytku trestu.“ Systém ASPI stav k 4.1.2013 do čiastky 2/2013 Z.z. (Rt) 1 Tk 14/51 - JUD70726SK - 1 Tk 14/51- Návod k
trestnému činu a výchovný účel trestu u podmienečne odsúdeného - posledný stav textu
19
ŠNAJDER, B. Proces proti dvanástim miliónum. Praha: Delta 1990, s.87
20
CÍLEK, R. Hrobaři iluzií aneb kdo nepůjde s námi: 1948-1953. Praha: Rodiče 2003, s.5.
21
VOJÁČEK, L. -SCHELLE, K. Právní dějiny na území Slovenska. Ostrava: KEY Publishing s.r.o.,
2007, s. 416. ISBN 978-80-87071-43-4
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Trestný zákon z roku 1950 bol dvakrát novelizovaný – rozsiahlejšia novela bola prijatá v roku 1956 (
zákon č. 63/1956 Sb.) a menšia v roku 1957 (zákon č. 68/1957 Sb.).
Trestný zákon z roku 1950 bol dvakrát novelizovaný – rozsiahlejšia novela bola prijatá v roku
1956 ( zákon č. 63/1956 Sb.) a menšia v roku 1957 (zákon č. 68/1957 Sb.).
Novela z roku 1956 odstránila najzávažnejšie nedostatky právnej úpravy. Zameraná bola na
oblasť sankcií, kde nastolila smer individualizácie trestu a odstránenie ich tvrdosti. Trest na doživotie
bol nahradený trestom odňatia slobody na 25 rokov. Tam, kde trestný zákon pripúšťal len trest smrti,
zaviedla novela alternatívu v podobe trestu odňatia slobody na 25 rokov. Novela ďalej vypustila
ustanovenia o obligatórnom uložení peňažného trestu a trestu prepadnutia majetku. Novela zaviedla
taktiež zmeny v osobitnej časti. Zrušené boli všetky ustanovenia osobitnej časti, pokiaľ vylučovali
možnosť uloženia podmienečného trestu a možnosť zníženia trestu. Novinkou bolo upustenie od
potrestania i u dospelých páchateľov. Podmienečné odloženie výkonu trestu bolo možné u trestu
odňatia slobody neprevyšujúceho dva roky oproti predchádzajúcemu jednému roku. Taktiež bol
zrušený trest straty štátneho občianstva. Po novele taktiež nebolo možné uložiť trest zákazu činnosti
a trest zákazu pobytu navždy, ale len v rozmedzí 1 roka ( resp. 3 roky u zákazu pobytu) až 10 rokov.
Pribudol taktiež jeden dôvod zániku trestnosti, a to zánik nebezpečenstva činu pre spoločnosť.
V osobitnej časti došlo ku spresneniu niektorých skutkových podstát (napr. velezrady), ku
zrušeniu niektorých (napr. § 129 o nepriateľskom konaní proti republike) a k zavedeniu nových
trestných činov ako vniknutie na územie republiky, teror, špekulácie, príživníctvo, výtržníctvo
22
a kupliarstvo. Ako uvádza Vlček pri zostavovaní nových trestných činov vychádzalo sa najmä so
skutočností, ktoré boli získané z praxe súdnych a bezpečnostných orgánov. Práve preto bola väčšia
pozornosť venovaná ustanoveniam, chrániacim štátne socialistické vlastníctvo. Nekonečnom rade
nesmieme zabudnúť i na to, že nové trestné zákony posilnili výchovné poslanie československého
trestného práva.
Po odhalení nezákonnosti, ku ktorej došlo v predchádzajúcich rokoch, prebehla roku 1956
už spomínaná celoštátna konferencia KSČ, ktorá vytýčila hlavné zásady pre prácu orgánov
bezpečnosti a prokuratúry a súdov. Ako hlavnú úlohu vytkla upevnenie prokurátorského dozoru,
zaistenie dôsledného uplatňovania prezumpcie neviny v trestnom konaní, zlepšenie výchovnej úlohy
všetkých orgánov činných v trestnom konaní, zaistenie vzájomnej kontroly ich práce a dôsledné
23
uplatňovanie socialistickej zákonnosti.
V nadväznosti na zásady vytýčené na uvedenej celoštátnej konferencii KSČ bol
24
vypracovaný i nový trestný poriadok . Ustanovil zásadu legality (stanovil povinnosť prokurátora
stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvie), zásadu oficiality (ukladal orgánom činným
v trestnom konaní postupovať podľa úradnej povinnosti) a zásadu obžalovaciu (sudcom určoval
začínať pojednávanie len na základe obžaloby podanej prokurátorom). Všetky orgány boli povinné
zhromažďovať nielen okolnosti svedčiace proti obvinenému, ale aj v jeho prospech. Ako
i v predchádzajúcej kodifikácii trestného práva boli v prvej časti upravené základné inštitúty – osoby,
spôsoby zaistenia osôb a vecí, dokazovanie. Nový trestný poriadok sa dotkol najmä prípravného
konania, čo je možné logicky vyvodiť zo zistení, že práve v tejto fáze dochádzalo k nezákonnosti.
V rámci prípravného konania sa už hovorilo iba o vyšetrovaní, ktoré bolo zverené vyšetrovateľom
prokuratúry a vyšetrovateľom Ministerstva vnútra. Prípravné konanie bolo obohatené o radu na
vtedajšiu dobu pokrokových záruk a inštitútov. Vyšetrovanie vo veci sa začínalo uznesením, na
ktoré nadväzovalo uznesenie o vznesení obvinenia (§ 177, § 178). Vznesenie obvinenia malo
zásadný význam, lebo od tohto okamihu sa podozrivý stal obvineným a bolo možné použiť
prostriedky dané týmto zákonom proti obvinenému (§ 30). Za ďalšie záruky možno považovať
stanovenie lehôt pre skončenie vyšetrovania (§ 185), ako i inštitút oboznámenia sa s výsledkami
vyšetrovania, ku ktorému musel byť pribratý i obhajca obvineného. V záujme zabezpečenia vyššej
miery kontroly práce orgánov činných v trestnom konaní navzájom bolo rovnako zavedené
25
predbežné prejednanie žaloby ako fakultatívne štádium trestného konania. Obligatórne súd žalobu
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VLČEK, E. Dějiny trestního práva v Českých zemích a v Československu. Brno:Masarykova
univerzita, 2004, s. 50. ISBN 80-210-3506-4
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GŘIVNOVÁ, P-GŘIVNA, T. Trestní právo procesné. In: Komunistické právo v Československu,
Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009, s.
587. ISBN 978-80-210-4844-7
24
Zároveň bol prijatý nový zákon o prokuratúre č. 65/1956 Sb., ktorý upevňoval prokurátorsky dozor
a úpravy menšieho rozsahu boli prevedené taktiež v zákone o organizácii súdov.
25
Pozri ďalej Dôvodová správa k zákonu č. 63/1956 Sb.
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predbežne prejednával v štyroch prípadoch (trestné konanie bolo vedené pre trestný čin, na ktorý
zákon ustanovoval trest smrti alebo trest odňatia slobody, ktorého horná hranica prevyšovala dva
roky, obvinený bol vo väzbe a v konaní proti mladistvému a uprchlíkovi). K posunu dochádza i pri
opravnom konaní. Na rozdiel od predchádzajúceho trestného poriadku sa zavádza vo všetkých
prípadoch dvojinštančné konanie, Najvyšší súd už nemôže rozhodovať ako prvá a jediná inštancia.
Oproti trestnému poriadku z roku 1950, kde odvolacie konanie bolo založené na princípe apelácie,
26
je pre nový trestný poriadok po vzore trestného procesu SSSR charakteristická kasácia, avšak má
prvky apelácie. Ku zmene došlo na úseku vykonávajúceho konania, kde bol výkon trestu prenesený
z prokurátora späť na súd.
Nový trestný poriadok priniesol pokrokové novinky, resp. uvádza procesné postupy, ktoré
by mali byť samozrejmosťou, avšak v minulosti boli porušované (zákaz donucovať obvineného
k výpovedi, zákaz sugestívnych a kapcióznych otázok atď). Vo svojej dobe znamenala nová právna
úprava pokrok vpred, avšak v praxi často pretrvávala rigidita myslenia i procesných postupov.
Po prijatí Ústavy z roku 1960 sa prejavili snahy vedúcich predstaviteľov urýchlene
pozmeniť obsah najdôležitejších častí československého práva, aby lepšie odzrkadľovali
ideologické východiská dané ústavou, preto bolo potrebné rekodifikovať celé právne odvetvie
a prijať nové základné kódexy. Ako prvému mala byť venovaná pozornosť práve trestnému právu,
a to ako hmotnému tak i procesnému.
V závere tejto časti je potrebné uviesť, že v danom období neexistoval orgán posúdenia
ústavnosti prijímaných noriem. Kontrola ústavnosti bola ponechaná v kompetencii zákonodarného
zboru až do prijatia ústavného zákona o československej federácii, ktorý predpokladal vytvorenie
ústavných súdov na úrovni federácie aj členských štátov. Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. vymedzil
iba základne postavenie a pôsobnosť ústavného súdu. Vychádzalo sa totiž z premisy, že
podrobnosti by mal upraviť federálny zákon. Členov ústavného súdu malo voliť v počte 8 sudcov a 4
náhradníci, funkčné obdobie malo byť určené na 7 rokov a s opakovanou možnosťou voľby, teda 2 x
po sebe, sudcovia museli mať právnické vzdelanie a 10 ročnú prax. Polovica sudcov a náhradníkov
sa volila z občanov ČSR a druhá polovica z občanov SSR, čím mala byť zachovaná i národnostná
rovnováha. Sudcovia mali byť viazaní iba ústavou a federálnymi zákonmi. Ústavný súd konal buď
obligatórne – ak návrh podali taxatívne vymenovaní účastníci konania alebo fakultatívne – to či
konanie začne alebo nie záviselo od úvahy ústavného súdu. Právomoc bola rozdelená do 3 oblastí:
oblasti rozhodovacej (skúmanie ústavnosti noriem), oblasti riešenia kompetenčných sporov
a podávania podnetov v oblasti zákonodárstva.
3

APLIKÁCIA PRÁVA A SUDCOVSKÁ INTERPRETÁCIA V 50 ROKOCH 20. STOROČIA
Prvé zákony týkajúce sa justície boli prijaté krátko po februárovom prevrate a princípy
ustanovené v týchto zákonoch, predovšetkým v zákone č. 319/1948 Sb. o zľudovení súdnictva,
zostali základnými postulátmi socialistickej justície ako takej, dokonca i po svojom zrušení.
Československé súdnictvo sa v krátkej dobe stalo dobre fungujúcou súčasťou nového budovaného
totalitného systému. Pre celú dobu komunistického režimu sa za úpravou justície skrývali dve
základné motivácie: jednak snaha totalitného režimu o celkovú kontrolu justície ako zložky
presadzovania štátnej moci, jednak úsilie o vnesenie niektorých idealistických a utopistických
27
ideálov komunistickej ideológie. V kontexte uvedeného nie je možné vynechať ďalší znak, ktorý
stál medzi nimi, a to takzvaná demokratizácia justície, ktorá vytvárala mylný dojem demokracie tam,
kde v skutočnosti chýbal, spomeňme inštitút sudcov z ľudu. Už spomínaný zákon o zľudovení
súdnictva priniesol podľa zákonodarcu – skutočnú rovnosť strán, zistenie materiálnej pravdy,
odstránenie formalizmu, zjednodušenie, zrýchlenie a zlacnenie konania. Súdy boli povolané chrániť
v prvom rade socialistický štát, jeho spoločenské zriadenie a vzťahy v svetovej socialistickej
sústave a legislatíva sa netajila a výslovne deklarovala ideologický a inštrumentálny charakter
súdnictva.
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Zľudovenie súdnictva sa v ČSR, ale i strednej Európe prejavilo jednak zmiešanými senátmi, v
ktorých sedeli sudcovia z ľudu a jednak rýchlokurzmi práva pre nových sudcov. Po februárovom
prevrate narástol počet nových -kádrov- ľudových sudcov a robotníckych prokurátorov, ktorí boli
často bez stredoškolského vzdelania, právo vyštudovali na rôznych pochybných kurzoch práva.
Týchto právnikov spojovalo nedostatočné formálne vzdelanie, nedôvera k dovtedajšej právnej
kultúre ako takej, ale predovšetkým dôvera v komunistickú stranu, systém a ideológiu. Minister
zahraničia Čepička v roku 1948 poznamenal „noví adepti práva, ktorí nevyštudovali strednú školu niektorí dokonca majú len 3 triedy mešťanky – nemajú na príklad v oboru trestného práva horšie
28
vedomosti než ostatní, ba dokonca v mnohom sú i lepší“. Aký bol však postoj profesionálnych
sudcov, dovolím si citovať zo spomienok okresného sudcu Ota Ulče „profesiálni sudcovia sa
všeobecne zhodli na tom, že sudcovia z ľudu môžu byť použití ako hodnotný zdroj informácii v tých
oblastiach, o ktorých právnik nevie v podstate nič... Najviac pomoci som dostal od sudcov z ľudu v
29
žalobách, ktoré sa týkali poľnohospodárstva“. Vo všeobecnosti však boli sudcovia z ľudu u
profesionálnych sudcov veľmi nepopulárni a to nielen preto, že politicky ovplyvňovali prípady a
necelých desať rokov po skončení vojny boli početnejší ako ich starší kolegovia, ale ich moc
spočívala v tom, že ovládali kľúčové miesta v justícii vrátane miest predsedov senátov. V roku 1951
z celkových 280 absolventov právnických škôl práva bolo 55 predsedami okresných súdov, jeden
30
bol na Najvyššom súde a 115 ich bolo na okresnej prokuratúre.
V období stalinizmu mnohí starší sudcovia, pokiaľ si chceli zachovať svoje posty, ukazovali
voči režimu väčšiu horlivosť ako ich mladší kolegovia, často však získavali prestížne miesta v
senátoch i preto, že ich politická minulosť nebola veľmi pevná a jednoznačná a bola to akási skúška
31
ich vernosti komunistickému režimu. Ako príklad môžeme uviesť proces s generálnym tajomníkom
KSČ R. Slánským a ďalšími členmi jeho „spikleneckej skupiny“. Predsedajúcim sudcom bol muž,
ktorý bol sudcom 30 rokov, od roku 1924 a do KSČ vstúpil až po februári 1948. Kádrové materiály
ho popisovali ako pravicovo orientovaného oportunistu pred vstupom do KSČ, s manželkou, ktorá
32
mala malomešťianske sklony, avšak vynikal procedurálnymi a technickými schopnosťami sudcu.
Ako vidíme jeho posudok bol veľmi nejednoznačný a konkrétny sudca nepredstavoval prototyp
„kádra“. Zaujímavé je, že v procese naproti tomuto predsedovi súdu sedel kolega, ktorý bol jeho
pravým opakom – mal skončených 9 tried základnej školy a bol čerstvým absolventom
právnopolitického rýchlokurzu.
Tak či onak, veľké percento sudcov bolo členmi KSČ, a tak boli podrobení straníckej
disciplíne a straníckym školeniam, a to bez výnimky či šlo o sudcov z ľudu či o profesionálnych
sudcov. Zároveň nesmieme zabudnúť i na to, že samotné rozhodovanie sudcov bolo predmetom
kontroly prokurátorov, teda „elitou komunistickej justície“, ktorá mohla napadnúť väčšiu časť
33
trestných i civilných rozhodnutí na Najvyššom súde.
JUDr. Vitek, jeden z 3 profesionálnych sudcov päťčlenného senátu Štátneho súdu, ktorý bol
obvinený z účasti na politicky vykonštruovaných procesoch uviedol „celý proces bol formálny a bol
organizovaný tzv. bezpečnostnou päťkou, rozsudky už boli dopredu určené, sudcovia ich len
vyhlásili, všetci hlasovali za určené tresty, nikto nemal odvahu hlasovať inak – strana rozhodla o
trestoch a vine, súd o tom nerozhodoval, všetko bolo dopredu pripravené –ďalej uvádza – využívali
34
môj doktorát k tomu, aby dal právny náter obžalobe a výsledkom hlavného pojednávania“.
V priebehu existencie komunistického režimu môžeme hovoriť, resp. rozlišovať dve hlavné
etapy vývoja socialistickej ideológie aplikácie práva, a to aktivistickú a v zásade antiformalistickú
ideológiu doby stalinizmu s vrcholom okolo roku 1953 a extrémne formalistickú ideológiu práva
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35

reálneho socializmu, ktorá vyvrcholila v 70. – 80. rokoch 20. storočia. Doba stalinizmu, kedy právo
slúžilo k zastreniu praxe štátnych orgánov, priniesla čisto inštrumentálne chápanie práva, pozitívne
právo bolo vtedy masovo porušované. Inštrumentálne chápanie práva a ideológia voľnej sudcovskej
36
tvorby práva však zasiahli i oblasti apolitické. Celospoločenský aktivizmus daného obdobia logicky
vyústil i do aktivizmu sudcovského.
Aktivistická koncepcia aplikácie práva pritom nebola náhodná a nebola iba výsledkom zhody
okolností, ale stalinská ideológia stavala na aktivizme jednotlivcov vždy ochotných pomôcť, a takto
prispieť k vývoji socialistickej spoločnosti. Išlo o dobu budovania socializmu, ktorá bola spojená s
bojom s nepriateľmi revolúcie a socializmu, a to každodenným. Z uvedeného je možné vyvodiť, že
bolo by zvláštne, ak by právnici stáli v tomto boji bokom.
Ostatne samotná socialistická zákonnosť bola chápaná jednoznačne pragmaticky a
inštrumentálne. Socialistická zákonnosť bola teda prázdnou formou bez akéhokoľvek významu,
37
zákon bol aplikovaný len vtedy, ak to bolo politicky účelné.
Vráťme sa však k aktivizmu sudcov. Prvé aktivistické rozhodnutie bolo v Zbierke rozhodnutí
československých súdov z jesene 1949. V tomto rozhodnutí Najvyšší súd potvrdil trest velezrady a
8 rokov väzenia pre katolíckeho kňaza vynesený Štátnym súdom. Kňaz odmietol poskytnúť
posledné pomazanie žene preto, že bola členkou KSČ, a takto donútil túto veriacu ženu (ale i
38
komunistu) zo strany vystúpiť. Najvyšší súd zopakoval pasáže z rozhodnutia Štátneho súdu, ktoré
popisujú kriminálnu úlohu Svätej stolice a katolíckej cirkvi, počínajúc husitstvom. Na tomto skoro
teatrálnom rozhodnutí je možné vidieť zmenu a nový štýl komunistického sudcovského odôvodnenia
a rétoriky. Prípad je však potrebné vidieť a hodnotiť i z pohľadu k celkovému vývoju politiky
komunistického režimu k cirkvám, najmä ku katolíckej.
V rannom socialistickom období bol komunistický režim jeho hodnoty a historické poslanie
brané veľmi vážne. Taktiež sudcovia neboli len rozhodcami v jednotlivých prípadoch, ale skôr
“misionári socializmu“, šíriacimi osvetu a neustále vzdelávajúcimi široké masy. V stalinskom období
bolo poslanie sudcov celkom a otvorene politické, sudcovia museli jasne artikulovať marxistickú
politiku a jej princípy v svojich rozhodnutiach. Napr. v procese s údajnými páchateľmi protištátnej
trestnej činnosti. Prejednávaný prípad je jedným z tých mála, kde sa stretávame s príslušníkmi
robotníckej triedy, ktorí mali byť ostatným občanom vzorom a príkladom. Sklamali. Jeden tak, druhý
onak, ale všetci rovnako škodlivo. Neverili sebe a národu, verili však nepriateľovi, usilujúcemu sa
zničiť naše štátne zriadenie. Niektorí počítali dokonca s vojnou a boli ochotní postaviť sa bok po
boku nepriateľov proti vlastnému národu. Ich činnosť nakoniec zostala bez výsledkov, ale bola
predsa značne spoločensky nebezpečná. Ako môžeme vidieť z uvedeného úryvku z rozsudku
Štátneho súdu rétorika i argumentácia sa zmenili, a šlo dokonca tak ďaleko, že súd dával
obvineným rady kuriózneho charakteru, ktoré však korešpondovali zo „vševediacej“ doktríny
marxizmu-leninizmu. Napr. Štátny súd poúčal: „...keby bol vzorným občanom republiky, musel by
tiež uznať niektoré problémy s otázkou bytu, boli privodené ku konci vojny tými, v ktorých prospech
ilegálne pracoval..“ . alebo iný údajný páchateľ „...na miesto toho, aby sa venoval ušľachtilému
čítaniu, ktorú má k dispozícii ľudovo demokratická mládež, holdoval kultúre západnej civilizácie....“
alebo „...nepochopil jedno: socializácia dediny, potreba kolektívu a charakter človeka. Keby sa bol
hneď od začiatku zbavil sebectva, keby sledoval úsilie po rýchlom docielení pokroku v mechanizácii
hospodárstva, keby ako rozumný človek uznal prednosť všeobecného záujmu nad chamtivosťou
jedinca a sledoval dobro a nie zlo, potom by mal iný vzťah k svojim povinnostiam lojálneho občana
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39

štátu a nebol by sa dostal do rozporu so zákonom ...“. Uvedené príklady nie sú ojedinelé, ale
40
podobné príklady nájdeme v množstve ďalších rozsudkov z daného obdobia.
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Ďalší príklad so zaujímavou argumetáciou a rétorikou, napr. Rozsudok vo veci úmyslenej
sabotáže dedinského boháča: „Vesnický boháč, který vedle rozsáhlého hospodářství měl ještě mlýn
a cihelnu, dodal do skladiště okresního hospodářského družstva ke splnění své smluvní dodávkové
povinnosti 26 q ječmene určeného ke skladování. Ve 44 pytlích (z celkového počtu 52) byl ječmen
zkažený, zpuchlý a páchnoucí, který se nehodil k normální spotřebě. Okresní soud uznal
obviněného vinným trestným činem sabotáže podle § 85 odst. 1 písm. a) tr. zák. Trest odnětí
svobody byl uložen v mezích zákonné trestní sazby § 85 odst. 1 tr. zák. z důvodů: Pro závěr o
sabotážním úmyslu obviněného je významné zjištění, že zaměstnanci skladiště hned po převzetí
ječmene dodaného obviněným zjistili, že ve 44 pytlích je ječmen zkažený a páchnoucí, který nahoře
byl zakryt asi 10 cm silnou vrstvou ječmene zdravého. V přítomnosti přivolaného člena SNB byl
obsah pytlů vysypán a zjištěno, že ze 26 q ječmene, jež obviněný dodal, bylo 22 q ječmene
uvedeným způsobem zkaženého. Obviněný popřel, že by byl úmyslně dodal ječmen zkažený a že
by byl k zatajení skutečného stavu věci nasypal do pytlů nahoru ječmen zdravý. Výkupní komise
ostatně hned po sklizni jeho ječmen viděla a sám ji tehdy upozornil na to, že ječmen z jedné parcely
je vlhký. Tento ječmen přehazoval během dvou týdnů dvakrát a nezpozoroval, že by páchl. Ječmen
napytloval teprve, když zjistil dotazem u výkupní komise, že svou smluvní dodávkovou povinnost
musí splnit.
Tato obhajoba je lichá. Obviněný líčí věc v takovém světle, jako by byl postupoval pouze podle
pokynů výkupní komise, a snaží se tak popřít sabotážní úmysl. Bylo však zjištěno, že výkupní
komise hned po sklizni odhadovala pouze množství sklizeného obilí, a obhajoba nebyla potvrzena
ani v tom směru, že by byl obviněný již tehdy upozornil komisi na to, že ječmen je částečně vlhký.
Avšak i kdyby tomu tak bylo, neměla by tato okolnost rozhodujícího významu pro posouzení věci,
neboť bylo přece možno tento vlhký, ale jinak nezávadný ječmen řádným ošetřováním uchránit před
zkázou. Ale obviněný se o tento ječmen řádně nestaral, jak plyne z jeho doznání, že jej během 14
dnů pouze dvakrát přehazoval. Podle tvrzení obviněného bylo původně vlhkého ječmene asi 8 až 10
q a byl uložen na sýpce na hromadě vedle ostatního ječmene. Z toho, že obviněný pak po několika
týdnech odevzdal zkaženého ječmene 22 q, je patrno, jak rychle se nákaza šířila. Obviněný věděl,
že ve skladišti družstva je uloženo již větší množství ječmene (bylo ho už na 5 vagonů), a byl si tedy
také vědom toho, že nebude-li včas zjištěna závadnost jím odevzdaného ječmene, může být
zkaženo celé množství ječmene, které bylo již ve skladišti uloženo. Nemůže být pochybnosti o tom,
že obviněný dobře věděl, že odevzdává ječmen zkažený, neboť nasypání vrstev zdravého ječmene
nahoru do pytlů by jinak nemělo smyslu. Obviněný pak ani netvrdí, že by pytlování jeho ječmene byl
provedl někdo jiný než on. Nutno tedy mít za to, že obviněný chtěl takto zabránit, aby závadný stav
ječmene byl zjištěn, a že tedy chtěl tímto záludným způsobem dostat svůj zkažený ječmen do
skladiště družstva. Z toho plyne dále, že obviněný přímo zamýšlel způsobit důsledky, které by z
toho nutně musely vzniknout, tedy zkažení veškerého množství ve skladišti uloženého ječmene. Že
obviněný jednal skutečně záludně, je patrno také z toho, že si dotazem u výkupní komise ověřil
svou povinnost dodat ječmen, při čemž však úmyslně zamlčel, že ječmen, který by ke splnění své
smluvní dodávkové povinnosti odevzdal, je zkažený. Obviněný si podle svých zkušeností z povolání
jako zemědělec a mlynář přirozeně uvědomil, jaké nepříznivé účinky pro plnění jednotného
hospodářského plánu může mít zničení takového množství ječmene. Přihlédne-li se pak za tohoto
stavu věci k třídnímu profilu pachatele, nutno mít za prokázáno, že obviněný svým záludným
jednáním přímo chtěl mařit nebo ztěžovat plnění jednotného hospodářského plánu v zemědělském
sektoru. Obviněný je vesnický boháč, který vidí, jak se zvyšuje životní úroveň zejména též
pracujících zemědělců v důsledku zavádění nových výrobních forem, a který si uvědomil, že tím mu
bude navždy znemožněno vykořisťovat cizí práci. Ve snaze mařit nebo alespoň zpomalit tento vývoj
a ze zášti proti lidově demokratickému zřízení, které tento vývoj umožňuje a zabezpečuje, provedl
obviněný svůj čin. Tím je podán důkaz, že v souzené věci jde o úmyslnou sabotáž ve smyslu § 85
odst. 1 písm. a) tr. zák.“ Systém ASPI - stav k 4.1.2013 do čiastky 2/2013 Z.z. (Rt) T 158/50 JUD70897SK - T 158/50-Sabotáž dedinského boháča pri plnení zmluvnej dodávkovej povinnosti posledný stav textu
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ZÁVER
Ranná doba socializmu bola nielen v Československu, ale i v strednej Európe veľmi
optimistická, predovšetkým čo sa týka budúcnosti socializmu sovietskeho typu a vedeckého
potenciálu marxizmu – leninizmu a ich integrácie do všetkých sfér života, a teda i do zákonodarstva
i do rozhodovania sudcov. Trestnoprávna úprava ako i zmeny v justícii reagovali na zmeny
v spoločenskom zriadení, boli ovplyvňované sovietskym právom a komunistickou ideológiou. Tieto
zmeny v hmotnoprávnych a procesných normách skúmanej oblasti ovplyvňovali i justíciu ako takú,
predovšetkým však sudcov, ktorí boli misionármi danej doby a režimu. Od sudcu sa očakávalo, že
bude rozhodovať ideologicky a nebude sa skrývať za právnickým formalizmom. Rozhodnutia, ako
bolo možné vidieť i na ukážkach, boli vzletné, plné marxistických fráz, stále sa opakujúcich tvrdení o
rozdieloch medzi buržoáznym vykorisťovateľským systémom a spravodlivým systémom s citáciami z
„svätých kníh“ marxizmu, a žiaľ až na konci komunistického režimu sa objavilo pár súdnych
rozhodnutí, v ktorých sudcovia nevystupujú ako „nemysliace a celkom ovládané inštrumenty
41
exekutívnej moci“ .
Súdy mali chrániť spoločenský poriadok a štátne zriadenie republiky, jej socialistickú výstavbu a
socialistické vlastníctvo; osobné, pracovné a majetkové práva a zákonom chránené záujmy
občanov; práva a zákonom chránené záujmy socialistických právnických osôb a iných
socialistických organizácii. Úloha súdov bola teda ideologicky ovplyvňovaná. Súdy zabezpečovali,
aby sa zákony používali v súlade so záujmami pracujúceho ľudu, celou svojou činnosťou mali
napríklad vychovávať občanov k oddanosti a vernosti Československej republiky, chráneniu
socialistického vlastníctva, pracovnej disciplíny a riadnemu zachovávaniu pravidiel socialistického
spolužitia.
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JUSTIČNÝ OMYL – TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Rudolf Kasinec
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Existuje mnoho problémov, ktoré sa vyskytujú v našom súdnom systéme. Jeden zo
základných problémov, ktorý bol znovuotvorený je termín justičného omylu. Spojenie
angloamerického a kontinentálneho právneho systému v Európskej únii otvorilo bránu na
„popasovanie sa“ s týmto problémom. Existuje mnoho rozdielov medzi justičnými omylmi
v angloamerickom právnom systéme a právnymi systémami európskych štátov. Pokúsime sa
porovnať rozdielne názory v oboch právnych systémoch. Nasledujúci príspevok vznikol za podpory
Grantu UK/377/2014 s názvom- Justičný omyl- problematika zodpovednosti.
Kľúčové slová: súdy, spravodlivosť, právny systém, súdne rozhodnutie
Abstract: There exist a lot of problems in our judicial system. One of the main problems which was
recently re-analyzed is the term of “miscarriage of justice”. The clash of the Anglo-American and the
continental legal systems within the system of the EU law has opened a window of opportunity to
deal with this problem. There are many differences between “miscarriage of justice” in AngloAmerican legal system and in the legal systems of continental European countries. We shall
compare these different opinions in both legal systems. The following contribution came into being
thank to the Grant UK/377/2014- Miscarriage of justice- issue of responsibility.
Key words: courts, justice, legal system, judicial decision
1

ÚVOD
O justičných omyloch vznikajú odborné články a monografie vo všetkých štátoch Európy, ale
v skromnejšej miere. Z času na čas sa v médiách objaví článok o justičnom omyle, ktorý stál
niektorý európsky štát nemalé financie. Občas sa vynoria dôkazy, ktoré zbavia viny osoby v
prípadoch starých desiatky rokov. Kníh venujúcich sa výhradne problematike justičných omylov je u
nás žalostne málo. Zo zahraničných autorov sa téme justičných omylov venujú Michael Naughton
(Rethinking Miscarriages of Justice: Beyond the Tip of the Iceberg, 2012), Clive Walker
(Miscarriages of Justice: A Review of Justice in Error,1999), Sandra Lean (No Smoke, 2008), C.
Ronald Huff (Wrongful Conviction: International Perspectives on Miscarriages of Justice, 2010),
Mark Shaw (Miscarriage of Justice: The Jonathan Pollard Story, 2009). Za obsahovo cenné
pokladáme aj autobiografie autorov, ktorí sa stali obeťami justičných omylov a o svojich zážitkoch
informovali v zaujímavých autobiografiách (napr.: Michael O'Brien, Anne Maguire).
Justičný omyl všeobecne označuje omyl, ktorého sa vo svojej rozhodovacej činnosti dopustí
súd. Takýto omyl možno samozrejme v právnom štáte riešiť v rámci opravných prostriedkov, ktoré
vedú ku zmene alebo ku zrušeniu chybného súdneho rozhodnutia. Justičný omyl je objektívnou
kategóriou, spočívajúcou najmä v chybnom posúdení skutkového stavu, nie však právnych otázok,
pretože platí obecná zásada iura novit curia (súd pozná právo). Ak súd právo pozná, ako sa môže
takýto omyl vôbec stať? Je chyba následne na pleciach výhradne súdu, alebo v nedostatočnej
zákonnej úprave - chyba na strane platného práva?
Justičný omyl najčastejšie nachádzame v štátoch uplatňujúci trest smrti, kde nie je možné v
prípade pochybenia, navrátiť vykonanú nespravodlivosť do pôvodného stavu. Justičné omyly však
nemôžu byť spájané len s trestom smrti. O tom nás presvedčujú prípady v Českej republike (Ján
1
Šafránek ) a v Maďarsku (Ede Kaiser).

1

Za najväčší známy justičný omyl v novodobej histórii českého súdnictva zatiaľ zaplatila Česká
republika nespravodlivo odsúdenému 366 tisíc korún (viac ako 14.600 eur). Odsúdený však za rok
väzenia a poškodenú povesť požaduje odškodné až 35 miliónov (asi 1,3 mil. eur).
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Význam súdov sa každým rokom zvyšuje. Má na to vplyv najmä európske právo.
Dogmatické trvanie na formálnej záväznosti zákonného práva bez zrovnoprávnenia ďalších
prameňov sa prejavilo v stagnácii právneho rozvoja. „Písané právo je nepružné, permanentné
novelizácie iba pomaly reagujú na zmeny, a hlavne naše súdy sú založené na doktríne legality, t.j.
2
úzkostlivého dodržiavania všetkých predpisov.“ Súdna moc je odčlenená od moci zákonodarnej.
Sudcovia nesmú v kontinentálnom systéme práva zasahovať do činnosti zákonodarných orgánov,
preto sa ich rozhodnutia nemôžu stať záväzným prameňom práva. Zákonmi nie je možne upraviť
všetky spoločenské vzťahy. Súdy však majú povinnosť rozhodnúť každú kauzu aj v prípade, kedy
zákon mlčí, existuje medzera v zákonoch. Ak nastane takýto prípad, v praxi je úlohou súdu
3
rozhodnúť . Nevytvára však týmto rozhodnutím právo, ale ho len dotvára.
Pozícia súdnictva je v súčasnom kontinentálnom systéme spájaná s koncepciou trojdelenia
štátnej moci, ktorá na rozdiel od angloamerického systému nie je založená na princípe check and
balances (bŕzd a protiváh). Posledný vývoj v európskej právnej kultúre však predznamenáva možnú
zmenu v tomto postavení. Veľká Británia ako členský štát Európskej únie znovu pootvorila cestu k
postupnému zbližovaniu kontinentálneho a angloamerického systému práva. Precedensy ako
pramene práva sa usadili v európskom práve a zvyšuje sa aj ich význam na vnútroštátnej úrovni
popri písaných prameňoch práva.
2

JUSTIČNÝ OMYL - DEFINIČNÉ VYMEDZENIE
Prípady justičných omylov sa často objavujú v informačných prostriedkoch. Napriek ich
„popularite“ sa s nimi teória nedokáže jednoznačne vysporiadať. Na ich definičnom vymedzení sa
najčastejšie podieľajú súdy vyššej inštancie, ktoré vo svojich rozhodnutiach definujú pojem justičný
omyl. „Je často ťažké formulovať jednu ucelenú koncepciu pojmu "justičný omyl", pretože často
predstavuje rôzne pohľady v diskurze médií, politiky a práva . Najširšie a najviac tautologické
vymedzenie pojmu justičný omyl je: "jednoducho neschopnosť dosiahnuť spravodlivosť.“4
Pre hľadanie dôsledného definičného vymedzenia pojmu justičný omyl sa musíme pristaviť
v právnom systéme, ktorý je typický častými justičnými omylmi. V angloamerickom systéme práva
sa odohrali najznámejšie justičné omyly, ktoré si často vyslúžili spopularizovanie i v podobe
knižného, či televízneho spracovania. Jednu z definícií nám poskytuje Blacks Law Dictionary„Justičný omyl, omyl vo výkone práva. Rozhodnutie alebo vyústenie právneho kroku, ktoré je
predpojaté alebo nie je v súlade s podstatnými právami strany.“ 5 Za najdôležitejšie v tejto definícii
pokladáme, že za justičný omyl nepovažuje len samotné rozhodnutie súdnej autority, ale za omyl
pokladá i vyústenie právneho kroku, ktorý má za následok vznik justičného omylu.
Za najvýznamnejšie považujeme pojmové vymedzenia vytvorené najvyššou súdnou
autoritou. K justičným omylom zaujali stanovisko vyššie súdy vo Veľkej Británii, USA a v Kanade.
Jedno z najnovších stanovísk vyniesol vo svojom rozhodnutí vo veci R (Mullen) v Secretary of State
for the Home Department vydal i House of Lords: „Výraz justičný omyl neznamená jednoducho, že
vinník utiekol, alebo že nevinný človek bol odsúdený. Rovnako je tiež použiteľný v prípadoch, kedy
oslobodenie spod obžaloby alebo odsúdenia vyplývalo zo súdneho procesu, v ktorom neboli brané
do úvahy alebo boli odopreté základné ľudské práva alebo práva žalovaného.“ 6

2

CEPL, V. Prameny práva – princípy nebo zájmy?. http://www.obcinst.cz/prameny-prava-principynebo-zajmy/, dostupné 5.4.2014.
3
Táto zásada sa nazýva zákaz odopretia spravodlivosti. Sudca musí rozhodnúť každý správne
predložený právny spor a to i v prípade, že neexistuje obsahovo príslušné zákonné ustanovenie.
Prvýkrát sme mohli nájsť túto zásadu vo francúzskom Code civil v čl. 4. Stala sa súčasťou
Európskeho dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd, ktorý prijala Rada Európy v
roku 1950.
4
ETTER, B. Crime, Power and Marginalisation: Miscarriage of Justice Cases in Australia and New
Zealand, In : http://www.betterconsult.com.au/assets/Uploads/ANZSOCpaperpdfword.pdf, dostupné
3.4.2014.
5
BLACK, H. C. Blackův právnický slovník- 2 svazek, s. 919.
6
Rozsudok vo veci: R (Mullen) v Secretary of State for the Home Department [2002]), In:
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldjudgmt/jd040429/mullen-1.htm,
dostupné:
3.4.2014.
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3

JUSTIČNÝ OMYL NA FILMOVOM PLÁTNE
Problematika justičného omylu je v našich odborných kruhoch často úmyselne či neúmyselne
obchádzaná. Pritom sa jedná o jeden z najdiskutovanejších problémov spájaných so sudcovskou
mocou vo všetkých právnych systémoch. Justičný omyl je často spracovávanou témou i mimo
právnickej literatúry. Justičné omyly sú obľúbenou témou knižných bestsellerov, televíznych seriálov
i filmových spracovaní.
Justičné omyly založené často na reálnych prípadoch sa knižnou a filmovou cestou
dostávajú k obrovskému množstvu adresátov. Zásadné chyby, ktoré vyprodukovali súdne orgány,
sú dookola predostierané širokej verejnosti. Filmové a knižné spracovania sa stali čiernou škvrnou
poukazujúcou na poburujúce chyby justície, ku ktorým stále dochádza.
V našom právnom poriadku je problematika justičného omylu okrajovou záležitosťou. Na
justičné omyly u nás poukazujú najmä média, ktoré sa snažia živiť na popularite, ktorá bola
vyvolaná najmä justičnými omylmi, ktoré sa zväčša uskutočnili v angloamerickom systéme práva.
Komparácia oboch systémov a odlišných pohľadov na tematiku justičný omylov sa prezentuje ako
ideálna. Na Slovensku sa hovorí častejšie o justičných omyloch, ktoré sa odohrali v zahraničí.
V našom právnom poriadku sa po vzniku samostatnej SR nevyskytujú obrovské kauzy justičných
omylov, prípadne doposiaľ neboli odhalené. Aj z tohto dôvodu je vykreslenie známych justičných
omylov v angloamerickom právnom systéme priam nevyhnutnosťou. V tomto ohľade považujem za
veľmi relevantný zdroj informácií o justičných omyloch filmové diela založené na skutočných
prípadoch.
O reálnych justičných omyloch existuje obrovský počet viac či menej kvalitných spracovaní.
Medzi najpopulárnejšie filmy o justičných omyloch sa zaradili tie, ktoré nie sú založené na
skutočných prípadoch- Vykúpenie z väznice Shawshank7 (Shawshank redemption, 1994), Zelená
míľa8 (Green mile, 1999), Utečenec (Fugitive, 1993) a z novších filmov Tri dni ku slobode (Next
three days, 2010). Väčšiu dávku autenticity prinášajú filmy založené na skutočných justičných
omyloch, ako sú V mene otca (In the name of father1993), Rozsudok smrti (Let him have it, 1991),
Hurikán v ringu (Hurricane1999), Neznámy muž (Wrong man, 1956) a u nás málo známy filmový
dokument Tenká modrá čiara (Thin Blue Line, 1988). Nosnou témou týchto filmových skvostov je
súboj jednotlivca proti justícii za víťazstvo spravodlivosti.
Najznámejšie filmové justičné omyly založené na skutočných prípadoch:
9
1. Prípad Rubin "Hurricane" Carter- prípad spracovaný vo filme Hurikán v ringu . Jednalo sa
o prípad úspešného boxera, ktorý bol vo veku 29 rokov odsúdený za 3-násobnú vraždu.
Bol dokonca odsúdený 2-krát a až na tretí pokus bol zbavený viny. Za mrežami strávil 22
rokov svojho života.
10
2. Prípad Emmanuel Ballestero- prípad spracovaný vo filme Nesprávny muž . Na rozdiel od
ostatných prípadov sa jedná o vyústenie právneho kroku následkom nesprávnej pozitívnej
identifikácie zo strany viacerých svedkov.
11
3. Prípad Guildford Four and Maguire Seven- prípad spracovaný vo filme V mene otca .
Jeden z najznámejších justičných omylov, ktorého obeťou sa stalo až 11 osôb, ktoré si
odpykali tresty od 4 až do 25 rokov. Pričom najmladší odsúdený mal v čase konania
procesu len 14 rokov.
12
4. Prípad Derek Bentley- spracovaný vo filme Rozsudok smrti . V tomto justičnom omyle bol
na trest smrti obesením odsúdený 19 ročný mierne mentálne retardovaný epileptik, aj

7

Založený na knihe od Stephena Kinga.
Rovnako založený na predlohe od Stephena Kinga.
9
Hlavnú úlohu stvárnil herec Denzel Washington, ktorý za túto úlohu obdŕžal i prestížne filmové
ocenenie Zlatý glóbus a bol nominovaný aj na Oskara.
10
Hlavnú úlohu vo filme stvárnil populárny americký herec Henry Fonda, réžie sa ujal jeden
z najslávnejších svetových režisérov Alfred Hitchcock. Autenticitu filmu pridáva jeho dokumentárny
ráz a filmovania na miestach, kde sa odohrávali skutočné udalosti.
11
Jednu z hlavných úloh stvárnil držiteľ troch cien akadémie Daniel Day-Lewis, ktorého príprava na
autentické stvárnenie spočívala v dôkladnej príprave. Herec strávil niekoľko týždňov v bývalej
budove väznice.
12
Pôvodný názov filmu znie- Let Him Have It (daj mu to), čo predstavuje vetu na základe ktorej ho
súd odsúdil za trestný čin nabádania k vražde. Usvedčujúcim dôkazom sa stala táto údajne
prednesená veta, ktorú si súd nesprávne vyložil.
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napriek protestom zo strany verejnosti. Po vykonaní rozsudku bol zanedlho vo Veľkej
Británii zrušený trest smrti. Dva roky po premiére filmu bol na jeho základe otvorený daný
prípad a obeť justičného omylu bola rehabilitovaná.
13
5. Prípad Alain Marécaux- prípad spracovaný vo filme Obvinený (Présumé coupable,
2011). Tento francúzsko-belgický film je dôkazom, že obrovské justičné omyly sa stávajú
i v kontinentálnom právnom systéme, kde súdy nevytvárajú formálne pramene práva
a rozhodujú na základe zákona.
O súdnych omyloch a nespravodlivo odsúdených existuje ešte mnoho ďalších filmov či
seriálov, ktoré viac či menej presvedčivo interpretujú skutočné alebo fiktívne prípady ľudí, ktorí sa
stali obeťami justičných omylov. Niekedy je až zarážajúce, že v podobnej situácii sa môže ocitnúť
ktokoľvek z nás. Justičné omyly sa nestávajú vyvrheľom spoločnosti, ale bežným občanom, ktorí na
základe omylu skončia v rukách (ne)spravodlivosti a ostáva im len viera v konečnú spravodlivosť.
4

KOMPARÁCIA PRÁVNYCH SYSTÉMOV- STRUČNÉ POROVNANIE
Pri súdnych sporoch vystupujú vždy dve strany v konaní. V demokratických štátoch platí
dôležitá zásada- právo na spravodlivý súdny proces. Pri justičných omyloch je zakaždým táto
zásada nejakým spôsobom narušená. Slabšia strana v konaní (obvinený) vystupuje proti
mnohonásobnej presile zastúpenej prokurátormi, porotou (v angloamerickom systéme práva),
vyšetrovateľmi, súdom (samosudca alebo senát) a i proti ďalším štátnym orgánom, ktoré stoja za
tvorbou pozitívno-právnych predpisov. Táto prevaha sa prejavuje najmä v trestnom konaní, v ktorom
osoba prokurátora už do začatia súdneho procesu vystupuje ako dominus litis (pána sporu). Až pred
súdnymi orgánmi sú si všetky strany v konaní rovné, no je tomu naozaj tak? Práve príklady
justičných omylov dávajú za pravdu, že tomu tak vo všetkých prípadoch nie je.
Väčšina najznámejších justičných omylov sa odohrala v štátoch patriacich do
angloamerického systému práva. Slovenská justícia ako súčasť kontinentálneho systému práva má
možnosť skúmať príčiny vzniku týchto omylov a vyvarovať sa im pri riešení vlastných prípadov,
ktoré sú nejednoznačné. Základné rozdiely medzi kontinentálnym a angloamerickým systémom
práva:
1. Judge- made law- „je nepochybné, že sudcovia v práve common law právo vytvárajú (a
nemôžu ho rovnako ako sudcovia kontinentálni nevytvárať). Na druhej strane však
sudcovská normotvorba prebieha kontinuálne a sudca sa tak maximálny spôsobom snaží
vyvarovať revolučných zmien v práve, pre ktorých vytváranie nie je sudca kompetentnou
14
osobou.“ Sudcovia sa podieľajú na tvorbe prameňov práva, čo zvyšuje aj tlak pri
rozhodovaní zložitých prípadov.
2. Precedens- „je rozhodnutie v konkrétnom prípade, ktoré sa stáva záväznou predlohou pre
15
budúce rozhodnutia.“ V podobných kauzách je potom sudca limitovaný precedensom,
ktorý bol vytvorený súdom vyššej inštancie a musí naň pri riešení kauzy prihliadať.
3. Trest smrti (USA)- hlavným rozdielom medzi oboma právnymi systémami je najmä pri
capital punishment (trest smrti), ktorý sa stále vykonáva v 32 štátoch v USA.
4. Známe kauzy- okrem tých, ktoré si vyslúžili filmové spracovanie existuje mnoho ďalších
16
justičných omylov .
5. Mnoho prípadov závažných justičných omylov- v ostatnej dobe, ako by sa s justičnými
omylmi „roztrhlo vrece“. Nové kriminalistické spôsoby dokazovania otvorili i dávno
zabudnuté kauzy a prispeli k očisteniu nespravodlivo odsúdených osôb.

13

Film je rekonštrukciou udalostí, ktoré sa odohrali v roku 2000 severofrancúzskej obci Outreau, kde
vypukla aféra pohlavného zneužívania detí. Príbeh jedného z viacerých obvinených zo zneužívania
mladistvých ukazuje ako justičný omyl gigantických rozmerov dokáže človeku rozvrátiť život. Obeť
tohto justičného omylu prišla o rodinu, dom, prácu, zdravie, priateľov i o vlastnú dôstojnosť.
14
KŰHN, Z. Aplikace práva ve složitých případech, s. 254
15
PECZENIK, A.: On law and reason, s. 272
16
Bližšie pozri napr.:
http://www.theguardian.com/politics/2009/may/05/miscarriage-justice-innocent-people-jailed
http://kizaz.com/2013/12/05/nine-terrible-miscarriages-of-justice/
http://listverse.com/2013/03/27/10-people-who-were-wrongfully-accused-of-heinous-crimes/
http://magazin.atlas.sk/spektrum/4-najstrasnejsie-justicne-omyly/770947.html
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6.

Vysoké odškodné- v USA, ale aj inde vo svete sa výška odškodného niekedy dostáva do
závratných výšok.
Slovenský právny poriadok ako súčasť kontinentálneho systému práva sa výrazne odlišuje
od systému angloamerického, v ktorom sa problematike justičných omylov venuje množstvo
významných autorov. Bolo zložité nájsť spojovací článok medzi oboma právnymi systémami. Ten sa
nám podarilo nájsť v podobe filmových diel, ktoré verne vykresľujú reálne, ale i fiktívne justičné
omyly a tým zvyšujú povedomie divákov o danom probléme. Ten je u nás odsúvaný do úzadia
a venuje sa mu malý počet autorov, ktorí sa venujú otázkam trestu smrti. Jedným z nich je známy
slovenský politik Daniel Lipšic, ktorý sa venuje aj problematike trestu smrti. „V novodobej histórii
Slovenska/Československa nebol zaznamenaný ani jeden prípad, kedy bol absolútny trest za
vraždu vykonaný na osobe, ktorej vina bola neskôr spochybnená. Od roku 1990 bolo na Slovensku
uložených 29 doživotných trestov odňatia slobody. Ide o prípady, v ktorých by – v prípade jeho
existencie – mohol byť uložený a vykonaný trest smrti. Ani v jednom z týchto prípadov nevzniklo
podozrenie o nesprávnosti rozhodnutia o vine odsúdených.“17
Za asi najznámejší preukázaný justičný omyl je prípad Srba Miroslava Jovanoviča
z Belehradu, ktorého náš súd justičným omylom odsúdil za vraždu v Bratislave na 13 rokov, hoci na
Slovensku nikdy nebol. Ide o prvý známy justičný omyl v porevolučnej histórii slovenskej justície.
Slovenské súdy sa v prípade nejasností v riešenej kauze radšej priklonia k oslobodeniu
obvineného. Sudcovia rozhodujú na základe zákona a preto miera zodpovednosti na ich osobách je
ďaleko menšia ako u sudcov v štátoch angloamerického systému práva. Napriek týmto faktom je
dôvera občanov v schopnosti slovenskej justície pomerne nízka18.
5

JUSTIČNÉ OMYLY A VEĽKÁ BRITÁNIA
Veľká Británia je stabilnou súčasťou Európskej únie, ale nie je súčasťou kontinentálneho
systému práva. Veľká Británia a USA sú súčasťou angloamerického systému práva. Ktorého
dôležitú súčasť tvorí sudcovská tvorba práva. Medzi právnym systémom USA a Veľkej Británie
existujú viaceré rozdiely. Pre komparáciu je však vhodnejší britský právny systém, ktorý rovnako
19
ako väčšina štátov kontinentálneho systému práva nepozná trest smrti a má i spoločné korene
v práve rímskom. Veľkou Britániou sa prehnalo mnoho káuz justičných omylov.
Justičné omyly vznikajú z určitých dôvodov. Za každým justičným omylom stojí konkrétna príčina
jeho vzniku. Poznáme viaceré faktory, ktoré sú v pozadí vzniku chybných rozsudkov. Medzi ne
môžeme zaradiť:
1. Mylná identifikácia očitým svedkom- pri očitých svedkoch je nesprávna identifikácia
spôsobená prirodzenými psychologickými chybami pri ľudskom úsudku (mnoho prípadov
sa týka obetí znásilnenia).
2. Falošné priznania- kľúčovú úlohu tu zohráva psychologický nátlak vyvíjaný na podozrivého
v rôznych podobách.
3. Tunelové videnie- osoby rozhodujúce súdny proces môžu byť presvedčené o identifikácii
očitým svedkom natoľko, že ignorujú ďalšie prípadové skutočnosti, ktoré poukazujú na
nevinu podozrivého.
4. Krivoprísažné svedectvo- obžaloba je často postavená na falošných svedectvách, ktoré
slúžia k osobnému prospechu svedčiacich osôb.
5. Forenzná chyba - po prijatí a všeobecnej akceptácii DNA testov sa často zabúda, že po
dlhé desaťročia sa vymáhanie práva muselo spoliehať na menej presné metódy
dokazovania. Práve zavedenie DNA testov odhalilo mnohé justičné omyly.
6. Procesná chyba- tieto chyby vznikajú často pri nedôslednom vyložení dôkazov, prípadne
nedochádza ku kooperácii žalobnej strany s vyšetrujúcimi zložkami, čo má vplyv na
nesprávnu interpretáciu kľúčových dôkazov.
7. Nedostatočná obrana obhajoby- advokát môže zanedbať svoje povinnosti, prípadne
nedostatočne komunikuje so svojim klientom.
17

LIPŠIC, D. Trest smrti – predsudky a otázniky. In : Justičná revue, 60, 2008, č. 8-9, s. 1229 –
1236, Prezreté na : www.epi.sk.
18
Bližšie pozri výskum Inštitútu pre verejné otázky z roku 2011:
http://www.ivo.sk/buxus/docs//vyskum/subor/Vyskum_IVO_justicia-2011_oktober.pdf,
dostupné
5.4.2014.
19
Poslednou krajinou v európskom priestore, ktorá má vo svojom právnom poriadku zakotvený trest
smrti je Bielorusko.
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8.

Ďalšie faktory- potenciálna úloha súťažného efektu, účinku médií alebo zlyhanie nápravy
20
po odpykaní trestu.
Pri justičných omyloch je vždy potrebné rátať s náhradou škody, ktorá je v niektorých
prípadoch horibilná. Častý výskyt justičných omylov si vynútil i zmeny v legislatíve, ktoré museli
tento inštitúty dôslednejšie upraviť. S tým sa spájajú i situácie, pri vzniku ktorých sa obetiam
justičných omylov vypláca odškodné. Vo Veľkej Británii bola vypracovaná Kompenzačná schéma
vyplácania odškodného pre obete justičných omylov. Kompenzácia obetiam by sa "normálne" mala
vyplácať na základe žiadosti pre každého, kto strávil obdobie vo väzení a stretol sa s jedným z
týchto dodatočných kritérií:
a) bola mu udelená milosti (free pardon) s vymazaním trestu alebo bolo jeho odsúdenie
zrušené odvolacím súdom alebo Snemovňou lordov v nadväznosti s odkazom na s17
21
Zákona o odvolaniach vo veciach trestných z roku 1968 (Criminal Appeal Act 1968 ) alebo
odvolanie z doby mimo časovej pôsobnosti tohto zákona;
b) jeho doba vo väzení vyplývala z nespravodlivého rozhodnutia alebo obvinenie je
výsledkom vážneho pochybenia na strane polície alebo iného orgánu verejnej moci;
c) v jeho prípade sa jednalo o výnimočné okolnosti, napríklad ak sa objavili skutočnosti na
22
súde alebo pri odvolaní bez časového hľadiska, ktoré ho kompletne zbavili viny.
Táto schéma musela byť pod tlakom okolností v nedávnej dobe prehodnotená. Dochádzalo
k zneužívaniu udelenia milosti, objavili sa prípady nezákonného postupu policajných zložiek
a podobne. Následne bola kompenzačná schéma v roku 2012 vo Veľkej Británii upravená- „Celková
výška náhrady nesmie prekročiť 1 milión libier v prípadoch, keď žiadateľ bol väznený najmenej 10
rokov, odkedy bol rozsudok zrušený alebo bola udelená milosť, alebo 500.000 libier vo všetkých
23
ostatných prípadoch.“
6

ZÁVER
Existuje mnoho dôvodov, prečo justičné omyly vznikajú. Justícia nemôže byť neomylná,
pretože je zastúpená ľuďmi a ľudský faktor má za následok aj omylnosť pri rozhodovaní. Samotná
existencia justičných omylov dokazuje prevahu prirodzeného práva nad právom pozitívnym.
Odhaľovanie justičných omylov je dôkazom sily stojacej nad právom pozitívnym, či už v podobe
spravodlivosti alebo morálky. V striktnom kontinentálnom systéme práva sú sudcovia ústami
zákona, na ktorého základe rozhodujú. Každé odhalenie justičného omylu prispieva
k zdokonaľovaniu systému justície a má významné následky smerom do budúcnosti.
Veľké množstvo justičných omylov v štátoch patriacich do angloamerického systému práva
malo za následok zdokonaľovanie procesu dokazovania, väčšiu opatrnosť zo strany orgánov
rozhodujúcich zložité kauzy a boli uskutočnené zmeny aj v legislatíve. K týmto zmenám prispelo
odhalenie justičných omylov a často vysoké odškodnenie pre obete justičných omylov.
Justičné omyly nezasahujú len nespravodlivo odsúdených, ale majú hlbší dosah. Ovplyvňuje
nielen rodinných príslušníkov odsúdených, ale bránia i potrestaniu skutočných páchateľov, ktorým je
umožnené naďalej konať protiprávne. Ale už prostá existencia možnosti, že sa nám napriek krivde
dostane spravodlivosti, je motivujúcim faktorom pre obete justičných omylov. Za zmienku stojí
najznámejšia obeť filmového justičného omylu Andyho Dufresneho, hlavného hrdinu jedného
z najlepších filmov všetkých čias Vykúpenie z väznice Shawshank. Hlavným mottom celého filmu je:
„Strach robí z ľudí väzňov, nádej im dáva krídla“. Nádej v konečnú spravodlivosť nám pomáha v boji
s orgánmi zastupujúcimi súdnu moc, v prípade že sa staneme obeťou justičného omylu.
Použitá literatúra:

20

GOULD, J. B. – CARRANO, J. – LEO, J. – YOUNG, J. Predicting Erroneous Convictions: A Social
Science
Approach
to
Miscarriages
of
Justice,
p.
7-23,
In:
https://www.american.edu/spa/djls/prevent/upload/Predicting-Erroneous-Convictions.pdf, dostupné:
3.4.2014.
21
Bližšie
pozri:
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1968/19/pdfs/ukpga_19680019_en.pdf,
dostupné 4.4.2014.
22
LIPSCOMBE, S. – BEARD, J. Misarriages of justice: compemsation schemes, In :
www.parliament.uk/briefing-papers/SN02131.pdf, dostupné 2.4.2014.
23
Tamtiež.
- 67 -

BLACK, H. C.: Blackův právnický slovník- 2 svazek. Praha: Victoria Publishing, 1993, 768-1472 s.
ISBN 80-85605-23-6.
CEPL, V. Prameny práva – princípy nebo zájmy?. http://www.obcinst.cz/prameny-prava-principynebo-zajmy/, dostupné 5.4.2014.
ETTER, B.: Crime, Power and Marginalisation: Miscarriage of Justice Cases in Australia and New
Zealand.
In
:
http://www.betterconsult.com.au/assets/Uploads/ANZSOCpaperpdfword.pdf,
dostupné 3.4.2014.
GOULD, J. B. – CARRANO, J. – LEO, J. – YOUNG, J. Predicting Erroneous Convictions: A Social
Science
Approach
to
Miscarriages
of
Justice.
p.
7-23,
In:
https://www.american.edu/spa/djls/prevent/upload/Predicting-Erroneous-Convictions.pdf,
dostupné: 3.4.2014.
KŰHN, Z.: Aplikacie práve ve složitých připadech : k uloze právních principu v judikatuře. 1. vyd.
Praha: Karolinum, 2002, 419 s. ISBN 80-246-0483-3.
LIPSCOMBE, S. – BEARD J.: Misarriages of justice: compemsation schemes. In :
www.parliament.uk/briefing-papers/SN02131.pdf, dostupné 2.4.2014.
LIPŠIC, D.: Trest smrti – predsudky a otázniky. In: Justičná revue, 2008, č. 8-9, s. 1229 – 1236.
PECZENIK, A.: On Law and Reason. Lund (Sweden) : Springer, 2008, 364 p. ISBN 978-1-40208729-5.
Rozsudok vo veci: R (Mullen) v Secretary of State for the Home Department [2002]. In:
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldjudgmt/jd040429/mullen-1.htm,
dostupné:
3.4.2014.
Kontaktné údaje:
JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.
rudolf.kasinec@flaw.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6
P. O. Box 313
810 00 Bratislava 1
Slovenská republika
Recenzenti:

doc. JUDr. Ján Cuper, CSc.
JUDr. Martin Turčan, PhD.

- 68 -

NEMO PLUS IURIS VS. BONA FIDES – KOLÍZIA DVOCH
RÍMSKOPRÁVNYCH PRINCÍPOV OPTIKOU RÍMSKEHO PRÁVA
A SÚČASNEJ JUDIKATÚRY1
Jana Kováčiková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Odkaz a význam rímskeho práva pre súčasné európske civilné právo je v zásade
nespochybniteľný. Európske súkromnoprávne kódexy sú popretkávané jednotlivými inštitútmi
a zásadami, recipovanými z rímskeho vzoru. Jednou z takýchto tradičných rímskoprávnych zásad je
známe heslo nemo plus iuris, z ktorého vychádza i súčasný Občiansky zákonník platný v Slovenskej
republike. Stále častejšie sa však stretávame s výnimkami z tejto jednoduchej a elegantnej
predlohy, obhajujúcimi možnosť nadobudnúť vlastnícke právo i od neoprávneného subjektu, čo
spôsobuje stret uvedenej zásady s ďalším klasickým princípom rímskeho práva – bona fides.
Kľúčové slová: rímska jurisprudencia, judikatúra, kolízia, nemo plus iuris, bona fides, nadobúdanie
vlastníctva.
Abstract: Influence and importance of roman law for current European civil law is indisputable.
European private codes are matted with various institutes and principles borrowed from Roman law.
One of the traditional roman principles is known as nemo plus iuris, on which is also based current
Civil Code of the Slovak Republic. Increasingly, many exceptions to this simple and elegant
principle, defending acquisition of ownership from unauthorized entity are introduced. This may
cause a collision of the mentioned principle with another classic Roman axiom – bona fides.
Keywords: roman jurisprudence, case law, collision, nemo plus iuris, bona fides, acquiring
ownership.
1

ÚVOD
Všeobecnou podmienkou pre zmluvný prevod vlastníckeho práva je dominium auctoris, teda
skutočnosť, že prevodca je nositeľom prevádzaného práva. V právnej náuke je toto pravidlo
vyjadrené latinskou formulou „nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet“ 2 (ďalej
skrátene len „nemo plus iuris“) – každý môže na druhého preniesť iba toľko práva, koľko má.“3 Jej
uplatnenie znamená, že nikto nemôže platne nadobudnúť vlastnícke právo, ak subjekt, od ktorého
toto právo odvodzuje, ním v čase prevodu nedisponoval, a teda nemohol vlastníctvo platne previesť
na nadobúdateľa. Dôsledkom absolutizácie uvedenej právnej reguly je nemožnosť nadobudnúť
vlastnícke právo od nevlastníka,4 nevynímajúc eventualitu, ak nadobúdateľ koná v dobrej viere, že
scudziteľ je skutočným vlastníkom prevádzanej veci.

1

Tento príspevok je výstupom z grantového projektu VEGA č. 1/0531/14.
Ulp. D. 50, 17, 54.
3
Preklad podľa: REBRO, K. – BLAHO, P.: Rímske právo. Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 282.
4
Odborná literatúra používa slovné spojenia „nadobúdanie od nevlastníka“ a „nadobúdanie od
neoprávneného“ pomerne promiskuitne. Vlastnícke právo môže platne previesť i osoba od vlastníka
odlišná, teda i nevlastník môže byť oprávnený k prevodu vlastníctva. V prípade absencie takejto
legitimácie je vhodnejšie hovoriť všeobecne o nadobúdaní od neoprávneného a nie o nadobúdaní
od nevlastníka. Na účely tohto príspevku však budú oba termíny používané synonymicky na
zastrešenie všetkých situácií, kedy dochádza k scudzeniu vlastníckeho práva neoprávneným
subjektom. Porovnaj: TÉGL, P.: Některé teoretické problémy nabývání od neoprávněného. In:
Právní rozhledy. 2009, roč. 17, č. 10, str. 344.
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Dobrá viera, bona fides, predstavuje jeden z najvýznamnejších fenoménov rímskeho práva,
ktorý zohral takmer kľúčovú úlohu v jeho vývoji.5 Ako jeden z fundamentálnych rímskoprávnych
princípov je imanentne prítomný v právotvornej činnosti i aplikácii práva.6
Je teda zrejmé, že v prípade prevodu vlastníckeho práva neoprávneným subjektom
dochádza k stretu dvoch tradičných rímskoprávnych zásad – nemo plus iuris a bona fides.
V súvislosti s riešením tejto kolízie sa v priebehu dejín vyvinulo viacero právnych nástrojov,
relativizujúcich zásadu nemo plus iuris. Príspevok sa zaoberá kolíziou uvedených zásad v dvoch
rovinách – v historickom kontexte rímskeho práva a z pohľadu súčasnej judikatúry. Štúdia
monitoruje uvedený konflikt prostredníctvom inštitútu nadobúdania od nevlastníka, ktorého
teoretické aspekty i praktické dôsledky vyvolávajú mnoho otáznikov. Autorka príspevku si nekladie
za cieľ polemizovať s teoretickými otázkami, týkajúcimi sa právnej povahy nadobúdania vlastníctva
od neoprávneného, ale na podklade parémie nemo plus iuris a princípu bona fides posúdiť možnosti
nadobúdania vlastníckeho práva od nevlastníka v historických súvislostiach s rímskym právom a
zhodnotiť význam rímskeho práva a jurisprudencie z pohľadu súčasnej právnej vedy a aplikačnej
praxe.
2

VŠEOBECNE O NADOBÚDANÍ A NON DOMINO
Nadobúdanie vlastníckeho práva od nevlastníka je pertraktovaným predmetom úvah právnej
teórie i praxe, ktorý je sprevádzaný problematickým výkladom jeho právnych následkov. Každý
právny poriadok by mal patrične regulovať možnosti nadobúdania vlastníckeho práva od nevlastníka
v prípadoch, keď nadobúdateľ koná v dobrej viere, že scudziteľ je pravým vlastníkom predmetnej
veci, resp. je oprávnený a spôsobilý previesť vlastnícke právo bez zaťaženia právnymi vadami. Ako
som už naznačila, nejedná o kategóriu bezproblémovú ale práve naopak – interpretácia a aplikácia
tejto problematiky vyvoláva početné problémy naprieč právnymi dejinami i v súčasnosti.
K nadobúdaniu vlastníckeho práva od nevlastníka je možné pristupovať rôzne, a to
v závislosti od toho, či kladieme väčší dôraz na ochranu vlastníka alebo akcentujeme ochranu
dobromyseľného nadobúdateľa. V prípade fundamentálnej rímskoprávnej koncepcie, vychádzajúcej
zo striktnej ochrany vlastníka nemôže ani dobrá viera nadobúdateľa korigovať materiálnoprávnu
vadu právneho úkonu. Na druhej strane nadobúdanie vlastníckeho práva od neoprávneného
predstavuje jeden z právnych inštitútov, podporujúcich hladký priebeh obchodného styku
a zaisťujúcich zrozumiteľnosť právnych pomerov. Ideálom je stav právnej istoty, v ktorom sú pomery
jasné, predvídateľné, stabilné a ak neexistujú dlhodobé rozdiely medzi pomerom faktickým
a právnym. Z týchto dôvodov je správne obhajovať tendencie, vedúce v špecifických situáciách
k priorizácii dobrej viery pred striktným dodržiavaním zásady nemo plus iuris. Naznačená
diskrepancia je analyzovaná najmä v súčasnej civilistike z pohľadu moderného súkromného práva,
avšak zaujímavé reflexie pojednávajúce o vzťahu dobrej viery a ochrany vlastníka možno nájsť
i v prameňoch rímskeho práva.
3

NEMO PLUS IURIS VS. BONA FIDES POHĽADOM RÍMSKEHO PRÁVA
Autorstvo zásady nemo plus iuris býva spravidla pripisované Ulpiánovi, rímskemu právnikovi
klasického obdobia, pričom zostavovatelia justiniánskej kodifikácie Corpus iuris civilis ju považovali
za natoľko podstatnú, že v Digestách, konkrétne v 50. knihe ju obsiahli dokonca dvakrát.7 Okrem
vyššie citovaného Ulpiánovho znenia je princíp nemožnosti previesť na iného práva, ktoré prevodca
nemá vyjadrený slovami a výrokom právnika Pomponia: „Id quod nostrum est, sine facto nostro ad
alium transferri non potest.“8 – to čo je naše, nemožno bez nášho jednania previesť na iného. 9
Na margo dobromyseľnosti profesor Blaho konštatuje, že princíp bona fides predstavuje
právnu kategóriu, ktorá pomerne skoro získala v rímskom práve pozíciu všeobecného právneho

5

SKŘEJPEK, M.: Bona fides – mores maiorum – fas. In: Bona fides. Sborník z II. konference
českých a slovenských romanistů. Praha: Ediční středisko PF UK Praha, 2000, s. 7.
6
BÍLÝ, J. L.: Actiones in duplum. In: Actiones, condictiones, exceptiones. 13. setkání právních
romanistů České a Slovenské republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 8.
7
ELIÁŠ, K.: Mobilia non habet sequelam (O nabytí vlastnického práva od neoprávněného). In:
Obchodněprávní revue. 2009, roč. 1, č. 4, s. 61.
8
Pomp. D. 50, 17, 11.
9
Preklad autorka s pomocou českého textu: SKŘEJPEK, M.: Maxima: Nemo plus iuris ad alium
transferre potest, quam ipse haberet. In: Soudce. 2008, roč. 10, č. 11, s. 39.
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princípu.10 Význam dobrej viery, ako súčasti prirodzeného práva sa postupne prehlboval a princíp sa
stal súčasťou formalizovaných znakov viacerých právnych inštitútov.11
Poďme sa teraz bližšie pozrieť ako sa rímska jurisprudencia vysporiadala s kolíziou dobrej
viery a ochrany vlastníka. V predchádzajúcej kapitole už bolo naznačené, že rímskoprávna
koncepcia je vzorom negatívneho prístupu k problematike nadobúdania od nevlastníka,
vyvstávaného na zápornom stanovisku, odôvodňovanom vyššie uvedeným všeobecne
formulovaným klasickým porekadlom z pera právnika Ulpiána. Princíp nemožnosti prevodu viac
práv, než prevodca reálne má bol v rímskom práve hlboko zakorenený. Do akej miery však možno
hovoriť o samozrejmosti a bezvýhradnosti uplatňovania zásady nemo plus iuris v rímskom práve?
Okrem inštitútu vydržania (usucapio), možno badať náznaky zvýšenej ochrany
dobromyseľného nadobúdateľa na úkor skutočného vlastníka veci na príklade námietky predanej
a odovzdanej veci (exceptio rei venditae ac traditae), či Publiciánskej vecnej žaloby (actio
Publiciana in rem). I keď niektorí autori12 zastávajú názor, že okamžité nadobudnutie vlastníctva
scudzením od neoprávneného subjektu bolo inštitútom rímskemu právu úplne neznámym, vyvinulo
sa praxou cirkevných súdov a do všeobecného súkromného práva prešlo až zlúčením kanonického
práva s rímskym, v romanistickej spisbe možno nájsť viaceré fragmenty dokumentujúce existenciu
možností nadobudnutia vlastníckeho práva od nevlastníka, ako odklonov od zásady nemo plus iuris.
V ďalšom texte budem tieto eventuality exemplifikovať na príkladoch z Digest a Justiniánskych
Inštitúcií.
a.

Usucapio
Rímske právo usmerňovalo súkromnoprávny styk a zabezpečovalo istotu právneho obchodu
nie prostredníctvom inštitútu nadobudnutia od neoprávneného, ale najmä možnosťou vydržania
hnuteľných vecí v relatívne krátkej vydržacej lehote.13 Vydržanie však nie je typickým príkladom
výnimky zo zásady nemo plus iuris a prípady, kedy sa ten, kto nadobudol vec od nevlastníka mohol
uplynutím vydržacej lehoty dovolávať vydržania vlastníckeho práva, možno označiť len za jej
zdanlivé porušenie. Napriek tomu treba na vydržanie v tejto súvislosti poukázať, nakoľko na príklade
tohto inštitútu možno nájsť viacero styčných bodov s nadobúdaním od nevlastníka. Uzukápient
neodvodzoval svoje postavenie derivátne od postavenia právneho predchodcu, ale vlastníctvo
nadobudol originárnym spôsobom, na základe vydržania,14 obdobne možno posudzovať
i nadobúdanie a non domino, ktoré taktiež predstavuje príklad originárneho nadobúdania
vlastníckeho práva.15
Úvodná veta šiesteho titulu druhej knihy Justiniánskych Institutiones s názvom De
Usucapionibus et longi temporis possessionibus, pojednávajúcej o vydržaní a dlhodobej držbe znie:
„Iure civili constitutum fuerat, ut, qui bona fide ab eo, qui dominus non erat, cum crediderit eum
dominum esse, rem emerit vel ex donatione aliave qua iusta causa acceperit, is eam rem, si mobilis

10

BLAHO, P.: Bona fides v rímskom záväzkovom práve. In: Bona fides. Sborník z II. konference
českých a slovenských romanistů. Praha: Ediční středisko PF UK Praha, 2000, s. 12.
11
BÍLÝ, J. L.: Bona fides ve středověkém a raně novověkém právu. In: Iuridica 3, Acta Universitatis
Palackianae Olomucensis, Facultas Iuridica. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, č. 3, s. 27-30.
12
Napríklad: REBRO, K. – BLAHO, P.: Rímske právo. Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 282;
ROUČEK, F. – SEDLÁČEK, J.: Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému,
díl II, § 285-530, Praha: CODEX Bohemia, 1998, s. 318; TÉGL, P.: Ochrana poctivého nabyvatele
při nabývání vlastnického práva od nevlastníka k movitým věcem nezapsaným ve veřejných
seznamech. In: Ad Notam. 2007, roč. 5, č. 2, s. 43.
13
KARNER, E. Der redliche mobiliarerwerb aus rechtsvergleichender und rechtsgeschichtlicher
Perspektive. In: Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung.
2004, č. 3, s. 88.
14
KOTÁSEK, J.: K nabytí od nevlastníka. In: Časopis pro právní vědu a praxi. 2005, roč. 9, č. 2, s.
133.
15
Š. Luby uvádza: „Aj keď je toto nadobudnutie originárne, má masku derivátneho nadobudnutia,
lebo aj keď sa pri ňom nepredpokladá danosť vlastníctva prevodcu, žiada sa naň prevod sledujúci
právny úkon, tradícia atď.“ Porovnaj: LUBY, Š.: Nadobudnutie vlastníckeho práva od nevlastníka. In:
Blaho, P. et al. (ed.): Výber z diela a myšlienok. Bratislava: Iura edition, 1998, s. 449. Podobný
názor zastáva i A. Randa. Porovnaj: RANDA, A.: Právo vlastnické dle rakouského práva v pořádku
systematickém. Praha, 1900, s. 148 a nasl.
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erat, anno ubique...“16 – Civilné právo stanovilo, že ak niekto dobromyseľne kúpil vec, alebo na
základe darovania dostal vec, alebo ju obdržal na základe iného právom uznaného dôvodu od
niekoho, kto nebol vlastníkom, koho však za vlastníka pokladal, tak ju v prípade, že sa jednalo
o hnuteľnú vec vydržal za jeden rok...17
Do tohto titulu je zaradená i úprava nadobudnutia vlastníckeho práva od nevlastníka (Inst.
Just. 2.6.14), ktorej sa venujem v podkapitole 3.3. Takáto systematika Justiniánskych Inštitúcií
potvrdzuje naznačovanú blízkosť inštitútu vydržania s výnimočným nadobudnutím od nevlastníka.
b.

Exceptio rei venditae ac traditae a actio Publiciana in rem
Styčné body s nadobúdaním od nevlastníka možno nájsť aj na príklade námietky predanej
a odovzdanej veci a Publiciánskej žaloby. Oba prostriedky slúžili na ochranu bonitárneho vlastníka,
ktorému mali pomôcť v nadobudnutí kviritského vlastníctva v prípade existencie formálnoprávnej
vady (opomenutie mancipácie) alebo pre materiálnoprávny nedostatok (nadobudnutie od
nevlastníka), ktoré mohli byť „zahojené“ jedine vydržaním.18 Uvedené nedostatky bránili
bonitárnemu vlastníkovi v nadobudnutí kviritského vlastníctva a teda vzniklo akési rozštiepenie19
vlastníckeho práva medzi civilného vlastníka, t.j. scudziteľa a nadobúdateľa, ktorý bol vlastníkom iba
podľa prétorského práva. V prípade, že bonitárny vlastník stratil držbu veci a nedotiahol vydržanie
do úspešného konca, nemohol sa domáhať vindikácie veci z titulu existencie kviritského vlastníctva,
ba scudziteľ, ktorý zostal kviritským vlastníkom mohol nadobúdateľa úspešne žalovať o vydanie
veci. Za účelom zabezpečenia procesnej ochrany bonitárneho vlastníka ako žalovaného
v reivindikačnom spore mu prétor najprv poskytol námietku predanej a odovzdanej veci. Riadiac sa
zásadami spravodlivosti a dobrej viery prétor časom aktívne legitimoval dobromyseľného držiteľa na
podanie samostatnej žaloby. Existenciu prétorskej ochrany v prospech dobromyseľného držiteľa
v prípade nadobudnutia veci od nevlastníka najlepšie dokazuje fragment právnika Ulpiána, ktorý
justiniánski kompilátori zaradili na samý začiatok titulu o Publiciánskej žalobe vecnej: „...si quis id
quod traditur ex iusta causa non a domino et nondum usucaptum petet, iudicium dabo.“20 – ak
niekto vymáha čo sa mu odovzdalo z právoplatného dôvodu od nevlastníka a ešte nebolo vydržané,
dám (mu) žalobu.21
Na príklade týchto procesných prostriedkov teda možno vidieť určitú mieru privilegovania
ochrany nadobúdateľa v dobrej viere pred ochranou kviritského vlastníka.
c.

Výnimky a odklony od zásady nemo plus iuris
Okamžité nadobúdanie vlastníckeho práva od nevlastníka bolo v rímskom práve len
výnimočné a vzťahovalo sa na špecifické situácie.
Charakter uvedenej výnimky sa naplnil v prípade ak bol scudziteľom fiscus (t.j. cisárska
pokladnica). Už spomenutý fragment Justiniánskych inštitúcií 2, 6, 14 zmieňuje pravidlo, ktoré
možno označiť za skutočné okamžité nadobudnutie od nevlastníka v znení:
„Edicto divi Marci cavetur, eum qui a fisco rem alienam emit, si post venditionem
quinquennium praeterierit, posse dominum rei per exceptionem repellere. constitutio autem divae
memoriae Zenonis bene prospexit his qui a fisco per venditionem vel donationem vel alium titulum
aliquid accipiunt), ut ipsi quidem securi statim fiant et victores existant, sive conveniantur sive
experiantur: adversus sacratissimum autem aerarium usque ad quadriennium liceat intendere his
qui pro dominio vel hypotheca earum rerum quae alienatae sunt putaverint sibi quasdam competere
actiones. nostra autem divina constitutio, quam nuper promulgavimus, etiam de his qui a nostra vel
venerabilis Augustae domo aliquid acceperint haec statuit quae in fiscalibus alienationibus praefata
16

Inst. Just. 2,6.
Preklad autorka s pomocou anglického textu: MOYLE, J. B.: The Institutes of Justinian – Book II
[online]. [cit. 14. marca 2014]. Dostupné na http://webu2.upmf-grenoble.fr/DroitRomain/Anglica/just
2_Moyle.htm#VI, ďalej podľa: HUNTER, W. A.: Roman Law: In the Order of a Code. Londýn: Sweet
and Maxwell, 1903, s. 272.
18
BUBELOVÁ, K.: Actio Publiciana pohledem Justiniánskych Digest. In: Pocta Petrovi Blahovi k 70.
narodeninám. Trnava 2009, s. 101.
19
HEYROVSKÝ, L.: Dějiny a systém soukromého práva římskeho. Díl 1. Praha: J. Otto, 1921, s.
214.
20
Ulp. D 6,2,1.
21
BLAHO, P. – VAŇKOVÁ, J.: Corpus Iuris Civilis. Digesta. Tomus I. Bratislava: Eurokódex, 2008,
s. 168.
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Zenoniana constitutione continentur.“22 – „Edikt božského Marca nariadil, že ten, kto od fisku kúpil
cudziu vec, môže proti vlastníkovi vzniesť námietku, ak od kúpy uplynulo päť rokov. Predsa však na
konštitúciu cisára Zenóna v dobrom spomínali tí, ktorí niečo nadobudli od fisku kúpou, darovaním
alebo na základe iného titulu, a tak dobre ich zabezpečila, že sa okamžite stávajú
nenapadnuteľnými a zostávajú víťazi, ak by boli žalovaní alebo sami by žalovali. Ale proti
najcisárskejšej štátnej pokladnici môžu ešte v priebehu štyroch rokov žalovať tí, ktorí si myslia, že
majú k veciam, ktoré boli scudzené, žaloby z vlastníckeho práva alebo z hypotéky. Ale aj pre tých,
ktorí niečo nadobudli z nášho domu alebo od úctyhodnej cisárovny, 23 ustanovila pred nedávnom
zverejnená naša konštitúcia to isté, čo je pre fiskálne scudzenia obsiahnuté v predtým uvedenej
konštitúcii cisára Zenóna.“24
Dobromyseľný nadobúdateľ sa teda stal vlastníkom i v prípade, že fiscus nebol nositeľom
práva, ktoré bolo predmetom nadobúdania, nakoľko sa jedná o prípad, kedy bola dobrá viera
nadobúdateľa výrazne chránená a teda i favorizovaná na úkor zásady nemo plus iuris.
Treba sa pozastaviť i pri predaji predmetu ručného zálohu (pignus) záložným veriteľom, čím
dochádza k realizácii uhradzovacej funkcie záložného práva. Záložný kúpno-predaj sa z hľadiska
vecného práva uskutočňoval tak, že záložný veriteľ scudzoval záloh ako nevlastník. V tomto prípade
sa dokonca nevyžadovala ani dobrá viera, nakoľko záložný veriteľ nemohol byť vlastníkom zálohu.
Ten mal len v držbe a prevádzal na nadobúdateľa iba držbu, avšak s účinkami prevodu vlastníckeho
práva.25 Právne sa tento prípad konštruoval tak, že už pri uzatvorení záložnej zmluvy, ak ju
uzatváral vlastník, sa predpokladal jeho súhlas s neskorším možným scudzením.26
V Justiniánskych Inštitúciách v 2.8.1 sa uvádza: „Contra autem creditor pignus ex pactione,
quamvis eius ea res non sit, alienare potest. sed hoc forsitan ideo videtur fieri, quod voluntate
debitoris intellegitur pignus alienare, qui ab initio contractus pactus est, ut liceret creditori pignus
vendere, si pecunia non solvatur. sed ne creditores ius suum persequi impedirentur neque debitores
temere suarum rerum dominium amittere videantur, nostra constitutione consultum est et certus
modus impositus est, per quem pignorum distractio possit procedere, cuius tenore utrique parti
creditorum et debitorum satis abundeque provisum est.“27 – „Naopak, záložný veriteľ môže účinne
scudziť ručný záloh, hoci mu nepatrí na základe dohody. Je to však možné skôr preto, lebo sa
uznáva, že veriteľ scudzuje ručný záloh so súhlasom dlžníka, ktorý už uzavretím dohody prejavil
uzrozumenie s tým, že veriteľ smie ručný záloh scudziť, ak peniaze nebudú zaplatené. Ale aby sa
veriteľom neprekážalo pri uplatňovaní svojich práv a aby dlžníci bez ďalšieho nestratili vlastnícke
právo k svojim veciam, našou konštitúciou sme nariadili a predpísali určitý spôsob, podľa ktorého
scudzenie ručného zálohu môže predchádzať; v dôsledku tejto úpravy je totiž dostatočne postarané
o obe strany, o veriteľa i dlžníka.“28
Vidíme, že v skutočnosti sa o výnimku zo zásady nemo plus iuris ad alium transferre potest,
quam ipse haberet nejedná, nakoľko v tomto prípade dochádza k scudzeniu veci na základe vôle
jej vlastníka, čo predstavuje rozdiel oproti vyššie uvedenej výnimke pri kúpe od cisárskej
pokladnice.29

22

Inst. Just. 2, 6, 14.
Myslí sa ňou cisárovna Teodora (508-548), manželka cisára Justiniána.
24
BLAHO, P.: Justiniánske Inštitúcie. Trnava: Iura edition, 2000, s. 93.
25
SKŘEJPEK, M.: Maxima: Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet. Soudce.
2008, roč. 10, č. 11, s. 40.
26
Gai. 2, 64: „…item creditor pignus ex pactione, quamvis eius ea res non sit. Sed hoc forsitam ideo
videatur fieri, quaod voluntate debitoris, intellegetur pignus alienaci, qui olim pactus est, ut libret
creditori pignus vendere, si peculia non solvatur.“ - …tiež veriteľ môže na základe dohody (scudziť)
záloh, i keď vec nie je jeho. Toto však, ako sa zdá, je možné zrejme preto, že scudzenie zálohu sa
chápe (ako scudzenie) z vôle dlžníka, ktorý sa kedysi dohodol, aby bolo veriteľovi dovolené predať
záloh (v prípade), že peniaze nebudú zaplatené. Preklad autorka z českého textu: KINCL, J.:
Gaius: Učebnice práva ve čtyřech knihách. Plzeň: Aleš Čeněk 2007, s. 111.
27
Inst. Just. 2, 8, 1.
28
BLAHO, P.: Justiniánske Inštitúcie. Trnava: Iura edition, 2000, s. 96.
29
Nadobudnutiu vlastníckeho práva nebránilo v rímskom práve ani to, že scudziteľ, ktorý bol
vlastníkom prevádzanej veci, nebol na základe obligačnej povinnosti oprávnený vec previesť na
iného, a napriek tom to urobil. Porovnaj: HEYROVSKÝ, L.: Dějiny a systém soukromého práva
římskeho. Díl 2. Praha: J. Otto, 1921.
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Nadobudnutiu vlastníckeho práva nebránilo v rímskom práve ani to, že scudziteľ, ktorý bol
vlastníkom prevádzanej veci, nebol na základe obligačnej povinnosti oprávnený vec previesť na
iného, a napriek tom to urobil.30
Ako bolo načrtnuté, nadobúdanie od nevlastníka je dlhodobým fenoménom a samotná
zásada nemo plus iuris nebola v klasickom rímskom práve až takou samozrejmosťou. Jej údajný
autor právnik Ulpianus ju totiž v dnes známom znení nikdy nevyslovil a síce ju sformuloval
v súvislosti so špecifickým problémom dedičského práva v pôvodnom znení: „Heres non plus iuris
ad alium transferre potest quam ipse haberet si hereditatem adisset.“ – Dedič nemôže na druhého
previesť viac práv, než mal sám, keď nadobudol dedičstvo. 31 Možno súdiť, že Ulpianus nezamýšľal
túto zásadu ako všeobecne platnú maximu, ale iba ako princíp dedičského práva, vzťahujúci sa na
prevod celej pozostalosti dedičom. Zásada bola zovšeobecnená až neskôr a zásluhou
justiniánskych kompilátorov bola zaradená do Digest, no ani v justiniánskom práve nezanikla
možnosť nadobudnutia od nevlastníka v prípade vyššie priblížených výnimočných situácií
Čo sa týka dobrej viery nadobúdateľa, nemožno polemizovať s tým, že mala istú relevanciu
a bola nadobúdateľovi na prospech. Tento aspekt však nemožno absolutizovať, nakoľko
dobromyseľnosť nepredstavovala takú skutočnosť ktorá by bola schopná prelomiť zaužívané rímske
právne princípy a pravidlá ani zmeniť objektívny právny stav.32
4

NEMO PLUS IURIS VS. BONA FIDES POHĽADOM SÚČASNEJ JUDIKATÚRY
V režime zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „OZ“) je možné nadobudnúť vlastnícke právo jedine od vlastníka veci, čo
predstavuje premietnutie rímskoprávnej zásady nemo plus iuris do občianskoprávnych
vzťahov.33
Platný Občiansky zákonník aprobuje nadobúdanie od neoprávneného len
sporadicky,34 výnimočne táto možnosť vyplýva zo špeciálnych právnych predpisov.35
Oprávnenie previesť svoje vlastníctvo na iného je totiž imanentnou súčasťou vlastníckeho
práva (ius disponendi) a prináleží výlučne jeho nositeľovi.
Právny poriadok Slovenskej republiky teda neobsahuje generálnu klauzulu
nadobúdania od nevlastníka a jednotlivé výnimky sú v právnej úprave rozptýlené. Zákonnú
úpravu v prospech dobromyseľného nadobúdateľa dopĺňa judikatúra súdov o ďalšie
výnimky zo zásady nemo plus iuris.
Podľa nálezu Ústavného súdu SR z 5.11.2008, sp.zn. II. ÚS 289/08 prejde na vydražiteľa
vlastnícke právo k vydraženej veci v prípade núteného výkonu súdneho rozhodnutia alebo
iného rozhodnutia predajom (dražbou) aj keby sa neskôr ukázalo, že vec nebola vlastníctvom
povinného.36 V prípade výkonu súdneho alebo iného rozhodnutia núteným predajom ide

30

HEYROVSKÝ, L.: Dějiny a systém soukromého práva římskeho. Díl 2. Praha: J. Otto, 1921.
SKŘEJPEK, M.: Maxima: Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet. In:
Soudce. 2008, roč. 10, č. 11, s. 39.
32
HARAMIA, I.: Bona fides a jej právne následky pri nadobudnutí cudzej veci a dispozícii s ňou. In:
Bona fides. Sborník z II. konference českých a slovenských romanistů. Praha: Ediční středisko PF
UK Praha, 2000, s. 38.
33
Na platnosť tejto zásady odkazujú viaceré judikáty. Porovnaj napr. Uznesenie Ústavného súdu
SR zo dňa 10. februára 2010, sp. zn. I. ÚS 50/10.
34
Je tomu v prípade nadobudnutia veci od nepravého dediča (§ 486 OZ), kúpy veci, ktorá bola
predmetom zmluvy o oprave veci a ktorú si vlastník nevyzdvihol v zákonnej lehote (§ 656 OZ),
v tomto prípade je zhotoviteľ oprávnený platne predať vec, hoci nie je jej vlastníkom. Obdobne sa
postupuje i v prípade predaja nevyzdvihnutej zásielky podľa § 773 OZ.
35
Ide napr. o nadobudnutie cenného papiera od osoby, ktorá nie je jej majiteľom (§ 19 ods. 3
Zákona č. 566/2011 Z. z. o cenných papieroch), ďalej nadobudnutie veci patriacej do súpisu
majetku podstát úpadcu v prípade konkurzného konania (§ 93 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii) alebo nadobudnutie tovaru na základe obchodnej kúpnej zmluvy
podľa ustanovenia § 446 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník). Bližšie pozri: FEKETE, I.:
Občiansky zákonník 1. Veľký komentár. Bratislava: Eurokódex, 2011, s. 701 a nasl.
36
Porovnaj i Rozhodnutie NS ČR zo dňa 27.1.2004, sp. zn. 22 Cdo 1229/2003, Rozhodnutie NS ČR
zo dňa 27.4.2006, sp. zn. 22 Cdo 850/2005.
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vlastne o originárne nadobudnutie vlastníckeho práva, pri ktorom je vlastnícke právo
predchodcu nepodstatné.37
K prelomeniu zásady prispel i rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky, v ktorom
súd konštatoval, že ak došlo k odstúpeniu od zmluvy podľa § 48 OZ, má toto odstúpenie
právne účinky len medzi účastníkmi a zmluva nemôže mať vplyv na postavenie tretích osôb,
ktoré v dobrej viere nadobudli vlastnícke právo k veci, ktorá bola predmetom takej zmluvy.38
Absolutizáciou nemo plus iuris zásady by došlo k narušeniu právnej istoty účastníkov
občianskoprávnych vzťahov, čo je v podmienkach trhovej ekonomiky neprijateľné. Je preto
na mieste spomenúť názor Ústavného súdu Českej republiky: „Jelikož princip ochrany dobré
víry nového nabyvatele působí proti principu ochrany vlastnického práva původního vlastníka, je
nutno najít praktickou konkordanci mezi oběma protikladně působícími principy tak, aby zůstalo
zachováno maximum z obou, a není-li to možné, pak tak, aby výsledek byl slučitelný s obecnou
představou spravedlnosti.“39
Uvedené korešponduje i s názorom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: „Ochranu
skutočného vlastníka, zaručovanú zásadou nemo plus iuris možno prelomiť ochranou dobrej viery
nadobúdateľa len celkom výnimočne, pokiaľ je nad akúkoľvek pochybnosť zrejmé, že nadobúdateľ
je dobromyseľný, že vec riadne podľa práva nadobudol (porovnaj nález Ústavného súdu Českej
republiky, sp. zn. I. ÚS 3314/11 z 2. októbra 2012). Dobrá viera musí byť pritom hodnotená
veľmi prísne, pričom poskytnutie ochrany dobromyseľnému nadobúdateľovi sa s
prihliadnutím na individuálne okolnosti posudzovanej veci musí javiť ako spravodlivé.
Poskytnutie tejto ochrany sa vo svojich dôsledkoch prejaví ako možnosť dobromyseľného
nadobúdateľa pokračovať v oprávnenej držbe.“40
Na základe vyššie uvedenej judikatúry možno súdiť, že nie v každom prípade je možné
chrániť dobromyseľného nadobúdateľa veci. Ochrana vlastníka ustupuje dobrej viere, a teda princíp
nemo plus iuris sa prelamuje len keď vyplýva z povahy a okolnosti konkrétneho prípadu.
5

ZÁVER
Stará rímskoprávna parémia nemo plus iuris nikdy neplatila absolútne. Už rímske právo ju vo
výnimočných situáciách prelamovalo v záujme ochrany dobromyseľného nadobúdateľa, a teda
bezpečného obchodovania. Inštitút nadobúdania od nevlastníka je praktickým vyjadrením zásad
ochrany dobrej viery a právnej istoty. Stret týchto zásad s princípom ochrany vlastníka veci sa
tiahne právnym vývojom už dlhú dobu. Záverom možno hodnotiť, že krajné riešenia, absolutizujúce
ochranu vlastníka či dobrej viery sú nevhodné a schodná je jedine cesta hľadania kompromisu,
ktorý na jednej strane zabezpečí vlastníkovi potrebnú ochranu, na druhej strane poskytne čo
najvyššiu možnú mieru ochrany i dobromyseľnému nadobúdateľovi. Už starí Rimania vedeli, že
regula nemo plus iuris musí byť takto modifikovaná dielčími výnimkami.
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FIDELITA A PRÍSAHY MOJMÍROVCOV Z ROKOV 864 A 874
Miroslav Lysý
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa venuje rituálu prísahy vernosti moravských kniežat Rastislava a Svätopluka z
rokov 864 a 874. Tieto prísahy sa podľa starších prekladov interpretovali ako uzavretie lénneho vzťahu.
Dnes však vieme, že lénne právo vzniká až v neskoršom období a ide o charakteristický príklad prísahy
vernosti. Budeme sa preto venovať jej obsahu, dôsledkom pre Mojmírovcov a Moravanov v 9. storočí (aj
v kontexte s odsúdením kniežaťa Rastislava v roku 870) a jej odraze v staršom bádaní.
Kľúčové slová: vernosť, nevernosť, Mojmírovci, Karolovci, feudalizmus
Abstract: The paper deals with a ritual of solemn oath of fidelity of the Moravian Princes Rastislav and
Svätopluk in the years 864 and 874 A.D. Acording to earlier translations these oaths were interpreted as
a submission to the vassal relationship. However, today we know that the vassal law only arose later as
a typical case of the solemn oath of fidelity. Therefore, we are going to deal with its content, its
consequences for the members of the Mojmír´s lineage as well as the Moravians in the 9th Century (in
context of the conviction of Prince Rastislav in 870, too) and with its reflections in earlier research.
Key words: fidelity, infidelity, the Mojmír lineage, the Carolingians, feudalism
V roku 894 zomrel Svätopluk a autor regensburského pokračovania Fuldských análov nešetril
vo svojom nekrológu kritikou na jeho adresu. Okrem toho, že ho obvinil zo šírenia vojny, klamstiev
a z nepriateľstva voči susedom, jeho vladársku osobu označil pozoruhodným prívlastkom: lono všetkej
1
vierolomnosti (vagina totius perfidiae). Negativistický slovník autora Fuldských análov zvyknú dávať
historici do kontrastu s pomerne priaznivým hodnotením Regina z Prümu, podľa ktorého bol Svätopluk
2
medzi svojimi najrozumnejší a najduchaplnejší. Rozdiel medzi oboma hodnoteniami je prie¬pastný a je
nepochybne dôsledkom toho, že kým Fuldské anály predstavovali niečo ako hlas východofranského
panov¬níka, pre Regina boli záležitosti vzťahov Ľudovíta Nemca či Arnulfa a Mojmírovcov menej
dôležité, hoci ich zaznamenal. Mohol sa tak na Moravanov pozerať s väčším odstupom a bez prílišného
hnevu.
Označenie Svätopluka v nekrológu Fuldských análov však nie je len otázkou emocionálnej
zaujatosti ich autora. Môžeme sa síce sporiť o to, či si Svätopluk toto hodnotenie zaslúžil, obvinenie z
nevernosti však nie je len zanieteným rétorickým cvičením. Vernosť, nevernosť, vierolomnosť, či zrada
boli výrazy, ktorých obsah sa v 9. storočí výrazne odlišoval od súčasného chápania. Vo vzťahoch
mojmírovskej Moravy (či neskorších stredoeurópskych krajín) a Franskej (Východofranskej, či neskôr
Rímsko-nemeckej) ríše išlo o frekventovaný výraz. Označoval človeka, ktorý porušil prísahu vernosti,
takpovediac základný kameň „štátneho“ usporiadania Franskej ríše.
V tejto súvislosti je však rozhodujúce, aký význam má inštitút vernosti v politickom zriadení
včasného stredoveku. Kým právna história 19. storočia pokladala lénny systém za súkromnoprávnu
kategóriu, bol to H. Mitteis, ktorý z nej vytvoril základ ústavného zriadenia stredovekého štátu, čím však
lénnym vzťahom prisúdil nielen ústavnoprávny rozmer, ale taktiež nezabudol ani na jej „medzinárodné“



Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV0607-10.
1
Annales Fuldenses ad a. 894, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis
Germaniae historicis recusi. Ed. F. KURZE. Hannoverae: Hahniani, 1891, s. 125. „Zwentibaldus, dux
Maravorum et vagina totius perfidiae, cum omnes regiones sibi affines dolo et astucia perturbando
humanum sanguinem siciens circumiret, ultimum hortando suos, ne pacis amatores, sed pocius inimici
domesticis persisterent, diem ultimum clausit infeliciter.“
2
Reginonis abbatis Prumiensis chronicon ad a. 894, Scriptores rerum Germanicarum in usum
scholarum ex Monumentis Germaniae historicis recusi. Ed. F. KURZE. Hannoverae: Hahniani, 1890, s.
143. „Circa haec etiam tempora Zuendibolch rex Marahensium Sclavorum, vir inter suos prudentissimus
et ingenio callidissimus, diem clausit extremum.“
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3

dopady. Inými slovami, vnútorné usporiadanie Franskej (či Východofranskej) ríše by odrážalo aj vzťahy
medzi Mojmírovcami a Karolovcami. Hodnotenie, že Mojmírovci (či Morava) boli vo vazalskom vzťahu
4
voči ríši Karolovcov, nájdeme preto nielen u nemeckých historikov, ale aj v českej a slovenskej
historiografii. Tak aj D. Třeštík interpretoval stretnutie Svätopluka s Karolom III. Tučným v roku 884 ako
5
zloženie manského holdu. O lénnej závislosti Moravy písal otvorene P. Ratkoš, a to či už vo svojej
6
7
kapitole zo syntézy Dejiny Slovenska I z roku 1961 alebo vo svojej neskoršej monografii. Radikálne
opačný prístup v tejto otázke zaujal Lubomír Havlík, keď zdôrazňoval najmä „jednostrannosť“ franských
8
nárokov voči Morave, čím samozrejme aj padlo širšie uvažovanie o prípadných lénnych vzťahoch.
Ak máme rozhodnúť, ktoré z týchto diametrálne rozdielnych stanovísk je správne, tak nám
nestačí len dôkladná analýza prameňov z 9. storočia, ale potrebujeme aj výklad terminológie prameňov
z hľadiska dnešného stavu bádania.
Mitteisove výsledky zdanlivo potvrdzovali aj diela ďalších autorov. Podobné názory na lénny
9
10
systém nájdeme v monografiách Marca Blocha, či Françoisa Ganshofa. Walter Kienast vo svojej
11
posmrtne vydanej práci urobil podrobný zoznam vazalov franských panovníkov. Zdalo sa teda, že celý
franský „štát“ bol inštitucionálne založený na vazalsko-seniorských vzťahoch. V roku 1994 však britská
historička Susan Reynoldsová vydala svoju slávnu monografiu Fiefs and Vassals, ktorá spôsobila
zásadný prelom v hodnotení lénnych vzťahov (najmä včasného) stredoveku, keď všeobecne rozšírený
12
pohľad na vazalitu označila za post-stredoveké konštrukty. Pretože nie každý panovníkov (presnejšie
pánov) človek (homo) je súčasne držiteľom benefícia, musel sa prehodnotiť aj postoj k usporiadaniu
Franskej ríše a jej nástupníckych krajín. Aj preto, hoci sme zvykli prísahy vernosti prekladať za lénne
prísahy a verných za vazalov, malo by sa v tejto terminológii rozlišovať, keďže nie každý fidelis musel
13
byť zároveň vazalom.
3
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Pri prísahe vernosti sa zvykne upozorňovať jeho ani nie tak inštitucionálny, ako skôr osobný
charakter. Inými slovami, jeho obsah by sme mali viac chápať v súradniciach vzťahov vtedajších
14
panovníkov (Karolovci, Mojmírovci) a nie medzi politickými inštitúciami, v čele ktorých stáli. Čo bolo
obsahom fidelity, to sa však vo franských análoch nedočítame. Vhodnou ilustráciou pre to býva list, ktorý
vydal biskup Fulbert z Chartres okolo roku 1020. Fulberta sa na obsah fidelity pýtal aquitánsky vojvoda
Viliam V. Zabudnime pritom na to, že je tento list časovo už vzdialenejší od 2. polovice 9. storočia.
Fulbert, ktorý potrebné vedomosti čerpal „z autority kníh“ (ex librorum auctoritate notavi), zhrnul
povinnosti, ktoré fidelis musí mať na pamäti, do šiestich základných bodov: (1) bezpečnosť, teda zákaz
ubližovania pánovi, (2) spoľahlivosť, čiže zákaz zrady jeho tajných záležitostí a obrany, (3) čestnosť,
čiže zákaz škodenia pánovej spravodlivosti alebo čohokoľvek, dotýkajúceho sa jeho cti, ďalej (4)
užitočnosť, teda nespôsobiť stratu jeho majetkov. A napokon (5) ľahkosť, či (6) príležitosť, keď dobro,
15
ktoré môže pán ľahko vykonať, mu neznemožní urobiť. Podľa Fulberta verným je aj držiteľ benefícia,
ktorý je hodný ho držať len vtedy, ak je svojmu pánovi zaviazaný pomocou a radou. Aj pán, ak nechcel
16
byť pokladaný za zloverného (malefidus), tak musel voči svojmu vernému plniť povinnosti.
Tento vzťah nenazval Fulbert vazalským, ale človeka, ktorý skladal prísahu, označil fidelis;
vieme, že udelenie benefícia nebolo conditio sine qua non fidelity. Pán, ktorý nesplnil svoj záväzok voči
prisahajúcemu, mohol byť vinný zo zlovernosti, nie z krivej prísahy, pretože pán svojmu vernému
17
prísahu neskladal. Aspoň taký bol dobový výklad Fulbertovej definície vernosti.
Mojmírovskí panovníci žiadne benefíciá od Karolovcov nezískali a žiaden z nich nebol
18
označený ako vazal (vassus, vassalus). Benefícium získal jedine Pribina, ale až po svojom vyhnaní
Graus. Eds. Hans-Jörg Gilomen – Peter Moraw – Rainer C. Schwinges. Stuttgart: Jan Thorbecke
Verlag, 2002, s. 133-179. KASTEN, B.: Beneficium zwischen Landleihe und Lehen – eine alte Frage,
neu gestellt. In Mönchtum – Kirche – Herrschaft, 750 – 1000. Eds. Dieter R. Bauer et al. Sigmaringen:
Jan Thorbecke Verlag, 1998, s. 243-247. KASTEN, Das Lehnwesen – Fakt oder Fiktion? Zum Stand der
gegenwärtigen Forschung seit 1990. In: Der frühmittelalterliche Staat – europäische Perpektiven (=
Forschungen zur Geschichte des Mittelalters. Band 16). Eds. W. POHL – V. WIESER. Wien: Verlag der
SPIEß,
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009, s. 331, 352-353. Por. tiež prehľad bádania
K.-H.: Das Lehnswesen in Deutschland im hohen Mittelalter. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2009, s.
17-22. PATZOLD, S.: Das Lehnwesen. München: C. H. Beck, 2012, s. 14-38. ROACH, L.: Submission
and Homage: Feudo-Vasalic Bonds and the Settlement of Disputes in Ottonian Germany. In: History.
The Journal of the Historical Association, 2012, roč. 97, s. 355-360. Skvelý rozbor terminológie a
prameňov k predmetnej otázku uskutočnil na podklade českých pomerov RAZIM, J.: Fidelis et utilis.
Čechy a říše v kronice Widukinda z Corvey. In: Státoprávní vztahy českého státu a Římskoněmecké říše
ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj. Sborník z kolokvia pořádaného Katedrou dějin státu a
práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a The European Society for History of Law. Eds. J.
TAUCHEN – K. SCHELLE. Ostrava: Key publishing, 2012, s. 29-40.
14
Matúš Kučera si v tomto kontexte predstavoval práve jej „medzištátny“ rozmer, keď Forchheimské
stretnutie z roku 874 označil ako formu „medzištátnej fidelity“ a ako príklad uviedol platby Byzancie
Chorvátsku, Avarom, či Bulharom. KUČERA, M.: Kráľ Svätopluk (830? – 846 – 894). Martin: Matica
slovenská, 2010, s. 65. Spojil tak dva nie vždy priamo súvisiace inštitúty tribútu a fidelity. Naviac, pre
Byzanciu nebolo využívanie inštitútu fidelity a vazality práve typické. Ako čisto účelový a cudzorodý
prvok si ho vyžiadal byzantský cisár Alexios I. Komnenos (1081 – 1118) pre veliteľov 1. krížovej výpravy.
2
HROCHOVI, Věra a Miroslav. Křižáci ve svaté zemi. Praha: Mladá fronta, 1996 , s. 22-23.
15
Patrologia latina, vol. 141. Ed. J.-P. Migne. Parisiis, Garnier, 1880, col. 229-230. „De forma fidelitatis
aliquid scribere monitus, haec vobis quae sequuntur breviter ex librorum auctoritate notavi. Qui domino
suo fidelitatem jurat, ista sex in memoria semper habere debet: Incolume, tutum, honestum, utile, facile,
possibile. Incolume, videlicet, ne sit domino in damnam de corpore suo. Tutum, ne sit ei in damnum de
secreto suo, vel de munitionibus per quas tutus esse potest. Honestum, ne sit ei in damnum de sua
justitia, vel de aliis causis quae ad honestatem ejus pertinere videntur. Utile, ne sit ei in damnum de suis
possessionibus. Facile vel possibile, ne id bonum, quod dominus suus leviter facere poterat, faciat ei
deficille: neve id, quod possibile erat, reddat ei impossibile.“
16
Tamže, col. 230.
17
PENNINGTON, K.: Feudal Oath of Fidelity and Homage. In: Law as Profession and Practice in
Medieval Europe. Essays in Honor of James A. Brundage. Ed. K. PENNINGTON – M. H. EICHBAUER.
Farnham, UK; Burlington, VT, USA: Ashgate, 2011, s. 97-100. K. Pennington používa termíny vazal
a verný synonymicky.
18
Conversio Bagoariorum et Carantanorum, c. 11-12. Das Weißbuch der Salzburger Kirche über die
elfolgreiche Mission in Karantanien und Pannonien mit Zusätzen und Ergänzungen. Ed. H. WOLFRAM.
2
Ljubljana/Laibach: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2012 , s. 74, 76.
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z Nitry, a keď bol v službách Ľudovíta Nemca. Ak chceme vyjadrovať terminológiu vzťahov medzi
Moravanmi, či presnejšie Mojmírovcami a Karolovcami, musíme zostať pri inštitúte fidelity, ktorého
približný obsah sme si ukázali vyššie. Takéto vyjadrenie bude presnejšie odrážať terminológiu
prameňov, s ktorými v dejinách 9. storočia pracujeme.
Obojstranný záväzok, ktorý mal však väčšiu silu na strane kráľa, t.j. východofranského
panovníka, bol teda inštitútom, ktorý sa objavil viackrát v prameňoch, najmä vo Fuldských análoch.
Ukázali sme si už predtým, že záväzok tribútu bol na Morave spájaný zrejme v súvislosti s pasovskou
misiou v roku 831 a „krstom všetkých Moravanov“. Mojmír I. však žiadnu prísahu vernosti nezložil, alebo
aspoň o nej nevieme. Doložiť prísahu vernosti však môžeme u Rastislava. V roku 864 kráľ Ľudovít
Nemec vytiahol („za Dunaj“) proti Morave a obľahol Rastislava na hrade, ktorý sa nazýva Devín
(Dowina). Obliehanie sa dostalo do obojstrannej patovej situácie, lebo Ľudovít nebol schopný so svojím
vojskom priamo poraziť Rastislava a jeho Moravanov, tí sa však nevedeli z obliehania vymaniť.
Nakoniec Rastislav odovzdal rukojemníkov a naviac spolu so všetkými svojimi veľmožmi odprisahal
19
kráľovi zachovávanie vernosti.
Na otázku, prečo sa Ľudovít Nemec v roku 864 vypravil proti Rastislavovi, historici odpovedali
rôzne. Príčinu videli v účinkovaní Konštantína a Metoda na Morave a taktiež v spojenectve Rastislava
20
s Karlomanom, ktorý sa búril proti svojmu otcovi Ľudovítovi Nemcovi. Po Karlomanovej kapitulácii
21
v roku 863 mohla prísť na rad aj Rastislavova Morava.
Autori, ktorí Ľudovítovu výpravu dávali do súvislosti s byzantskou misiou, preceňovali vtedajšie
„geopolitické“ súvislosti a možnosti. Ak Vladimír Vavřínek tieto udalosti dával len opatrne do vzájomného
22
vzťahu, tak pre Františka Dvorníka a Lubomíra Havlíka bola cyrilo-metodská misia vlastne
23
spojenectvom s Byzanciou. Ich interpretácia bola prehnaná, veď Byzantská ríša vo svojich oficiálnych
dokumentoch Moravu nespomína a v byzantskom písomníctve ju zaznamenal až po jej zániku
Konštantín Porfyrogennetos, keď spisoval svoje dielo O spravovaní ríše. Byzancia nepokladala misiu
k Moravanom za podstatnú. Dôvodom Ľudovítovej výpravy v roku 864 bol nepochybne nárast
24
Rastislavovej moci a jeho predošlé spojenectvo s odbojným Karlomanom.
Ak sa teda Ľudovít snažil zaviazať Rastislava a jeho veľmožov vernosťou, videl v tom najmä
prostriedok na upokojenie vnútorných pomerov v ríši, presnejšie v jej juhovýchodnom pohraničí.
Rastislavovo spojenectvo s Karlomanom bolo remešským arcibiskupom Hinkmarom v Bertiniánskych
25
análoch označené ako uzavretie zmluvy. Ak teda budeme tomuto prameňu veriť, tak ich spojenectvo
malo aspoň z jeho pohľadu, a azda aj z pohľadu Ľudovíta Nemca, formálny základ. V tom prípade by
bolo vlastne od Ľudovíta Nemca logické dostať Rastislava do formálneho zväzku na báze fidelity, čo sa
aj stalo skutočnosťou o tri roky neskôr.
Vzhľadom k tomu, že sa Rastislavova Morava napriek výsledku výpravy v roku 864 posilnila,
26
nebolo ľahké jeho panovníka, ktorý vernosť kráľovi „nijako nezachovával“, potrestať. Príležitosť sa
naskytla až v súvislosti s vnútorným bojom medzi Rastislavom a jeho synovcom Svätoplukom. Keď totiž
Svätopluk bez škrupúľ vydal Rastislava Karlomanovi, čakalo ho väzenie a súd Frankov, Bavorov
27
a Slovanov, ktorý ho odsúdil k smrti. Na zásah Ľudovíta Nemca sa dočkal „len“ oslepenia, a nakoniec
19

Annales Fuldenses ad a. 864, s. 62. „Hludowicus rex mense Augusto ultra Danubium cum manu
valida profectus Rastizen in quadam civitate, quae lingua gentis illius Dowina dicitur, obsedit. At ille, cum
regis exercitibus congredi non auderet atque loca sibi effugiendi denegata cerneret, obsides, quales et
quantos rex praecepit, necessitate coactus dedit; insuper cum universis optimatibus suis fidem se
cunctis diebus regi servaturum esse iuramento firmavit, licet illud minime servaverit.“
20
Annales Fuldenses ad aa. 861-862, s. 55-56.
21
Annales Fuldenses ad a. 863, s. 56.
22
VAVŘÍNEK, V.: Církevní misie v dějinách Velké Moravy. Praha: Nakladatelství Lidová demokracie,
1963, s. 97-98.
23
HAVLÍK, L.: Velká Morava a Franská říše, s. 142-145, zvlášť s. 143. V podobnom duchu BÍLÝ, J.:
Kapitoly z velkomoravského práva – Královský titul moravských králů. In: Notitiae ex Academia
Bratislavensi Iurisprudentiae, 2007, roč. 1, s. 106.
24
TŘEŠTÍK, Počátky Přemyslovců, s. 276. TŘEŠTÍK, Dušan. Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové
a střední Evropa v leteh 791 –871. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s. 184-186.
25
Annales Bertiniani ad a. 861. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis
Germaniae historicis recusi. Ed. G. WAITZ. Hannoverae: Hahniani 1893, s. 55. „Carlomannus, Hlodowici
regis Germaniae filius, cum Resticio Winidorum regulo foederatur, a patre deficit et Resticii auxilio
magnam sibi partem usque ad Hin fluvium paterni regni praesumit.“
26
Pozri pozn. č. 19.
27
Annales Fuldenses ad a. 870, s. 72. „Et post paululum inde transiens circa Kalendas Novembris in
Baioariam profectus est; ibique cum suis colloquium habens Rastizen gravi catena ligatum sibi
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28

skončil v kláštore. Presnejšie informácie o Rastislavovom odsúdení nemáme. Skutočnosť, že sa na
ňom podieľali Slovania, nás nemusí azda príliš prekvapovať, zrejme išlo o Slovanov, sídliacich priamo
na ríšskom území. Neskorší prameň, Reginonova kronika, však píše, že Rastislav bol oslepený kvôli
29
porušeniu zmlúv (propter violata foedera). Týmito zmluvami bol myslený určite (najmä) sľub z roku
864. Ťažko povedať, nakoľko si Ľudovít Nemec zaviazal Rastislava aj v roku 846, keď ho dosadil na
Morave za panovníka. Sľub z roku 864 však bol nepochybne kľúčom k obvineniam. Fuldské anály
farbisto popisujú Rastislavov rozhľad v ríšskych intrigách. V roku 866 podporil Ľudovíta mladšieho (syna
30
kráľa Ľudovíta) v „sprisahaní“ (conspiratio) proti kráľovi a nepriateľstvo pokračovalo aj neskôr,
31
predovšetkým v roku 869. Tak teda mohol vyzerať obsah žaloby proti Rastislavovi.
Hoci sa prísahou vernosti nepodarilo získať Rastislava a jeho Moravu plne do služieb Ľudovíta
Nemca, pokúsili sa využiť prísahu vernosti aj u jeho synovca Svätopluka. Aspoň tak by sa mohlo vyložiť
32
„odovzdanie sa“ Svätopluka aj s jeho krajinou Karlomanovi. Jeho krajinou, ako sa všeobecne
predpokladá, bolo Nitriansko, zatiaľ čo vlastnú Moravu obsadil Karloman. Následne aj Svätopluka
33
obvinili z nevernosti (infidelitatis crimine insimulatus) a uväznili ho. Na rozdiel od prípadu Rastislava
nevieme, z čoho obvinili Svätopluka. Ak Karloman chcel obsadiť aj Svätoplukovo panstvo, ležiace
východne od moravského územia, ktoré teraz držali Viliam a Engelšalk, tak o nejaké obvinenie sa
museli aspoň pokúsiť. Dedukovať jeho obsah však nevieme. Ako sa však neskôr ukázalo, Svätoplukovi
nikto nemohol dokázať zločiny, z ktorých ho obvinili, a tak ho následne prepustili.
Ak aj netušíme, čo mohli obsahovať obvinenia Svätopluka, a či sa vôbec nevernosti dopustil,
tak po svojom prepustení predviedol úplne jasne, ako taká nevernosť vyzerá. Na Moravu sa vracal
s bavorským vojskom, ktoré mu zveril Karloman, a s úlohou poraziť Slavomíra. Porušil však vernosť –
vraj, ako je zvykom u Slovanov – a zabudol na svoju prísahu a nerozhodol sa poraziť Slavomíra, ale
34
Karlomana, aby sa mu pomstil za svoje predošlé väznenie.
Keď sa Svätopluk o tri roky neskôr rozhodol ukončiť vojnový stav s Východofranskou ríšou, tak
bol ochotný zložiť sľub vernosť a začať odvádzať poplatok. Na dvorec vo Forchheime, kde sa zdržiaval
Ľudovít Nemec so svojimi synmi, prišiel Svätoplukov posol Ján z Benátok, aby tlmočil jeho ponuku.
Vernosť Svätopluka mala byť zachovávaná do konca jeho života a poplatok mal byť platený každý rok,
35
výmenou za mier.
Forchheimský sľub vernosti (nie celkom presne označovaný ako Forchheimský mier) vstúpil do
histórie ako počiatok územnej expanzie Svätoplukovej ríše. Je paradoxom, že sa Svätopluk mohol pustiť
do budovania veľkej ríše vďaka takémuto sľubu. To bolo azda aj dôvodom rozporuplného hodnotenia
forchheimského stretnutia a spájania jeho historického obrazu s okolnosťami, ku ktorým vlastne nikdy
nedošlo. Podľa Ernsta Dümmlera vo Forchheime sa obnovil ten vazalský pomer, ktorý viazal už Mojmíra
36
I. a Rastislava, avšak so zachovaním moravskej samostatnosti. Podobné hodnotenie nachádzame aj
u Václava Novotného, ktorý vo forchheimskom mieri videl kompromis medzi ríšou, ktorá sa musela
praesentari iussit eumque Francorum iudicio et Baioariorum necnon Sclavorum, qui de diversis
provinciis regi munera deferentes aderant, morte damnatum luminibus tantum oculorum privari
praecepit.“
28
Annales Bertiniani ad a. 870, s. 114.
29
Regino správu zaradil nesprávne do roku 860. Reginonis abbatis Prumiensis chronicon ad a. 860, s.
78. „His temporibus Ludowicus senior, frater Lotharii imperatoris, plurima bella strenuissime gessit
adversus Sclavorum gentes; siquidem Marahensium regna ingressus armis cuncta perdomuit, capto
eorum principe nomine Rastiz, cui etiam propter violata foedera oculos effodere iussit.“
30
Annales Fuldenses ad a. 866, s. 64-65.
31
Annales Fuldenses ad a. 869, s. 67-70.
32
Annales Fuldenses ad a. 870, s. 70. „Zuentibald nepos Rastizi propriis utilitatibus consulens se
Carlmanno una cum regno, quod tenebat, tradidit.“
33
Annales Fuldenses ad a. 871, s. 73.
34
Annales Fuldenses ad a. 871, s. 74. „nam Zuentibald ceteris castrametantibus urbem antiquam
Rastizi ingressus est statimque Sclavisco more fidem mentitus et iuramenti sui oblitus non ad
expugnandum Sclagamarum, sed ad ulciscendam contumeliam a Karlmanno sibi illatam vires
studiumque convertit.“
35
Annales Fuldenses ad a. 874, s. 82-83. „Indeque rediens cum Karlmanno et Hludowico filiis suis in
villa Forahheim locutus est ibique legatos Zuentibaldi pacem petentes et fidelitatem promittentes
suscepit. Cuius legationis princeps erat Iohannes presbyter de Venetiis, qui etiam, ut ei rex omni
ambiguitate remota crederet, quicquid verbis dicebat, sacramento firmabat, videlicet ut Zuentibald regi
fidelis permaneret cunctis diebus vitae suae et censum a rege constitutum per annos singulos solveret,
si ei tantummodo quiete agere et pacifice vivere concederetur.“
36
DÜMMLER, E.: Geschichte des Ostfränkischen Reichs I, s. 813-814.
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37

vzdať predstavy Moravy ako jej provincie, a Moravou, ktorá ponúkla návrat k poplatnosti a k vazalstvu.
S Novotného názorom ostro kontrastuje skeptický a nacionálne podfarbený pohľad Zdeňka Fialu, ktorý
málo dôveroval franským analistom ohľadom záväzkov Moravy (a Čiech) voči ríši. Moravského
panovníka vraj stavali do „posice úplného prosebníka“ a aby toho nebolo málo, pripomínal autor, že vo
Fuldských análoch sa ozýva len ponuka poplatku, nie jeho ustanovenie a tak nemáme vlastne doklad
38
o tom, že sa „moravský stát“ dostal pod zvrchovanosť ríše.
Z. Fiala samozrejme pri písaní svojej štúdie nemal k dispozícii list markgrófa Ariba kráľovi
39
Arnulfovi, ktorý popisuje ako Moravania zhromažďovali dobytok a odvádzali ho ako tribút do ríše.
Nemusel však už prehliadnuť sťažnosť bavorského episkopátu z roku 900, ktorá o záväzku Moravanov
40
platiť tribút píše viac ako jasne, čo je práve taký doklad o prijatí tribútu, aký Z. Fiala požadoval pre
potvrdenie správy vo Fuldských análoch. Táto chyba nemusí bezprostredne vyplývať z nacionálneho
výkladu „českých“ dejín. Súvisí skôr s tým, že ak si od začiatku prestavíme Moravu ako štát – podobne
ako Východofranskú ríšu – budeme závislí na modernej terminológii a štátovede, ktorá by videla štáty
najradšej ako rovnocenné a suverénne entity, bez ohľadu na ich rozlohu a silu. Tento ideál len málo
zodpovedá skutočnosti v súčasnosti, a rovnako neplatil ani v 50. rokoch 20. storočia, keď Z. Fiala písal
svoju štúdiu. Ešte menej však platil v dobe, ktorá termín štát ani nepoznala a sotva je vhodné takýto
ideál hľadať v 9. storočí.
Úžas nad tým, že Svätopluk ako víťaz predošlých vojen bol ochotný Ľudovítovi Nemcovi sľúbiť
vernosť, vyriešil Lubomír Havlík jednoducho tým, že išlo o uzavretie mieru – a nič viac. Údajná
ojedinelosť dokladov o poplatku, či iných foriem „nerovných“ vzťahov medzi Moravanmi a Východofranskou ríšou tak nemôže byť žiadnym dôvodom, prečo hovoriť o závislosti, či poslušnosti. A ak
išlo v skutočnosti nie o poslušnosť, či vernosť, ale o uzavretie mieru, potom z hľadiska ríšskych nárokov
nemohol vraj Ľudovít Nemec zvoliť inú formu uzavretia mieru (ako medzištátnej dohody), akú zvolil vo
Forchheime. Forma tohto mieru však vraj nemôže nič zmeniť na nezávislom a plne samostatnom
41
postavení Svätopluka a Moravy. Preto aj Havlík musel jasne odmietnuť názory V. Novotného, ale aj P.
42
Ratkoša o obmedzenej suverenite, ktorú Svätopluk podľa nich dobrovoľne prijal. V podobných
súradniciach videl udalosť aj M. Kučera, ktorý opäť zdôrazňoval medzinárodný a medzinárodnoprávny
43
rozmer Forchheimu a suverenitu Svätoplukovej Moravy. hľadiska Havlíkovej koncepcie moravských
dejín, prevzatej M. Kučerom by potom nepochybne vyznieval prístup D. Třeštíka o obmedzenej
44
suverenite poforchheimského Svätopluka ako čisto „revizionistické“ stanovisko.
Ak sa však pozrieme na okolnosti, za ktorých bol mier a z neho vyplývajúce záväzky, uzavretý,
45
tak nápadný je najmä Svätoplukov záujem ukončiť vojny s Frankami. Nie snáď preto, že by Svätopluk
nebol schopným veliteľom vojska. Aj predtým aj potom presvedčil viacerých v stredoeurópskom
priestore o opaku. Dôvod iste spočíval v tom, že tieto vojny neprinášali Morave nové územia, tribúty
a korisť, ktoré sa dali získať jedine útočnými, nie obrannými vojnami. Svätopluk, využijúc síce
cudzorodý, ale už niekoľkokrát odskúšaný typ záväzku vo forme fidelity, sa rozhodol, že obnoví pomer
s ríšou na báze poplatkov a poslušnosti.
Ďalší záver, ktorý musíme zdôrazniť v súvislosti s Forchheimom, je odmietnutie rôznych
„medzištátnych“ a „medzinárodnoprávnych“ rozmerov, ktoré boli absolútne cudzie vtedajšiemu
37
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uvažovaniu, a ktoré sú vhodné skôr pre súčasníkov, aby si skreslili svoje historické vedomie. Svätopluk
sľuboval vernosť nie v mene Moravanov, ale vo svojom vlastnom, nie Východofranskej ríši, ale jej
kráľovi Ľudovítovi Nemcovi (regi fidelis permaneret). Platí, čo už bolo povedané vyššie, fidelita bol
osobný zväzok, nič na tom nemení skutočnosť, že ju uzatvárali dvaja panovníci. To samozrejme
nevylučuje, že takáto fidelita nemala žiadne dôsledky pre krajiny, ktorým obaja – knieža, sľubujúci
vernosť (fidelis), a kráľ, prijímajúci vernosť – vládli. Osobný charakter fidelity ešte nemusel nutne
znamenať, že išlo o súkromnú záležitosť. Mala však práve taký verejnoprávny rozmer, akým bolo
chápanie panovníka ako verejnej inštitúcie.
Ak forchheimský kompromis stál Moravanov prostriedky, ktoré boli nútení odovzdávať ríši, na
strane druhej tieto straty mohli kompenzovať expanziou do okolitých krajín. Keď sa Svätoplukovi
46
podarilo vybudovať veľkú ríšu, dalo by sa očakávať, že bude napĺňať očakávania moderných
bádateľov o samostatnosti „Slovanov“ na úkor „Nemcov“. Aspoň takúto predstavu mal známy moravský
knihovník a spisovateľ Otakar Dorazil, keď poznamenal, že Svätoplukova ríša bola len formálne
podriadená Frankom, no v skutočnosti samostatná, územím takmer rovnako rozsiahla ako Vý47
chodofranská ríša, no vnútorným poriadkom ju aj predčila. Nadšené spevy o úrovni Svätoplukovho
panstva na vrchole jeho moci samozrejme zabúdajú na zreteľnú vnútornú nestabilitu, ktorá sa ukázala
byť realitou hneď po jeho smrti, a na ktorú sa dá poukázať aj v prípade Východofranskej ríše.
Svätopluk bol úspešný nepochybne aj vďaka svojim schopnostiam dohodnúť sa a uzatvoriť
kompromis, ako to ukázal v roku 874. Videli sme – a ešte aj uvidíme – že v otázke vzťahov s franskými
kráľmi dokázal byť nanajvýš flexibilný, iste viac než Rastislav. Aj preto mu nerobilo veľký problém platiť
tribút a byť „poslušný“. Forchheimské posolstvo tak mohlo byť hlavolamom pre moderné bádanie, nie
však pre pragmatického panovníka, ktorý musel rešpektovať moc Východofranskej ríše a jej kráľa.
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STAVOVSKÉ ZRIADENIE A SLOVENSKÁ REPUBLIKA
(1939 – 1945)
Michal Malatinský
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Novodobé stavovské zriadenie je teoretický koncept, ktorý pramenil z katolíckej sociálnej
náuky a prác niektorých konzervatívnych európskych mysliteľov. Príspevok sa venuje snahám o
jeho uplatnenie v Slovenskej republike (1939 – 1945). Vybudovanie korporatívneho štátu
predpokladala už jej ústava z roku 1939, následne sa začalo s prípravou špeciálneho zákona o
stavovskom zriadení, ktorý nakoniec nebol z rôznych dôvodov schválený. Autor v texte tiež skúma
rozsah uplatnenia stavovskej myšlienky v iných realizovaných legislatívnych opatreniach v
skúmanom historickom období.
Kľúčové slová: stavovské zriadenie, stavy, stavovský štát, Slovenský štát, Slovenská republika
(1939 - 1945)
Abstract: The modern corporate system is a theoretical concept, which stemmed from Catholic
social doctrine and the works of certain conservative European thinkers. The paper deals with
attempts to establish the corporate system in the Slovak republic (1939 – 1945). A construction of
the corporate state was envisioned by its constitution from 1939. Subsequently the preparation for a
special law concerning the corporate system commenced, which was, however, not realised for
various reasons. The author also examines the extent to which the corporate concept was fulfilled in
other legislative measures during the analysed historical period.
Key words: corporate system, corporate groups, corporate state, Slovak state, Slovak republic
(1939 - 1945)
1

ÚVOD
Myšlienka novodobého stavovského zriadenia (stavovského štátu) vznikla v období 19. a
najmä 20. storočia v konzervatívnych kruhoch. Pre jej prijatie do katolíckej sociálnej náuky sa stala
súčasťou ideových programov mnohých politických strán a režimov v európskom priestore. Snahy o
jej realizáciu neobišli ani slovenské územie, kde sa o vybudovanie stavovského zriadenia pokúšala
politická reprezentácia Slovenskej republiky (1939 – 1945).
2

IDEOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ
V druhej polovici devätnásteho storočia proti sebe stáli dva hlavné politicko-hospodárske
ideové prúdy: liberalizmus a socializmus. Korporativizmus mal predstavovať odmietnutie oboch
týchto prúdov a znamenať tak akúsi „tretiu cestu“. Najmä v prvých dekádach 20. storočia sa
začínajú objavovať viaceré koncepcie stavovského zriadenia z pera niektorých európskych
národohospodárov a politických mysliteľov.1 Osobitý význam pre oblasť strednej Európy mali práce
rakúskeho filozofa Othmara Spanna, ktorý vychádzal z myšlienkového odkazu nemeckého
romantizmu a idealistickej filozofie. Štát v jeho ponímaní je „neindividualistický, nie demokratický,
nevystavaný na politických stranách.“ Nie je však ani totalitný alebo centralistický, keďže v
stavovskom systéme by dominoval partikularizmus a decentralizačný princíp s bohatým uplatnením
zásad subsidiarity a delegácie. Stavy mali prebrať mnohé úlohy a kompetencie, inak zverené
samotnému štátu, a ich štruktúra nemala byť jednotná, naopak podľa významu a dôležitosti mali
mať rozdielny rozsah práv a privilégií. Osobitosť Spannovej koncepcie však spočíva v tom, že stavy
nevnímal iba ako hospodárske zoskupenia, ale rozlišuje ich na základe profesného, funkcionálneho,
ale aj duchovného princípu (podľa neho mali stáť vyššie stavy so zameraním na uspokojovanie
1

Za zmienku stojí rumunský ekonóm a politik Mihail Manoilescu alebo nemecký rímskokatolícky etik
a ekonóm Heinrich Pesch.
- 86 -

duchovných záujmov národa ako tie, ktoré uspokojovali jeho materiálne záujmy), čím sa čiastočne
približuje aj k stredovekému stavovskému štátu, ktorý bol pre Spanna trvalým zdrojom inšpirácie. 2
Hoci jeho myšlienky neboli v úplnosti nikdy realizované (najbližšie k tomu mal rakúsky režim v
rokoch 1934 – 1938), jeho vplyv na formovanie a rozvoj ideológie „stavovstva“ je nepopierateľný.
Významnú časť zástancov korporativizmu predstavovali katolícki teoretici, ale po roku
1931, kedy pápež Pius XI. vydal encykliku Quadragesimo anno, sa idea stavovského systému stáva
súčasťou „oficiálnej“ katolíckej sociálnej náuky. Pápež v encyklike predostrel nový spoločenský
poriadok, ktorý mal vychádzať zo stavovského zriadenia. Namiesto triedneho boja zamestnancov
proti zamestnávateľom vyzdvihol ich vzájomnú a organickú spoluprácu v rámci stavov. Spoločnosť
tak primárne nemala byť rozdelená do tried, ktoré majú protichodné záujmy, ale do stavov podľa
profesie (vykonávaných spoločenských úloh).3 4 Konkrétna podoba stavovského usporiadania však
nebola pápežom načrtnutá, štátnici mali slobodne hľadať a vybrať takú formu, „ktorá sa javí lepšou,
pokiaľ sa zabezpečí spravodlivosť a požiadavky spoločného dobra.“5
Hoci sa stavovské koncepcie rozvíjali v rôznych prostrediach, najväčší rozsah uplatnenia
dosiahli v rámci katolíckym učením determinovaných režimoch. Prvým stavovským štátom sa stalo
Portugalsko podľa ústavy z roku 1933, v ktorej popri zákonodarnom Národnom zhromaždení
existovala Komora korporácií, pôsobiaca však hlavne ako poradné a menej ako legislatívne teleso.6
Stavovský systém bol uplatnený aj v rakúskej ústave z roku 1934, ktorá sa síce inšpirovala aj
talianskym vzorom, ale vychádzalo sa hlavne z pápežských encyklík a teórií Othmara Spanna. 7 Pre
krátkosť času a ďalšie okolnosti sa rakúsky stavovský model plne nedobudoval a nerealizoval do
anexie Rakúska nacistickým Nemeckom v roku 1938.8 Taliansky fašistický model, ktorý mal tiež
významný korporativistický charakter, katolícka sociálna náuka odmietala, čo jemne naznačovala aj
zmienená encyklika Quadragesimo anno,9 pretože fašistické korporácie nemali autonómiu, ktorá
mala byť jedným z hlavných rysov stavovskej myšlienky. Vo fašizme bolo celé hospodárstvo
ovládané totalitným štátom, pre ktorý boli stavy iba nástrojom realizácie štátnej politiky, čo
rezultovalo v centralizmus, byrokratizmus a znemožňovanie súkromnej iniciatívy. 10 Napriek tomu,
korporativistické myšlienky v talianskom fašistickom zriadení boli aj na Slovensku študované a mohli
mať určitý ideový vplyv.
V rámci katolíckej sociálnej náuky boli v 30. rokoch základné tézy zmienenej encykliky Pia
XI. ďalej rozvíjané. Podľa popredného českého znalca kresťanskej sociológie B. Vaška 11 mali stavy
autonómne riešiť svoje vnútorné záležitosti, „ale tiež spoločné stavovské záležitosti v styku s
ostatnými zložkami národa“, čím mal byť v konečnom dôsledku odbremenený štát (za dôsledného
uplatnenia princípu „subsidiárnosti štátu v sociálnych a hospodárskych otázkach“). Rovnako sa
pripúšťalo, aby si svoje vlastné (nespoločné) záležitosti spravovali osobitne skupiny zamestnancov
alebo zamestnávateľov. Podľa prístupu stavovských organizácii k politickej moci Vašek rozlišoval
stavovské zriadenie, v ktorom si stavy spravujú vlastné veci, a stavovský štát, v ktorom sú stavy

2

MICHALKA, B. Othmar Spann (závěr), s. 51.
Encyklika pápeža Pia XI. Quadragesimo anno, 83. Dostupné na internete:
<http://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/quadragesimoanno> (02.04.2014)
4
Vašek toto výstižne charakterizuje ako rozdelenie spoločnosti „nie vodorovnou líniou, ale líniami
zvislými.“ VAŠEK, B. Rukojeť křesťanské sociologie. 3. vyd., s. 203.
5
Encyklika pápeža Pia XI. Quadragesimo anno, 87.
6
KLÍMA, J. Dějiny Portugalska, s. 376.
7
VEBER, V. a kol. Dějiny Rakouska, s. 521.
8
OLECHOWSKI, T. Rechtsgeschichte : Einführung in die historischen Grundlagen des Rechts, s.
225-6.
9
Encyklika pápeža Pia XI. Quadragesimo anno, 96.
10
VAŠEK, B. Rukojeť křesťanské sociologie. 3. vyd., s. 207. Porov.: KOMPÁNEK, A. Stavovský
štát, s. 9. GAŠPAREC, I. Odborové a stavovské organizácie, s. 145.
11
Dielo Bedřicha Vaška tu necitujeme náhodne, išlo o prvého riadneho profesora kresťanskej
sociológie, ktorý pôsobil na bratislavskej rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte. Jeho žiakom a
nasledovníkom bol v texte spomínaný Michal Salatňay, ktorý bol v roku 1940 menovaný
mimoriadnym profesorom kresťanskej sociológie. NEŠPOR, Z. R. Čeští sociologové v počátcích
slovenské sociologie, s. 38-39.
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nositeľmi aj politickej moci, dokonca (v radikálnejšej forme) stavovská organizácia nahrádza
parlament a „vykonáva jeho pôsobnosť sama“.12
Na Slovensku bol najvýznamnejším propagátorom stavovskej myšlienky Michal Salatňay,
ktorý vo svojom diele Vedúca zásada hospodárskeho života z roku 1939 zdôvodnil potrebu
korporativizmu a podrobne načrtol jeho organizačnú a obsahovú stránku. 13 Jednotlivé stavy mali
pôsobiť ako verejnoprávne, autoritatívne, oficiálne a obligatórne inštitúcie s vlastnou autoritou a
autonómiou, ktoré mali sledovať dobro svojho stavu a nepriamo aj celej spoločnosti (všeobecné
dobro). Stavy nemali byť v područí štátnej moci, naopak, ich zriadenie malo predstavovať
decentralizáciu štátnej moci. Budovanie a organizácia stavov mala zohľadňovať ich osobitosti a
taktiež mala prebiehať evolučne so zohľadnením skúseností predstavovských organizácií. 14 Každý
stav mal byť obstarávaný zvláštnym orgánom – korporatívnou radou, pričom tieto rady mali
existovať na miestnej, krajskej a národnej (celoštátnej) úrovni. V korporatívnych radách mali byť
paritne zastúpení zamestnanci aj zamestnávatelia. Zamestnaneckí členovia stavu si mali voliť
svojich zástupcov do miestnych rád priamo, tí by si z pomedzi seba zase volili zástupcov do
krajských, resp. národných rád. Na druhej strane pri zástupcoch zamestnávateľov mal byť tento
samosprávny prvok uplatnený len sčasti, iba jednu časť zástupcov mali menovať sami
zamestnávatelia a zvyšok mal byť menovaný vládou.15 Mal existovať aj orgán spolupráce rozličných
stavov – medzistavovská rada, ktorá mala vydávať všeobecné prepisy voči všetkým stavom,
orientovať ich činnosť k všeobecnému dobru a voči štátu mala pôsobiť ako poradný a
reprezentatívny orgán. Čo sa týka funkcií stavov, v hospodárskej oblasti mali brániť spoločné
stavovské záujmy, vhodne usmerňovať hospodársky život a spolurozhodovať o zriadení nových
podnikov. Medzi sociálne funkcie mala patriť najmä starosť o odbornú prípravu robotníctva, udržanie
dobrého zamestnávateľsko-zamestnaneckého pomeru a pôsobenie v oblasti sociálneho poistenia a
sociálnej pomoci. Ohľadom politickej sféry Salatňay navrhoval, aby mali jednotlivé stavy určité
zastúpenie v parlamente, ich pôsobenie však malo byť prevažne poradného rázu s tým, že orgány
štátu mali so zástupcami stavov povinne konzultovať niektoré druhy opatrení.16
3

KORPORATIVIZMUS a HLINKOVA SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ STRANA (HSĽS)
HSĽS, ktorá fakticky pôsobila ako jediná slovenská politická strana v analyzovanom
období, sa programovo hlásila k myšlienke stavovského systému už od roku 1920. Podľa
programového dokumentu z mája toho roku bola tretím programovým bodom Slovenskej ľudovej
strany „hospodárska politika vychádzajúca zo stavovských zásad“. Malo existovať sedem stavov, z
ktorých každý „mal mať právne zastupiteľstvo, komoru, ktoré by tvorili samosprávu stavov; na ich
čele by stál hospodársky snem“, ktorý mal nahradiť senát.17 Možno tu teda rozoznať základné črty:
samospráva stavov a ich podiel aj na politickej moci.
K týmto svojím tézam sa HSĽS vracala aj v období autonómie, kedy bola jedinou
vládnucou slovenskou stranou. Po voľbách do snemu Slovenskej krajiny z jesene 1938, vtedajší
predseda autonómnej vlády Jozef Tiso vyhlásil, že „nové Slovensko (…) ide vybudovať štát
stavovský v duchu kresťanských zásad.“18 Aj po vzniku Slovenského štátu sa Jozef Tiso, vtedy ako
predseda vlády nového štátu, v prejave k zahraničným novinárom počas pobytu v Berlíne 28. apríla
1939 vyjadril, že jedným z prostriedkov v boji „proti starým formám hospodárskeho liberalizmu (…)
bude stavovské zoskupenie všetkých hospodáriacich skupín národa.“19

12

VAŠEK, B. Rukojeť křesťanské sociologie. 1. vyd., s. 177-179.
Práve jeho dielo platilo ako hlavný zdroj inšpirácie pri vypracovaní osnovy zákona o stavoch
(pozri pozn. č. 26).
14
SALATŇAY, M. Vedúca zásada hospodárskeho života, s. 289-312.
15
Tamže, s. 314-20. Salatňay sa obával, že keby si zamestnávatelia mohli menovať všetkých
zástupcov, mohlo by sa stať, že by títo sledovali iba svoje egoistické záujmy bez ohľadu na
zamestnaných a všeobecné dobro.
16
Tamže, s. 322-38.
17
ROLKOVÁ, N. Smerovanie Slovenskej ľudovej strany v rokoch 1905 – 1939 na podklade jej
programových dokumentov, s. 173.
18
FABRICIUS, M. - HRADSKÁ, K. Jozef Tiso Prejavy a články zv. II. (1938 – 1944), s. 35.
19
Tamže, s. 114.
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4

ÚSTAVA Z 21. JÚLA 1939
Preambula ústavy Slovenskej republiky z roku 1939 ustanovovala, že slovenský štát má
združiť všetky mravné a hospodárske sily v kresťanskú a národnú pospolitosť, v ktorej mali byť
usmernené sociálne protivy a protichodné záujmy všetkých stavovských a záujmových skupín.
Následne v siedmej hlave bola zakotvená základná štruktúra stavovského zriadenia, ktorej
podrobnosti mal upraviť predpokladaný osobitný zákon. Občania sa podľa svojho povolania mali
zoskupovať do šiestich stavov (poľnohospodárstvo, priemysel, obchod a živnosti, peňažníctvo a
poisťovníctvo, slobodné povolania, verejní zamestnanci a osvetoví pracovníci), pričom každý stav
sa mal vnútorne skladať z osobitnej skupiny zamestnávateľov a zamestnancov. Členstvo v stave,
ktorý sa mal organizovať na samosprávnom princípe, malo byť pre občanov povinné, ale funkciu
mali vykonávať iba organizovaní členovia politickej strany. Stavy sa mali starať o hospodárske,
sociálne a kultúrne záujmy svojich zložiek, najmä o zvýšenie ich výkonnosti a životnej úrovne,
úpravu pracovných pomeroch, vyrovnanie a usmerňovanie záujmov medzi stavmi, výrobcami a
spotrebiteľmi a o riešenie prípadných sporov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Účasť na
politickej moci mala byť zaistená cez Štátnu radu, do ktorej mal každý zo stavov vyslať jedného
zástupcu.20
Aj počas vytvárania ústavných orgánov sa naďalej rátalo so zavedením stavovského
systému. Čerstvo zvolený prezident Jozef Tiso vo svojom prvom posolstve dňa 31. októbra 1939
avizoval „prešinutie našej sociálnej štruktúry zo stranícko-triednej rozcapartenosti k zriadeniu
stavovskému“.21 Vládne vyhlásenie Tukovej vlády, ktoré bolo prednesené na pôde Snemu 21.
novembra 1939, deklarovalo: „Uzákonením stavovského zriadenia bude možno tvoriť súlad medzi
záujmami pracujúcich a zamestnávateľov a tým vybudovať zo Slovenskej republiky štát sociálne
vyrovnaný.“22 Popritom už od leta roku 1939 prebiehali personálne zmeny v prospech ľudí blízkych
HSĽS (a jej ideológii „kresťanského solidarizmu“) v mnohých podnikoch a inštitúciách. Najväčšia
pozornosť bola pritom venovaná záujmovým stavovským združeniam, ktoré „mali byť v krátkej
budúcnosti prebudované v súlade s princípmi stavovského zriadenia.“ 23 Tým malo byť vytvorené
vhodné personálne obsadenie v kľúčových organizáciach pre ich neskoršiu integráciu do stavov.
5

LEGISLATÍVNY PROCES ZÁKONA O STAVOCH
Pre vypracovanie príslušného zákona o stavovskom zriadení, ktorý predpokladala ústava,
bola v roku 1939 vládou zostavená príslušná komisia. 24 Z nej pochádza aj osnova „zákona o
organizácií, činnosti a právomoci stavov a štátneho dozoru nad nimi /zákon o stavoch/“, ktorá bola
bez dôvodovej správy zasielaná do pripomienkového konania 11. decembra 1939. 25 Následne bola
osnova prepracovaná a prijatá na zasadnutí vlády 26. januára 1940 ako vládny návrh „zákona o
stavoch“. Ten bol 9. februára 1940, už aj s dôvodovou správou, predložený Snemu a ten ho pridelil
na rokovanie sociálno-zdravotnému výboru, ktorý ho prerokoval 7. marca 1940, ako aj ústavnoprávnemu výboru. Na zasadnutí sociálno-zdravotného výboru sa prítomní zhodli, že vzhľadom na
skutočnosť, že vládny návrh sa líši od skoršej osnovy zákona, je potrebné ho poslať do ďalšieho
pripomienkového konania.26 Toto rozhodnutie výboru bolo nasledujúceho dňa rozosielané
relevantným inštitúciám so žiadosťou o predloženie pripomienok.
20

Činnosť Štátnej rady sa začala v auguste 1940, ale pre nerealizovanie stavovského zriadenia v
nej neboli zastúpené stavy, preto tento orgán nikdy nezasadal vo svojom kompletnom, ústavou
predpokladanom zložení. KAMENEC, I. Štátna rada v politickom systéme Slovenského štátu v
rokoch 1939 – 1945, s. 224.
21
FABRICIUS, M. - HRADSKÁ, K. Jozef Tiso Prejavy a články zv. II. (1938 – 1944), s. 183.
22
Slovák, 22.11.1939, s. 2.
23
BAKA, I. Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1940, s. 104.
24
Medzi členmi komisie boli aj Dr. Ing. Peter Zaťko za priemyselnú zložku, Rudolf Čavojský za
robotníctvo, Štefan Danihel za roľníctvo a Dr. Imrich Karvaš za bankovníctvo. KAŠŠOVIC, J. V
službách vlasti, s. 46-47.
25
Slovenský národný archív (SNA), fond Snem Slovenskej republiky (SSR), škatuľa č. 85, inv. č.
1088 a).
26
Je tiež zaujímavé, že na zmienenom zasadnutí bolo zo strany zástupcu ministerstva pravosúdia
priznané, že vládna osnova zákona nie je „schopná stať sa zákonom, ale je podkladom rokovania.“
Za zmienku stojí aj fakt, že všetky písomnosti boli zasielané okrem rôznych inštitúcií aj Michalovi
Salatňayovi ako jedinej priamo konzultovanej fyzickej osobe. SNA, fond SSR, škatuľa č. 53, inv. č.
458.
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Keďže stavovský systém predpokladal zjednotenie všetkých zamestnávateľov a
zamestnancov v stavoch, bolo potrebné dosiahnuť túto organizovanosť ešte v prípravnej fáze (malo
ísť o prvú etapu tzv. etapovitého budovania stavovského zriadenia). Počas práce vyššie spomenutej
komisie sa zistilo, že významnou „prekážkou pre vybudovanie stavovského zriadenia sú terajšie
neupravené pomery záujmových organizácií zamestnávateľských, najmä však zamestnaneckých.“
Preto bol ešte v decembri 1939 vyhotovený návrh „vládneho nariadenia o povinnom organizovaní
zamestnancov pre prípravu stavovského zriadenia“, ktorého hlavným účelom malo byť zavedenie
povinnosti organizovania sa v uvedených zamestnaneckých zväzoch pre všetky osoby v pracovnom
pomere na území Slovenskej republiky. Rozlišoval tri zamestnanecké zväzy: pre súkromných
úradníkov, robotníkov a zamestnancov (oboch kategórií) nemeckej národnosti. Bližšie fungovanie
týchto zväzov mali upraviť stanovy tak, aby sa zväzy prispôsobili úprave stavovského zriadenia.
Povinnosť organizovania sa pre zamestnancom mala tiež prispieť k ustáleniu mzdových a platových
pomerov a zabezpečiť, aby všetci zamestnanci cez členské príspevky prispievali na náklady
združenia, ktoré bude hájiť ich záujmy.27 Ani táto osnova však nakoniec nebola realizovaná.
Samotný zákon o stavoch28 mal podľa dôvodovej správy reformovať hospodársko-sociálny
poriadok a funkčne decentralizovať štátnu moc, a tak prekonať a nahradiť „liberalistickú sústavu,
ktorá potrebám spoločenského telesa štátu už nevyhovovala a bola škodlivou jak pre upravenie
hospodárskosociálnych pomerov, tak aj pre utváranie osobnosti človeka.“ Zamestnanci a
zamestnávatelia sa mali obligatórne podľa druhu povolania zoskupiť do samosprávnych zväzkov
(stavov), aby si v rámci nich štatútmi upravili svoje hospodársko-sociálne pomery „v duchu
kresťanského učenia“. Navyše, štát mal na stavy preniesť výkon svojich úloh „menšieho významu
ako aj starostí, ktoré by ho pri svojej malichernosti príliš zaneprázdňovali.“ Stavovské zriadenie však
malo byť budované nie zlomovo, ale postupnou cestou. Samotný navrhovaný zákon mal byť iba
„vyriešením“ stavovského zriadenia v prvej etape, preto sa sústreďoval najmä na organizačné
zmeny29 a decentralizačné úpravy ponechával na budúce legislatívne opatrenia. Podľa vládneho
návrhu mali mať stavy značne abstraktne vymedzené úlohy, smerujúce k zabezpečeniu blaha
jedincov a všeobecných záujmov. Je však potrebné spomenúť, že za ideálne bolo považované, ak
by stavy uskutočňovali sociálne poistenie pre svojich členov30 a v budúcnosti mali pre nich
zabezpečovať aj podporu v nezamestnanosti.31 Tieto otázky však neboli predmetom osnovy zákona
o stavoch, ale zmienky o nich sa nachádzajú v legislatívnych procesoch k iným právnym predpisom.
Každý stav mal byť právnickou osobou a mal sa, s pochopiteľnou výnimkou stavu
verejných zamestnancov a osvetových pracovníkov, ďalej členiť na skupinu zamestnávateľov a
skupinu zamestnancov, pričom aj tieto mali mať právnu subjektivitu. 32 Tento koncept presadil Rudolf
Čavojský, predstaviteľ slovenského a kresťanského odborového hnutia, ktorý sa pôvodne snažil o
zachovanie odborových organizácií.33 Takéto riešenie však narazilo aj na kritiku, podľa pripomienok
Kancelárie prezidenta republiky k skoršej verzii osnovy mohla byť takto ohrozená harmonická a
vzájomná spolupráca v rámci stavoch. Oddelené rozhodovanie zamestnávateľov a zamestnancov
malo byť „skrytým zárodkom triedneho boja“, keďže mohlo viesť k partikularizmu a neuskutočneniu
základnej myšlienky „stavovstva“, „lebo naďalej ostanú samostatné sdruženia dvoch skupín s
protichodnými záujmami.“34 Podobne kontroverzne bolo vnímané aj otvorenie členstva pre právnické
osoby, hoci ústava predpokladala iba zoskupovanie „občanov“ (§ 60 ods. 1). 35 Treba však poukázať
na to, že osnova ústavný rámec prekračovala už aj tým, že členstvo v stavoch (avšak bez
individuálnych stavovských práv) prikazovala aj ne-občanom, osobám bez slovenskej štátnej
príslušnosti, za splnenia určitých predpokladov. Tu bol však sledovaný hlavne ten záujem, aby
občania neboli znevýhodnení v povinnosti platenia stavovského príspevku.
27

SNA, fond SSR, škatuľa č. 75, 48/1940.
Venujeme sa tu primárne vládnej osnove zákona o stavoch, skoršia osnova, ktorú vypracovala
vládna komisia, sa od nej síce v niektorých ohľadoch líši, nejde ale o zásadné odlišnosti. Bližšie sa
obsahu tejto osnovy venuje: BAKA, I. Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939 –
1940, s. 186-189.
29
SNA, fond SSR, škatuľa č. 82, inv. č. 1072 a).
30
SNA, fond Úrad predsedníctva vlády (ÚPV), škatuľa č. 132, 5007/40.
31
SNA, fond Ministerstvo pravosúdia, škatuľa č. 52, 13025/40 – 8.
32
SNA, fond SSR, škatuľa č. 82, inv. č. 1072 a).
33
KATUNINEC, M. Kresťanské robotnícke a odborové hnutie na Slovensku, s. 169.
34
SNA, fond SSR, škatuľa č. 85, inv. č. 1088 a).
35
Pozri pripomienky Ministerstva pravosúdia z 12.1.1940. SNA, fond ÚPV, škatuľa č. 139, 34/40.
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Z organizačnej stránky bolo zaujímavé relatívne slabé postavenie národnostných skupín v
návrhu. Ich príslušníci sa mali môcť zoskupovať iba do dobrovoľných spolkov podľa právnych
predpisov o spolkoch, nie do „samostatných národnostných sekcií“, keďže tie ústava
nepredpokladala.
Orgánmi stavovskej samosprávy mali byť obligatórne ústredné rady s paritným zastúpením
(po 6 delegátov) zamestnávateľov a zamestnancov. Na nižšej úrovni mohli byť zriadené aj
fakultatívne obvodové a miestne rady. Práve ústredná rada mala vysielať zástupcu daného stavu do
Štátnej rady. Rovnako mala voliť predsedníctvo stavu ako výkonný orgán stavovskej rady, uznášať
sa na štatúte stavu, hospodáriť s majetkom stavu, uznášať sa na jeho rozpočte a na dožiadanie sa
vyjadrovať a dávať podnety k chystaným zákonným osnovám, čím mala byť naplnená poradná
funkcia stavov. Vlastné orgány mali tiež mať vyššie zmienené skupiny, ako aj viacero konkrétne
vymedzených a dôležitých úloh vo vzťahu ku svojim členom (zvyšovanie sociálnej úrovne, výchova
dorastu, spolupôsobenie pri všetkých druhoch sociálneho poistenia a sprostredkovaní práce,
organizovanie svojpomoci atď.), čím mali skupiny získať veľmi silné postavenie v rámci
pripravovaného stavovského zriadenia. Vládny návrh tiež predpokladal aj vytvorenie
medzistavovskej rady ústrednými radami jednotlivých stavov, ktorá mala najmä usmerňovať záujmy
medzi stavmi, medzi výrobcami a spotrebiteľmi. Mala fungovať ako občasný, nie stály, orgán, aby sa
nevytvoril orgán stavom hierarchicky nadriadený, ktorého existencia by tak nezodpovedala ústave.
Zaujímavý nástroj stavovského zriadenia, tiež predpokladaný ústavou, mali predstavovať
stavovské súdy, ktoré mali byť vytvorené priamo stavmi. Malo ísť o „rozhodčie súdy pre riešenie
kolektívnych pracovných sporov“ a „disciplinárne súdy pre riešenie vecí dotýkajúcich sa stavovskej
cti, súťaže a morálky.“ Proti rozhodnutiam týchto súdov malo byť možné odvolanie do 15 dní na
Ministerstvo vnútra, respektíve na Najvyšší súd.
Mieru autonómie stavov určoval pomer k štátu a rozsah štátneho dozoru. Vláda mala
schvaľovať štatúty stavov a aj ich zmeny, pričom štatúty mali upravovať dôležitú matériu, včítane
organizácie a právomoci stavov, vzniku a organizácie skupín či zriadenie a zloženie miestnych a
obvodných rád. Všetci funkcionári ústrednej rady, predsedníctva jednotlivých stavov a orgánov
skupín mali byť potvrdzovaní vládou. Z organizačného hľadiska mali podliehať stavy, skupiny a ich
nižšie zložky dozoru Ministerstva vnútra, z hľadiska obsahu a plnenia stavovských funkcií mali
podliehať dozoru príslušným odborným ministerstvám. Vláda, Ministerstvo vnútra, respektíve úrady
verejnej správy vnútornej mali dokonca v prípade opätovného nedbania ustanovení právneho
poriadku možnosť zasiahnuť (rozpustením či pozbavením funkcie) voči orgánom či jednotlivým
funkcionárom stavov, skupín alebo ich nižších zložiek. Aj hospodárenie stavov a skupín podliehalo
štátnemu dozoru: rozpočty schvaľovala vláda a záverečné účty preskúmaval Najvyšší účtovný
kontrolný úrad. Voči konečným rozhodnutiam orgánov stavov alebo jeho zložiek mala byť možnosť
podať sťažnosť k Najvyššiemu správnemu súdu. Dôvodová správa zdôvodňovala tak extenzívny
dozor štátu skutočnosťou, že pôjde iba o prvú etapu výstavby stavovského zriadenia, kde nebude
možné nechať „vybavovanie tak dôležitého úseku verejnej správy, akým je pôsobnosť stavov, bez
možnosti prísneho dozoru.“ V tomto štádiu stavovského zriadenia teda malo ísť o oslabenú formu
stavovskej autonómie pod silným dozorom štátu a jeho orgánov.
Mieru samosprávy stavov determinoval aj spôsob ich financovania. V súvislosti s vyššie
uvedeným je pozoruhodné, že stavy mali byť financované zásadne z vlastných, od štátneho
rozpočtu nezávislých príjmov. Rozpočet stavov sa mal uhrádzať z príspevkov skupín, poplatkov (za
užívanie stavovských zariadení a za úkony stavovských orgánov), vlastného majetku a iných
štatútom predvídaných príjmov. Podobne sa mal zostavovať aj rozpočet skupín s tým rozdielom, že
príslušníci stavov mali platiť „členské“ príspevky priamo svojej stavovskej skupine, ktorá potom časť
z týchto finančných prostriedkov postúpila príslušnému stavu. Okrem toho, stavy mali požívať
viaceré finančné úľavy ako oslobodenie od rôznych poplatkov a niektorých štátnych dávok, čo
súviselo s ich projektovaným verejnoprávnym postavením.36
Do pripomienkových konaní k osnove zákona o stavoch sa zapojilo mnoho ministerstiev,
hospodárskych organizácií či iných relevantných združení. Ich podania obsahovali nielen všeobecné
a špeciálne pripomienky, ale aj vlastné návrhy de lege ferenda. Medzi kritizované časti patrilo už
samotné rozvrstvenie do šiestich stavov, v čom osnova vychádzala z ústavy. Podľa pripomienok
obchodných a priemyselných komôr v Bratislave, Banskej Bystrici a Prešove, ako aj živnostenských
spoločenstiev, sa mali stavy priemyslu; obchodu a živností; a peňažníctva spojiť do jedného stavu
výroby a obchodu, keďže tieto tri stavy sú všetky spoločne „pôvodom od remesla“. Dokonca bol
36

SNA, fond SSR, škatuľa č. 82, inv. č. 1072 a).
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vypracovaný aj návrh zákona „o ústrednom sväze obchodníkov a živnostníkov“, ktorý mal prebrať
úlohu zamestnávateľskej skupiny stavu „výroby a obchodu“.37 Ministerstvo hospodárstva tiež
považovalo za nevhodné vytvárať samostatný stav pre peňažníctvo (a poisťovníctvo), pretože väčší
počet iných stavov mohol zmenšovať význam a váhu poľnohospodárskeho stavu, ktorý by
reprezentoval vyše 50 % slovenského obyvateľstva.38 Postavenie agrárneho stavu v zmysle osnovy
kritizovala aj Zemedelská rada pre Slovensko, podľa ktorej nebola rešpektovaná odlišnosť tohto
stavu (početnosť a rozptýlenosť jeho členov, sezónny charakter práce a ďalšie osobitosti voči
ostatným stavom).39
Dôležité však je, ako bol v jednotlivých pripomienkach posúdený návrh zákona ako celok.
Podľa spoločného vyjadrenia zmienených obchodných a priemyselných komôr, Zemedelskej rady
pre Slovensko, Ústredného sdruženia slovenského priemyslu, Sväzu živnostenských spoločenstiev,
Sväzu obchodných grémií Slovenskej odborovej jednoty súkromných úradníkov, Sväzu slovenských
bánk, Sväzu slovenských sporiteľní, Sväzu slovenských remeselníkov a obchodníkov a
Slovenského kresťansko-sociálneho odborového sdruženia z 14. mája 1940 sa tieto organizácie
zhodli, že „dnešná doba, plná hospodárskych ťažkostí, nie je vhodná pre budovanie nového
hospodárskeho poriadku na základe radikálnej pretvorby spoločenskej štruktúry. (…) tak veľké a
komplikované dielo ako úprava hospodárskych a sociálnych pomerov, kde len kľudným vývojom sa
možno dopracovať dobrých výsledkov, vyžaduje dlhšiu dobu.“ Odmietli teda osnovu vládneho
návrhu, navrhli však provizórne riešenie, spočívajúce v etapovitom budovaní stavovského zriadenia,
pričom v prvých dvoch etapách sa mali vhodne zorganizovať zamestnanci a zamestnávatelia a až v
tretej etape sa mali tieto organizácie zlúčiť do „jednotnej stavovskej korporácie.“ 40 Aj ďalšie
organizácie sa vyjadrili, aby sa s budovaním stavovského systému počkalo na pokojnejšie a
stabilnejšie časy. Ministerstvo školstva a národnej osvety považovalo organizáciu stavov podľa
osnovy za ťažkopádnu a finančne náročnú a obávalo sa, že obyvateľstvo, pre zatiaľ nedostatočnú
„prevýchovu národa“, by v stavoch mohlo vidieť pokračovanie profesionálne vymedzených
politických strán (napr. agrárna či živnostenská strana), čo by mohlo priniesť „starú nesnášanlivosť a
nesvornosť.“ Podobné stanovisko zastávalo aj Ministerstvo pravosúdia, v ktorého pripomienkach sa
naviac zdôrazňovala aj potreba „štatistického a finančného odôvodnenia stavovského zriadenia“
pred jeho samotným budovaním.41 Možno teda sumarizovať, že značná časť konzultovaných
inštitúcií a organizácií sa k osnove zákona o stavoch postavila chladne, až odmietavo.
V júni 1940 nariadil predseda Snemu, aby sa všetky pripomienky prerokovali v zmienených
snemových výboroch, ale prv než prebehli rokovania s predsedami príslušných výborov, predseda
Snemu nariadil 6. augusta toho roku prerušenie prác na zákone o stavovskom zriadení „až do
ďalšieho opatrenia.“42 Týmto skončilo legislatívne konanie o zákone o stavoch a nikdy nebolo
obnovené. Dodnes však nie je celkom jednoznačné, z akých dôvodov nebolo stavovské zriadenie
nakoniec realizované. Viacerí autori uvádzajú, že sa tak neudialo na nátlak Nemcov, ktorí ho
považovali za odporujúce záujmom nemeckej menšiny na Slovensku a národnosocialistickej
ideológii.43 Tomu nasvedčujú tiež správy nemeckých diplomatov z októbra 1940, podľa ktorých bolo
„vraj“ uskutočnenie „stavovskej výstavby slovenského štátu“ zakázané na rokovaniach v Salzburgu
z 27. a 28. júla 1940.44 Podľa Sedliaka však bola osnova zákona o stavoch stiahnutá z rokovania

37

SNA, fond SSR, škatuľa č. 85, inv. č. 1088 a).
SNA, fond ÚPV, škatuľa č. 139, 34/40. Podľa údajov z roku 1939 pracovalo 57 % pracujúceho
obyvateľstva v poľnohospodárstve a lesohospodárstve, 20 % v oblasti priemyslu a remesiel, 11,1 %
v obchode a doprave, a 7,5 % v ostatných povolaniach. PREUSS, W. Grosser Volksatlas, s. 15.
39
SNA, fond SSR, škatuľa č. 82, inv. č. 1072 b).
40
SNA, fond SSR, škatuľa č. 85, inv. č. 1088 a). Osnova zákona o stavoch tiež vychádzala z
etapovitej výstavby, tu však išlo o podstatne inak vymedzené etapy.
41
SNA, fond ÚPV, škatuľa č. 139, 34/40.
42
SNA, fond SSR, škatuľa č. 85, inv. č. 1088 c).
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Pozri napr. HUBENÁK, L. Právne dejiny Slovenska do roku 1945 II. diel, s. 271. Význam odporu
Nemcov však označuje za rozhodujúci aj Čavojský. ČAVOJSKÝ, R.: Spomienky kresťanského
odborára, s. 69.
44
ĎURICA, M. Jozef Tiso v hodnotení hitlerových diplomatov a tajných agentov, s. 181. Nemecký
vyslanec na Slovensku Hans Bernard upozorňoval už v správe z 1. apríla 1940, že uplatnenie
stavovského systému podľa encykliky Quadragesimo anno by „ako vedomý bojový prostriedok“
smerovalo „proti základným ideám štátneho a národného života v Ríši“, podobne ako tomu bolo v
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Snemu na pokyn prezidenta Jozefa Tisu, ktorý „v súhlase s mienkou svetoznámych sociálnepolitických autorít, správne usúdil, že súčasná politická i ekonomická situácia európska nie je
vhodná pre zavedenie tohoto celkom nového systému“ a jeho prípadný neúspech, „zavinený
vojnovými pomerami, alebo nátlakom systému neprajných zahraničných ekonomických partnerov,
by ľahko mohol byť zneužitý na dôkaz, že stavovské zriadenie je v praxi neprevediteľná utópia
kresťanskej sociológie.“ Prezident Tiso mal tiež vydať príkaz: „s formou počkať, obsah vykonávať!“ 45
Túto verziu podporujú aj informácie od Jána Kaššovica, slovenského diplomata a vysokého
úradníka, ktorý síce priznáva, že Nemci neboli spokojní s plánovaným stavovským zriadením, ale
rozhodujúcim faktorom bolo podľa neho stanovisko vedúcich katolíckych sociológov v Ríme k
osnove zákona o stavoch. O získanie tohto stanoviska ho, vtedy ako legačného radcu slovenského
vyslanca v Ríme, poprosil Jozef Tiso. Podľa stanoviska bola slovenská osnova „solídnym dielom“,
ale jej schválenie odporučili odložiť na pokojnejšie časy, keďže pre geografické položenie Slovenska
s jeho nepriaznivo naklonenými susedmi by mohol byť jeho hospodársky život ľahko narušený a to
by mohlo byť následne použité ako argument proti životaschopnosti stavovského zriadenia vo
všeobecnosti.46 Môžeme teda uvedené zhrnúť nasledovne: s vybudovaním stavovského zriadenia
nesúhlasila nemecká strana ako významný (a v mnohom rozhodujúci) determinant slovenskej
vnútornej a zahraničnej politiky, pripravený zákon o stavoch v jeho podobe odmietla značná časť
relevantných inštitúcií a organizácií hospodárskeho života a navyše, z taktických dôvodov sa zo
strany prezidenta Jozefa Tisu a konzultovaných katolíckych sociológov nepovažovalo za vhodné
budovať stavovský systém v období neistoty a prebiehajúcej vojny. Všetky tieto skutočnosti zrejme
spôsobili, že stavovské zriadenie tak, ako ho predvídala ústava z roku 1939, ostalo nezrealizované.
6

SYSTÉM ZÁUJMOVÝCH ZDRUŽENÍ AKO NÁHRADA STAVOVSKÉHO ZRIADENIA
Náhradu neuplatneného stavovského systému predstavoval zákon č. 297/1940 Sl. z. o
slovenských záujmových organizáciách,47 v rámci ktorých mali byť uplatnené niektoré stavovské
princípy.48 Tieto organizácie mali postavenie právnických osôb, ale boli zároveň zložkami strany –
HSĽS. Iba ony zastupovali záujmy slovenských zamestnancov a zamestnávateľov („slovenskej
pracujúcej pospolitosti“) podľa smerníc HSĽS a mali tiež pomáhať strane s riešením sociálnych,
hospodárskych a kultúrnych otázok. Podriadenosť strane bola zdôraznená v tom, že užšie
predsedníctvo malo oprávnenie zakladať alebo rozpúšťať záujmové organizácie, schvaľovať
organizačný štatút a navyše, predsedu organizácie vymenovával a odvolával predseda strany.
Strana dozerala aj na samotné hospodárenie záujmových organizácií. Hlavným účelom zákona
malo byť dosiahnutie zdravej koncentrácie záujmového zastupovania a odstránenie jeho dovtedajšiu
„roztrieštenosť a nehospodárnosť“.49 Hlavné rozdiely medzi systémom záujmových organizácií a
zamýšľaným stavovským zriadením spočívali v tom, že pri organizáciach neboli uplatnené zásady
samosprávy a autonómie, naopak uplatnil sa tam autoritatívny princíp, kedy bol predseda
organizácie menovaný predsedom strany a následne celá hierarchia funkcionárov bola menovaná
zhora nadol.50 Organizácie boli súčasťou strany, hoci mali vlastnú právnu subjektivitu, 51 neboli to
však verejnoprávne korporácie v stavovskom poňatí. Ich úlohy boli čisto poradného charakteru a
nerátalo sa s tým, že by mali vykonávať niektoré funkcie štátu. Hlavným spoločným znakom so
stavovským systémom však bolo to, že išlo o spojenie zamestnancov a zamestnávateľov do jednej
organizácie, teda uplatnenie vertikálneho prístupu namiesto horizontálneho prístupu v
hospodárskom živote.

Rakúsku v rokoch 1934 – 1938. BAKA, I. Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch
1939 – 1940, s. 191.
45
SEDLIAK, J. Pohľad na sociálnu politiku Slovenskej republiky, s. 141-142.
46
Kaššovic však uviedol, že nevie, ako presne prezident Tiso s týmto stanoviskom naložil, vedel
však, že rokovanie v Sneme boli odložené na neurčito v období po doručení stanoviska.
KAŠŠOVIC, J. V službách vlasti, s. 48-49.
47
Zákon nevzišiel z vládneho návrhu, ale z návrhu predsedu Snemu Martina Sokola a spoločníkov.
48
ČAVOJSKÝ, R. Spomienky kresťanského odborára, s. 70.
49
SNA, fond SSR, škatuľa č. 100, inv. č. 1220.
50
ČAVOJSKÝ, R. Spomienky kresťanského odborára, s. 71.
51
Pozri aj: MOSNÝ, P. Zavádzanie autoritárskych tendencií v odborovom hnutí na Slovensku podľa
zák. č. 297/1940 Sl. z., s. 72-73.
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Zákon o slovenských záujmových organizáciách bol následne abrogovaný zákonom č.
70/1942 Sl. z. o slovenskej pracujúcej pospolitosti,52 ktorým sa zaviedla regulovanejšia organizačná
štruktúra a zákon sám významnejšie upravil vnútorné fungovanie záujmových združení. Príslušníci
slovenského národa, ktorí sa živili z práce alebo poberali penziu, mali povinnosť členstva v nich. 53
Podľa zákona existovali štyri združenia: Pôdohospodárske sdruženie; Sdruženie príslušníkov
priemyslu, živnosti a peňažníctva;54 Sdruženie príslušníkov slobodných povolaní a Sdruženie
štátnych a verejných zamestnancov. Združenia zastupovali záujmy svojich členov, starali sa o nich a
pomáhali HSĽS pri riešení sociálnych, kultúrnych a hospodárskych otázok. Združenia spoločne
tvorili „vrcholnú organizáciu“ Slovenskú pracujúcu pospolitosť (SPP), ktorá zastupovala združenia
navonok, usmerňovala ich činnosť, dozerala nad plnením ich úloh a vykonávala opatrenia
spoločného záujmu združení. Združenia a SPP boli právnickými osobami a zložkami HSĽS.
Predsedu SPP a predsedov združení vymenovával a odvolával predseda strany – hierarchická
štruktúra bola kreovaná zhora nadol.55 Aj tento systém SPP a štyroch združení mal sledovať, popri
účelu „prevýchovy národa“,56 odstránenie rozporov, vyrovnanie protichodných záujmov a
dosiahnutie sociálneho a triedneho zmieru. V ostatných ohľadoch sa však od stavovského zriadenia
líšil približne rovnako ako vyššie zmienený systém slovenských záujmových organizácií z roku 1940.
7

ZÁVER
Systém záujmových organizácií a aj systém Slovenskej pracujúcej pospolitosti tak nebol
uskutočneným stavovského zriadenia podľa jeho ideových východísk (najmä pre Slovensko
relevantné dielo M. Salatňaya), ani ústavy z roku 1939, ale iba jeho veľmi čiastočnou náhradou v
rámci štátostrany HSĽS. Stavovské zriadenie ostalo zamýšľaným, ale nikdy plne realizovaným
konceptom v rámci politického a hospodárskeho života Slovenskej republiky (1939 – 1945).
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AMNESTIA AKO SÚČASŤ MIEROVÝCH ZMLÚV
Peter Nágl
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Tento príspevok stručne charakterizuje inštitút amnestie ako súčasť mierových zmlúv
s tým, že prináša krátky prierez textami mierových zmlúv, ktoré obsahovali amnestiu.
Kľúčové slová: Amnestia, mierová zmluva
Abstract: This paper focuses on brief characterization of the institute of amnesty as the part of the
peace treaties and offers a short selection of peace treaties that contained amnesties.
Key words: Amnesty, peace treaty

1

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA AMNESTIE
Slovo amnestia má svoj základ v gréckom jazyku v ktorom bolo používané vo význame zabudnutie.1 Inštitút amnestie je všeobecne považovaný za normatívny právny akt adresovaný
individuálne neurčeným osobám identifikovateľným až po jej vydaní, ktorým sa celkom alebo sčasti
odpúšťa právoplatne uložený trest alebo zahládza odsúdenie páchateľom ktorí spĺňajú určité
predpoklady
Adresáti amnestie nie sú v samotnej amnestii konkrétne špecifikovaní. Ich okruh je určený
inak - označením trestného činu, druhom a výškou uloženého trestu, charakteristikou činu alebo
dobou spáchania trestného činu. Amnestia tak môže byť adresovaná napríklad - všetkým, ktorí sa
podieľali na určitej kriminálnej činnosti alebo inej trestnej činnosti, všetkým páchateľom určitej
skupiny, všetkým porušiteľom určitého zákona, či všetkým páchateľom ktorí spáchali trestné činy v
určitom časovom období. Amnestia sa teda primárne udeľuje za skutok určitého skutok, právny
význam nemá počet osôb, ktorým sa udeľuje ani ich totožnosť.
Ottův slovník naučný uvádza: „Amnestie v právu trestním znamená udělení milosti, které
vztahuje se souborně k celé nějaké řadě osob nebo činů trestných.“2
V Blackovom právnickom slovníku sa k adresátom amnestie uvádza: „Amnestie je
zpravidla obecná, adresovaná celé skupině osob nebo celému společenství...“ 3
Amnestia sa v praxi udeľuje za mimoriadne široký okruh trestných činov rôznej závažnosti,
napr. – zrada, protištátna činnosť, vzbura, vyhýbanie sa odvodu na vojenskú službu, emigráciu,
neplatenie daní, amnestia existuje napríklad aj v podobe tzv. zbraňovej amnestie (držba
nelegálnych zbraní nie je pri ich odovzdaní do istého termínu považovaná za trestný čin).
Amnestia je výsledkom snahy každého právneho systému „zmäkčovať spravodlivosť
milosťou.“ Reflektuje na potrebu existencie systému, ktorý by si zachovával reziduálnu silu na
príležitostnú modifikáciu prílišnej tvrdosti aplikácie právnych noriem na konkrétny prípad.
Inštitút amnestie možno radiť k právnym inštitútom, ktoré existujú veľmi dlhú dobu. Slovník
veřejného práva Československého napr. uvádza že: „Právo udíleti milost ve věcech trestních je
institucí pradávnou. Nehledíme-li k dobám najstarším, stalo se toto právo s rostoucí mocí
zeměpanskou výlučným právem zeměpáana, tkvícim až již v jeho právu dávati zákony a stanoviti
výnimky z nich, či v jeho nejvyšším právu soudcovském.“4

1

O´SHEA. A: Amnesty for crime in international law and practice, Kluwer Law International, 2002,
str. 6
2
Ottův slovník naučný, Sdružení pro Ottův slovník náučný, Argo/Paseka 1996, str. 181
3
BLACK, H.C.: Black´s law dictionary, West publishing co., 1990, str. 1025
4
HÁCHA, E. a kol.: Slovník veřejného práva Československého, reprint pôvodného vydania,
EUROLEX BOHEMIA, 2000, str. 1.
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2
2.1

AMNESTIA V EURÓPSKYCH MIEROVÝCH ZMLUVÁCH
Mierové zmluvy sedemnásteho až devätnásteho storočia
Amnestie boli v priebehu dejín udeľované z mnohých rôznych dôvodov, napríklad – amnestia
z dôvodu posilnenia postavenia panovníka, amnestia ako spôsob urovnania občianskych nepokojov
vnútri krajiny, amnestia z dôvodu oslavy významného dňa pre daný štát, amnestia ako odpoveď na
medzinárodný nátlak na krajinu.
Amnestie sa v minulosti po dobu niekoľkých storočí udeľovala po vojnových konfliktoch
medzi štátmi a to z dôvodu napomáhania uzatvorenia mieru. Amnestia tento účel plnila tak, že sa
stávala súčasťou mierových zmlúv prijatých štátmi po ukončení vojnového konfliktu. O´Shea
uvádza: „Inštitút amnestie si zachoval svoju tradičnú formu ako súčasť mierových zmlúv
uzatváraných po ukončení vojen až dovtedy, pokým často dochádzalo medzi štátmi k vojnovým
konfliktom.“5
Tridsaťročná ročná vojna (1618-1648) predstavovala do tej doby jeden z najničivejších
vojnových konfliktov. Európa bola bojmi vyčerpaná a na zabezpečenie mieru bolo potrebné, aby sa
zabudlo na zločiny ktoré boli spáchané počas vojny. Z toho dôvodu bola ako súčasť tejto mierovej
zmluvy prijatá amnestia. Text amnestie bol pritom priamo súčasťou Vestfálskej mierovej zmluvy. Aj
vďaka tejto amnestii priniesla Vestfálska mierová zmluva vyčerpanej Európe vytúžený mier.
Amnestia bola udelená na základe článku II Vestfálskej mierovej zmluvy, ktorý stanovil: “ Na
jednej aj na druhej strane dochádza k udeleniu amnestie za všetko, čo bolo spáchané od začiatku
týchto problémov, nech už došlo k spáchaniu týchto činov na hoci akom mieste alebo hoci akým
spôsobom. Žiadna strana, pod akoukoľvek zámienkou nedopustí aby došlo k páchaniu
nepriateľských činov, nebude udržiavať nepriateľstvo a nebude spôsobovať akékoľvek problémy
druhej strane, ani jej obyvateľom a to ani svojím konaním ani konaním iných, ani skryte ani verejne,
ani priamo ani nepriamo, neprihliadajúc na žiadnu skôr prijatú dohodu ktorá by bola s touto
v rozpore. Obe strany sa zaväzujú že nebudú konať a zabezpečia aby sa konalo tak, že nikto
neutrpí žiadne zlo ani krivdu. Všetko o čom bolo rozhodnuté na jednej aj na druhej strane pred
vojnou aj počas vojny či už ústne alebo písomne a neľudské konanie ku ktorému došlo bude celkom
zabudnuté a to takým spôsobom, že čo by mohlo byť požadované jednou stranou od druhej na
základe vyššie uvedeného bude pochované do večného zabudnutia.” 6
Na základe pozitívnej skúsenosti s amnestiou, ktorá bola súčasťou Vestfálskej mierovej
zmluvy dochádza od druhej polovice 17. storočia pri podpise mierových zmlúv po ukončení
vojnových konfliktov k zakomponovaniu amnestie do textu mierovej zmluvy.
Mierové zmluvy, ktoré uzatváralo Francúzsko v 17. storočí za vlády Ľudovíta XIV často
zahŕňali amnestie. Amnestiu obsahovali tri veľké mierové zmluvy toho obdobia uzatvorené
Francúzskom.
Článok IV Pyrenejskej mierovej zmluvy, ktorá bol podpísaná medzi Francúzskom a
Španielskom v roku 1659 stanovuje: “Čokoľvek, čo bolo vykonané alebo čo sa stalo počas vojny sa
má podrobiť večnému zabudnutiu.”
Amnestiu obsahuje aj Nijmegenská mierová zmluva medzi Francúzskom a Holandskom z
roku 1678. Článok III Nijmegenskej mierovej zmluvy stanovuje: „Medzi kráľmi oboch krajín, ich
štátmi a ich poddanými bude existovať večné priateľstvo.“7
Do tretice obsahuje amnestiu aj Ryswická mierová zmluva z roku 1697. Bola ňou ukončená
deväťročná vojna, medzi Francúzskom a alianciou tvorenou Anglickom, Svätou ríšou rímskou
a Španielskom. Článok III Ryswickej mierovej zmluvy obsahuje takéto ustanovenie: „Všetky trestné
činy, krivdy a utrpené škody, ktoré kráľ Veľkej Británie a jeho poddaní, alebo už zmienený
Kresťanský kráľ a jeho poddaní, utrpeli jeden od druhého počas vojny budú zabudnuté, tak aby ani
jedna strana alebo jej poddaní na ich základe alebo z akéhokoľvek iného dôvodu alebo zámienky

5

O´SHEA, A.: Amnesty for crime in international law and practice, London: Kluwer Law International
2002, strana 8, voľný preklad
6
The treaty of Westphalia, [citované 16.6.2011], dostupné z: http://www.nobilityassociation.com/PDF%20Files/The%20Treaty%20of%20Westphalia%20Full%20Text.pdf , voľný
preklad
7
O´SHEA, A.: Amnesty for crime in international law and practice, London: Kluwer Law International
2002, strana 10, voľný preklad
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nemohli pôsobiť alebo nemuseli znášať nepriateľské činy alebo obťažovanie, či už tajne alebo
otvorene, priamo alebo nepriamo.“8
Amnestiu zahŕňali aj mierové zmluvy uzatvorené v 18. storočí. Medzi najvýznamnejšie z nich
patrí mierová zmluva z Aix-La-Chapelle z roku 1748, Hubertsburská mierová zmluva z roku 1763
a Parížska mierová zmluva z roku 1763.
Hubertsburskou mierovou zmluvou z roku 1763 bol ukončený veľký vojnový konflikt 18.
storočia - sedemročná vojna v ktorej stáli Prusko, Veľká Británia a Hanover proti Rakúsku, Ruskej
ríši, Francúzsku Švédsku a Sasku. Hubertsburská mierová zmluva obsahovala po Vestfálskom
miery dovtedy najdetailnejšiu úpravu amnestie. Článok II Hubertsburskej mierovej zmluvy stanovil:
„Obe strany udeľujú všeobecnú amnestiu a úplne vymažú z ich pamäte všetky nepriateľstvá, straty,
utrpené škody a krivdy akejkoľvek povahy, spáchané alebo podporované stranami zmluvy počas
nedávnych nepokojov. Nepriateľstvo sa už nikdy nebude spomínať a nebude sa žiadať ani žiadna
náhrada pod akoukoľvek zámienkou. Nijaká osoba ani na jednej stane nebude nikdy braná na
zodpovednosť, ale bude mať úžitok z tejto amnestie a jej následku, a to aj napriek existencii
rozhodnutí, ktoré by boli s touto zmluvou v rozpore. Všetky predpisy, ktorými sa nariadila
konfiškácia sa rušia a všetok skonfiškovaný alebo zabavený majetok bude vrátený jeho majiteľom,
ktorým bol odňatý počas nedávnych nepokojov.“9
Začiatok 19. storočia bol poznamenaný najmä snahou európskych krajín zabrániť
Francúzsku pod vedením Napoleona získať hegemóniu v Európe. Hoci Francúzsko v minulosti
často zahŕňalo amnestie do svojich mierových zmlúv, ani jedna z mierových zmlúv zo začiatku 19.
storočia (mierová zmluva z Luneville z roku 1801, mierová zmluva z Amien z roku 1802, mierová
zmluva z Bratislavy z roku 1805 a ani mierová zmluva z Tylžu z roku 1807) uzatvorená medzi
Francúzskom a jeho súpermi neobsahovala amnestiu. Jedným z dôvodov môže byť ten, že ani na
jednej strane konfliktu (a najmä na strane Napoleonovho Francúzska, ktoré chcelo ďalej rozširovať
svoju vládu nad Európou) nebol záujem o dosiahnutie trvajúceho mieru. Zároveň napoleonské vojny
netrvali tak dlho, aby vyvolali v aktéroch konfliktu túžbu po trvalom miery.
Až neskôr v priebehu vojny, keď sa Napoleonovmu Francúzsku postupne prestalo vo vojne
dariť sa stala amnestia súčasťou Parížskej mierovej zmluvy z roku 1814. Článok XVI Parížskej
mierovej zmluvy stanovil: „Zmluvné strany sa rozhodli pochovať do večného zabudnutia nezhody
ktoré zmietali Európou, vyhlasujú a sľubujú, že nijaká fyzická osoba, akéhokoľvek pôvodu
a postavenia z krajín obnovených a postúpených touto zmluvou, nebude žalovaná, obťažovaná, či
už na osobe alebo na majetku, pod akoukoľvek zámienkou, či už na základe jej konania, politických
názorov alebo jej väzieb na jednu zo zmluvných strán, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu
s výnimkou konania ku ktorému dôjde až po uzatvorení tejto zmluvy. “10
Medzi ďalšie mierové zmluvy 19. storočia, ktoré obsahovali amnestiu patrí mierová zmluva
zo Drinopolu z roku 1829 uzatvorená po vojnovom konflikte medzi Ruskom a Osmanskou ríšou
a taktiež mierová zmluva San Stefana z roku 1878 a z Konštantínopolu z roku 1879, ktorými bol
vojnový konflikt medzi Ruskom a Osmanskou ríšou finálne ukončený.
Článok XVII mierovej zmluvy so San Stefana stanovil: „Plná a kompletná amnestia je
udelená vznešenou portou [ottomanská diplomatická hodnosť pozn. autora] všetkým ottomanským
poddaným, ktorí sa zúčastnili nedávnych udalostí a všetky osoby, ktoré boli uväznené alebo
poslané do exilu z tohto dôvodu majú byť prepustené na slobodu.“11
2.2

Mierové zmluvy dvadsiateho storočia
V prvej štvrtine dvadsiateho storočia bolo prijatých niekoľko mierových zmlúv ktoré
obsahovali amnestiu.
Prvá svetová vojna bola ukončená niekoľkými mierovými zmluvami uzatvorený mezdi štátmi
dohody na jednej strane a ústrednými veľmocami na druhej strane. Pôvodne mierové zmluvy
ktorými bola ukončená prvá svetová vojna obsahovali ustanovenia na základe ktorých mali byť
8

O´SHEA, A.: Amnesty for crime in international law and practice, London: Kluwer Law International
2002, strana 11, voľný preklad
9
The treaty of Hubersburg, [citované 1.1.2012]
http://www.historyofwar.org/articles/treaty_hubertusburg.html
10
The treaty of Paris, [citované 16.6.2011], dostupné z:
http://en.wikisource.org/wiki/Treaty_of_Paris_(1814), voľný preklad
11
The preliminary treaty of Peace, signed at San Stefano [16.6.2011], dostupné z:
http://pages.uoregon.edu/kimball/1878mr17.SanStef.trt.htm, voľný preklad
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potrestaní jej hlavní vinníci. Tento plán však nevyšiel a nakoniec viaceré z nich amnestiu
obsahovali.
Článok 227 mierovej zmluvy z Versailles uzatvorenej v roku 1918, ktorá bolo podpísaná
víťaznými štátmi Dohody a Nemeckom stanovil: „Spojenecké a pridružené sily verejne obžalujú
Villiama II z rodu Hohenzollern, bývalého Nemeckého cisára z najhrubšieho porušenie zásad
medzinárodnej mravnosti a posvätnej autority zmlúv. Bude zriadený špeciálny tribunál aby proti
obvinenému viedol trestné konanie.“12 Tento cieľ sa však nepodarilo dosiahnuť, keďže cisár utiekol
do Holandsko, ktoré ho odmietlo vydať.
Amnestiu obsahovala aj Brest - Litovská mierová zmluva uzatvorená medzi Ruskom
a Nemeckom v roku 1918, a to v článku VII, ktorý stanovil: „Každá zo zmluvných strán udelí
občanom druhej strany imunitu od potrestania v súlade s nasledujúcimi zásadami:
1
Každá zmluvná strana udelí vojnovým zajatcom druhej strany plnú imunitu od potrestania za
ich konanie, ktoré podlieha súdnemu alebo disciplinárnemu trestu.
2
Každá zmluvná strana udelí civilným zajatcom druhej strany, ktorí boli internovaní alebo
deportovaní počas vojny, plnú imunitu za konanie, ktorého sa dopustili počas internácie
a deportácie, a ktoré podlieha súdnemu alebo disciplinárnemu trestu.
3
Každá zmluvná strana udelí všetkým občanom druhej strany plnú imunitu od potrestania za
trestateľné činy, ktoré spáchali na prospech tejto druhej strany a takisto aj za odchýlky
od výnimočných zákonov prijatých vo vzťahu k občanom znepriatelenej krajiny.
4
Imunita od potrestania udelená v článku 1 a 2 sa nevzťahuje na konanie ku ktorému došlo po
ratifikácii tejto zmluvy.“13
Amnestiu tiež obsahovala Lausannská mierová zmluva z roku 1923 uzatvorená medzi
víťaznými mocnosťami a Tureckom. Táto mierová zmluva obsahovala amnestiu, ktorá sa
vzťahovala na masaker Arménov Turkami počas prvej svetovej vojny. Išlo o zmenu oproti pôvodnej
Sévreskej mierovej zmluve z roku 1920 uzatvorenej medzi rovnakými aktérmi, ktorá počítala
s trestným stíhaním Turkov za tento masaker.
Od roku 1928 keď bol prijatý Briand-Kellogovho paktu sa amnestia ako súčasť
medzinárodných zmlúv postupne prestala používať.
Mierové zmluvy ktorými bola ukončená 2. svetová vojna už neobsahovali ani jednu
amnestiu., naopak, víťazné krajiny trvali na stíhaní tých, ktorí boli zodpovední za nemeckú vojnovú
mašinériu.
Mierové zmluvy s Nemeckom, Talianskom, Rumunskom, Bulharskom ani s Maďarskom
neobsahovali amnestiu. V prípade Bulharska, Rumunska a Maďarska mierové zmluvy explicitne
vyžadovali spoluprácu pri zadržaní a súdení vojnových zločincov. V roku 1945 bola podpísaná
dohoda o stíhaní a potrestaní hlavných vojnových zločincov štátov európskej osi (stala sa základom
neskôr vytvoreného tribunálu v Norimbergu). Norimberským tribunálom bolo následne súdených 22
nacistických vojnových zločincov.
3

ZÁVER
Na základe vyššie citovaných textov mierových zmlúv zo sedemnásteho až dvadsiateho
storočia a s prihliadnutím na historické okolnosti, ktoré predchádzali prijatiu týchto amnestií sa dá
podľa názoru autora zovšeobecniť, že k zakomponovaniu amnestie do textu mierovej zmluvy
v čase pred zákazom použitia sily v medzinárodnom práve pri riešení konfliktov (Briand-Kellogov
pakt) dochádzalo najmä vtedy, keď vojnový konflikt, ktorý bol prijatím mierovej zmluvy ukončený
nemal „jasného“ víťaza, ktorý mohol druhej strane po ukončení konfliktu nadiktovať podmienky
ďalšieho spoločného mierového fungovania a keď obe strany vojnového konfliktu mali zámer
ustanoviť trvajúci mier.
V 20. storočí sa amnestia ako súčasť mierových zmlúv využívala stále menej a to z dôvodu,
že počet vojen medzi štátmi a riziko ich obnovenia výrazne kleslo. Taktiež k tomu pravdepodobne
prispela kooperácia medzinárodného spoločenstva v otázkach medzinárodného práva
a bezpečnosti.
Amnestia sa v 20. a 21. storočí neprestala využívať, prestala však byť súčasťou mierových
zmlúv.
12

The Versailles Treaty [16.6.2011], dostupné z:
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/versailles_menu.asp, voľný preklad
13
Peace treaty of Brest Litovsk [16.6.2011], dostupné z:
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/bl34.asp#chap7, voľný preklad
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BIZARNÉ PROCESY MINULOSTI - ORDÁLY, BOSORKY
A ZVIERATÁ V SÚDNYCH PROCESOCH
Marta Rajková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok skúma tri bizarné fenomény stredoveku – ordály, procesy s bosorkami
a procesy so zvieratami. Všetky tri sú z dnešného pohľadu iracionálnymi, priam absurdnými formami
výkonu spravodlivosti, na ktoré sa dnes už pozeráme až z recesiou. Všetky tri majú pôvod v zásade
v staroveku, vrcholili v stredoveku, no niektoré z nich pretrvali až do neskorého novoveku.
V príspevku ich skúmam najmä z hľadiska ich miesta a funkcie v uhorskom práve. Na záver sa
zamýšľam nad otázkami prečo boli takéto procesy v minulosti vôbec potrebné, vďaka čomu sa
v právnom poriadku ujali, akú úlohu v nich zohrávala cirkev, ako aj nad tým, prečo sa uplatňovali na
niektorých územiach viac, inde menej alebo vôbec.
Kľúčové slová: ordály, bosorky, zvieratá pred súdom
Abstract: The article deals with three bizarre phenomena of the Middle Ages – the ordeals, witch
trials and animal trials. From today's perspective they were all irrational, I would even say absurd
forms of administration of justice and today are mostly treated larkingly. Basically, they all originated
in the ancient world, culminated in the Middle Ages, though some of them persisted till the modern
times. However, I tried to focus on their development and function within the law of the Hungarian
Kingdom. Consequently, I am about to answer a few questions, such as why such trials were
necessary in the past, what was the guaranty of their longevity in the legal system, what role did the
Church play in these trials and why were they more common at some places, whereas they did not
occur at some other territories at all.
Key words: ordeals, witchcraft, animals on trial
1

ÚVOD
Strach, iracionalita, určitý vplyv cirkvi resp. náboženstva. Minimálne tieto tri znaky majú na
prvý pohľad spoločné tri bizarné inštitúty, ktoré vo svojom príspevku skúmam.
Ordály, nazývané tiež božie súdy boli známe už v starovekej Mezopotámii. Chammurapiho
zákonník prikazoval vykonať ordál v prípade obvinenia z čarodejníctva.1 Skúška vodou sa
v Mezopotámii vykonávala tiež voči nevernej manželke.2 Vina nevernej manželky sa dokazovala
prostredníctvom vody aj v starovekom Izraeli, aj keď trochu inak. Obvinená tu nebola ponorená do
vody, ale musela ju vypiť.3 Ordály boli známe aj v starovekom Ríme, Grécku, aj v Ázii či v Afrike.
Vykonávanie ordálov preniklo aj do stredoveku a kulminovalo v 9.-12. storočí. V príspevku sa
1

„§2 Ak niekto niekoho obvinil z čarodejníctva, avšak nepreukázal mu to, ten kto bol obvinený
z čarodejníctva, pôjde k Rieke, do Rieky sa ponorí a ak ho Rieka zdolá, ten, kto ho obvinil, si vezme
jeho majetok (…).“ Zákony Chammurapiho. In: BEŇA, J.: Pramene k dejinám práva – Starovek, s.
36.
2
„§132 Ak na manželku niekoho bolo ukázané prstom kvôli inému mužovi, ona však nebola s iným
mužom pristihnutá, keď spala u neho, ponorí sa kvôli svojmu mužovi do Rieky.“ Tamže, s. 44.
3
„Kňaz privedie ženu a postaví ju pred Hospodina. (…) Kňaz bude mať v ruke horkú vodu
pôsobiacu prekliatie. (…) kňaz zaprisahá ženu zaklínajúcou prísahou — nech Hospodin naloží s
tebou medzi tvojím ľudom podľa prísažnej kliatby; nech Hospodin dá, aby tvoje lono potratilo a
brucho ti napuchlo (…) Potom kňaz napíše tieto kliatby na listinu a zmyje ich do horkej vody. Nato
dá žene vypiť horkú vodu pôsobiacu prekliatie, aby ju prenikla a vyvolala v nej horkosť. (…) Nato dá
žene vypiť vodu. Keď vodu vypila, a ak sa poškvrnila a voči mužovi sa dopustila nevery, voda
pôsobiaca prekliatie ju prenikne ako trpká bolesť, brucho jej napuchne, lono potratí. Taká žena sa
medzi svojím ľudom stane kliatbou.“ (Nm 5, 12-28)
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budem venovať najmä ordálom typickým v našich právnych dejinách, a teda v stredovekom
a novovekom Uhorsku.
S ordálmi úzko súviseli aj procesy s bosorkami. V uhorskom práve sa procesy s bosorkami
držali prekvapivo dlho, až do druhej polovice 18. storočia. Prenasledovanie bosoriek v Európe sa
rozmohlo po roku 1487, keď vyšlo dielo Malleus Maleficarum (Kladivo na čarodejnice) H. Kramera a
(údajne aj) J. Sprengera, ako akási pomôcka pri prenasledovaní a potláčaní čarodejníctva.
V príspevku predstavím tento fenomén plný povier v kontexte uhorského práva.
Azda najbizarnejším dojmom pre dnešného pozorovateľa pôsobia procesy so zvieratami, t.j.
trestné konania, ktorých subjektom je zviera. Išlo o jav typický najmä pre západnú Európu.
V uhorských dejinách procesy takéhoto druhu neboli zaznamenané. Zaujalo ma, prečo sa niektoré
iracionálne inštitúty vyskytujú niekde viac, inde menej alebo vôbec. Čo majú spoločné tieto tri
bizarné druhy procesov a prečo tak dlho pretrvali v právnych poriadkoch aj vyspelých krajín? Ako je
vôbec možné, že to, čo považujeme dnes za nezmyselné a komické, bolo kedysi bežným javom
v súdnom konaní?
2

JEDNOTLIVÉ PROCESY V PRÁVNOM KONTEXTE
Ordály – božie súdy
Stredoveké pramene ako Lex Burgundionum alebo Fredegarova kronika používajú termín
iudicium Dei. Anglosaské pramene 10. a 11. storočia už používajú termín ordal alebo jeho
polatinčenú formu ordalium.4
V pozadí ordálov stála viera, strach z boha5 a náboženská myšlienka, že v poriadku spočíva
mier, narušiteľ preto koná proti poriadku spoločenstva, prírody a božieho poriadku sveta. Jeho delikt
je zavrhnutiahodný a preto musí zvíťaziť spravodlivosť.6 Základnou premisou ordálu bolo, že dobro
resp. spravodlivosť vždy zvíťazí, pričom boh nedopustí, aby spravodliví trpeli a vinníci zostali
nepotrestaní.7
V Uhorsku využívané formy ordálu boli jednostranné alebo dvojstranné. Jednostrannou
formou ordálu bola aj jednoduchá prísaha pred súdom. Často dokonca viac odstrašujúca ako iné
formy ordálu, pretože krivá prísaha nikdy nezostala nepotrestaná. 8 Ďalšími jednostrannými ordálmi
boli skúška horúcou vodou (keď musel obvinený vytiahnuť z vriacej vody prsteň alebo kameň).
Skúška studenou vodou, údajne gótskeho pôvodu, sa uplatňovala najmä u žien, predovšetkým
v procesoch s bosorkami. Obvinenú zviazanú hodili do hlbšej vody. Ak sa potopila, znamenalo to,
že je nevinná, ak ostala na hladine, platilo, že je vinná, lebo vinníka ani len voda neprijme. Skúška
krížom spočívala v tom, že viacerí podozriví stáli v kostole pred krížom s upaženými rukami. Stojac
tam takto v tvare kríža sa čakalo na to, ktorému z nich ako prvému padnú ruky a teda prehrá. Pri
skúške jedlom dali obvinenému do úst chlieb alebo syr. Keď nemal problémy prehltnúť ho bez žutia,
bol nevinný. V Uhorsku bola známa aj skúška nad mŕtvym. Všetci podozriví boli privolaní nad mŕtve
telo a dotkli sa rany. Keď rana pri dotyku začala krvácať, znamenalo to, že sa našiel vinník. Ďalšou
bola skúška ohňom, keď obvinený musel chodiť po žeravom uhlí alebo železe. Iný druh skúšky
ohňom sa vykonával v kostole, počas omše. Predtým sa však obvinený tri dni postil o chlebe
a vode. Kňaz posvätil železo, rozžeravil ho a vložil obvinenému do ruky, ktorý s ním musel prejsť
určený počet krokov, spravidla 9 až 12. Ruku mu zavinuli, zapečatili a na tretí deň skontrolovali. Ak
sa rana dobre hojila, obvinený sa osvedčil a teda zbavil obvinenia. Naopak, v prípade, že mu rana
hnisala a nehojila sa, bol vinný.9 O skúškach ohňom sa dozvedáme najmä vďaka Varadínskemu
registru (1208-1235), ktorý je súpisom ordálov vykonaných takmer výlučne touto formou (v
niektorých prípadoch išlo „len“ o ordál prísahy). Za 27 rokov bolo na tomto vierohodnom mieste
uskutočnených 389 ordálov, čo vychádza v priemere na 14-15 prípadov ročne.10 V Uhorsku menej
a.

4

NOTTARP, H.: Gottesurteilstudien, s. 15-16.
Váradi regestrum – Budapest, 1898, s. 40.
6
NOTTARP, H.: Gottesurteilstudien, s. 17.
7
Por. NOTTARP, H.: Gottesurteilstudien, s. 24;, Magyar Néprajzi Lexikon. Istenítélet. Dostupné na
internete < http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-1584.html> [cit. 26-2-2014].
8
Váradi regestrum – Budapest, 1898, s. 37.
9
Váradi regestrum – Budapest, 1898, s. 42-46 ; Magyar Néprajzi Lexikon. Istenítélet. Dostupné na
internete < http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-1584.html> [cit. 26-2-2014]; MEZEY, B.: Magyar
jogtörténet, s. 413-414.
10
NOTTARP, H.: Gottesurteilstudien, s. 189.
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známe ordály, alebo ordály používané skôr v zahraničí boli okrem toho preskakovanie ohňa, či
vypitie jedu.
Medzi dvojstranné ordály vykonávané v Uhorsku patril súboj. Mečom mohli bojovať iba
slobodní šľachtici, neslobodné obyvateľstvo len palicami. Súboj spravidla neviedol k smrti porazenej
osoby.11 Dvojstranným ordálom bol tiež výlučne na náhode spočívajúci ordál lósom.
Niektorí autori vidia počiatky ordálu v uhorskom práve už v k dekrétoch Štefana I. Osoba
nachádzajúca sa v otroctve mohla získať svoju slobodu späť iudicium legale faciens12, kde
„iudicium“ sa interpretuje ako ordál.13 Iní hovoria, že ordál sa spomína prvýkrát až v zákonoch
Ladislava. Ten nariadil, aby sa obvinení v prípade hromadnej krádeže rozdelili do skupín po
desiatich, pričom za každých desiatich bude jeden „niesť železo“. Ladislav tiež upravil počet
svedkov aj odmenu prináležiacu kňazovi.14 Kráľ Koloman zakázal vykonávanie skúšky ohňom
a vodou na akomkoľvek mieste, iba v biskupskom sídle alebo pred väčšou kapitulou, akou bola
Bratislava alebo Nitra.15 Z iných prameňov sa však dozvedáme, že ordály sa vykonávali aj na iných
miestach, ako týchto dvoch (Ostrihom, Kaloča, Eger, Varadín, Budín, Arad, Stoličný Belehrad).16 IV.
lateránsky koncil v roku 1215 zakázal požehnávať a posväcovať miesta i nástroje používané pri
ordáloch. Zrejme aj toto bolo dôvodom postupného úpadku ordálov v Európe, najskôr v Anglicku,
Dánsku a Normandii.17 Napriek tomu v Uhorsku sa aj po tomto dátume stretávame s ordálmi (viď už
spomenutý Varadínsky register). Napokon budínsky koncil v roku 1279 zakázal cirkvi podieľať sa na
ordáloch. Od Anjouovcov sa s ordálmi v uhorskom práve už nestretávame. Výnimkou bol súboj
a tiež skúška vodou a váhou v procesoch s bosorkami.18
Boží súd – ordál nebol súd v pravom zmysle slova. Išlo o dôkazný prostriedok súdneho
konania, teda slúžil sudcovi ako podklad pre rozhodnutie vo veci. 19 Cirkev sa síce podieľala na
výkone ordálu za odmenu, ale predvolanie a vynesenie rozsudku prináležalo svetskému súdu.20
Nemožno povedať, že ordál bol v Uhorsku obzvlášť často využívaný. Skôr sa používal
v dlhotrvajúcich sporoch s prieťahmi, keď iné – racionálnejšie – dôkazné prostriedky neboli účinné.
Ordály sa nepoužívali iba v trestnoprávnych veciach, ale napríklad aj v prípade porušenia zmluvy,
pri omeškaní dlžníka21 alebo v sporoch o dedičstvo a iných majetkovoprávnych sporoch.
b.

Procesy s bosorkami
Slovo „bosorka“ (po maďarsky „boszorkány“) pochádza zo starotureckého basirqan, čo
znamená tlačiť, stláčajúci.22 Slovo „čarodejnica“ je všeslovanské a údajne pochádza zo slova „čiary“.
Staroslovanské čarodejnice vraj veštili z čiar urobených do popola.23
11

Ordál súbojom sa uplatňoval v prípade nevery, velezrady, falšovania peňazí, zneužitia
patronátneho práva, obsadenia sídla, násilností, vraždy, lúpeže, znásilnenia, dedičských sporov atď.
Matej Korvín zakázal súboje v prípade násilností a majetkovoprávnych sporov. Váradi regestrum –
Budapest, 1898, s. 48.
12
„Sed si anis actenus in servitute retentus pro libertate sui tuenda iudicium legale faciens securus
extiterit, tantummodo libertate fruatur et ille, a quo in servitute tenebatur, nichil reddat.“ (Stephanus
I:XXII) BAK, J. M. – BÓNIS, Gy. – SWEENEY, J. R. (ed.): Decreta regni mediaevalis Hungariae, s.
6.
13
Tamže, s. 80.
14
Szent László Király Dekrétomainak Első Könyve, 28. Fejezet. Dostupné na internete:
<http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=426> [cit. 26-2-2014].
15
Kálmán Király Dekrétomainak Első Könyve, 22. Fejezet. Dostupné na internete: <
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=426> [cit. 26-2-2014].
16
UHRIN, D.: A Váradi regestrum veneficiummal és maleficiummal kapcsolatos esetei, s. 138.
17
CAENEGEM, R. C. van: Legal History. A European Perspective. London – Rio Grande:
Hambledon Press, 1991, s. 88. Citované podľa: UHRIN, D.: A Váradi regestrum veneficiummal és
maleficiummal kapcsolatos esetei, s. 136.
18
MEZEY, B.: Magyar jogtörténet, s. 415.
19
NOTTARP, H.: Gottesurteilstudien, s. 23.
20
MEZEY, B.: Magyar jogtörténet, s. 413.
21
NOTTARP, H.: Gottesurteilstudien, s. 23.
22
A magyar nyelv történeti - etimológiai szótára. Citované podľa: POLONKAI, É.: A magyarországi
boszorkányperek története, s. 3.
23
JESENSKÝ M. – PAVELKOVÁ, A. – TKÁČOVÁ, L.: Čarodejnice, alchymisti a hľadači pokladov na
Slovensku, s. 46.
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V tejto súvislosti je potrebné ujasniť si terminológiu.
Už dekréty Štefana I. rozlišujú medzi jednotlivými kategóriami bosoriek/čarodejníc. Ak niekto
prichytí strigu (striga), má ju odovzdať kňazovi a prikázať jej pôst. Po druhýkrát sa jej vypáli na telo
znak hanby kostolným kľúčom. Ak ju prichytia aj tretíkrát, odovzdá sa súdu. (II. 31.) Ďalej rozlišuje
skutky maleficium24 a veneficium25, za čo má byť previnilec, muž alebo žena odovzdaný do rúk
poškodenému. Sortilegus26 sa vydá biskupovi na vyšľahanie bičom (II. 32.)
Podľa zákonov Ladislava mali byť strigy (striga) a pobehlice (meretrix) vydané biskupovi,
ktorý s nimi naložil, ako uznal za správne. (I. 34.)
Kráľ Koloman vyhlásil, že strigy, ktoré neexistujú, nemožno stíhať (I. 57.) 27. Bosoráctvo,
čarodejníctvo, miešanie jedov, veštenie bolo naďalej trestné.28 Kto teda boli strigy, ktorých
existenciu Koloman popieral? Vychádzajúc z latinského výrazu stryx29 ide o nočnú bytosť, ktorá saje
ľuďom krv a živí sa ľudským mäsom. Podľa Lex Salica ak sa preukázalo, že striga zožrala človeka,
zaplatí osem tisíc denárov. Existenciu tejto bytosti však cirkev v 8. storočí poprela. O niečo neskôr
Canon Episcopi – vydaný okolo roku 900 – hrozil exkomunikáciou tomu, kto veril, že strigy existujú.
Teologicky vzdelaný Koloman teda zrejme uplatňoval stanovisko cirkvi, keď zakázal strigy, ale
ponechal bosorky.30
Z prípadov uvedených vo Varadínskom registri išlo jedenásťkrát o veneficium, dvakrát
o maleficium a raz o otrávenie.31
Inkvizícia ako taká v Uhorsku vôbec neexistovala a formálne tu neplatilo ani Malleus
Malificarum. Po prvé (z formálneho hľadiska) vďaka tomu, že v Uhorsku neexistovali inkvizičné
súdy, a teda čarodejníctvo nepredstavovalo crimen exceptum, ale stíhali ho svetské súdy. Po druhé
(z materiálneho hľadiska) to bola neexistencia bosoriek lietajúcich na metle či siekt uctievajúcich
diabla.32 Skutky, konania a okolnosti, ktoré viedli k obvineniu z čarodejníctva boli v Uhorsku menej
fantastické. Vychádzajúc zo zbierky súdnych procesov F. Schrama sa domnievam, že najčastejšie
„uhorské“ bosorácke praktiky boli vyhrážanie sa, urieknutie, zakliatie, počarovanie krave (zadržanie
mlieka, odobratie mlieka), strašenie, strašenie v prevtelení zvieraťa, liečiteľské praktiky (najmä
kúpaním, naparovaním), liečiteľské rady, choroba nôh (ochrnutie), nočné hrdúsenie33, náhla triaška
alebo zimnica poškodeného. Časté boli tiež obvinenia, že si bosorka od poškodeného niečo
požičala a keď to nedostala, pomstila sa bosoráckym skutkom. Podobne, ak sa jej niekto vyhrážal.
Ako dôkazný prostriedok sa dlho používala skúška vodou. V 16.-17. storočí už nestačila
k tomu, aby súd obvineného ihneď odsúdil, ale jej výsledok musel zodpovedať svedeckým
výpovediam. Hlavným dôkazom bolo priznanie, často vynucované tortúrou. Obvinený sa mohol
„očistiť“, teda zbaviť obvinenia, ak priviedol určený, zvyčajne dosť vysoký, počet prísažných
svedkov.34 Málokto sa však odvážil vystúpiť proti verejnej mienke vehementne odsudzujúcej
bosoráctvo. Ak bol vynesený rozsudok smrti, tak zvyčajne to bolo upálenie na hranici. Ak existovalo
podozrenie z bosoráctva, ale súd nebol na základe dokazovania presvedčený, určil telesný trest
a vyobcovanie, prípadne finančný trest či pranier. Ak neexistovalo dosť dôkazov, osoba mohla byť
prepustená pod podmienkou, že ak jej bosoráctvo v budúcnosti dokážu, zhorí na hranici.35
Posledná bosorka na území dnešného Slovenska bola upálená v roku 1741, v celouhorskom
meradle o niečo neskôr. Nebol to posledný súdny proces, iba posledný končiaci rozsudkom smrti.
24

= zlý skutok, uškodenie; čarodejníctvo, mágia, kúzelníctvo. FINÁLY, H.: A latin nyelv szótára.
= miešanie jedov, čarovných nápojov. FINÁLY, H.: A latin nyelv szótára.
26
= veštec, veštica. FINÁLY, H.: A latin nyelv szótára.
27
„De strigis vero, quae non sunt, ne ulla quaestio fiat.”
28
„Malefici per nuncium archidiaconi et comitis inventi, ju dicentur.“ (I. 60).
29
= sova, výr, podľa povery strašidelná bytosť sajúca detskú krv. FINÁLY, H.: A latin nyelv szótára.
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Procesom s bosorkami sa usilovala zamedziť najmä Mária Terézia prostredníctvom patentov.36
Súdy mohli aj naďalej vo veci bosoráctva začať trestné konanie, aj vyniesť rozsudok, pokiaľ však
rozsudok určil trest smrti alebo sa v konaní mala použiť tortúra, patent stoliciam a mestám so
súdnou právomocou prikázal vec pred vykonaním rozsudku postúpiť Miestodržiteľskej rade.37
V patente z roku 1758 už nariadila, aby všetky osoby obvinené z bosoráctva boli odvezené do
Viedne, pričom náklady súdov im budú uhradené.38 Voči tomuto namietal palatín Battyhányi tvrdiac,
že nie vo všetkých procesoch došlo k zneužitiu práva.39 Zasahovala aj do konkrétnych procesov: 23.
novembra 1758 na základe posudku jej poradcu – lekára van Swietena prostredníctvom reskriptu
adresovanému chorvátskemu bánovi prikázala magistrátu mesta Kríževec (Chorvátsko) oslobodiť
Magdalénu Logomerovú, ktorej priznanie bolo vynútené mučením.40 Kráľovná však neustúpila.
Mária Terézia urobila definitívny koniec procesom s bosorkami patentom z 18. mája 1768.41 Na
druhej strane však stúpol počet trestných činov kvalifikovaných ako miešanie jedov, čo sa predtým
nevyskytovalo často.42 Prípadne sa skutok kvalifikoval iný trestný čin (vražda, zabitie, ublíženie na
zdraví)43. Krok späť vzhľadom na predchádzajúce patenty vydané panovníčkou znamenal
Constitutio Criminalis Theresiana z roku 1768. Jeho článok 58 pojednával totiž o „crimen magiae et
sortilegii“. V Uhorsku to neznamenalo problém, nakoľko zákonník tu nenadobudol formálne
účinnosť. Paradox týkajúci sa článku 58 sa potom interpretoval tak, že čarodejníctvo sa v zákonníku
zachovalo výlučne teoreticky, na základe neho už nebol nikto stíhaný ani odsúdený za
čarodejníctvo, a teda v žiadnom prípade nejde o návrat k tejto povere.44 Tortúru, hlavnú oporu
čarodejníckych procesov, zrušila Mária Terézia v roku 1776, teda skôr ako sa tak stalo vo väčšine
európskych krajín.45
c.

Procesy so zvieratami
Počiatky súdnych procesov so zvieratami siahajú do staroveku. V starovekom Grécku si
musel akýkoľvek páchateľ vraždy (zabitia) odpykať trest, či už to bol človek, zviera alebo neživý
predmet, inak by to privolalo pomstu a skazu. Starogermánske právo v určitých prípadoch dokonca
pripúšťalo zvieratá ako svedkov v súdnom konaní (napríklad pri neexistencii ľudských svedkov
v prípade nočného vlámania sa). Vráťme sa však k situácii, keď zviera je subjektom, teda
páchateľom trestného činu.
V roku 1545 nosáčik (pilús čierny) devastoval vinice v St. Julien. Súd vtedy obyvateľom
nariadil kajať sa a vykonať procesiu okolo viníc za účelom očistenia sa od hriechu. Hmyz sa však do
viníc vrátil v roku 1587. V apríli sa začal proces pred cirkevným hodnostárom. Obhajoba uviedla, že
obvinený hmyz iba vykonával svoje právo udelené Bohom, aby sa množilo a užívalo čo im stvoril.
Navyše bol stvorený skôr ako človek. Okrem toho je absurdné aplikovať civilné a cirkevné právo na
živočíchy, ktoré podliehajú iba prirodzenému právu. Obžaloba na to odpovedala, že aj keď bol
36
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stvorený pred človekom, účelom stvorenia zvierat bolo, aby slúžili a boli podriadené človeku. Podľa
obhajoby však z toho ešte nevyplýva automaticky dôvod na exkomunikáciu. Rozsudok nie je známy,
pretože niektoré strany spisu boli zničené. Ale na konci je uvedená odmena súdu (20. decembra
1587) a osobitne 3 florény pre vikára, ktorý „konal ako zástupca biskupa a nedostal regulérnu
odmenu, avšak nemôže odísť s prázdnymi rukami.“46 Domnievam sa, že regulérna odmena by tu
mohla znamenať odmenu za vykonanie rozsudku – exkomunikáciu (ako bola napríklad odmena za
vykonanie ordálu v stredoveku). Keďže ju vikár nedostal, hmyz bol zrejme oslobodený. V tejto
súvislosti by však bolo treba poznať miestne dobové právo.
Správnejšie by bolo používať namiesto exkomunikácie výraz „kliatba“. Exkomunikovať totiž
možno len člena Cirkvi, a tým predsa zvieratá nemohli byť. Tomáš Akvinský v tejto súvislosti: ak
konanie zvieraťa považujeme za sprostredkovanú božiu vôľu (napr. boží trest), exkomunikácia
neprichádza do úvahy, lebo by to bola blasfémia. Ak potrestáme zviera výlučne ako delikventa, bolo
by to márne a protiprávne, nakoľko zviera nemá schopnosť porozumenia a vedomia svojho činu.
Exkomunikácia a kliatba prichádza do úvahy jedine ak previnilé zvieratá definujeme ako bábky
satana.47
Právny historik Karl von Amira (1891) rozlišoval procesy proti domácim zvieratám (najmä
prasatám, kravám, koňom), ktoré súdil svetský súd a mohol voči nim vyniesť hrdelný rozsudok. Na
druhej strane existovali aj procesy pred cirkevným súdom, kde páchateľmi boli spravidla potkany,
kobylky, hmyz a pod. V týchto prípadoch boli prípady ukončené exorcizmom alebo exkomunikáciou.
Tento rozdiel vyplýval z toho, že domáce zvieratá mohli byť jednoducho predvolané, predvedené,
súdené a potrestané, kým ostatné uvedené živočíchy bolo sotva možné priviesť na pojednávanie
a vykonať na nich fyzický trest. Voči nim boli preto „uskutočniteľné“ iba metódy v metafyzickej
rovine.
Carlo d´Addosio (1892) rozdeľoval súdne procesy na trestné konania voči domácim
zvieratám a civilné konania voči ostatným previnilcom. Jeho názor sa však nezdá byť správny,
pretože v prípade hromadného konania skupiny zvierat (potkany, kobylky, hmyz a pod.) nešlo
o náhradu škody vzniknutej na majetku, ale výlučne o prevenciu a represiu. Hovoríme teda výlučne
o trestnoprávnych sporoch.
Zviera pred súdom chápal právny teoretik Eduard Osenbrüggen (1868) ako personifikáciu
zvierat, nakoľko iba ľudská bytosť môže byť zodpovedná za trestný čin. Zviera je tu teda
pozdvihnuté do pozície človeka. Jeho teória však neodôvodňuje hrdelný rozsudok resp.
exkomunikáciu zvierat, ani nevysvetľuje pôvod a účel týchto procesov.48
Boli aj také romantické predstavy, že tieto procesy boli svojim spôsobom pokrokové, lebo aj
v krušných chvíľach stredoveku prejavovali rovnosť pred zákonom pre všetky stvorenia, a teda aj
pre zvieratá (M. Léon Ménebréa, 1846). Takýto názor je neudržateľný. Je nemysliteľné, že by tým
stredoveké súdy boli zabezpečovali takéto moderné princípy a morálne pravidlá. Navyše procesy
boli dobre známe už u primitívnych spoločenstiev a barbarských kmeňov. Práve naopak, „bol to
výsledok sociálneho štátu, kde ignorancia bola vedená zverskosťou.“49
Americký historik a lingvista E. P. Evans vo svojej knihe o procesoch so zvieratami ponúkol
aj chronologický zoznam takýchto procesov od roku 824 do posledného zaznamenaného procesu
v roku 1906 (išlo o prípad vraždy vo Švajčiarsku, keď pes bol ako spolupáchateľ trestného činu
odsúdený na smrť). Na základe tohto zoznamu: najviac prípadov bolo vo Francúzsku, pričom
najčastejším subjektom trestného činu bolo prasa. Kuriozitou už medzi beztak kurióznymi procesmi
je podľa mňa proces proti delfínom z roku 1596 v Marseilles, proces proti hrdličke koncom 17.
storočia v Kanade, či proces proti koze v Rusku – odsúdenej na vyhnanie na Sibír.50 V roku 1750 vo
francúzskom Vanvres bol istý muž obvinený zo sodomie spolu so somárom ako spolupáchateľom.
Somára sa však zastali dedinčania, ktorí pred súdom uviedli, že „je to slovom, skutkom a zvykom
čestný osol“. Muža napokon odsúdili na smrť, zatiaľ čo somár bol oslobodený. 51 Zaujímavé je, že
46
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o procesoch proti zvieratám niet žiadnej zmienky v Uhorsku. Najbližšie keď tak v pridruženej krajine
Slavónsko: 1864 Pleternica (prasa), 1866 Požega (kobylky), 1866 Vidovici (lúčne koníky).
3

ZÁVER
Ordály až na niektoré ich formy v zásade zanikli do 15. storočia. Procesy s bosorkami
skončili v druhej polovici 18. storočia a najdlhšie pretrvali, aj keď nie u nás, procesy so zvieratami.
Prečo ľudia takéto iracionálne procesy vôbec praktizovali?
Ordály – a podľa mňa aj procesy s bosorkami – ponúkali priam teatrálnu možnosť
odstránenia napätia a dosiahnutia spoločenského konsenzu. Boli však neraz aj zmanipulované. 52
V 17. storočí sa v Uhorsku začala spochybňovať najmä skúška vodou. V procese s údajnou
bosorkou Helenou Sandrovitz pred zemepanským súdom Pavola Eszterházyho, bola obvinená
podrobená skúške vodou. „Pri prvej skúške sa ponorila a bola by sa aj utopila, keby ju neboli
vytiahli. Keď ju do vody hodili po druhýkrát, ostala na hladine“. Súd sám zapochyboval
o spoľahlivosti dokazovania, nevedel prečo obvinenú podrobili skúške aj druhýkrát, keď sa už pri
prvom raze osvedčila. Súd ju napokon oslobodil.53 Ordál mohol tiež predstavovať cielenú stratégiu.
Stranám dával možnosť a časový priestor, aby zmenili svoj postoj, taktiku, prípadne ich skôr prinútil
k dohode, takže k ordálu napokon nedošlo.54 Až v 75 prípadoch (19 %) ordálov uvedených vo
Varadínskom registri sa sporové strany napokon dohodli.55 Čo sa týka procesov so zvieratami,
dôvodom ich existencie mohlo byť dôsledné, až prehnané rešpektovanie práva. Zvieratá predvolali,
poskytli im obhajcu, súdili ich, odsúdili a vykonali na nich trest – hoci možno aj tušili absurdnosť
svojho konania – len aby postupovali podľa práva. Išlo o akúsi posadnutosť právnou
zodpovednosťou v zmysle výroku pápeža Alexandra, že „poriadok je prvým zákonom v nebi“.56
Ďalším možným dôvodom mohol byť jednoducho strach. Podľa antropológov sa ľudia báli, že keď
niekto zomrel za násilných okolností, mohol by sa vrátiť späť (ako duch), ak sa nepostarali
o patričný koniec jeho života.57
Náboženská myšlienka zohrávala vo všetkých troch druhoch procesov nepochybne veľkú
úlohu. Podľa môjho názoru však vplyv cirkvi nebol jediným a dostatočným dôvodom praktizovania
takýchto konaní. Pri výklade ordálov sme mali možnosť vidieť, že cirkev sa v nich od 13. storočia
prestala angažovať. Napriek tomu v Uhorsku pretrvávali ďalej. Povedomie ľudu, povery a miestne
obyčaje boli zrejme prisilné, aby boli božie súdy tak rýchlo odstavené bokom. Skôr by som
povedala, že cirkev využila majetkový prospech plynúci z vykonávania ordálov, keďže za ich
uskutočnenie dostávali kňazi odmenu. Výraznejší však bol zrejme spoločenský vplyv, ktorý jej
ordály, procesy s bosorkami a procesy so zvieratami zabezpečovali. Cirkev možno len využila túto
paródiu, lebo to udržiavalo jej moc a vplyv, ak vedela ľuďom ukázať, že ešte aj stonožku vie postaviť
pred súd.58 Úloha cirkvi by sa nemala preceňovať aj z dôvodu, že procesy s bosorkami boli
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vykonávané u nás svetskými súdmi a čo sa týka procesov so zvieratami, tie sa (v daných krajinách)
konali pred svetskými ako aj cirkevnými súdmi.
Napokon si kladiem otázku, ako je možné, že v Uhorsku sa procesy proti zvieratám vôbec
nevyskytovali. Niektorí autori tvrdia, že ani v Anglicku59, aj keď Evans uviedol vo svojom zozname
jeden prípad súdneho konania proti psovi v Anglicku a jeden v Škótsku60. V Anglicku sa
nevyskytovali údajne preto, lebo „rozhodnutie vyžadovalo 12 alebo viacčlennú porotu, čo bolo ťažšie
dosiahnuť ako presvedčiť jedného sudcu ovplyvniteľného miestnou verejnou mienkou“. 61 To by však
nijako nevysvetľovalo, prečo procesy so zvieratami nepoznali ani v Uhorsku. Medzi týmito dvoma
krajinami, samozrejme, nemusí byť súvis. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že dôvodom
neexistencie zvieracích procesov je absencia vplyvu rímskeho práva v oboch týchto krajinách.
Rímske právo však nepoznalo vôbec právnu zodpovednosť zvierat, iba zodpovednosť majiteľa za
zviera.62 To znamená, že ani v krajinách, kde takéto procesy existovali, nebolo to vyslovene vďaka
vplyvu rímskeho práva. Podobne, ani cirkevné právo nemohlo byť ich hlavným podnetom, inak by to
bola všeobecne zaužívaná prax vo všetkých kresťanských krajinách Európy, nie iba v niektorých.
Skôr ako vyššie uvedený dôvod potreby mnohočlennej poroty vidím dôvod v silnej tradícii obyčají a
obyčajového práva, a to tak v Uhorsku ako aj v Anglicku.
Dôsledné vyvodzovanie zodpovednosti voči páchateľovi – zvieraťu možno chápať tiež ako
zaujímavý fenomén z hľadiska vývoja objektívnej zodpovednosti. Práve zodpovednosť za následok,
za škodu bola v týchto procesoch determinujúca, a teda nemožno vylúčiť, že aj tieto procesy prispeli
k vývoju práva uvedeným smerom.
Na záver by som len poukázala na skutočnosť, že skúmané iracionálne procesy sa diali
a trvali (aj) v období humanizmu a osvietenstva. Uhorsko je občas notoricky stavané do úlohy
zaostalejšej časti Európy v porovnaní s jej západnou časťou. Neexistencia zvieracích procesov,
oveľa miernejšie stíhanie bosoriek a tiež relatívne skoré zrušenie tortúry sú však minimálne tri
skutočnosti, ktoré nám dovoľujú byť k tomuto tvrdeniu kritický.
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„BÝVALÁ PANOVNÍCKA RODINA RAKÚSKO-UHORSKÁ“
A ČESKOSLOVENSKÁ POZEMKOVÁ REFORMA
Ján Sombati
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V roku 1918 predstavovali príslušníci bývalej panovníckej rodiny Habsbursko-Lotrinskej
súčasť relatívne úzkej, ale významnej skupiny vlastníkov pôdy v novovytvorenom Československu.
Politickí predstavitelia mladej republiky sa v záujme riešenia akútnych hospodárskych a sociálnych
problémov rozhodli prikročiť k realizácii pozemkovej reformy, ktorá sa nevyhnutne dotkla aj
pozemkového vlastníctva bývalej panovníckej dynastie. Pôvodný rozsah štátnych zásahov do
vlastníctva, vyjadrený vo forme záborového zákona č. 215/1919 Sb. z. a n., bol ovplyvnený najmä
politickými vášňami v snahe odčiniť historické krivdy. K následným korekciám došlo na základe St.
Germainskej mierovej zmluvy, ktorej závery boli vtelené do zákona č. 354/1921 Sb. z. a n. Práve na
jeho základe Československo realizovalo prevzatie majetku vo vlastníctve Habsburgovcov. O
priebehu tejto procedúry sa môžeme dozvedieť mnoho zaujímavých podrobností práve z judikatúry
súdov. Tie riešili viaceré námietky dotknutých osôb, snažiacich sa brániť svoje záujmy. V tomto
príspevku sa preto budeme bližšie venovať trom konkrétnym prípadom, ktoré sa dostali až pred
Najvyšší správny súd Československej republiky.
Kľúčové slová: Pozemková reforma, Habsbursko-Lotrinská rodina, záborový zákon, zákon č.
354/1921 Sb. z. a n., Najvyšší správny súd Československej republiky
Abstract: In 1918, members of the former ruling family of Habsburg-Lothringen formed a part of
relatively narrow, but important group of landowners in newly established Czechoslovakia. In order
to solve acute economical and social problems, political representatives of young republic decided
to realize a land reform, which inevitably had impact on land ownership of former ruling dynasty.
Original scope of state interference, expressed in the form of Law Providing for Expropriation No.
215/1919, was influenced mainly by political passions in an attempt to atone for historical wrongs.
Subsequent corrections were based on St. Germain Peace Treaty, the conclusions of which were
embodied in the Act No. 354/1921. On its basis Czechoslovakia realized takeover of property in the
ownership of the Habsburgs. We can learn a lot of interesting details about the course of this
procedure from the judicature of courts. They dealt with several objections of concerned persons,
attempting to defend their interests. In this paper we will aim our attention at three particular cases,
heared by the Supreme Administrative Court of Czechoslovak Republic.
Key words: Land reform, Habsburg-Lothringen family, Law Providing for Expropriation, Act. No.
354/1921, The Supreme Administrative Court of the Czechoslovak republic
1

ÚVOD
Po svojom vzniku v októbri 1918 čelila Československá republika viacerým vnútorným
problémom, a to najmä sociálneho a ekonomického charakteru. Už počas prvej svetovej vojny si
čelní predstavitelia českej a slovenskej politickej reprezentácie doma aj v zahraničí uvedomovali, že
tieto problémy je nevyhnutné riešiť v čo najkratšom časovom horizonte. Jedno z riešení
predstavovala práve pozemková reforma. V praktickej rovine bola vnímaná ako jeden z prostriedkov
stabilizácie vnútorných pomerov v novom štáte, skladajúcom sa z rozdielne sociálne a hospodársky
vyspelých oblastí. No úspešné zavŕšenie boja Čechov a Slovákov za samostatnosť a nezávislosť na
Rakúsko-Uhorsku, ako aj celková revolučná nálada, ktorá vládla vo vtedajšej Európe po udalostiach
v Rusku, priniesli do procesu prípravy pozemkovej reformy okrem viacerých praktických otázok aj
oživenie politických vášní.
Pri rozpravách na pôde dočasného Národného zhromaždenia odznela široká paleta
názorov, týkajúca sa politických dôvodov pre realizáciu pozemkovej reformy. Sám Tomáš Garrigue
Masaryk považoval pozemkovú reformu za jeden z predpokladov zavŕšenia národnej
a demokratickej revolúcie. Nielenže mala prispieť k odčineniu majetkových krívd, ku ktorým došlo
v dôsledku ko
nfiškácií majetkov českej šľachty Habsburgovcami a cudzou šľachtou po bitke na
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Bielej Hore, ale taktiež mala umožniť demokratizačný proces v sociálnej a hospodárskej oblasti.1
V podobnom duchu sa niesli aj vystúpenia jednotlivých poslancov v pléne Dočasného národného
zhromaždenia. Ako príklad môžeme uviesť poslanca za Československú stranu pokrokovú,
Antonína Uhlířa, ktorý videl v pozemkovej reforme jednak „základ sociální reformy“, a taktiež „konec
monopolu pozemkového, ktorý v dějinách všech států a zvlášť v našich dějinách pobělohorských ční
jako bašta politických výsad šlechty a panovnického rodu.“2 Na Slovensku pritom rezonovala skôr
otázka vyrovnania sa s rokmi útlaku a nadvlády maďarskej aristokracie a veľkostatkárov, o čom
svedčia aj slová poslanca Ferdiša Jurigu. Podľa neho totiž bolo „nutno vyvlastniť pôdu bez náhrady,
aby tak Maďari a Nemci museli dať náhradu za všetky škody, ktoré nášmu národu učinili a za to, že
nás tak dlho udržovali v potupe a otroctve, nás, ktorí sme bývali v tej zemi driev než oni tam prišli.“ 3
Pozemková reforma mala teda nesporne svoj jasne definovaný politický rozmer, ktorý sa
sústreďoval najmä na odčinenie historických krívd, spôsobených Čechom a Slovákom cudzími
vládnucimi elitami. Prvok odplaty a spravodlivosti, vyjadrený v podobe zaberania majetkov
pôvodcov týchto príkorí, sa následne prelínal s praktickými a pragmatickými cieľmi pozemkovej
reformy.
Jedným z kľúčových sociálnych problémov akumulácie pozemkového majetku vo forme
veľkostatkov bolo vytvorenie vrstvy bezzemkov a chudobných roľníkov. Značné rozmery tento
problém nadobúdal najmä v prostredí slovenského vidieka. Vidiečania bez pôdy boli odkázaní len
na príjmy zo sezónnych prác alebo z drobnej remeselnej výroby. Jediným východiskom
z existenčnej krízy sa tak pre mnohých ľudí stávalo vysťahovalectvo. 4 Vyvlastnenie veľkostatkov
a následné prerozdelenie pôdy medzi vidiečanov malo mať dvojaký efekt. Na prvom mieste sa
riešila otázka dostupnosti zdrojov obživy pre nemajetné vrstvy spoločnosti. Súčasne sa však riešili aj
otázky hospodárskej povahy, ako napríklad postupná industrializácia krajiny.
Pozemková reforma vytvárala predpoklad pre postupnú akumuláciu ekonomických
prostriedkov, nevyhnutných pre ďalší hospodársky rozvoj krajiny. Ekonomicky posilnený vidiek totiž
predstavoval odbytisko pre produkciu vzmáhajúcich sa domácich priemyselných závodov. 5
Prerozdelenie pôdy, ktorá bola v predchádzajúcom období v rukách malej a privilegovanej skupiny
vlastníkov, medzi široké vrstvy spoločnosti, sa navyše odrazilo aj v oblasti štátnych príjmov. Nárast
vlastníkov pôdy znamenal aj nárast daňových subjektov, ktoré boli povinné platiť pozemkové dane.
Štát tak získal ďalší zdroj príjmov, ktoré mohol následne využiť pre potreby vytvárania podmienok
pre ďalší hospodársky rast republiky.6
Prvým opatrením pozemkovej reformy bolo zabratie veľkého pozemkového vlastníctva,
ktoré malo na základe tzv. záborového zákona7 prejsť z rúk ich majiteľov na štát. V kontexte jasne
deklarovaných politických cieľov pozemkovej reformy sa do skupiny vlastníkov, ktorým mala byť ich
pôda zabraná, dostali aj príslušníci bývalej panovníckej rodiny Habsbursko-Lotrinskej. Medzi
politikmi, ale aj prostými ľuďmi, vo vzťahu k Habsburgovcom rezonovali najmä otázky ich správania
1

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. 544-548.
2
PhDr. Doc. Antonín Uhlíř, poslanec za Československú stranu pokrokovú, ktorá tvorila súčasť
poslaneckého klubu Československej strany socialistickej v Dočasnom národnom zhromaždení pre
obdobie rokov 1918 až 1920. Stenoprotokol ze schůze č. 46, 16.4.1919. In: Spoločná ČeskoSlovenská
digitálna
parlamentná
knižnica.
URL:
http://www.nrsr.sk/dk/Download.aspx?MasterID=11717
3
ThDr. Ferdiš Juriga, poslanec za Klub slovenských poslancov v Dočasnom národnom
zhromaždení pre obdobie rokov 1918 až 1920. Stenoprotokol ze schůze č. 46, 16.4.1919. In:
Spoločná
Česko-Slovenská
digitálna
parlamentná
knižnica.
URL:
http://www.nrsr.sk/dk/Download.aspx?MasterID=11722
4
Pre podrobnosti porovnaj napr. JANŠÁK, Š.: Pozemková reforma na Slovensku. In: SETONWATSON, R. W.: Slovensko kedysi a teraz – politický prehľad. Praha: Nakladateľstvo Orbis a.s.,
1931., s. 317-318.
5
Pre širšie súvislosti v rámci geografického priestoru strednej a východnej Európy porovnaj: BEŇA,
J.: Moderné dejiny štátu a práva krajín strednej a východnej Európy. - Náčrt systému. I. diel.
Bratislava: VO PraF UK, 1994., s. 119-120.
6
Pre podrobnosti o hospodárskej situácii a význame pozemkovej reformy pre Slovensko viď:
STODOLA, K.: Hospodársky rozvoj Slovenska od r. 1918. In: Tamže, s. 257-272.; JANŠÁK, Š.:
Pozemková reforma na Slovensku. In: Tamže, s. 322-333.
7
Zákon č. 215/1919 Sb. z. a n. o zabraní veľkého majetku pozemkového zo 16. apríla 1919.
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sa k Čechom a Slovákom v kľúčových momentoch ich spoločnej histórie, ako aj skutočnosť, že
v rámci hraníc Československa bolo v rukách príslušníkov tejto rodiny zhruba 42 000 ha pôdy.8
Všetkým zúčastneným stranám teda bolo jasné, že pri realizácii pozemkovej reformy nevyhnutne
dôjde k právnym sporom o vlastníctvo týchto rozsiahlych majetkov.
2

PRÁVNY RÁMEC ZABRATIA MAJETKU BÝVALEJ PANOVNÍCKEJ RODINY
Zabratie majetku, ktorý patril príslušníkom bývalej panovníckej rodiny, bol z právneho
hľadiska oveľa komplikovanejší, než sa na prvý pohľad mohlo zdať. Štát totiž musel brať do úvahy
nielen otázky súkromnoprávneho charakteru, vychádzajúce z právneho rámca noriem obsiahnutých
v československom právnom poriadku, ale aj viacero medzinárodných aspektov.
Kľúčovou vnútroštátnou normou, na základe ktorej sa pripúšťalo zabratie majetkov vo
forme veľkostatkov, bol spomínaný záborový zákon. Na jeho základe štát ex lege zaberal na území
Československa všetok veľký pozemkový majetok, ktorým sa rozumeli súbory nehnuteľností spolu
so všetkými k nim náležiacimi právami, presahujúce výmeru 150 ha poľnohospodárskej pôdy a 250
ha akejkoľvek pôdy vo vlastníctve jednotlivca alebo spoluvlastníkov. Samotným záborom sa
v zmysle § 5 záborového zákona rozumelo právo štátu predmetné majetky prevziať a následne ich
prerozdeliť, resp. disponovať nimi podľa vlastnej úvahy. Pôvodný vlastník však ex lege neprestával
byť vlastníkom predmetných majetkov.
S výnimkou ius disponendi ostávali ostatné vlastnícke oprávnenia pôvodného vlastníka
zachované. Záborový zákon totiž prostredníctvom §§ 6 a 7 zamedzoval ľubovoľnému scudzeniu
majetku a uvaľoval na vlastníka povinnosť riadne s majetkom hospodáriť až do doby, kým tento
nebude prevedený na štát. V praxi teda dochádzalo k situácii, kedy boli vlastníkom jednej veci
súčasne dva subjekty – štát a pôvodný vlastník. Štát sa stával na základe záborového zákona
vlastníkom de iure9, pričom pôvodný vlastník ostával vlastníkom de facto až do momentu
uskutočnenia zmien v osobe vlastníka predmetného pozemkového majetku v pozemkových
knihách.10
Vo vzťahu k majetkom bývalej panovníckej rodiny záborový zákon expressis verbis
neustanovoval osobitný procesný postup pre ich prevzatie štátom. Jedinú zmienku o týchto
majetkoch nachádzame v § 9 záborového zákona. Ten zakotvuje základnú zásadu, podľa ktorej mal
štát predmetný majetok prevziať bez poskytnutia akejkoľvek náhrady jeho majiteľovi. Z právneho
hľadiska tak mali byť majetky Habsburgovcov skonfiškované.11 Úpravu poskytovania náhrad za
prevzaté majetky vo všeobecnosti, ako aj proces prevzatia majetkov bývalej panovníckej rodiny,
zákonodarca ponechal na osobitný zákon. Vzhľadom na skutočnosť, že v čase prijímania
záborového zákona ešte neboli ukončené jednania o povojnovom usporiadaní Európy, je toto
riešenie pochopiteľné. Je síce pravdou, že záborový zákon bol výsledkom politického kompromisu
na pôde Dočasného národného zhromaždenia. Československí politici však nemohli úplne
opomenúť fakt, že finálna podoba zásahov do vlastníctva bývalej panovníckej rodiny bude
v mnohom závisieť aj na medzinárodných dojednaniach.
Mierová zmluva medzi mocnosťami spojenými a združenými a Rakúskom, podpísaná 10.
septembra 1919 v Saint-Germain-en-Laye, publikovaná v Zbierke zákonov a nariadení štátu
československého pod č. 507/1921 Sb. z. a n. (ďalej len „mierová zmluva s Rakúskom“), tvorila
8

JUŘÍK, P.: Reforma: Vyvlastnění bez náhrady. In: Speciál Poklady Živé historie III. Brno: Extra
Publishing, s.r.o., 2011., s. 43.
9
§ 1 záborového zákona znie: „Aby byla provedena úprava pozemkového vlastnictví, zabírá se
státem velký majetek pozemkový (§ 2), ležící v území Československé republiky, v to čítajíc velký
majetek vázaný, a zřizuje se úřad pozemkový.“
10
Tento názor zastával aj Dr. Václav Vacek, v tom čase poslanec za Československú sociálnodemokratickú stranu robotnícku, ktorý v roku 1920 vydal publikáciu Dílo Národního shromáždění. V
nej uvádza, že aj napriek výhradám hlasovali socialistickí poslanci za prijatie záborového zákona,
nakoľko „Přijatý zákon nebyl pouze zmocněním vlády, aby vyvlastňovala způsobem a tempem, jak
by se jí nebo ministru zemědělství líbilo, nýbrž zákonem, který stanovil zásadu, že všechen majetek
pozemkový nad určitou výměru se zabírá a zůstane v soukromé držbě posavádních majitelů jen na
tak dlouho, dokud postupně nedojde k jeho definitivnímu odevzdání a převzetí. ...Republika stala se
vlastnicí zabraného velkého majetku a nabyla práva jím nakládat...“ VACEK, V.: Dílo Národního
shromáždění. Praha: A. Svěcený, 1920., s. 56.
11
K pojmu „konfiškácia“ porovnaj napr.: KUKLÍK, J. a kol: Konfiskace, pozemkové reformy
a vyvlastnění v československých dějinách 20. Století. Praha: AUDITORIUM, 2010., s. 8-9.
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základný medzinárodnoprávny rámec obmedzenia pôvodného rozsahu československej
pozemkovej reformy a opatrení namierených proti pozemkovému majetku bývalej panovníckej
rodiny. Jej čl. 267 ustanovil povinnosť všetkých dotknutých štátov zaobchádzať v majetkových
záležitostiach s cudzími, v tomto prípade rakúskymi občanmi rovnako, ako s vlastnými štátnymi
príslušníkmi. Bol totiž zakotvený zákaz záboru alebo likvidácie majetkov, práv alebo záujmových
účastníctiev rakúskych štátnych príslušníkov alebo spoločností podriadených ich dozoru, ktoré ležali
na území bývalého Rakúsko-Uhorska. Všetky opatrenia, smerujúce k zabratiu alebo likvidácii
predmetných kategórií vlastníctva, vykonané od 3. novembra 1918 do účinnosti mierovej zmluvy
s Rakúskom, sa preto rušili.12
Vo vzťahu k zabratiu majetkov bývalej panovníckej rodiny bol kľúčový najmä čl. 208
mierovej zmluvy s Rakúskom. Podľa neho mali štáty, ktorým buď pripadlo územie bývalého
Rakúsko-Uhorska alebo ktoré vznikli rozkúskovaním Rakúsko-Uhorska, získať všetky statky
a majetok „bývalej a súčasnej rakúskej vlády“ – t.j. vlády bývalého Rakúskeho cisárstva a vlády
vtedajšej Rakúskej republiky ako nástupníckeho štátu, a to len za predpokladu, že tento majetok
ležal na území štátu, ktorému mal pripadnúť. Statkami a majetkom bývalej a súčasnej rakúskej
vlády sa v zmysle predmetného čl. 208 rozumeli statky, ktoré náležali bývalému Rakúskemu
cisárstvu, ako aj záujmy Rakúskeho cisárstva na statkoch, ktoré boli spoločným majetkom RakúskoUhorska, ďalej všetok korunný majetok a súkromné statky bývalej panovníckej rodiny rakúskouhorskej. Mierová zmluva s Rakúskom tak najmä s dôrazom na jeho lokalizáciu a osobu vlastníka
vymedzila okruh majetku, ktorý mohlo Československo ako jeden zo signatárskych štátov zabrať.
Československo následne po ratifikácii mierovej zmluvy s Rakúskom pristúpilo k transponovaniu
relevantnej právnej úpravy do vnútroštátnej legislatívy vo forme prijatia osobitného zákona.
Predpisom, ktorý mal vykonávať príslušné ustanovenia mierovej zmluvy s Rakúskom
a ktorý mal umožniť prevzatie majetku bývalej panovníckej rodiny, sa stal zákon č. 354/1921 Sb. z.
a n. o prevzatí statkov a majetkov, ktoré pripadli podľa mierových zmlúv československému štátu
(ďalej len „zákon č. 354/1921 Sb. z. a n.“). Hneď úvodné ustanovenia zákona vymedzovali okruh
majetkov, ktoré pripadli do vlastníctva Československa, ako aj samotný pojem „statky a majetok“.
V zmysle § 2 zákona č. 354/1921 Sb. z. a n., sa na účely tohto zákona pod pojmom „statky
a majetok“ vo všeobecnosti rozumel všetok hnuteľný aj nehnuteľný majetok, vrátane všetkých
k nemu naviazaných majetkových práv a pohľadávok. Z hľadiska vymedzenia miesta, kde sa statky
alebo majetok nachádzali, Československo na základe ustanovenia § 1 zákona č. 354/1921 Sb. z.
a n. nadobúdalo všetky statky a majetok, nachádzajúce sa buď na území bývalého RakúskoUhorska, ktoré sa ku 28. októbru 1918 stalo súčasťou Československa alebo na území, ktoré bolo
ku Československu inkorporované po 28. októbri 1918. Zákon preberal aj terminológiu mierovej
zmluvy s Rakúskom, keď v § 3 demonštratívne vymedzuje pojem statky a majetok bývalej
panovníckej rodiny rakúsko-uhorskej. A bola to najmä použitá terminológia, ktorá sa stala slabým
miestom zákona č. 354/1921 Sb. z. a n. Toho sa snažili využiť právni zástupcovia príslušníkov
bývalej panovníckej rodiny, ktorých majetok mal prejsť do vlastníctva Československa. Na rozdiel od
legálnej definície pojmu „statky a majetok“ v zákone č. 354/1921 Sb. z. a n. totiž absentuje legálna
definícia pojmu „bývalá panovnícka rodina rakúsko-uhorská“. Následne až Najvyšší správny súd
Československej republiky (ďalej len „Najvyšší správny súd“) svojou rozhodovacou činnosťou
prispel jednak k ustáleniu výkladu tohto pojmu, ako aj k vyriešeniu ďalších sporných otázok.
3

JUDIKATÚRA NAJVYŠŠIEHO SPRÁVNEHO SÚDU
Najvyšší správny súd sa vo veci zabratia majetku bývalej panovníckej rodiny rakúskouhorskej venoval preskúmavaniu administratívneho konania, ktoré pri tejto kategórii majetkov
v zmysle úpravy § 4 zákona č. 354/1921 Sb. z. a n. predchádzalo samotnému prechodu vlastníctva
predmetných majetkov na Československo.
Účelom administratívneho konania bolo zistenie osobného statusu osoby, ktorej majetok
mal byť na základe § 3 č. 2 ako statky a majetok iných osôb bývalej panovníckej rodiny rakúskouhorskej prevedený do vlastníctva štátu (ďalej len „konanie o osobnom statuse“). Konanie

12

Čl. 267 ods. 2 mierovej zmluvy s Rakúskom: „Tento majetek, práva a zájmová účastenství budou
vráceny oprávněným, jsouce zproštěny všech opatření toho druhu nebo jakéhokoli jiného opatření,
učiněného o nakládání, vnucené správě nebo sekvestraci od 3. listopadu 1918 až do té doby, kdy
tato smlouva nabude působnosti. Budou vráceny ve stavu, v jakém byly, když se stala opatření, o
která jde.“
- 113 -

o osobnom statuse spadalo do pôsobnosti ministerstva vnútra, ktoré bolo v týchto otázkach povinné
kooperovať svoju činnosť s ministerstvom zahraničných vecí.13
Ministerstvo vnútra zahájilo konanie o osobnom statuse zaslaním výzvy konkrétnemu
vlastníkovi, ktorého majetky mali prejsť do vlastníctva štátu, alebo ak sa tento nenachádzal
v Československu, tak jeho právnemu zástupcovi alebo súdom určenému opatrovníkovi, aby sa
v primeranej, minimálne 14 dňovej lehote vyjadril k otázke jeho príslušnosti k bývalej panovníckej
rodine rakúsko-uhorskej. Na základe skutočností, zistených v priebehu konania o osobnom statuse
a po porade s ministerstvom zahraničných vecí vydalo ministerstvo vnútra rozhodnutie o osobnom
statuse. V rozhodnutí ministerstvo vnútra určilo, že daná osoba buď je alebo nie je príslušníkom
bývalej panovníckej rodiny rakúsko-uhorskej. Právoplatné rozhodnutie, publikované v Úradnom liste
Československej republiky 14, sa podľa úpravy § 4 ods. 3 zákona č. 354/1921 Sb. z. a n. stávalo
právnym titulom na vykonanie vkladu vlastníckeho práva štátu do pozemkových kníh k majetkom
osoby, o ktorej osobnom statuse sa rozhodovalo. Jediným opravným prostriedkom proti rozhodnutiu
ministerstva vnútra bola v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 354/1921 Sb. z. a n. sťažnosť, podávaná na
Najvyšší správny súd.
Príslušné ustanovenia recipovaného rakúskeho zákona č. 36/1875 r. z. o správnom súde
umožňovali Najvyššiemu správnemu súdu preskúmať rozhodnutia ministerstva vnútra, pričom
predmetom preskúmania mali byť len tie otázky, o ktorých ministerstvo vnútra ako správny orgán
priamo rozhodlo. Judikatúra Najvyššieho správneho súdu, viažuca sa k rozhodnutiam ministerstva
vnútra v konaní o osobnom statuse podľa § 4 zákona č. 354/1921 Sb. z. a n., obsahuje dve
kategórie otázok, ktorými sa Najvyšší správny súd pri preskúmavaní napadnutých rozhodnutí
zaoberal.
Prvú kategóriu predstavovali námietky, ktorými sa sťažovatelia domáhali prednosti
medzinárodných zmlúv pred vnútroštátnou legislatívou. Spravidla išlo o snahu spochybniť platnosť
a účinnosť zákona č. 354/1921 Sb. z. a n. ako takého a o jeho nahradenie príslušnými
ustanoveniami mierovej zmluvy s Rakúskom. Sťažovatelia sa tak snažili získať možnosť
argumentovať v prospech vyňatia svojho majetku z okruhu majetkov, ktoré mali pripadnúť do
vlastníctva Československa, na základe extenzívneho výkladu relatívne všeobecne konštruovaných
ustanovení mierovej zmluvy s Rakúskom.
Druhú kategóriu tvorili meritórne otázky príslušnosti sťažovateľa k bývalej panovníckej
rodine rakúsko-uhorskej. Sťažovatelia spravidla poukazovali na rôzne skutočnosti, ktoré mali mať
vplyv na ich príslušnosť k bývalej panovníckej rodine rakúsko-uhorskej. Medzi najčastejšie
skloňované argumenty patrilo napr. vylúčenie z okruhu nástupníkov na trón v dôsledku
nerovnorodého (morganatického) manželstva rodičov sťažovateľov15, príslušnosť k vedľajšej vetve
Habsbursko-Lotrinského rodu, alebo zrieknutie sa nástupníckych práv a príslušnosti k panovníckej
rodine rakúsko-uhorskej tzv. renunciačným vyhlásením v zmysle zákonodarstva Rakúskej republiky
po r. 1918.16
Najvyšší správny súd preskúmaním konkrétnych sťažností poskytol výkladom sporných
pojmov významnú pomoc aplikačnej praxi ministerstva vnútra, nakoľko došlo k odstráneniu

13

V § 4 ods. 1 zákona č. 354/1921 Sb. z. a n. sa výslovne uvádza, že „O tom, které osoby spadají
pod ustanovení § 1, čís. 3, a § 3, čís. 2, rozhodne ministerstvo vnitra po dohodě s ministesrtvem
věcí zahraničných,...“
14
Na základe vládneho nariadenia č. 4/1920 Sb. z. a n. o úradných listoch československého štátu
z 30. decembra 1919 sa Úradný list Československej republiky ustanovoval ako oficiálna zbierka,
v ktorej sa publikovali vyhlášky a iné podzákonné predpisy, ako aj rozhodnutia orgánov štátnej
správy.
15
Ide konkrétne o prípad detí arcivojvodu Františka Ferdinanda d´Este a jeho ženy Žofie,
vojvodkyne Hohenbergovej, Maxa a Arnošta Hohenbergovcov. Pre podrobnosti viď napr. článok
Adély Peichlovej v KUKLÍK, J. a kol: Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění
v československých dějinách 20. Století. Praha: AUDITORIUM, 2010., s. 31-32, ako aj Rozhodnutie
Najvyššieho správneho súdu sp. zn. 9186/22. In: ASPI [právny informačný systém] Iura Edition, člen
skupiny Wolters Kluwer. [cit. 12.04.2014].
16
Viď napr. aj rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu sp. zn. 17254/23 vo veci preskúmania
sťažnosti bývalého rakúskeho arcikniežaťa Huberta Salvatora, pochádzajúceho z toskánskej vetvy
Habsbursko-Lotrinského rodu. Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu sp. zn. 17254/23. In: ASPI
[právny informačný systém] Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer. [cit. 12.04.2014].
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legislatívno-technických nedostatkov zákona č. 354/1921 Sb. z. a n. Svedčia o tom aj nasledovné tri
rozhodnutia, ktoré riešili obe kategórie vyššie načrtnutých otázok.
Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu sp. zn. 971/23 17
Predmetné rozhodnutie je výsledkom preskúmania sťažnosti bývalého rakúskeho
arcivojvodu Fridricha Habsbursko-Těšínskeho18 (v tejto podkapitole ďalej len „sťažovateľ“) proti
rozhodnutiu ministerstva vnútra o jeho príslušnosti k bývalej panovníckej rodine rakúsko-uhorskej.
Z odôvodnenia rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu sa môžeme dozvedieť obsah konkrétnych
námietok.
Prvoradým cieľom námietok bolo spochybnenie zákonnosti postupu ministerstva vnútra na
základe zákona č. 354/1921 Sb. z. a n. Sťažovateľ sa v tomto smere dožadoval prednosti
medzinárodných zmlúv pred vnútroštátnou legislatívou. Dominoval pritom argument, že relevantné
mierové zmluvy (t.j. mierová zmluva s Rakúskom a mierová zmluva s Maďarskom), boli publikované
v Zbierke zákonov a nariadení štátu československého až potom, čo sa stal zákon č. 354/1921 Sb.
z. a n. platným a účinným. Podľa sťažovateľa teda spočívala nezákonnosť postupu ministerstva
vnútra v tom, že vo svojom konaní nebral do úvahy mierové zmluvy, ktorých platnosť a účinnosť v
Československu sa mala rátať až od momentu ich publikácie v Zbierke zákonov a nariadení štátu
československého, ale za základ svojho konania vzal zákon č. 354/1921 Sb. z. a n., ktorý bol
s mierovými zmluvami podľa sťažovateľa v priamom rozpore a ktorý bol publikáciou týchto
mierových zmlúv v Zbierke zákonov a nariadení štátu československého derogovaný.
Pri rozhodovaní o prednosti medzinárodných zmlúv pred vnútroštátnou legislatívou sa
Najvyšší správny súd nestotožnil s právnym názorom sťažovateľa. V predmetnom judikáte sa
doslova uvádza, že „okolnost, že obě mírové smlouvy (Saint-Germainská a Trianonská) byly ve
sbírce z. a n. publikovány později než zák. č. 354/1921 Sb. z. a n., nemá pro otázku další
nezměněné platnosti tohoto zákona nižádného významu.“ 19 Najvyšší správny súd pritom vychádzal
zo skutočnosti, že v súlade s medzinárodným právom nadobudli mierové zmluvy s Rakúskom
a Maďarskom platnosť už 16., resp. 26. júla 1920 uložením príslušných ratifikačných listín na
francúzskom ministerstve zahraničných vecí v Paríži. Pritom „pozdější uveřejnění těchto smluv ve
sbírce zákonů a nařízení neoddálilo tento termín jejich platnosti a účinnosti a to tím méně, že
k platnosti smluv vyhlášení jich ve sbírce zákonů a nařízení není podmínkou.“20
Okrem toho, vychádzajúc z úpravy § 2 zákona č. 139/1919 Sb. z. a n., ktorým sa upravuje
vyhlasovanie zákonov a nariadení, Najvyšší správny súd nepovažoval medzinárodnú zmluvu za
právny dokument rovnocenný so zákonom. Medzinárodné zmluvy obsahujú spravidla úpravu
právnych pomerov medzi signatármi, t.j. štátmi. Za predpokladu, že medzinárodné zmluvy obsahujú
aj úpravu práv a povinnosti občanov signatárskych štátov, je pre platnosť týchto ustanovení na
území signatárskeho štátu nevyhnutné ich transponovanie do noriem vnútroštátneho práva. Podľa
právneho názoru Najvyššieho správneho súdu bolo potom vo vzťahu k mierovým zmluvám
s Rakúskom a Maďarskom „třeba nové normy zákonné k provedení těchto ustanovení smluvných,“
a „norma tato byla právě dána zákonem ze dne 12. srpna 1921 č. 354 a jest tudíž dotčené poměry
pro obor vnitrostátní jedině dle zákona tohoto posuzovati.“21 Všetky argumenty o prednosti
medzinárodných zmlúv pred vnútroštátnou legislatívou a o derogácii zákona č. 354/1921 Sb. z. a n.
tak boli kvalifikované ako právne irelevantné a ako také boli aj zamietnuté. Predmetné rozhodnutie
Najvyššieho správneho súdu sp. zn. 971/23 sa navyše stalo základom pre ďalšiu rozhodovaciu
činnosť Najvyššieho správneho súdu pri riešení sťažností podaných na základe § 4 zákona č.
354/1921 Sb. z. a n.
Ako námietky proti meritu samotného rozhodnutia ministerstva vnútra sťažovateľ uvádzal,
že nepatrí do okruhu osôb, ktoré má ustanovenie § 3 č. 2 zákona č. 354/1921 Sb. z. a n. postihnúť
stratou vlastníckych práv v prospech Československa. Zákonodarca totiž podľa sťažovateľa týmto
ustanovením mienil postihnúť len majetok potomkov bývalého cisára Karola I. a jeho manželky Zity,
3.1

17

V Bohuslavovej zbierke nálezov najvyššieho správneho súdu vo veciach administratívnych
publikované pod označením Boh. Adm. 1883/1923.
18
Friedrich Maria Albrecht Wilhelm Karl von Österreich-Teschen (resp. Habsburg-Teschen)
(4.6.1856-30.12.1936).
19
Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu sp. zn. 971/23. In: ASPI [právny informačný systém]
Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer. [cit. 12.04.2014].
20
Tamže, [cit. 12.04.2014].
21
Tamže, [cit. 12.04.2014].
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ako aj majetok iných osôb bývalej panovníckej rodiny rakúsko-uhorskej, ktorými boli najmä
potomkovia zosnulého arcivojvodu Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželky Žofie, vojvodkyne
Hohenbergovej. Sťažovateľ pritom vyhlasoval, že medzi okruh týchto osôb nepatrí.
Avšak ani v tomto prípade sa Najvyšší správny súd nestotožnil s právnym názorom
sťažovateľa, nakoľko „slovy „jiné osoby bývalé panovnické rodiny rakousko-uherské“ v č. 2 § 3
zákona č. 354/1921 Sb. z. a n. jsou míněny i osoby vzdálenějšího příbuzenství, pokud dle zásad
práva státního a rodinného statutu tvořili bývalou rodinu panovnickou.“22 V zákone použitú
formuláciu „zejména též bývalého následníka trůnu Františka Ferdinanda Este a jeho potmků“ je
nutné chápať v zmysle demonštratívneho, a nie taxatívneho výpočtu subjektov, na ktorý sa má
príslušná norma predmetného zákona vzťahovať. Zákon sa tak má vzťahovať aj na osoby z radov
vzdialenejšieho príbuzenstva. Nakoľko „stěžovatel sám výslovně doznává, že je členem bývalé
panovnické rodiny rakousko-uherské v tomto širším slova smyslu, nelze ve výroku žalovaného
úřadu, to vyslovujícím, shledati nezákonnost a jest stížnost zamítnouti jako bezdůvodnou,...“ 23
Najvyšší správny súd tak položil základné pravidlá interpretácie osobnej pôsobnosti § 3 č. 2 zákona
č. 354/1921 Sb. z. a n., ktoré sa ďalej rozvíjali a spresňovali.
Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu sp. zn. 15229/23 24
Ďalší judikát Najvyššieho správneho súdu bol výsledkom preskúmania sťažnosti proti
rozhodnutiu ministerstva vnútra vo veci určenia osobného statusu bývalej rakúskej arcivojvodkyne
a bývalej bavorskej kráľovnej Márie Terezy von Habsburg-Este.25 Ako jej deti a dedičia podali
sťažnosť proti rozhodnutiu ministerstva vnútra po smrti svojej matky v roku 1919 bývalý bavorský
korunný princ Ruprecht Wittelsbach a jeho súrodenci František, Karol, Hildegarda, Helmtruda
a Wiltruda Wittelsbachovci (v tejto podkapitole ďalej len „sťažovatelia“).
Aj v tomto prípade sa sťažovatelia prioritne domáhali neplatnosti zákona č. 354/1921 Sb. z.
a n. na základe jeho rozporu s mierovou zmluvou s Rakúskom a jeho derogácii neskorším
publikovaním mierovej zmluvy s Rakúskom v Zbierke zákonov a nariadení štátu československého.
Najvyšší súd však námietkam sťažovateľov nevyhovel, odvolávajúc sa práve na svoje rozhodnutie
sp. zn. 971/23. Pri preskúmaní správnosti postupu ministerstva vnútra vo veci určenia osobného
statusu Márie Terezy von Habsburg-Este, však Najvyšší správny súd konštatoval oprávnenosť
podanej sťažnosti.
V odôvodnení svojho rozhodnutia Najvyšší správny súd vyjadril nesúhlas so spôsobom,
akým ministerstvo vnútra interpretovalo pojem „iné osoby bývalej panovníckej rodiny rakúskouhorskej“, obsiahnutý v § 3 č. 2 zákona č. 354/1921 Sb. z. a n. Argumenty ministerstva vnútra,
podľa ktorých sa za členov bývalej panovníckej rodiny rakúsko-uhorskej považujú všetky osoby,
ktoré mali aj čo i len vzdialené nástupnícke právo na habsburský trón neodrážali platný a zaužívaný
právny úzus.26
Ani mierová zmluva s Rakúskom, ani zákon č. 354/1921 Sb. z. a n. a ani žiaden iný
recipovaný rakúsky alebo nový československý právny predpis neobsahoval legálnu definíciu pojmu
„bývalá panovnícka rodina rakúsko-uhorská“. Najvyšší správny súd preto za základ svojich úvah
vzal právnu prax obdobia pred 28. októbrom 1918, t.j. pred vznikom samostatného Československa.
Rakúsko-uhorský právny poriadok vo viacerých právnych predpisoch používal pojem
„cisársky dom“ ako pojem notoricky známy, s ustáleným obsahom, ktorý nie je potrebné bližšie
definovať. Vždy, keď vznikla pochybnosť o príslušnosti konkrétnej osoby k cisárskemu domu , resp.
panovníckej rodine, riešilo túto otázku na základe podnetu úradu alebo súdu Ministerstvo
cisárskeho domu a vecí zahraničných. To následne v danej veci vydalo poučenie, ktoré vychádzalo
z tzv. rodinného štatútu panovníckeho domu Habsbursko-Lotrinského z roku 1839 (ďalej len
3.2

22

Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu sp. zn. 971/23. In: ASPI [právny informačný systém]
Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer. [cit. 12.04.2014].
23
Tamže, [cit. 12.04.2014].
24
V Bohuslavovej zbierke nálezov najvyššieho správneho súdu vo veciach administratívnych
publikované pod označením Boh. Adm. 2817/1923.
25
Maria Theresa Henrietta Dorothea von Österreich-Este (resp. Habsburg-Este)(2.6.1849-3.2.1919)
26
Mimo iné tu bolo treba zohľadniť aj skutočnosť, že „pojem panovnické rodiny není charakterizován
momentem možného nástupnictví, neboť nástupnické právo na trůn v určitém státě může míti
i někdo, kdo nepatří k rodině v tomto státě panující“ Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu sp.
zn. 15229/23. In: ASPI [právny informačný systém] Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer. [cit.
12.04.2014].
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„rodinný štatút“), „o němž do té doby pronikli do veřejnosti jen kusé zprávy, protože úředně vůbec
publikován nebyl,“ no aj tak všetky úrady a súdy v Rakúsko-Uhorsku uznávali „onen domácí statut
za jediný pramen pro výklad pojmu tehdejší panovnické rodiny, zejména když šlo o zjištění členství
v této rodině.“27
Pokiaľ ide potom o zákon č. 354/1921 Sb. z. a n., tak ten podľa právneho názoru
Najvyššieho správneho súdu „prostě recipoval pojem zmíněné rodiny tak, jak až do doby státního
převratu z roku 1918 byl pevně ustálen a přesně vyhraněn, t.j. že také tento zákon má na mysli
(bývalou) panovnickou rodinu rakousko-uherskou ve smyslu řečeného rodinného statutu,...“28
V súvislosti s určením príslušnosti Márie Terezy von Habsburg-Este k bývalej panovníckej rodine
rakúsko-uhorskej je rozhodujúce, že rodinný štatút vo svojom I. titule, § 1 ustanovoval, že
panovnícku rodinu rakúsko-uhorskú tvorili okrem cisára, jeho manželky, arcivojvodov
a arcivojvodkýň, ako aj ďalších iných osôb aj tie arcivojvodkyne, ktoré sa „neprovdali svému stavu
přiměřeně mimo arcidům.“29 Nakoľko sa matka sťažovateľov, rodená arcivojvodkyňa rakúska,
vydala za následníka bavorského trónu, neskoršieho bavorského kráľa Ludwiga III. Wittelsbacha,
teda svojmu stavu primerane, nemožno ju podľa Najvyššieho správneho súdu považovať za
príslušníčku bývalej panovníckej rodiny rakúsko-uhorskej v zmysle zákona č. 354/1921 Sb. z. a n.
Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu sp. zn. 15229/23 tak prispelo k rozvinutiu jasnej definície
obsahu pojmu „bývalá panovnícka rodina rakúsko-uhorská“, čím bol zjednotený výklad osobnej
pôsobnosti ustanovenia § 3 č. 2 zákona č. 354/1921 Sb. z. a n.30
Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu sp. zn. 17253/23 31
V poslednom analyzovanom judikáte bola predmetom rozhodovacej činnosti Najvyššieho
správneho súdu sťažnosť, ktorú podal bývalý rakúsky arcivojvoda a titulárny toskánsky
veľkovojvoda Jozef Ferdinand von Österreich-Toskana (v tejto podkapitole ďalej len „sťažovateľ“).32
Okrem rozhodovania o tradičných námietkach, presadzujúcich prednosť medzinárodných zmlúv
pred vnútroštátnou legislatívou, ktoré boli zamietnuté, musel Najvyšší správny súd riešiť aj otázku
príslušnosti sťažovateľa k bývalej panovníckej rodine rakúsko-uhorskej, a to v kontexte časovej
pôsobnosti zákona č. 354/1921 Sb. z. a n.
Sťažovateľ sa vo svojom podaní dovolával hneď niekoľkých právnych skutočností. V prvom
rade prízvukoval svoj pôvod a z toho plynúce právne dôsledky. Ako potomok Ferdinanda IV.,
rakúskeho arcivojvodu a veľkovojvodu toskánskeho, a Alice Bourbonsko-Parmskej, princeznej
z Parmy, bol príslušníkom toskánskej vetvy Habsbursko-Lotrinského rodu. Jej príslušníci neboli
nikdy povolaní k výkonu panovníckych práv. Okrem toho sťažovateľ uvádzal aj fakt, že ešte pred 28.
októbrom 1918 bol zbavený všetkých svojich vojenských funkcií, ktoré zastával v rakúskej armáde.
Najdôležitejším argumentom sťažovateľa však ostávalo jeho renunciačné vyhlásenie.
Na základe renunciačného vyhlásenia, uskutočneného v súlade s § 2 rakúskeho zákona
upravujúceho vyhostenie a prevzatie majetkov rodu Habsbursko-Lotrinského č. 209/1919 z 3. apríla
1919, sa sťažovateľ navždy vzdal príslušnosti k panovníckej rodine rakúsko-uhorskej, ako aj
všetkých s tým spojených panovníckych práv.33 Renunciačné vyhlásenie rakúska vláda svojím
dekrétom z 31. októbra 1919 uznala za právoplatné, čím sa sťažovateľ stal rádovým občanom
3.3

27

Tamže, [cit. 12.04.2014].
Tamže, [cit. 12.04.2014].
29
Tamže, [cit. 12.04.2014].
30
Staršia judikatúra zastávala dokonca opačný názor. Viď Rozhodnutie Najvyššieho správneho
súdu sp. zn. 9186/22 vo veci určenia osobného statusu Maxa a Arnošta Hohenbergovcov: „Rovněž
tak bez významu jest však též, jaký obsah mají tzv. domácí zákony císařského a královského
domu,...zákonným způsobem ostatně ani nepublikované, kdyžte rozhodná otázka jest verbis
expressis předmětem zvláštní úpravy novějšího zákona, vydaného pro stát čsl. (t.j. zákon č.
354/1921 Sb. z. a n. Pozn. autor)“
31
V Bohuslavovej zbierke nálezov najvyššieho správneho súdu vo veciach administratívnych
publikované pod označením Boh. Adm. 2769/1923.
32
Joseph Ferdinand Salvator von Österreich –Toskana (24.5.1872-28.2.1942) bol aj titulárnym
toskánskym veľkovojvodom. Toskánske veľkovojvodstvo zaniklo v roku 1860, kedy sa stalo
súčasťou Piemontsko-Sardínskeho a neskôr Talianskeho kráľovstva.
33
Gesetz vom 3. April 1919, betreffend die Landesverweisung und die Übernahme des Vermögens
des
Hauses
Habsburg-Lothringen.
URL:
˂http://alex.onb.ac.at/cgicontent/alex?aid=sgb&datum=1919&page=589&size=45> [cit. 12.04.2014].
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Rakúskej republiky. Nakoľko zákon č. 354/1921 Sb. z. a n. nijako neustanovoval termín, ktorý bol
rozhodujúci pre posúdenie príslušnosti osoby k bývalej panovníckej rodine rakúsko-uhorskej, je
podľa sťažovateľa týmto termínom dátum nadobudnutia platnosti predmetného zákona, t.j. 27.
september 1921. Z toho následne malo vyplývať, že v čase vzniku právneho nároku
Československa na majetky bývalej panovníckej rodiny rakúsko-uhorskej v zmysle mierovej zmluvy
s Rakúskom, už sťažovateľ nebol príslušníkom menovanej panovníckej rodiny, a preto jeho majetok
nepodlieha procedúram v zmysle zákona č. 354/1921 Sb. z. a n.
Pri posudzovaní sťažnosti považoval Najvyšší správny súd za kľúčové, že ministerstvo
vnútra vo výroku svojho rozhodnutia stanovilo ako dátum rozhodujúci pre určenie príslušnosti
sťažovateľa k bývalej panovníckej rodine rakúsko-uhorskej 28. október 1918. Cieľom preskúmania
napadnutého rozhodnutia bolo teda určenie, či ministerstvo vnútra určilo tento časový rámec
v súlade s platným právom.
V kontexte sťažovateľových argumentov bolo potrebné posúdiť, či je pre určenie
príslušnosti k bývalej panovníckej rodine rakúsko-uhorskej rozhodujúci dátum účinnosti zákona č.
354/1921 Sb. z. a n. (t.j. 27. september 1918), alebo dátum platnosti mierovej zmluvy s Rakúskom
(t.j. 16. Júl 1920). A tu Najvyšší správny súd nadviazal na svoje rozhodnutie sp. zn. 971/23 keď
konštatoval, že „již při jiné podobné příležitosti (nález Boh. 1883 adm.) dovodil, že při posuzování
otázek řešených dle zákona č. 354/21 může jedině tento zákon sám přijíti v úvahu.“34 Použitie
mierovej zmluvy s Rakúskom ako prameňa práva bolo tým pádom vylúčené. Taktiež aj úvahy
o dátume účinnosti zákona č. 354/1921 Sb. z. a n. ako dátume rozhodujúcom pre určenie osobného
statusu sťažovateľa na účely tohto zákona sa vzhľadom na jeho znenie a účel stali
bezpredmetnými.
Východiskom pre rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu sa tak stala formulácia § 3 č. 2
zákona č. 354/1921 Sb. z. a n. Priamo z odôvodnenia súdneho rozhodnutia sa dozvedáme, že
„postavení formy přítomné „nabývá“ k formě minulé „náležely“ a při tom použití přívlastku „bývalá“
při označení panující rodiny rakousko-uherské naznačuje, že zákon svoji dispozici zde danou
nikterak k datu publikace tohto předpisu, t.j. ke dni 27. září 1921 nepřipoutal, nýbrž všechny
skutkové momenty, na něž tuto dispozici váže, pokládá již za dané a minulé.“35 Keďže dátum
platnosti mierovej zmluvy s Rakúskom a dátum účinnosti zákona č. 354/1921 Sb. z. a n. nebolo
možné použiť, ako jediná logická alternatíva sa ponúkal 28. október 1918. Momentom vzniku
samostatného Československa sa jednak „panovnická rodina rakousko-uherská jako taková stala
vůči našemu státu „bývalou“,“ a súčasne „po 28. říjnu 1918 nikdo nemohl se státi již vůči státu nově
členem panovnické rodiny rakousko-uherské, poněvadž po dni zmíněném tu již nižádné rodiny
„panovnické“ čs. právním řádem uznané nebylo, tak nemohl ani po době té nižádný z bývalých
členů rodiny panovnické členství v rodině panovnické jako takové se vzdáti.“ 36
Ako dátum rozhodujúci pre určenie príslušnosti osoby k bývalej panovníckej rodine
rakúsko-uhorskej tak Najvyšší správny súd potvrdil 28. október 1918. Tým bola vyriešená pre
aplikačnú prax ministerstva vnútra dôležitá otázka výkladu časovej pôsobnosti ustanovenia § 3 č. 2
zákona č. 354/1921 Sb. z. a n.
4

ZÁVER
Vo väčšine prípadov, kedy Najvyšší správny súd rozhodoval o sťažnostiach voči
rozhodnutiam ministerstva vnútra, boli napádané rozhodnutia potvrdené. Tým bol položený základ
pre zabratie celkovo 114 853 ha poľnohospodárskej 638 812 ha ostatnej pôdy vo vlastníctve
cisárskej koruny, bývalých rakúskych štátnych veľkostatkov a súkromných majetkov príslušníkov
Habsbursko-Lotrinského rodu.37 Nemožno v tom však vidieť akúsi „zlovôľu“ československého
súdnictva, ktoré len slúžilo politickým cieľom novej vládnucej garnitúry. Pozemková reforma, a spolu
s ňou aj zabratie majetkov patriacich príslušníkom Habsbursko-Lotrinského rodu, boli opatrenia
motivované najmä reálnymi a racionálne zdôvodniteľnými sociálnymi a ekonomickými potrebami
nového štátu. Úroveň a erudovanosť argumentácie Najvyššieho správneho súdu, jej logická
a systematická výstavba, ako aj skutočnosť, že dochádzalo k vyhoveniu sťažnostiam tak, ako
34

Rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu sp. zn. 17253/23. In: ASPI [právny informačný systém]
Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer. [cit. 12.04.2014].
35
Tamže, [cit. 12.04.2014].
36
Tamže, [cit. 12.04.2014].
37
KUKLÍK, J. a kol: Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění v československých dějinách 20.
Století. Praha: AUDITORIUM, 2010., s. 38.
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v prípade sťažnosti dedičov po bývalej bavorskej kráľovnej Márii Tereze von Habsburg-Este. To
všetko je dôkazom, že súdnictvo v danej neľahkej a turbulentnej dobe nepodliehalo politickému
nátlaku. Prostredníctvom súdnych rozhodnutí bolo navyše možné zaplniť chýbajúce miesta
v legislatíve a dopomôcť k zjednoteniu výkladu sporných pojmov. V príspevku sledovaná
problematika tak poukazuje na všeobecnú prospešnosť starostlivo a odborne vykonávanej
rozhodovacej činnosti súdnych orgánov pre skvalitňovanie právneho systému ako takého.
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ANALÝZA VYBRANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV Z OBDOBIA 1.
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Michaela Švancarová
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Príspevok je zameraný na kontroverzné obdobie 1. Slovenskej republiky. Hlavným cieľom
je opis vývoja právnej vedy v tomto období. Obzvlášť poukázať na rôzne vplyvy, ktoré jej vývoj
formovali, najmä silný vplyv nacistického Nemecka. Špeciálna pozornosť je venovaná najmä
najvýznamnejším právnym normám tejto doby.
Kľúčové slová: právna veda, vplyv, vývoj,
diskriminácia, 1. Slovenská republika, právna norma
Abstract: This article is focused on the controversial period of 1. Slovak republic. Main goal is to
describe the development of jurisprudence in this period. Especially to point out the different
influences, which formed its development, mainly the strong influence of Nazi Germany. Special
attention got particularly the most important law regulations of this period.
Key words: jurisprudence, influence, development, discrimination, 1. Slovak republic, law regulation
ÚVOD
Charakter právnej vedy bol v čase trvania 1. Slovenského štátu ovplyvňovaný rôznymi
faktormi. No faktor, ktorý jej charakter ovplyvnil najviac bol zahraničný vplyv nacistického Nemecka.
Bol to práve právny poriadok nacistického Nemecka, ktorý slúžil ako inšpiračná platforma pre prijatie
mnohých protižidovských zákonov a nariadení, ktoré citeľným spôsobom ovplyvnili dianie na našom
území, životy našich občanov a nenávratne zanechali škvrnu na našich národných dejinách.
Rozsah tohto príspevku bohužiaľ neumožňuje abstrahovať všetky právne normy, ktoré boli
v čase trvania 1. Slovenskej republiky prijaté, z tohto dôvodu som sa zamerala len na pár vybraných
noriem, ktorých obsah stojí podľa môjho názoru za zmienku.
1

ZÁKON O SAMOSTATNOM SLOVENSKOM ŠTÁTE (zák. č. 1/1939 Sl. z.)
Tento zákon predstavuje základnú právnu normu, ktorá uvádzala novovzniknutý štát do
praktického života. Svojim rozsahom nepatril medzi najobšírnejšie právne normy, no to ani nemal za
potreby, jeho hlavným účelom bolo vyriešiť najpodstatnejšie problémy a prekážky pri formovaní sa
novej štátnosti na území Slovenska. V §1 dochádza k vyhláseniu Slovenskej krajiny za samostatný
a nezávislý slovenský štát, ktoré týmto ustanovením dostáva aj punc právnej legality a Snem
Slovenskej krajiny sa pretransformoval na zákonodarný snem slovenského štátu, pričom tu
dochádza prakticky len k zmene názvu už existujúceho orgánu. §2 špecifikoval, kto je oprávnený
vykonávať vládnu a výkonnú moc v prechodnom období (do obdobia prijatia novej ústavy), týmto
oprávneným subjektom bola podľa jeho znenia vláda menovaná prostredníctvom Snemu Slovenskej
1
krajiny. Ustanovenie obsiahnuté v §3 možno označiť aj za „recipročné ustanovenie“ , pretože všetky
dovtedy prijaté zákony, nariadenia a opatrenia, mali podľa jeho znenia aj naďalej zostať v platnosti,
pochopiteľne vynímajúc zmeny, ktoré vyplývali zo samostatnosti Slovenského štátu. §4 možno
označiť aj za „poriadkové ustanovenie“, nakoľko sa ním vláda splnomocnila na vydávanie vládnych
nariadení (v čase trvania prechodného obdobia), ktorých účelom malo byť a priori zachovanie
poriadku a hájenie záujmov novovzniknutého slovenského štátu. Záverečný §5 predstavoval už len
1

MOSNÝ, P., HUBENÁK, L.: Dejiny štátu a práva na Slovensku, s. 271.
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bodku za vyššie spomínanými ustanoveniami a to v podobe časového ohraničenia začiatku
účinnosti tohto zákona, ktorým bol deň jeho vyhlásenia – 14. marec 1939 a jeho uvedenie do života
mala zabezpečiť vláda.
2

„OCHRANNÁ ZMLUVA“ NEMECKO-SLOVENSKÁ ZMLUVA O OCHRANE (zák. č.
226/1940 Sl. z.)
Základná koncepcia pomeru Slovenska k nacistickému Nemecku, ktorá bola následne
prenesená do tzv. „ochrannej zmluvy“, sa zrodila na rokovaniach vo Viedni 17.-18. marca 1939. Za
nemeckú vládu bol signatárom jej finálnej podoby Von Ribbentrop a za slovenskú vládu Jozef Tiso,
Vojtech Tuka a Ferdinand Ďurčanský. Čo do rozsahu nepatrila ani táto zmluva medzi tie
najobsiahlejšie, no čo sa týkalo jej faktického obsahu, to už bolo iné.
„Zmluvu o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom“, ktorá bola
podpísaná 18. marca 1939 vo Viedni a 23. marca 1939 v Berlíne, tvorilo dohromady 5 stručných
článkov, ktorých rozsah by sa vošiel na jeden list papiera.
Čl. 1 zmluvy potvrdzoval už skôr dohodnutú „ochranu nad politickou nezávislosťou
Slovenského štátu a nad integritou jeho územia“, pričom si dovolím zvýrazniť slovné spojenie
použité v čl. 1 „Nemecká ríša preberá ochranu ...“ . Nechávam na osobné zváženie každého
čitateľa, do akej miery nám v končenom dôsledku mala byť takto formulovaná zmluva k úžitku, aj
s prihliadnutím na neskoršie územné straty, ktorým mala práve táto zmluva zabrániť a garantovať
2
nám „...ochranu integrity nášho územia“.
Čl. 2 zmluvy hrubo vymedzuje oblasť tzv. ochrannej zóny, nad ktorou preberá ochranu
a výkon právomoci Nemecká ríša, v prospech ktorej sa slovenská vláda tohto výkonu vzdala.
Jednalo sa o územie „na západe ohraničené hranicou Slovenského štátu
a na východe
všeobecnou čiarou východného okraja Malých Karpát, východného okraja Bielych Karpát
a východného okraja Javorníkov“. Taktiež z tohto ustanovenia vyplývalo pre Nemeckú ríšu právo na
vyššie vymedzenom území kedykoľvek zriaďovať vojenské objekty a držať ich obsadené silou, ktorú
pokladajú za potrebnú. Aj na tomto mieste by som chcela upriamiť pozornosť čitateľa na veľmi
abstraktne vymedzené ustanovenie „sily, ktorú pokladajú za potrebnú“, pretože práve toto sú tie
miesta, kde si Nemecká ríša ponechávala pružnosť ustanovenia, pre prípadný neskorší odlišný
výklad, či interpretáciu. Teda aj tu opäť nachádzame veľmi nevýhodné ustanovenia z pohľadu
Slovenského štátu, ktorých prijatie mohlo byť spôsobené aj vďaka politicky veľmi neskúseným
ľudáckym predstaviteľom. V tomto článku zmluvy nachádzame aj výslovné zakotvenie princípu
personality práva, nakoľko v tzv. ochrannej zóne vykonáva nemecká branná moc výsostné vojenské
práva a osoby tu zamestnané, ktoré majú nemeckú štátnu príslušnosť, podliehajú nemeckému
3
súdnictvu, a preto sa na ne vzťahujú len ríšske zákony. Ďalej v tomto článku možno nájsť aj súhlas
Slovenskej vlády s bezcolným zásobovaním nemeckých oddielov a s bezcolnými dodávkami
z Nemeckej ríše pre vojenské stavby.
Čl. 3 a čl. 4 zmluvy ukladali Slovenskej vláde, dalo by sa povedať až povinnosť úzkej
koordinácie zahraničnej politiky a vojenských síl s politickými a vojenskými zámermi Nemeckej ríše.
Záverečný čl. 5 zmluvy časovo vymedzuje platnosť a účinnosť tejto zmluvy, pričom
účinnosť nastupuje okamihom jej podpisu a uzatvára sa na obdobie 25 rokov, pričom sa
predpokladá jej včasné predĺženie, ešte pred uplynutím tejto lehoty.
Súčasť tejto zmluvy tvoril aj Tajný protokol o hospodárskej a finančnej spolupráci z 18.
marca 1939, ustanovenia tohto protokolu pripravovali budúce hospodárskej prenikanie Nemeckej
ríše na Slovensko a umožňovali tak výkon kontroly nad slovenskou hospodárskou politikou.
3

ÚSTAVNÝ ZÁKON O ÚSTAVE SR (zák. č. 185/1939 Sl. z.)
Ústavný systém 1. Slovenskej republiky bol inšpirovaný pestrou škálou zdrojov.
Nachádzame v ňom či už prvky ústavnej kontinuity v spojitosti s prvou ČSR, alebo druhou
2

Relatívnosť tejto zmluvy bola potvrdená v priebehu maďarského útoku na územie východného
Slovenska 21. marca 1939. Nemecko neakceptovalo žiadosti slovenskej vlády o pomoc
a nepodporilo ho ani neskôr. Dňa 31. marca 1939 musela preto slovenská vláda pristúpiť na
maďarské územné ultimátum a podpísať dohodu o novej úprave maďarsko-slovenských hraníc, čo
predstavovalo stratu územia o rozlohe 1 692 km² s 69 639 obyvateľmi, predovšetkým Rusínmi.
3
MOSNÝ, P., HUBENÁK, L.: Dejiny štátu a práva na Slovensku, s. 272.
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republikou a taktiež inšpiráciu nachádzame v stavovsko-korporatívnom systéme, ktorý panoval vo
4
vtedajšom fašistickom Taliansku, ktorý ju v konečnom dôsledku ovplyvnil asi najväčšmi
Vypracovaním ústavy poverilo predsedníctvo HSĽS osobitnú komisiu, ktorá bola špeciálne
pre tento účel zriadená a tvorili ju Tuka, Ďurčanský, Sokol, Mederly, Foltin, Cserhelyi, Novák
a Virsík, pričom Vojtech Tuka stál pochopiteľne na jej čele. Zriadená komisia sa predbežne dohodla
uplatňovať a zapracovať predovšetkým zásady ríšskonemeckej, talianskej, bývalej rakúskej
a portugalskej ústavy, pričom neodmysliteľnou bola implementácia hierarchickej sústavy katolíckej
cirkvi. Sociálna otázka mala byť riešená za pomoci encykliky Rerum novarum a Quadragesimo anno
a organizačné formy sa mali prevziať z talianskeho Carta del Lavoro, podľa ktorého je hlavnou
5
úlohou štátu „odstránenie rozporov medzi kapitálom, prácou a triednym bojom“. Taktiež sa
uvažovalo o aplikácii štruktúry talianskej snemovne organizovanej na korporačnom základe
a fašistickej rade, ktorá zostavovala kandidátnu listinu už pred voľbami. Za príťažlivú považovali aj
nemeckú fašistickú zásadu, ktorá spája moc prezidenta a kancelára a obmedzuje význam
a relatívnu moc Reichstagu. Po prerokovaní jednotlivých návrhov sa 9. mája 1939 prijala platforma
v zásade akceptujúca vzor korporačno-stavovského usporiadania fašistického Talianska.
Vyššie skoncipovaná platforma poslúžila ako predloha k vypracovaniu definitívneho návrhu
ústavy. Členovia komisie mali pred sebou ešte neľahkú úlohu a tou bolo zjednotiť svoje rozdielne
názory na 3 hlavné témy: Ad. 1 - či má byť hlava štátu súčasne aj predsedom vlády, prípadne
predsedom snemu. Ad. 2 - rozhodnúť o právnom postavení štátnej rady, ktorá mala byť poradným
orgánom vlády a parlamentu. Ad. 3 – určiť aké postavenie má zaujímať HSĽS v štáte pri jej
dominantných nárokoch. Osnova schválená vládou sa predložila snemu bez dôvodovej správy.
Dôvod prečo sa tak stalo bol taký, že ani snem ani širšia verejnosť sa nemali dozvedieť
o prechodnom charaktere tejto autoritatívnej ústavy, a o tom, že jej jedinou úlohou bolo vybudovanie
orgánov klérofašistického režimu v záujme urýchlenej prestavby novovzniknutého štátu podľa
predstáv Nemeckej ríše.
Ústavný zákon o ústave Slovenskej republiky (zák. č. 185/1939 Sl. z.) bol prijatý
slovenským snemom 21. júla 1939 s účinnosťou odo dňa jeho platnosti.
Pričom samotná Ústava sa skladala z úvodného prehlásenia a z 13 hláv, ktoré obsahovali
103 paragrafov. Jednotlivé hlavy boli upravené nasledovne:
1. Hlava ústavy obsahovala vyhlásenie slovenského štátu za republiku (§1 ods.1), na čele
ktorej stojí prezident. Hlavným mestom Slovenskej republiky sa stala Bratislava, za štátne farby
republiky bolo prijaté slovenské historické pozdĺžne trojdelenie (biela, modrá, červená). Územie
štátu bolo vyhlásené za jednotné a nedeliteľné, pričom sa jeho hranice mohli meniť len ústavným
zákonom. Taktiež tu bolo upravené nadobúdanie a zánik štátneho občianstva.
2. Hlava ústavy upravovala postavenie slovenského snemu ako najvyššieho
zákonodarného orgánu Slovenskej republiky. Slovenský snem pozostávajúci z jednej komory sa mal
skladať z 80 poslancov, ktorí boli zvolení na základe všeobecného, priameho, rovného a tajného
hlasovacieho práva na obdobie 5 rokov. Aktívne volebné právo sa získavalo dovŕšením 21 roku
veku života a pasívne 30 rokom veku života. Táto hlava upravovala teda predovšetkým snem ako
taký a jeho rozsiahle právomoci, ktorými disponoval.
3. Hlava ústavy sa koncentrovala na postavenie hlavy štátu. Prezidenta volil snem 3/5
väčšinou aspoň 2/3 prítomných všetkých poslancov na funkčné obdobie 7 rokov. Kandidát na
prezidenta musel byť štátnym občanom, ktorý dovŕšil aspoň 40 rokov, je voliteľný do snemu, pričom
tento úrad mohla jedna osoba zastávať maximálne dve funkčné obdobia za sebou. Ďalej
ustanovenia tejto hlavy podrobne upravujú jednotlivé práva a povinnosti hlavy štátu.
4. Hlava ústavy určuje špecifické postavenie vlády, ktorá mala v rukách všetku vládnu
a výkonnú moc. Za svoju činnosť zodpovedala snemu, no vyslovenie nedôvery neviedlo
automaticky k jej demisii. Predsedu a členov vlády menoval i prepúšťal prezident republiky.
Zameranie v poradí štvrtej hlavy bolo práve na kompetencie vlády.
4

Zo štátoprávneho hľadiska pre fašistický režim sú charakteristické tieto znaky: likvidácia
buržoáznodemokratických práv a slobôd, odstránenie formálnej rovnosti a nedotknuteľnosti
občanov; odstránenie alebo ďalekosiahle oklieštenie voliteľných zastupiteľských orgánov
a ustanovizní; koncentrácia a byrokratická centralizácia všetkej štátnej moci v rukách niekoľkých
osôb; ďalekosiahla likvidácia buržoáznych zákonností, rozšírenie nezákonnej svojvôle
a mimosúdneho teroru; zákaz politických strán a spolkov robotníckeho hnutia a ich bezohľadné
prenasledovanie (aj buržoáznych, okrem fašistických) až do ich úplnej likvidácie.
5
KLIMKO, J.: Tretia ríša a ľudácky režim na Slovensku. s. 79.
- 122 -

5. Hlava ústavy upravuje osobitné postavenie štátnej rady. Predstavovala vrcholný orgán
reprezentujúci zastúpenie záujmov jednotlivých zložiek vtedajšieho režimu (HSĽS, strany
národnostných skupín, štátna administratíva, miestna samospráva, stavy). Skladala sa zo 6 členov,
ktorý boli menovaní prezidentom republiky, 10 členov vyslaných z HSĽS, po 1 členovi vysielali
registrované strany národnostných menšín a stavy, z titulu funkcie boli členmi aj predseda vlády
a predseda snemu. Funkčné obdobie boli 3 roky. Ustanovenia tejto hlavy sa zameriavajú na jej
rozsiahle súdne a politické právomoci.
6. Hlava ústavy upravuje ustanovenia ohľadne činnosti politických strán, pričom sa
stanovilo, že sa občania budú na štátnej moci podieľať prostredníctvom HSĽS, čím sa už v ústave
pripustila existencia len jedinej politickej strany. Táto hlava upravuje túto zvláštnu situáciu, ktorá
v štáte nastala.
7. Hlava ústavy pripúšťa stavovskú organizáciu štátu. Pripúšťa pritom nasledovné stavy:
poľnohospodárstva, priemyslu, obchodu a živností, peňažníctva a poisťovníctva, slobodných
povolaní, verejných zamestnancov a osvetových pracovníkov.
8. Hlava ústavy ustanovoval, že sa občania mali na správe štátu podieľať prostredníctvom
stavovskej a územnej samosprávy.
9. a 10. Hlava ústavy upravovali zásady výkonu súdnictva a práva a povinnosti
občanov, medzi ktoré patrila v prvom rade povinnosť zúčastniť sa na obrane štátu.
11. Hlava ústavy upravovala ustanovenia ohľadne cirkví. Podľa jej ustanovení boli všetky
štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti uznané za verejnoprávne korporácie majúce vlastnú
správu a vlastný majetok.
12. Hlava ústavy s názvom národnostné skupiny, zakotvovala zásady národnostnej
politiky.
13. Hlava ústavy obsahovala rozličné ustanovenia, ako napríklad aj ustanovenia
o Ústavnom senáte.
4

ŽIDOVSKÉ ZÁKONODARSTVO
Riešenie „židovskej otázky“ v kontexte 1. Slovenskej republiky malo z historického hľadiska
nedozierne následky. Novovzniknutý štátny útvar sa zapísal do historických análov veľmi „krvavým
písmom“. Práve táto smutná etapa našich národných dejín nás asi najväčšmi v zahraničí preslávila,
predovšetkým sa za to môžeme poďakovať vtedajšej ľudáckej vládnej garnitúre, ktorá sa s touto
pálčivou témou popasovala priam ukážkovo, aspoň z pohľadu Nemeckej ríše.
„Konečné riešenie židovskej otázky“, alebo teda aj alternatíva nemeckej vládnej politiky
v niektorých momentoch prekonala aj samotné nacistické Nemecko. Slovenský štát ako jeden
z prvých satelitov nacistického Nemecka prijal a úspešne vykonával Hitlerovskú koncepciu rasovej
perzekúcie uskutočňovanú na tzv. neárijskom obyvateľstve Európy. Možno povedať, že to bola
práve tzv. židovská otázka, ktorá predstavovala jeden z najaktuálnejších problémov štátu aj
z pohľadu nacistického Nemecka, ktoré veľmi ochotne ponúklo efektívne riešenie hľadať inšpiráciu
6
v Norimberských zákonoch .

6

Norimberskými zákonmi z 15. Septembra 1935 sa v legislatívnej podobe uskutočňovala podstatná
časť programu národnosocialistickej strany. Išlo predovšetkým o zákon o ríšskom občianstve (Ríš.
zák. I. s. 1146) a zákon na ochranu nemeckej krvi a nemeckej cti (Ríš. zák. I. s. 1146). Týmito
dvoma zákonmi (a celým radom naň nadväzujúcich zákonov a nariadení) sa uplatnila zásada
chápania národnosocialistického svetonázoru. „Plné občianske práva“ patrili len tým štátnym
príslušníkom, ktorí boli zároveň ríšskymi občanmi. Štátne občianstvo bolo však možné nadobúdať
jedine udelením dekrétu, na vydanie ktorého treba okrem vernosti k národu a ríši preukázať najmä
to, že žiadateľ je štátny príslušník nemeckej alebo druhove príbuznej krvi. Tým boli z možnosti
nadobudnúť štátne občianstvo a s ním svoje práva vylúčení predovšetkým židia a židovskí miešanci.
Podľa vykonávacieho nariadenia zo 14. novembra 1935 je židom ten, kto pochádza najmenej
z troch prarodičov židovskej krvi. Za žida bol pokladaný tiež ten, kto síce pochádzal od dvoch
židovských prarodičov, avšak v čase vydania zákona alebo neskôr patril k židovskej obci alebo
v tom istom čase uzavrel manželstvo so židom. Na rasovej teórii nemeckého národného socializmu
boli založené aj právne predpisy zdravého manželstva (1935) a predpisy, ktorými sa upravoval rast
zdravej populácie. Pozri KLIMKO, J.: Tretia ríša a ľudácky režim na Slovensku. Bratislava 1986, s.
171.
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Samotný antisemitizmus predstavoval pre vládnucu HSĽS a jej režim faktor demagogickej
manipulácie nášho obyvateľstva, v úsilí získať si ho pre svoje vlastné ciele sa neštítil využívať
sociálno-hospodárske dôvody akými bolo predovšetkým významné postavenie židovskej buržoázie
v obchode, priemysle, slobodných povolaniach či finančníctve, nevynímajúc rastúcu nespokojnosť
širokej verejnosti so zvyšujúcou sa nezamestnanosťou v tomto období.
Čo sa týkalo už reálnych právnych úprav, ktoré sa mali týkať židovského obyvateľstva,
k tým sa siahlo už počas prvého roku ľudákov pri moci. Postoj Slovenského snemu bol spočiatku
umiernený a iniciatívu v tejto oblasti prenechával vláde. Takýto postoj bol aj pochopiteľný, pretože
vychádzal z ustanovenia §4 zák. č. 1/1939 Sl. z., ktorým bola vláda v čase prechodného obdobia
splnomocnená vydávať nariadenia, ktoré sú potrebné na udržanie poriadku a na zabezpečenie
záujmov slovenského štátu. Na základe tohto splnomocnenia vláda začala vydávať nariadenia
priamo sa už dotýkajúce riešenia tzv. židovskej otázky. Za prvotnú úlohu si stanovili právne
vymedzenie pojmu kto je žid, toto vymedzenie bolo v tomto období uskutočnené ešte na
konfesijnom princípe.
Prijatím vládneho nariadenia č. 63/1939 Sl. z. o vymedzení pojmu Žid a usmernení počtu
Židov v niektorých slobodných povolaniach sa oficiálne prijal dlhý rad obmedzení pre židovské
obyvateľstvo a naštartoval proces prijímania ďalších arizačných zákonov. Židia sa postupne začali
vytláčať zo všetkých oblastí hospodárskeho života, obmedzilo sa ich pôsobenie v slobodných
povolaniach, začala sa revízia ich živnostenských oprávnení, obmedzovali sa aj ich práva pri
nakladaní s kapitálovými účasťami a pod.
Dlho na seba nenechal čakať ani tzv. „arizačný zákon“, zák. č. 113/1940 Sl. z. zákon
o židovských podnikoch a o Židoch zamestnaných v podnikoch, vďaka tejto právnej úprave bolo
možne realizovať arizáciu – nútený odpredaj majetkov židovského obyvateľstva kresťanským
záujemcom alebo dosadiť nútených správcov do takýchto majetkov. Ustanovenia tohto predpisu
židom zakazovali preberanie, resp. opätovné zriadenie podnikov, či už obchodných, priemyselných
alebo živnostenských. Taktiež potrebovali osobitné povolenie, ak chceli scudzovať resp. zaťažovať
nejakú nehnuteľnosť.
Zaujímavosťou je, že napriek tomu, že vyššie uvedené vládne nariadenia preukázateľne
nielen obmedzovali vplyv židovských obyvateľov vo verejnom živote, ale zasahovali aj do
základných občianskych, spoločenských a ľudských práv, snem ani raz nevyužil v zmysle ústavy
7
právo, aby v stanovenej lehote troch mesiacov vyslovil s nimi nesúhlas.
Vďaka narastajúcemu tlaku zo strany nacistického Nemecka sa pristúpilo k radikálnejšiemu
a markantne zrýchlenému riešeniu židovskej otázky, prijatím ústavného zákona č. 210/1940 Sl. z. ,
ktorým sa vláda splnomocnila urobiť všetky potrebné opatrenia na vylúčenie židov zo slovenského
hospodárskeho a sociálneho života vrátane ich vysťahovania a prevedenia majetku do vlastníctva
kresťanov. Dovtedy prebiehajúci proces vytláčania židov z hospodárskeho a sociálneho života,
praktizovaný tzv. zákonnou cestou, sa im pravdepodobne zdal až moc zdĺhavý a z toho dôvodu
pristúpili k prijatiu tejto úpravy. Za týmto účelom bol na základe nariadenia č. 222/1940 Sl. z.
vytvorený aj špeciálny úrad – Ústredný hospodársky úrad, ktorý získal monopolné postavenie pri
usmerňovaní všetkých prác spojených s riešením židovskej otázky, taktiež sa prikročilo
k urýchleným prípravám na vydanie komplexnej kodifikácie právneho postavenia židov.
Výsledkom ročného limitu zmocňovacieho zákona č. 210/1940 Sl. z. bolo prijatie
nariadenia č. 198/1941 Sl. z . z 9. septembra 1941 o právnom postavení Židov, neslávne známe aj
pod označením tzv. židovský kódex. Toto nariadenie sa so svojimi 270§-mi zaradilo medzi
najkrutejšie európske rasové právne úpravy. Nóvum pre túto úpravu bolo najmä odlišné vymedzenie
pojmu žid, ktoré už nevychádzalo z náboženskej príslušnosti, ale sa zakladalo výslovne na rasovom
princípe. Nová právna úprava sa prejavila najmä v množstve zákazov a obmedzení.
Ustanovenie §8 zaviedlo snáď najznámejšiu povinnosť pre Židov a tou bolo povinné
nosenie židovského označenia (žltá Dávidova hviezda), pričom porušenie tohto ustanovenia sa
trestalo ako priestupok peňažným trestom od 100 Ks do 10 000 Ks a pre prípad nevymožiteľnosti sa
pretváral na väzbu od 1 do 15 dní.
Medzi najzaujímavejšie možno zaradiť ustanovenie §9, ktoré upravovalo zákaz uzavrieť
manželstvo medzi Židom (Židovkou) a Nežidovkou (Nežidom) a taktiež medzi Židom (Židovkou)
a židovskou miešankou (miešancom), bez ohľadu na to, či sa jedná o polovičného alebo
7

KAMENEC, I.: Snem Slovenskej republiky a jeho postoj k problému židovského obyvatelstva na
Slovensku v rokoch 1939-1945, s. 333
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štvrtinového miešanca. Takéto vedomé porušenie zákazu sa trestalo ako prečin väzbou do 3 rokov
a stratou aktívneho a pasívneho volebného práva. Týmto ustanovením sa malo zabrániť ďalšiemu
„rozmnožovaniu“ židovského obyvateľstva.
§10 mal za účel zabrániť miešaniu s židovskou krvou a vedomý mimomanželský pohlavný
styk medzi Židom (Židovkou) a Nežidovkou (Nežidom) sa trestal ako prečin väzením do 5 rokov.
Všeobecnú pracovnú povinnosť pre Židov zaviedol §22, vekovo bola hranica stanovená od
16 roku veku života až do 60 roku, pričom sa týmto ustanovením nezakladal pracovný pomer a tým
pádom, ani osoby, ktoré ho vykonávali neboli verejnoprávne poistené. Porušenie tohto príkazu
nastúpiť do práce, nekonať danú prácu, alebo ju konať nedbalo sa trestalo ako priestupok
peňažným trestom od 100 Ks do 10 000 Ks, pre prípad nevymožiteľnosti väzením od 1 do 15 dní.
Ďalšie ustanovenia upravovali najmä rozšírené právomoci štátnych orgánov zasahovať
voči židovským občanom, získali napr. právomoc kedykoľvek vykonávať osobnú a domovú
prehliadku (dovtedy sa vyžadoval písomný príkaz súdu, štátneho zastupiteľstva, policajného
trestného súdu
alebo v prípadoch podozrenia z trestného činu). Židom bolo odňaté
zhromažďovacie právo vrátane možnosti účasti na akýchkoľvek iných zhromaždeniach. Platil pre
nich zákaz zastávať pozície redaktorov, vydavateľov, či vôbec uverejňovať svoje články v nejakom
periodiku. Nová právna úprava zaviedla zákaz aj pre árijcov, pričom šlo o zákaz pre árijských
advokátov zastupovať Židov v arizačných veciach. Zaviedli sa taktiež mnohé obmedzenia pri
cestovaní, s odstupom času museli Židia cestovať len v tretej triede a to predovšetkým oddelene od
ostatných cestujúcich. Čo sa týkalo majetkoprávnych vecí, Židom a židovským združeniam sa
zakázalo nadobúdať vlastnícke a iné vecné práva k nehnuteľnostiam, okrem prípadu dedenia. No aj
prípadu dedenia sa dalo vyhnúť tým, že sa celý židovský majetok postupne previedol do rúk
nežidom. Zákaz sa taktiež vzťahoval aj na zriaďovanie priemyselných, obchodných alebo
živnostenských podnikov. Zákon taktiež upravoval ustanovenia o vylúčení z verejného života,
ktorými sa zaviedol zákaz zastávať akékoľvek verejné funkcie, resp. prepustenie z oblasti verejných
služieb, taktiež nespôsobilosť vykonávať rôzne slobodné povolania (notári, advokáti). Židom sa
obmedzil prístup k vzdelávaniu, slobodnému nakladaniu so svojimi finančnými prostriedkami atď.
ZÁVER
Na margo zákonodarstva 1. Slovenskej republiky možno skonštatovať, že ad.1: všetka
legislatívna činnosť prijatá v tomto období vychádzala zo zásad vyjadrených v ústave z roku 1939
(úst. zák. č. 185/1939 Sl. z.) a ad.2: napriek odmietavému postoju voči režimu Československého
štátu bol zákonom o samostatnom slovenskom štáte (§ 3 zák. č. 1/1939 Sl. z.) prevzatý právny
poriadok z obdobia predmníchovskej republiky, pričom počas celého trvania slovenskej štátnosti
nedošlo v jednotlivých odvetviach reciprovaného právneho poriadku k markantnejším zmenám.
V platnosti naďalej zostalo občianske, rodinné, obchodné, či zmenkové právo. Väčšie zásahy
postihli najmä oblasť pracovného práva a vlastníckych vzťahov, spôsobených najmä prijatím radu
protižidovských právnych úprav.
Na záver teda možno povedať, že najväčší „šrám“ utrpela naša právna veda v čase
prijímania a aplikácie protižidovských právnych úprav, tie totiž najviac zarezonovali nie je len u nás,
ale aj v zahraničí a miera ich ukrutnosti veru v tom čase nemala obdoby ani v Nemeckej ríši.
Dôsledky, ktoré ich prijatie zanechalo budú navždy rezonovať v právnej pamäti nie len Slovenskej,
ale dovolím si tvrdiť aj svetovej.
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PÔVOD KONTRAKTU V RÍMSKOM PRÁVE
Michal Turošík
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
Abstrakt: Tento článok sa zaoberá pôvodom kontraktu v rímskom práve. Ponúka teóriu na základe
ktorej, sa kontrakt vyvinul v dôsledku negatívnych právnych následkov deliktu. Ide o teóriu autora
tohto článku, ktorá je iste len jednou z príčin vývoja zmluvnej záväznosti. Pôvod kontraktu sa tu
nechápe konkrétne ale skôr všeobecne ako pôvod zmluvnej záväznosti, teda záväzku z právneho
úkonu.
Kľúčové slová: kontrakt, rímsky, právo, pôvod, archaický
Abstract: This article deals with the origin of contract in roman law. It offers the theorywhich is
based on that the contract has developed as a consequence of negative legal consequences of the
delict. It is a theory of the author, which is only one of the reasons of developing of an obligatory
force. The origin of a contract isn´t understood in the concrete, but more in general as the origin of
the obligatory force, the obligation from a legal act.
Key words: contract, roman, law, origin, archaic
Nasledovný príspevok sa zaoberá otázkou pôvodu kontraktu v rímskom práve. Zmluva ako aj
celý kontraktačný mechanizmus jednotlivých typov kontraktov tak, ako ho vo svojom právnom
poriadku vymedzili Rimania, je jedným z mnohých excelentných počinov rímskych juristov, ktorý
našiel svoju reflexiu aj v mnohých súčasných právnych poriadkoch. Dôvodom, je iste aj fakt, že
rímska normotvorba brilantne zohľadňovala potreby každodenného vysoko frekventovaného
obchodného styku, ktorý musel veľmi účinne nastaviť mechanizmy majetkovej výmeny.
V nasledujúcom článku sa budeme venovať počiatkom kontraktu a zmluvnej záväznosti v rímskom
práve, ktoré neskôr vyústili do vytvorenia klasickej typológie kontraktu.
Prvým obdobím vo vývoji rímskeho štátneho zriadenia je kráľovstvo. V tomto období sa
v prvopočiatkoch rímskeho práva vytvorili tri základné spôsoby zaistenia splnenia sľubu, či dohody.
Kritériom delenia týchto spôsobov bol nositeľ donucovacej právomoci, teda subjekt, ktorý bol
v prípade neplnenia oprávnený vynútiť plnenie týchto najstarších typov pohľadávky. Išlo v prvom
rade o zainteresovanú osobu, v druhom rade o bohov a v neposlednom rade o obec či verejnosť.
Samozrejme je namieste zdôrazniť, že v tomto období nešlo o donucovací mechanizmus tak ako ho
poznáme dnes, pričom nemáme na mysli ani jeho výsledok vo forme náhrady škody či iného
sekundárneho plnenia. Išlo skôr o sankciu vo forme alternatívneho plnenia, ktorá bola jediným
možným prostriedkom donútenia nesplnenia dohody v tomto období.
Prvým sankčným mechanizmom, známym nielen v rímskom práve, bola svojpomoc. Išlo
o donucovaciu metódu, ktorá bola určite jednou z najstarších foriem vynútenia plnenia. Jej právnym
základom bola legalizácia pomsty. Ak sa osoba dopustila nedovoleného konania voči inej osobe,
bola podľa starorímskeho práva vystavená jej legálnej pomste. Pojem pomsta pôsobí v kontexte
moderného sveta a odbornej právnej terminológie ako niečo archaické a rozhodne právom
netolerovateľné. Ale práve v archaickom období vývoja rímskeho práva bola pomsta ako logický
dôsledok nedovoleného konania jednej osoby voči inej, nielen tolerovaná, ale dokonca štátom
uznaná, teda legálna. Ak som teda iného svojím konaním poškodil, bol som v súlade so
starorímskym právom, vystavený jeho požiadavke pomstiť sa. To ako prebiehala táto pomsta, či do
akej výšky resp. ako bola odmeraná a posudzovaná bolo determinované stupňom vývoja nielen
spoločnosti, ale aj štátnej moci. Korene zodpovednosti za vlastné konanie siahali až k ručeniu
svojou osobou, samozrejme nie v zmysle v akom sa osobné ručenie chápe dnes, ale skôr k faktickej
osobnej podriadenosti zodpovedajúcej osoby. Poškodený nadobúdal pre účely vyrovnania za
utŕženú ujmu delikventa do osobnej podriadenosti. Ten sa stal predmetom akéhosi zmocnenia,
a jeho osoba bola zverená do právomoci poškodeného. Jednalo sa tu teda o istú formu svojpomoci,
ktorou sa ten komu, voči komu bol namierený protiprávny čin, mohol vyrovnať s delikventom.
Rozsah tejto legálnej pomsty bol koncipovaný naozaj široko. Obmedzujúcim bodom bola až smrť,
teda poškodený mohol delikventa usmrtiť, aby si tak vyrovnal ujmu vzniknutú protiprávnym
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konaním. Samozrejme, takéto neadekvátne tresty, museli byť v ďalšom vývoji záväznosti zjemňované,
aby sa chránila osoba poškodeného pred, mnohokrát neoprávneným násilným stíhaním.
Právo usmrtiť bolo neskôr zredukované a priznávalo sa len ako následok tých najťažších
1
deliktov. Už v Zákone 12 tabúľ sa písalo, že trest smrti sa stanovil len za „veľmi málo vecí.“.
Typickým príkladom bolo membrum ruptum, zlomenie končatiny, vo všeobecnosti ťažké ublíženie
na zdraví. Iným nemenej podstatným príkladom zmiernenia následkov protiprávneho činu,
a zároveň aj temer neobmedzenej právomoci poškodeného pomstiť sa, bol tzv. talion. Tento názov
pochádzajúci pravdepodobne zo slova talis, môžeme voľne preložiť ako získať alebo obísť rovnako.
Inštitút, ktorý môžeme nájsť aj v Biblii, zakotvuje zásadu známu už z čias Chammurapiho
zákonníku, vyjadrujúc jednoduchý princíp oko za oko, zub za zub. V kontexte samotnej pomsty tak
bola chránená osoba delikventa, keď bolo stanovené, že mu nemôže byť spôsobená iná telesná
ujma ako taká, akú sám inému učinil.
Niektorí autori vidia v tejto zásade, pôvod nielen záväzkov, ale dokonca samotného práva.
Podľa týchto hypotéz právo sa vyvinulo na základe pomsty a odplaty. Jeho úloha ako aj úloha štátu
v tomto smere bola regulovať samotnú pomstu, aby sa nestala vzájomným prostriedkom
komunikácie spoločnosti, ale používala sa skutočne len na presadenie preventívnej ochrany osoby
2
a jej oprávnených záujmov.
Ak si predstavíme telesné tresty, či dokonca smrť ako následok protiprávneho konania, je
jasné, že osoba, ktorá mala byť predmetom takéhoto výkonu práva, hľadala východiská ako sa
vyhnúť tomuto potrestaniu. A tu niekde môžeme podľa nášho názoru hľadať počiatky zmluvnej
záväznosti, teda kontraktu. Samozrejme používať pojem zmluva v tejto súvislosti je určite
predčasné a neadekvátne. Slúži skôr na dotvorenie obrazu o tom, ako postupovala genéza
vyrovnania medzi delikventom a poškodeným. Je logické, že delikvent sa snažil zmierniť následky
svojho protiprávneho konania, najmä vo vzťahu k svojmu životu, či zdraviu. Pre tento účel bol
ochotný obetovať aj svoj majetok. Na druhej strane, nie každý poškodený bol uzrozumený s tým,
že ako uspokojenie ujmy, ktorá mu vznikla, spôsobí recipročne fyzickú ujmu delikventovi. Ak sa
takéto dva myšlienkové chody navonok prejavené do zhodného prejavu vôle stretli, výsledkom bolo
to, čo neskôr rímska jurisprudencia označila ako základ každej zmluvy, totiž konsenzus. Tento
vzájomný súhlasný prejav vôle samozrejme nedával v tomto historickom období základ žiadnej
forme kontraktu, ktorý by spečatil odstúpenie poškodeného od svojho práva vykonať telesnú pomstu
na osobe delikventa. Išlo skôr o vzájomnú neformálnu dohodu, ktorou sa delikvent vykúpil spod
osobnej zodpovednosti za svoj čin. V praxi sa jednalo o konkrétne ponuky, ktoré či už delikvent
alebo jeho príbuzní činili smerom k poškodenému, v snahe odhovoriť ho od výkonu jeho práva
pomsty. Ak poškodený takúto ponuku prijal, musel od pomsty ustúpiť. To že Rimania, takéto dohody
akceptovali, ba dokonca v rámci ochrany spoločnosti vítali, najlepšie dokazuje Zákon 12 tabúľ. Pri
už vyššie spomínanom membrum ruptum, dáva tento zákon doslovne na výber. „ Ak zlomí
3
končatinu a nedohodne sa s ním, nech siahne po odvete.“
Neskôr boli dokonca stanovené konkrétne vyčíslené obnosy resp. miery odškodnenia, ktoré
sa v praxi udomácnili.
Pôvodne sa ako vykupujúci prostriedok používal dobytok, až neskôr peniaze. Samotné
slovíčko pecunia, peniaze pochádza pravdepodobne zo slova pecus, ktorým sa označoval dobytok,
4
pripomínajúc tak tieto súvislosti.
Ak bolo poškodenému ponúknuté odškodnenie, nútil ho magistrát k jeho prijatiu tým, že ak
ho odmietol, bolo mu odopreté oprávnenie zmocniť sa delikventa. Je však nutné podotknúť, že kým
právo na základe praxe ustanovilo konkrétne sadzby odškodnenia, určoval si cenu výkupného sám
poškodený. Napriek tomu však tieto skutočnosti mali za následok, že potrestanie usmrtením sa
používalo v Zákone 12 tabúľ už vždy ako posledná možnosť výkonu práva poškodeného subjektu.
Tým, že pomsta ako pôvodný prostriedok zodpovednosti za protiprávne konanie bola
postupne nahrádzaná majetkovou sankciou, upadal aj takýto svojpomocný výkon rozhodnutia
pomaly do zabudnutia. Záväznosť v tomto bode genézy obligácii predstavovala súdne vynútiteľnú
1

LEX DUODECIM TABULARUM, TABULA VIII. 1b Cic. De rep. IV. 10,12 In: SKŘEJPEK M.:
Prameny římského práva. Praha. LEXIS NEXIS, 2004, str. 40
2
DAVIS J.: Lex talionis in early Judaism and the exhortation of Jesus in Matthew 5.38-42. New
York. T&T INTERNATIONAL, 2005
3
LEX DUODECIM TABULARUM, TABULA VIII. 2 In: SKŘEJPEK M.: Prameny římského práva.
Praha. LEXIS NEXIS, 2004, str. 41
4
KASER M. , KNŰTEL R.: Römisches Privatrecht. München, C.H. BECK, 2008
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právomoc zmocniť sa osoby delikventa, z ktorej sa tento mohol vymaniť pomocou výkupného. Tieto
nároky mohli byť súdne uplatnené pomocou najstaršieho rímskeho sporového konania legis actio
sacramento in personam. Žalobca formálne tvrdil, že žalovaný predmetný čin spáchal, čo tento
formálne odmietol. Je však nutné podotknúť, že zaplatenie výkupného tu ešte nemožno chápať ako
typickú záväzkovú povinnosť jednej zo zmluvných strán, ale išlo tu skôr o istú možnosť uniknúť
hroziacemu sa zmocneniu vlastnej osoby.
Zmocnenie sa osoby ručiaceho subjektu bolo v archaickom práve spojené so slávnostnými,
formálnymi rituálnymi úkonmi. Najvýznamnejším bolo v tomto smere manus iniectio. Jednalo sa
o formálny akt, predpísanú formulu, ktorá bola vyslovená spoločne s položením ruky na osobu,
ktorá bola takto symbolicky poradená moci vyslovujúceho subjektu.
Formálny akt osobnej exekúcie bol vykonávaný pod dozorom zástupcu štátneho aparátu, prétora
v rámci legis actio pre manus iniectionem. Ten v prípade potreby mohol vysloviť aj formálne potvrdenie
tohto úkonu, addictio. Toto potvrdenie sa však udeľovalo iba v prípade splnenia 3 podmienok:
a) oprávnenie zmocniť sa osoby podraďujúceho sa subjektu muselo byť nepopierateľné. Tak
tomu to bolo, ak bolo toto oprávnenie potvrdené odsudzujúcim rozsudkom, alebo ručiaci
dobrovoľne uznal nárok protistrany ( confessio in iure ), prípadne ak bolo zo skutkového stavu veci
5
toto oprávnenie bez akýchkoľvek pochybností jasné. Posledný prípad vystihujú najmä situácie,
keď zodpovednosť podraďujúcej sa osoby pochádza z už vyššie spomenutých librálnych
zaväzovacích úkonov.
b) Manus iniectio prichádzalo do úvahy len ak bola pevne stanovená suma výkupného. To
znamená, že ak bolo zmocnenie sa osoby následkom napr. poškodenia veci, musel byť konkrétne
vyčíslený rozsah škody, ktorá mala byť nahradená prostredníctvom výkupného. Ak bolo predmetom
žaloby iné plnenie, stanoveniu sumy muselo predchádzať tzv. oceňovacie konanie, v ktorom sa
nerozhodovalo o merite veci, teda či bol alebo nebol spáchaný skutok, ktorý sa vyčítal žalovanému,
ale išlo tu o výšku rozhodnej sumy, ktorá bola požadovaná ako výkupné.
c) Treťou podmienkou udelenia súhlasu magistrátu s výkonom osobnej exekúcie bolo
uplynutie lehoty 30 dní. Túto zákonnú dobu výslovne stanovoval Zákon 12 tabúľ nasledovne: „Tým,
6
ktorí uznali dlh a boli riadne odsúdení, nech je daných zákonných 30 dní“. Slúžila odsúdenému
dlžníkovi na zaplatenie predmetnej sumy, prepustenie či iné vyrovnanie sa so žalobcom.
V súlade s vyššie spomenutými podmienkami sa personálna exekúcia vykonávala 30 dní po
rozsudku, či uznaní žalobcovho nároku. Dlžník mal ďalších 60 dní, počas ktorých mohol byť podľa
vôle žalobcu spútaný okovami: „ ...spúta ho buď povrazom, alebo okovami nie ťažšími ako 15 libier,
7
alebo ak bude chcieť, ľahšími.“ . Počas tejto doby sa už dlžník nemohol vykúpiť sám, ale len
prostredníctvom tretej osoby ( vindex ) . Tento mohol vstúpiť do exekučného konania ako
intervenujúci na strane dlžníka a formálne odbiť položenú ruku ( manum depellere ). Týmto úkonom
vstúpil do sporového konania so žalobcom o zmocňovacie právo na osobu dlžníka. Ak vyhral
vindex, bol dlžník voľný. Ak však prehral, suma výkupného sa zdvojnásobila ( infitiando lis crescit in
duplum ). Neodôvodneným spochybňovaním sa predmet sporu násobí, čo nazývame tzv.
8
9
litiskrescenzia.
Pokiaľ výkupné nebolo zaplatené, musel žalobca dlžníka predviesť prétorovi
a verejne vyhlásiť dlhovanú čiastku. Ak by nikto dlžníka za stanovenú sumu nevykúpil ani na 3. deň,
10
mohol ho žalobca predať do otroctva alebo zabiť. Najdrastickejšie vyznieva ustanovenie, podľa
ktorého, ak bolo na oprávnenej strane viacero subjektov, každý si mohol z dlžníka useknúť
ľubovoľne veľký kus tela. Už čoskoro po vydaní zákona 12 tabúľ sa udomácnila prax, že dlžník si
mohol sumu výkupného u žalobcu aj odpracovať. Vyššie spomenuté neľudské zaobchádzanie
s dlžníkom pri osobnej exekúcii však odstránil až Lex Poetelia v roku 326 pn.l, ktorý sa označuje
11
ako jeden zo základných vývojových pilierov vo vzťahu k rímskym obligáciám.
Táto hrozba prepadnutia do moci iného sa zdala byť dobrým dôvodom ako v budúcnosti
prinútiť nielen delikventa, ale aj inú osobu plniť dohodu a jej obsah. Rimania začali utvárať akési
5

KASER M. , KNŰTEL R.: Römisches Privatrecht. München, C.H. BECK, 2008
LEX DUODECIM TABULARUM, TABULA III. 1 In: SKŘEJPEK M.: Prameny římského práva.
Praha. LEXIS NEXIS, 2004, str. 33
7
LEX DUODECIM TABULARUM, TABULA III. 3 In: SKŘEJPEK M.: Prameny římského práva.
Praha. LEXIS NEXIS, 2004, str. 33
8
KASER M. , KNŰTEL R.: Römisches Privatrecht. München, C.H. BECK, 2008
9
prípadne inému magistrátovi
10
BARTOŠEK M: Encyklopedie římského práva. Praha: ACADEMIA, 1994
11
LIEBS D.: Römisches Recht. Göttingen: VANDENHOEN & RUPRECHT, 1999
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prvé podoby obligácii vo forme
tzv. zaväzovacích
úkonov, ktoré fungovali na princípe
vykúpiteľného zmocnenia sa osoby. Ak niekto mal byť prinútený k splneniu určitého plnenia,
podriadil sa moci toho, voči komu plnenie smerovalo, pre prípad, že by reálne neplnil. Podobne ako
pri delikte, mal možnosť sa vykúpiť tým, že splnil dohodu. Medzi takéto prvotné úkony s následkom
12
viazanosti archaické právo zaraďovalo najmä nexum, librálny akt používaný najmä pri pôžičke
a iných podobných právnych vzťahoch. Ďalším takýmto inštitútom bolo legatum per damnationem,
13
odkaz poručiteľa pre dediča k výkonu jeho vôle. ,ktorý je v encyklopédii prof. Bergera
charakterizovaný doslovne ako: „odkaz vyjadrený poručiteľom prostredníctvom týchto slov: môj
14
dedič nech je zaviazaný, aby dal ( damnas esto dare )...“ . Okrem toho bolo medzi zaväzovacie
15
16
úkony zaraďované aj solutio per aes et libram , či prísľub určitého modus agri pri mancipácii.
Podobné účinky ako vyššie spomenuté zaväzovacie úkony mal slávnostný, formálny sľub,
sponsio – stipulatio. Išlo o jednostranný prísľub plnenia, ktorým na rozdiel od predchádzajúcich
inštitútov ten, ktorý sa zaviazal nepripadol automaticky do osobnej právomoci veriteľa. Osobná
exekúcia tu nastávala až po súdnom konaní, v ktorom sa formálne konštatovalo porušenie resp.
nesplnenie sľubu. Ako píšu významní českí romanisti Kincl, Urfus, Skřejpek vo svojej učebnici
rímskeho práva, pri tomto inštitúte sa „úplne prirodzene ťažisko obligačného vzťahu presúvalo
17
z osobného ručenia do záväzného plnenia“. Takýto presun podstaty záväznosti mal veľmi
podstatné dôsledky pre samotného dlžníka. Splnenie pohľadávky už nemalo charakter sankcie,
oslobodzujúcej ho od inak nevyhnutnej pomsty, či zmocnenia sa jeho osoby veriteľom, ale naopak
išlo o dobrovoľné splnenie povinnosti pôsobiac ako prevencia pred možným súdnym konaním
s kondemnačným následkom. V prípade analýzy predložených faktov, teda musíme dospieť
k záveru, že práve tu je možné badať zrod dnešnej podoby záväzkových vzťahov, kde primárnym
cieľom rovnako ako pri sponsio – stipulatio bola motivácia dlžníka dobrovoľne splniť pohľadávku.
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za prítomnosti svedkov
doslovne tu poručiteľ odkazuje dediča k plneniu : damnas esto dare ( môj dedič nech je povinný
dať... ), neskôr nahradený slovami dare iubeo ( nariaďujem svojmu dedičovi nech dá...), taktiež
librálny akt
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BERGER A.: Encyclopedic Dictionary of Roman Law.Philadelphia: AMERICAN PHILOSOPHICAL
SOCIETY, 1991, str. 541 ( vlastný preklad autora )
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oslobodenie ručiaceho osobou, ktorá následne získala právo zmocniť sa ho., v našom ponímaní
mohlo ísť o akúsi prvotnú cesiu pohľadávky
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PRÁVO NA ODPOR V JUDIKATÚRE ÚSTAVNÉHO SÚDU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Eva Vranková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V príspevku sa autorka podrobne zaoberá ústavnou úpravou práva na odpor
v podmienkach Slovenskej republiky. V ďalšej kapitole kladie dôraz na existujúcu judikatúru
Ústavného súdu Slovenskej republiky k čl. 32 Ústavy Slovenskej republiky. Napokon v závere sa
zameriava na problémy, ktoré vznikajú v súvislosti s uplatňovaním ius resistendi v praxi.
Kľúčové slová: právo na odpor, ius resistendi, Ústava Slovenskej republiky, judikatúra, Ústavný
súd Slovenskej republiky
Abstract: In the paper, the author deals in detail with the constitutional regulation of right
to resistance in the Slovak Republic. In the further chapter, she emphasizes the existing case law
of the Constitutional Court of the Slovak Republic to Article 32 of the Constitution of the Slovak
Republic. In the conclusion, the author focuses on problems arising in connection with exercising
of jus resistendi in practice.
Key words: right of resistance, jus resistendi, Constitution of the Slovak Republic, case law,
Constitutional Court of the Slovak Republic
1
ÚVOD
„Cieľom každého politického spoločenstva je zachovávanie prirodzených a neodňateľných ľudských
práv. Tieto práva sú sloboda, vlastníctvo, bezpečnosť a odpor proti útlaku.“
(Článok II Deklarácie práv človeka a občana z roku 1789)
Právo na odpor (ius resistendi, right of resistance, Widerstandsrecht) je jedným z najstarších
a najprirodzenejších práv. Vychádza z princípu suverenity ľudu, ako aj z koncepcie spoločenskej
zmluvy.
V súčasnosti výkonom moderného práva na odpor rozumieme odvrátenie útoku
smerujúceho proti základom demokratického poriadku právneho štátu, ktorý je založený na rešpekte
k ľudským právam.1
Právo na odpor je zakotvené v demokratických ústavách aj pozitívnoprávne. Je preto
z pohľadu práva legálnym, právne dovoleným konaním. Český právnický slovník uvádza, že právo
na odpor je bezprostredne späté s princípom suverenity ľudu a možno ho označiť za nezmeniteľné
ustanovenie ústavy2.3

1

KYSELA, J.: Právo na odpor a občanskou neposlušnost. 2. aktualiz. a rozšíř. vyd., Brno: Doplněk,
2006, s. 15.
2
Nezmeniteľné ustanovenia ústavy sú normy „nadústavného” charakteru a je nimi viazaný
i ústavodarca pri svojej legislatívnej činnosti. Bývajú uvedené v texte ústav, a to buď výpočtom
ustanovení, ktoré nemôžu byť zmenené (napr. nemecký základný zákon z mája 1949), alebo
všeobecnou formuláciou (napr. Ústava Českej republiky). Podľa čl. 9 Ústavy ČR: „(1) Ústava môže
byť doplňovaná či menená len ústavnými zákonmi. (2) Zmena podstatných náležitostí
demokratického právneho štátu je neprípustná. (3) Výkladom právnych noriem nemožno oprávniť
odstránenie alebo ohrozenie základov demokratického štátu.” Z Ústavy ČR síce výslovne
nevyplýva, o aké náležitosti by sa malo jednať, nepochybne ich však treba hľadať predovšetkým
v prvej hlave - „Základné ustanovenia” a v Listine základných práv a slobôd.
3
HENDRYCH, D. a kol.: Právnický slovník. 2. rozšíř. vyd., Praha: C. H. Beck, 2003, s. 720.
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Cieľom predkladaného príspevku je analyzovať ústavnú úpravu práva na odpor v Ústave
Slovenskej republiky z hľadiska podmienok jeho realizácie a identifikovať problémy, ktoré vznikajú
v súvislosti s uplatňovaním tohto práva v praxi.
2

PRÁVO NA ODPOR PODĽA ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ústavné podmienky práva na odpor v Slovenskej republike ustanovuje čl. 32 Ústavy
Slovenskej republiky, podľa ktorého „občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by
odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave,
ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené“.
Právo na odpor sa priznáva výlučne občanom4, t.j. fyzickým osobám, ktoré sú štátnymi
príslušníkmi Slovenskej republiky. Subjektom tohto práva nie sú cudzinci, ani právnické osoby.
Otáznym však je, či môže právo na odpor uplatniť občan - jednotlivec alebo len občania skupina. Z gramatického výkladu (plurál „občania“) vyplýva, že občan - jednotlivec nemá právo
postaviť sa na odpor. Rovnaký názor zastáva aj J. Drgonec, ktorý vo svojom komentári k Ústave
Slovenskej republiky píše, že „právo na odpor možno uplatniť v kolektíve skupinou osôb“.5 Naproti
tomu V. Adamus uvádza: „... právo postaviť sa na odpor má každý občan, či už sám alebo v spojení
s ďalšími osobami; jednotlivec má obvykle len malú šancu na úspech. Ten možno dosiahnuť skôr
v spojení s čo najväčším počtom spoluobčanov.“6 Rovnako J. Kysela si myslí, že „holé
konštatovanie prípustnosti len kolektívnej formy odporu sa javí nepresvedčivé. Je však pravdou,
že podmienenie výkonu práva na odpor zhodou viacerých osôb by znížilo riziko svojvôle.
Tiež úspech môžu mať akcie odporu len pri masovej podpore“.7
Objektom ius resistendi je „každý“, kto by odstraňoval demokratické práva a slobody
uvedené v Ústave Slovenskej republiky. Občania pri uplatnení čl. 32 nahrádzajú nečinnosť štátu,
preberajú verejnú moc do svojich rúk. Právo na odpor je prostriedkom donútenia štátu občanmi,
preto donútenie nemožno smerovať voči súkromným osobám. Objektom takého práva by mohla byť
činnosť akejkoľvek moci, t.j. vonkajšej, ako aj vnútornej, bližšie nešpecifikovaná.
Právo na odpor nie je právnym základom pre anarchiu. Právo na odpor vznikne, ak budú
kumulatívne splnené dve ústavné podmienky:
1) je znemožnená činnosť ústavných orgánov,8
2) je znemožnené účinné použitie zákonných prostriedkov.
K prvej podmienke treba uviesť, že právo na odpor je právom, ktoré nemôže byť
v demokratickom štáte využité proti legitímnym ústavným orgánom. Jeho zakotvenie v ústave
pôsobí teda ako norma - deklarácia.9 Aj J. Boguszak výslovne uvádza, že právo na odpor nie je
možné, pokiaľ by základné práva odstraňoval riadne zvolený parlament spôsobom, ktorý by bol

4

V zmysle čl. 52 Ústavy Slovenskej republiky: „(1) Kde sa v prvej a druhej hlave tejto ústavy
používa pojem „občan“, rozumie sa tým štátny občan Slovenskej republiky. (2) Cudzinci požívajú
v Slovenskej republike základné ľudské práva a slobody zaručené touto ústavou, ak nie sú výslovne
priznané iba občanom.“
5
DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky: Komentár. 2. preprac. a rozšír. vyd., Šamorín:
Heuréka, 2007, s. 379.
6
ADAMUS, V.: Demokratický právní stát a právo občanů postavit se na odpor. In: Správní právo,
1993, č. 5.
7
KYSELA, J.: Právo na odpor a občanskou neposlušnost. 2. aktualiz. a rozšíř. vyd., Brno: Doplněk,
2006, s. 90.
8
Ústava Slovenskej republiky má však inštitúty, ktoré rátajú aj s určitými osobitnými situáciami. Je to
vypovedanie vojny (čl. 86 písm. j a čl. 102 ods. 1 písm. l), vojnový stav (čl. 102 ods. 1 písm. m a čl.
119 písm. n), výnimočný stav (čl. 102 ods. 1 písm. m a čl. 119 písm. n) a núdzový stav (čl. 119
písm. n). V tejto súvislosti treba spomenúť ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších
predpisov, ktorý okrem podmienok vypovedania vojny, vyhlásenia vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu upravuje aj obmedzenia základných práv a slobôd v čase týchto
mimoriadnych situácií (pozri čl. 51 ods. 2 a 102 ods. 3 Ústavy SR). Tento ústavný zákon obsahuje
ustanovenia aj pre prípad, ak je znemožnená činnosť ústavných orgánov.
9
KRÁĽ, J. a kol.: Ústavné garancie ľudských práv. Bratislava: Právnická fakulta UK, 2004, s. 103104.
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v súlade s procesnými ustanoveniami Ústavy Českej republiky. 10 Občania teda nemôžu využiť
ius resistendi, pokiaľ ústavné orgány môžu fungovať. V takom prípade sú občanom k dispozícii len
zákonné prostriedky, ako správne a ústavné súdnictvo, voľby, petičné právo atď. 11
V tejto súvislosti sa ešte vynára otázka, ktoré ústavné orgány12 mal ústavodarca na mysli.
Všetky alebo len tie ústavné orgány, do ktorých právomoci a pôsobnosti patrí ochrana
demokratického poriadku základných ľudských práv a slobôd (Ústavný súd SR, všeobecné súdy,
Národná rada SR, vláda, prezident - predovšetkým ako hlavný veliteľ ozbrojených síl)? Orgány ako
Najvyšší kontrolný úrad SR a Národná banka Slovenska by nemali byť rozhodujúce. Uvedené
možno zhrnúť takto: Ak by nebola znemožnená činnosť ústavných orgánov, do ktorých pôsobnosti
patrí ochrana demokratického poriadku základných ľudských práv a slobôd, odpor by nebol v súlade
s Ústavou Slovenskej republiky. Nemusí ísť ale o všetky vymenované orgány, pokiaľ by napr. boli
„zrušené“ súdy spolu s Národnou radou SR, možno už o odpore uvažovať.
Z podstaty práva na odpor možno odvodiť implikovanú podmienku, podľa ktorej právo
na odpor možno uplatniť až po vyčerpaní všetkých ostatných možností priznaných právnym
poriadkom. V spojení s ostatnými politickými právami priznanými tretím oddielom druhej hlavy právo
na odpor je subsidiárnym právom, ktoré nemožno uplatniť bez zreteľa na ďalšie politické práva.
Až po ich využití, alebo ak je s prihliadnutím na okolnosti prípadu zrejmé, že uplatnenie iných
politických práv nemôže prispieť k ochrane demokratického poriadku základných ľudských práv
a slobôd, môžu občania prikročiť k uplatneniu svojho práva podľa čl. 32.
Právo na odpor je vymedzené ochranou demokratického poriadku základných ľudských práv
a slobôd. Pri uplatnení doslovného výkladu Ústavy Slovenskej republiky by sa malo priznávať
na ochranu práv uvedených v druhom oddiele druhej hlavy (čl. 14 až 25), lebo iba tieto práva sú
pomenované „Základné ľudské práva a slobody“. Súhlasím s názorom J. Drgonca, že doslovný
výklad je však protikladný k systematike druhej hlavy, v ktorej sa právo na odpor radí k politickým
právam priznaným v treťom oddiele druhej hlavy. Zo systematiky Ústavy Slovenskej republiky
možno odvodiť, že pri vymedzovaní účelu práva na odpor treba doslovný výklad nahradiť
extenzívnym výkladom. Rozširujúci výklad nemôže byť taký široký, aby zahrnul všetky základné
práva a slobody priznané druhou hlavou. Prekážkou je nevyhnutnosť zachovať ďalšie základné
práva a slobody, ktoré majú spoločné rozhranie s právom na odpor. Ide predovšetkým o právo
na štrajk. V práve na odpor je implikované dovolenie použiť násilie v aktívnej forme, aj v podobe
pasívnej rezistencie. Použitie násilia v aktívnej aj v pasívnej forme je implikované aj v práve
na štrajk. Miera tolerovaného násilia môže byť jedným zo znakov odlišujúcich odpor podľa čl. 32
od štrajku, ale nejde o skutočný rozdiel medzi oboma právami. Právo na štrajk slúži na ochranu
hospodárskych a sociálnych záujmov. Právo na odpor slúži na ochranu politických záujmov,
na ochranu demokratického poriadku základných ľudských práv a slobôd.
Použitie odporu za iným účelom než v záujme ochrany demokratického poriadku základných
ľudských práv a slobôd nepredstavuje uplatnenie práva na odpor, ale jeho zneužitie.
Pre uplatnenie práva na odpor v rovnakej miere ako pre uplatnenie všetkých ostatných
základných práv a slobôd platí požiadavka zachovania spravodlivej rovnováhy medzi právom
na odpor a ostatnými verejnými záujmami, ktoré sa dostanú do konfliktu s právom na odpor.
Aj právo na odpor možno obmedziť v súlade s podmienkami čl. 13 Ústavy Slovenskej republiky.13
Ústavnú koncepciu práva na odpor tak, ako je obsiahnutá v čl. 32 Ústavy Slovenskej
republiky, charakterizujú podľa M. Čiča najmä tieto skutočnosti:
 právo na odpor patrí medzi politické práva, pričom jeho zakotvenie je prejavom
prirodzenoprávnych východísk Ústavy Slovenskej republiky, pokiaľ ide o úpravu
základných práv a slobôd;14

10

BOGUSZAK, J.: Vyústění antinomie jusnaturalismu a juspozitivismu. In: Právník, 1995, č. 6,
s. 534.
11
Bližšie pozri FILIP, J.: Ústavní právo České republiky: I. díl. 4. vyd., Brno: Masarykova univerzita,
2003, s. 532 a nasl.
12
Ústavným orgánom je orgán zakotvený a dostatočne špecifikovaný v Ústave Slovenskej republiky.
Je teda zriadený Ústavou Slovenskej republiky.
13
DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky: Komentár. 2. preprac. a rozšír. vyd., Šamorín:
Heuréka, 2007, s. 379-380.
14
Základné práva a slobody totiž Ústava Slovenskej republiky v čl. 12 ods. 1 prehlasuje
za neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
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 ide o základné právo, ktoré sa realizuje priamo z Ústavy Slovenskej republiky
(ex constitutione) a tá ho priznáva len občanom Slovenskej republiky15, t.j. nie fyzickým
osobám (napr. cudzincom);
 ústavné zakotvenie a praktická realizácia práva na odpor sú bezprostredne späté
s princípom právneho a demokratického štátu (čl. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky);
 občania Slovenskej republiky môžu uplatniť právo na odpor voči každému, kto by
odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených
v Ústave Slovenskej republiky.16 Ide o to, aby tento stav odstraňovania bol zrejmý a aby už
nebola možnosť účinne využiť ústavných inštitúcií, aj keby formálne existovali. Čakať až
na ich definitívne formálnoprávne odstránenie by nebolo v súlade s účelom čl. 32 Ústavy
Slovenskej republiky - znenie „kto by odstraňoval” a nie „kto by odstránil”;
 odstraňovaniu či pokusu likvidovať demokratický poriadok základných ľudských práv
a slobôd nemožno zabrániť, pretože činnosť ústavných orgánov a účinné použitie
zákonných prostriedkov sú znemožnené. Inak povedané, právo na odpor je vlastne legálna
možnosť občanov vziať právo do svojich rúk za podmienky, že nie je možné dovolať sa
zákonných prostriedkov, ktoré pre ochranu základných práv a slobôd poskytujú inštitúty
nášho právneho poriadku;
 kým väčšina politických práv vytvára pre občanov, resp. fyzické osoby (napr. sloboda
združovania), ba aj právnické osoby, či skupiny občanov (petičné právo) priestor pre ich
účasť na správe verejných vecí celospoločenského či miestneho (regionálneho) významu,
právo na odpor predstavuje jednu z právnych garancií uskutočňovania základných
ľudských práv a slobôd;
 ústavodarca formuluje obsah politických práv určením cieľa, ktorému majú slúžiť,
resp. v duchu ktorého sa majú realizovať.
V naznačenom zmysle Ústava Slovenskej republiky vymedzuje obsah politických práv
jednotlivo, vrátane stanovenia garancií, avšak zároveň v čl. 31 vymedzuje takpovediac generálnu
líniu ich uskutočňovania vyjadrením, v zmysle ktorého „zákonná úprava všetkých politických práv
a slobôd a jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl
v demokratickej spoločnosti“. Obsah čl. 31 nemožno však vnímať ako všeobecné východisko
pre uskutočňovanie, resp. možnú realizáciu práva na odpor. Obidva články (ich obsah) treba chápať
vo vzájomnej podmienenosti, pričom obsah čl. 31 predstavuje akúsi generálnu líniu realizácie
politických práv, kým čl. 32 (právo na odpor) je „krajnou“ či „poslednou“ ústavnou garanciou ochrany
demokratického poriadku nielen politických práv, ale všetkých základných ľudských práv a slobôd.17
3

PRÁVO NA ODPOR V JUDIKATÚRE ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Čl. 32 sa doposiaľ stal predmetom iba okrajového záujmu Ústavného súdu Slovenskej
republiky. V tejto kapitole uvádzam tri najvýznamnejšie uznesenia týkajúce sa predmetného článku.
Dňa 24. februára 2000 navrhovateľ podal na Ústavný súd Slovenskej republiky „podanie“
vo veci porušenia jeho ústavných práv zakotvených v čl. 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
(v tejto kapitole ďalej len „Ústavy SR“) v spojitosti so zmarením referenda prezidentom Slovenskej
republiky v roku 1998. Konkrétne uviedol, že „podanie proti prezidentovi“ podáva v zmysle čl. 32
Ústavy SR. Namietal, že prezident úmyselne zmaril referendum, že petíciu podpísal aj on a že jeho
15

Subjektom práva na odpor sú teda občania, zatiaľ čo napr. v Spolkovej republike Nemecko môžu
ius resistendi využiť aj nositelia verejnej moci.
16
M. Čič ďalej uvádza, že nestačí, ak by došlo k odstraňovaniu či spochybňovaniu len niektorého
ľudského práva alebo slobody, musí ísť o odstraňovanie, resp. pokus likvidácie demokratického
poriadku základných ľudských práv a slobôd ako celku. Prikláňam sa k názoru M. Turčana, ktorý
v tejto súvislosti uvádza: „Pokiaľ by niekto napr. odoprel právo na život všetkým ľuďom s čiernymi
vlasmi, došlo by k tak závažnému zásahu do demokratického poriadku základných ľudských práv
a slobôd, že za dodržania ostatných podmienok by bolo právo na odpor nanajvýš opodstatnené.“
Bližšie pozri TURČAN, M.: Občianska neposlušnosť a právo na odpor. Rigorózna práca. Bratislava:
Právnická fakulta UK, 2008, s. 23.
17
ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Martin: Matica slovenská, 1997, s. 169170.
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rozhodnutie je protiústavné. Poukázal na povinnosti prezidenta vyplývajúce z čl. 95 Ústavy SR
a tvrdil, že „protiústavné odňatie ústavných práv občanov, ktorí podpísali petíciu, je zločin
prezidenta, je to zrada občanov, je to velezrada!“.
Ústavný súd nemal pochybnosti, že navrhovateľ sa ním domáhal začatia konania
pred Ústavným súdom vo veci porušenia jeho ústavných práv, tak ako to predpokladá čl. 130
Ústavy SR. Podľa obsahu ho Ústavný súd považoval skôr za podnet na začatie konania podľa
čl. 130 ods. 3 Ústavy SR než za sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy SR. Preto bez toho, aby sa tým
dotkol rozsahu preskúmania namietaného porušenia Ústavy SR, podanie navrhovateľa posudzoval
vcelku ako podnet.
Z doterajšej judikatúry Ústavného súdu vyplýva, že o zjavnej neopodstatnenosti podnetu
možno hovoriť tiež vtedy, keď namietaným postupom orgánu štátu nemohlo vôbec dôjsť k porušeniu
tohto základného práva alebo slobody, ktoré označil navrhovateľ, pre nedostatok priamej súvislosti
medzi označeným postupom orgánu štátu a základným právom alebo slobodou, porušenie ktorých
sa namietalo (mutatis mutandis, I. ÚS 66/98).
Navrhovateľ namietal porušenie jeho ústavných práv zakotvených v čl. 2 ods. 1 Ústavy SR,
podľa ktorého „štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich
volených zástupcov alebo priamo“. Za porušenie jeho práv podľa tohto článku navrhovateľ
považoval „zmarenie referenda v roku 1998“, na vyhlásenie ktorého podpísal petíciu. Podľa jeho
názoru prezident Slovenskej republiky v tomto prípade konal v rozpore s čl. 95 Ústavy SR,
podľa ktorého „referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o to petíciou požiada aspoň
350 000 občanov (...), a to do 30 dní od prijatia petície občanov...“
Navrhovateľ uvádzanú petíciu občanov bližšie nekonkretizoval a okrem označenia čl. 95
Ústavy SR nekonkretizoval ani namietanú protiústavnosť konania prezidenta republiky. Porušenie
namietaných práv podľa čl. 2 ods. 1 Ústavy SR založil len na skutočnosti, že prezident republiky
nevyhlásil petíciou požadované referendum, čím podľa jeho názoru konal v rozpore s povinnosťou,
ktorú má podľa čl. 95 Ústavy SR.
Účelom referenda je zabezpečiť občanom štátu - ako nositeľovi primárnej (originárnej) moci aby bezprostredne spolupôsobili pri tvorbe štátnej vôle. V demokratickom parlamentnom systéme,
tak ako je zakotvený aj v Ústave SR, však občania sami uznávajú, že ich originálna moc
je obmedzená Ústavou SR, ktorú prijal ústavodarný orgán a ktorému občania delegovali svoju moc.
Ak Ústava SR na jednej strane priznáva občanom právo rozhodovať o niektorých zásadných
otázkach týkajúcich sa verejného záujmu priamo v referende (čl. 93 ods. 2 Ústavy SR), na druhej
strane toto ich právo zároveň obmedzuje tak, že vyslovuje zákaz, aby niektoré otázky,
ako napr. otázky základných práv a slobôd, boli predmetom referenda (čl. 93 ods. 3 Ústavy SR),
resp. zakazuje referendum o tej istej veci opakovať do uplynutia troch rokov od jeho vykonania
(čl. 99 ods. 2 Ústavy SR) (mutatis mutandis, II. ÚS 31/97). Teda základné právo občanov na výkon
štátnej moci formou referenda nie je absolútnej povahy, vzniká a realizuje sa iba v rámci podmienok
ustanovených Ústavou SR.
Z Ústavy SR, konkrétne z jej čl. 95, vyplýva, že toto právo je podmienené rozhodnutím
prezidenta republiky o vyhlásení referenda. Prezident republiky nemôže zmariť referendum, ktoré
pred jeho vyhlásením ešte neexistuje. Preto takéto tvrdenie navrhovateľa nemá žiadne
opodstatnenie. Navrhovateľovi ako signatárovi príslušnej petície mohlo po jej predložení
prezidentovi republiky vzniknúť len právo, aby prezident republiky o vyhlásení referenda rozhodol
v súlade s Ústavou SR.
Z toho vyplýva, že prezident republiky, ktorému je predložená petícia so žiadosťou
o vyhlásenie referenda podľa čl. 95 Ústavy SR, je povinný ju najprv posúdiť z hľadiska jej formy
a obsahu, teda preskúmať, či sa na ňu prípadne nevzťahuje ústavný zákaz. Ústava SR teda ukladá
prezidentovi republiky nielen povinnosť, ale aj zodpovednosť za vyhlásenie referenda na základe
petície občanov (PL. ÚS 42/95). V tejto súvislosti Ústavný súd už konštatoval, že Ústava SR
neobsahuje právo fyzickej osoby (občana) na vyhlásenie referenda, a preto je neopodstatnené
tvrdenie, že prezident republiky nevyhlásením referenda porušil občianske práva vyplývajúce
z čl. 95 Ústavy SR. Z tohto článku možno vyvodiť, že petícia 350 000 občanov je jednou z dvoch
podmienok, splnenie ktorých treba na vyhlásenie referenda. Na druhej strane z neho nemožno
vyvodiť žiadne iné občianske právo než právo určitého počtu občanov požiadať petíciou
o vyhlásenie referenda (I. ÚS 38/94).
Na základe uvedeného možno teda konštatovať, že výkonu petičného práva navrhovateľa
podľa čl. 95 Ústavy SR nezodpovedá zákonná povinnosť prezidenta republiky vyhlásiť referendum
bez ohľadu na splnenie ústavných podmienok. Preto medzi označeným nevyhlásením referenda
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prezidentom republiky a základným právom, ktorého porušenie namietal navrhovateľ, nie je priama
súvislosť.
Z týchto dôvodov bolo treba podnet navrhovateľa po jeho predbežnom prerokovaní podľa
§ 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného
súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov odmietnuť ako zjavne
neopodstatnený.
Ústavný súd vo svojom uznesení predovšetkým poznamenáva, že čl. 32 Ústavy SR, ktorý
upravuje základné právo na odpor, nie je ustanovením, o ktoré možno opierať podanie, ktorého
cieľom je dosiahnutie začatia konania pred Ústavným súdom. Preto podanie, ktoré by bolo založené
len na tomto článku, by v žiadnom prípade nemohlo viesť k začatiu konania pred Ústavným
súdom.18
Aj ďalší prípad sa týka zmareného referenda. Ústavnému súdu bolo dňa 23. februára 1998
doručené podanie, ktoré jeho navrhovateľ označil ako „sťažnosť a návrh na konanie“. Z jeho obsahu
vyplynulo, že požiadal o začatie konania o podnete podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy SR.
V odôvodnení podnetu navrhovateľ uviedol, že prezident Slovenskej republiky vyhlásením
referenda na deň 19. apríla 1998 súčasne o vstupe Slovenska do NATO i o priamej voľbe
prezidenta občanmi porušil jeho „ústavou garantované právo podľa čl. 12 ods. 1 Ústavy SR,
konkrétne zúčastňovať sa na správe vecí verejných priamo (čl. 30 ods. 1 Ústavy SR), zúčastnením
sa na referende (čl. 94 Ústavy SR)“.
Ako ďalej uviedol, obmedzenie svojho práva zúčastniť sa predmetného referenda vidí v tom,
že rozhodnutie prezidenta mu neumožňuje zúčastniť sa iba referenda o priamej voľbe prezidenta
bez toho, aby sa „proti svojej vôli zúčastnil referenda o vstupe Slovenska do NATO“. V spojení
s týmto konaním prezidenta oznámil Ústavnému súdu, že využíva „svoje ústavné právo
garantované v čl. 32 Ústavy SR postaviť sa na odpor proti rozhodnutiu, ktorým prezident republiky
odstraňuje demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd v našej ústave“. Uviedol tiež,
že obmedzenie jeho „ústavného práva je sprevádzané viacnásobným porušením Ústavy SR
ústredným orgánom štátnej správy - prezidentom republiky“, lebo tento „porušil čl. 2 ods. 2 Ústavy
SR, konať iba na základe Ústavy SR, v jej medziach“.
Navrhovateľ bol toho názoru, že „vyhlásením referenda o vstupe do NATO, ktoré sa už
konalo v roku 1997, porušil prezident čl. 99 ods. 2 Ústavy SR - referendum v tej istej veci možno
opakovať najskôr po uplynutí troch rokov od jeho vykonania“. Rovnako, podľa neho, ak prezident
„nevyhlásil referendum o priamej voľbe prezidenta tak, ako ho o to petíciou požiadali občania,
porušil tým čl. 95 a čl. 102 písm. m) Ústavy SR“.
V petite žiadal „o účinné a včasné konanie podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy SR tak, aby ani
rozhodnutím prezidenta nedochádzalo k porušovaniu mojich práv“.
Ústavný súd sa v tejto súvislosti zaoberal námietkou navrhovateľa, podľa ktorej vyhlásením
referenda o štyroch otázkach, z toho troch na návrh Národnej rady Slovenskej republiky (týkajúcich
sa vstupu Slovenskej republiky do NATO a rozmiestnenia jadrových zbraní a vojenských základní
na území Slovenskej republiky) a jednej na návrh občanov zastúpených petičným výborom
(týkajúcej sa voľby prezidenta Slovenskej republiky priamo občanmi), prezident Slovenskej republiky
porušil jeho základné právo zúčastniť sa na správe vecí verejných priamo (čl. 30 ods. 1 Ústavy SR)
tým, že sa „proti svojej vôli musel zúčastniť aj referenda vyhláseného na jeden deň aj o otázkach
obsiahnutých v návrhu Národnej rady Slovenskej republiky“, o ktorých nechcel nielen hlasovať,
ale referenda o nich sa nechcel ani zúčastniť.
Vychádzajúc zo skutkového stavu týkajúceho sa referenda vyhláseného prezidentom
Slovenskej republiky Ústavný súd konštatoval, že rozhodnutie prezidenta o vyhlásení referenda
na 19. apríl 1998 o rovnakých otázkach, ako boli uvedené v jeho rozhodnutí z 13. mája 1997, však
nebolo vyhlásené spôsobom, ktorý upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992
Zb. o spôsobe vykonania referenda. K jeho vyhláseniu podľa § 2 citovaného zákona vôbec nedošlo,
nakoľko vláda Slovenskej republiky (na ktorú po uplynutí volebného obdobia prezidenta prešli jeho
právomoci podľa čl. 105 Ústavy SR) predmetné rozhodnutie prezidenta zrušila svojím uznesením
č. 158 z 3. marca 1998.
Ako vyplýva z ustanovenia § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb.
o spôsobe vykonania referenda, referendum, ktoré vyhlasuje prezident (čl. 93-99 Ústavy SR),

18

Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 3. mája 2000, sp. zn. I. ÚS 22/2000.
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sa vyhlasuje jeho oznámením v Zbierke zákonov. Každé rozhodnutie prezidenta o vyhlásení
referenda musí byť preto vyhlásené spôsobom upraveným zákonom č. 564/1992 Zb.
Z uvedeného vyplýva, že navrhovateľ sa predmetného referenda nemohol vôbec zúčastniť,
lebo pre takúto jeho účasť chýbal nevyhnutný právny podklad, nakoľko rozhodnutie prezidenta
o vyhlásení referenda na 19. apríl 1998 nebolo vôbec vyhlásené zákonom predpísaným spôsobom.
Z tohto dôvodu nemohlo ani vôbec dôjsť k porušeniu jeho základného práva zúčastniť sa na správe
vecí verejných priamo formou referenda podľa čl. 30 ods. 1 Ústavy SR spôsobom, ktorý označil
vo svojom podnete.
Z uvedeného dôvodu bol preto podnet navrhovateľa odmietnutý ako zjavne neopodstatnený
podľa § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii
Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov.
Pokiaľ ide o oznámenie navrhovateľa, že využíva „svoje ústavné právo garantované v čl. 32
Ústavy SR postaviť sa na odpor proti rozhodnutiu, ktorým prezident odstraňuje demokratický
poriadok základných ľudských práv a slobôd“, Ústavný súd poukazuje na to, že označené konanie
prezidenta republiky nie je dôvodom pre takéto konanie navrhovateľa, nakoľko s ním nie je v žiadnej
príčinnej súvislosti. Z existujúceho skutkového a právneho stavu, ktorý vznikol po zrušení
rozhodnutia prezidenta o vyhlásení referenda na 19. apríl 1998, je tiež zrejmé, že navrhovateľovi
nikto nemohol upierať a ani obmedzovať realizáciu jeho základného práva zúčastniť sa na správe
vecí verejných formou konkrétneho referenda.
Navrhovateľ v podnete tiež žiadal „o účinné a včasné konanie podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy
SR tak, aby ani rozhodnutím prezidenta nedochádzalo k porušovaniu mojich práv“. Porušenie
svojho základného práva zúčastňovať sa na správe vecí verejných prostredníctvom referenda
vyhláseného prezidentom na 19. apríl 1998 videl tiež v tom, že „vyhlásením referenda o vstupe
Slovenska do NATO, ktoré sa už konalo v roku 1997, porušil prezident čl. 99 ods. 2 Ústavy SR referendum v tej istej veci možno opakovať najskôr po uplynutí troch rokov od jeho vykonania“, a že
prezident tým, že nevyhlásil referendum o priamej voľbe prezidenta tak, ako ho o to petíciou
požiadali občania, porušil čl. 95 a čl. 102 písm. m) Ústavy SR. Ústavný súd konštatoval, že
námietka porušenia citovaných článkov Ústavy SR prezidentom republiky s porušením práva
navrhovateľa zúčastniť sa na správe vecí verejných formou konkrétneho referenda (čl. 30 ods. 1
Ústavy SR) vecne nesúvisí, hoci by mohla byť predmetom osobitného konania o výklad ústavných
zákonov, ak je vec sporná, podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy SR.
Keďže k namietanému porušeniu základného práva navrhovateľa podľa čl. 30 ods. 1 Ústavy
SR nemohlo z uvedených dôvodov vôbec dôjsť, Ústavný súd jeho podnet odmietol ako zjavne
neopodstatnený.19
V ďalšom právnom názore Ústavný súd Slovenskej republiky uviedol, že nečinnosť štátneho
orgánu, ktorý osoba požiadala, aby uplatnil svoju pôsobnosť, nezakladá právo na odpor: „Uplatnenie
práva na podanie sťažnosti, oznámenia alebo podnetu v zmysle vyhlášky č. 150/1958 Ú. v. nemôže
byť v príčinnej súvislosti s čl. 32 Ústavy SR (právo občana postaviť sa na odpor) ani v prípade,
že ústredný orgán štátnej správy na sťažnosť neodpovie.“20
4

ZÁVER
Ustanovenie čl. 32 a v ňom obsiahnuté právo na odpor je z hľadiska svojho nositeľa,
adresáta, predmetu ochrany, podmienok realizácie a niektorých ďalších skutočností značne sporné
a vyvoláva pochybnosti z pohľadu ústavného zakotvenia, ale predovšetkým možného uskutočnenia.
Do pozornosti treba dať predovšetkým nasledovné:
 ústavná koncepcia práva na odpor (vrátane možnej realizácie) v celom rade hľadísk
evokuje predstavu porušenej spoločenskej zmluvy a návratu k prirodzenému stavu.
Legitimita štátnej moci v zmysle Ústavy Slovenskej republiky však nie je založená
na klasicky ponímanej spoločenskej zmluve, ale vychádza z princípov moderného
konštitucionalizmu, osobitne princípu suverenity ľudu, pluralizmu a deľby moci (prípadne
ďalších), ktoré sú pretransformované do inštitútu slobodných demokratických volieb.
Naviac existujú prostriedky a možnosti - predpokladané ústavou alebo z nej vyvoditeľné ktorými je legitímne dosiahnuteľný pomyselný obsah spoločenskej zmluvy;

19
20

Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 1. júla 1998, sp. zn. I. ÚS 45/98.
Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 27. júna 1996, sp. zn. I. ÚS 32/96.
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 za sporné možno považovať, čo je obsahom pojmu „demokratický poriadok“. Ústava
Slovenskej republiky ho nedefinuje, pritom je však jasné, že musí existovať autoritatívny
výklad obsahu tohto pojmu, s čím bezprostredne súvisí otázka, kto takýto výklad urobí,
resp. je kompetentný ho urobiť;
 právo na odpor možno realizovať (voči každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok
základných ľudských práv a slobôd), ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie
zákonných prostriedkov sú znemožnené. Znovu sa však vynára otázka či problém, kto
posúdi, či taká situácia nastala;
 formulácia „ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov
sú znemožnené“ vzbudzuje dojem, že ide len o postihnutie prípadov uzurpácie moci, nie
o situácie, ktorým hovoríme „prevrat zhora“;
 možno právo na odpor chápať ako meradlo legitimity v prípade násilných premien
spoločenského poriadku (napr. vojenský prevrat)? V zmysle Ústavy Slovenskej republiky
by o legitímnu vládu nešlo. Stane sa legitímnou len tým, že sa nevyužije právo občanov
na odpor proti nej?
 sporné je aj samotné objasnenie pojmu „odpor“, a to najmä z hľadiska možností obracať sa
na orgány predvídané, napr. Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných
slobôd alebo Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach, a možnosťou
realizovať ho v zmysle ustanovení Ústavy Slovenskej republiky (čl. 32);
 ak by sa právo na odpor využilo, kto následne posúdi, či bolo využité v zmysle Ústavy
Slovenskej republiky alebo nie (zrejme by bolo podstatné, kto by to posudzoval - sily, ktoré
sa dostali k moci v rámci spoločnosti a štátu, alebo tie, ktoré o moc prišli);
 napokon praktický život priniesol ešte jeden problém. Je občianska neposlušnosť súčasťou
práva na odpor? Nazdávam sa, že jej využitie (ak už sa o ňom hovorí a reálne sa využíva)
nemožno v žiadnom prípade subsumovať pod obsah čl. 32 Ústavy Slovenskej republiky,
ktorý zakotvuje právo občanov na odpor.
Ak si na záver položíme otázku, aký má vlastne význam zakotvenie práva občanov na odpor
v Ústave Slovenskej republiky, treba podľa môjho názoru hľadať odpoveď v našom historickom
vývoji a v (po)revolučnej situácii, ktorú priniesol november 1989. V tomto zmysle plní ustanovenie
čl. 32 Ústavy Slovenskej republiky pozitívnu funkciu ako ustanovenie preventívne i výchovné.
Za určitých okolností by mohlo byť aj meradlom legitimity štátnej moci pri násilných premenách
spoločenského poriadku (vynímajúc výhrady, ktoré som v tomto smere uviedla).21
Ústavnú precizáciu práva na odpor v Ústave Slovenskej republiky môžeme zrejme ťažko
predpokladať, keďže je potrebné legislatívne riešiť celý rad iných otázok a problémov, ktorých
precízna úprava je nevyhnutná. V odborných kruhoch sa dokonca ozývajú názory, že v súčasnosti
by ius resistendi nemuselo mať ústavnú úpravu. Odôvodňuje sa to najmä tým, že v demokratických
štátoch ustanovenie o práve na odpor pôsobí skôr deklaratórne a archaicky a ani medzinárodné
pakty a dohovory o ľudských právach ho v podstate neobsahujú. Jediným výslovným prípadom
pozitivizácie práva na odpor v medzinárodnom práve je preambula Všeobecnej deklarácie ľudských
práv: „... je nevyhnutné, aby sa ľudské práva chránili zákonom, ak nemá byť človek donútený
uchyľovať sa, keď už všetko ostatné zlyhalo, k odboju proti tyranii a útlaku...”

21

V takom prípade by musela nastúpiť právna úprava obdobná riešeniu v ústavnom dekréte
č. 11/1944 Úředného věstníku československého. Podľa čl. 6 ústavného dekrétu by bolo možné
na návrh strán zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie v individuálnych záležitostiach i prípadoch, ktoré
nie sú v právnom štáte prípustné, pokiaľ by boli vydané podľa predpisov, ktoré sa svojím obsahom
priečia zásadám právneho štátu - odporujú jeho princípom, smerujú k cieľom zakázaným jeho
právom, stranám nebol zaistený riadny proces. Obdobne ten, kto sa dopustil nezákonného konania,
by mal byť oslobodený, ak bol čin spáchaný s úmyslom prispieť k obnoveniu demokratického
poriadku ľudských práv a základných slobôd, rovnako ako mal byť podľa čl. 12 ústavného dekrétu
oslobodený ten, kto tak konal s úmyslom prispieť k oslobodeniu republiky. Zdá sa, že týmto smerom
ide rehabilitačný zákon (zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii) a deklaratórne prehlásenie § 2
zákona č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, podľa ktorého bol
odpor občanov proti komunistickému režimu (a to i v spojení s cudzou demokratickou mocnosťou)
legitímny, morálne oprávnený a hodný úcty.
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ŽIDOVSKÉ OBYVATEĽSTVO V OKRESE PRIEVIDZA V OBDOBÍ
PRVEJ ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY
Monika Vranková
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na židovskú komunitu v okrese Prievidza v období prvej
Československej republiky. Autorka venuje pozornosť predovšetkým hospodárskemu životu
a obchodu prievidzskej židovskej komunity, ako i antisemitizmu na tomto území v danom období.
Súčasne tiež sumarizuje prvé dve etapy arizačného procesu a s tým súvisiace zákonodarstvo
na území vtedajšieho Slovenského štátu.
Kľúčové slová: Židia, hospodárstvo, obchod, majetok, antisemitizmus, arizácia, Prievidza
Abstract: The article focuses on the Jewish community in the Prievidza District during
the First Czechoslovak Republic. Special attention is paid to the economic life and business
of the Prievidza Jewish community, as well as anti-Semitism in this area at that time. At the same
time, the author summarizes the first two stages of the Aryanization process and the related
legislation on the territory of what used to be the Slovak State.
Key words: Jews, economy, business, property, anti-Semitism, Aryanization, Prievidza
1

ÚVOD
Slobodný život židovskej komunity v období prvej Československej republiky môžeme nazvať
zlatým obdobím jej rozvoja. Kým takmer vo všetkých oblastiach boli Židia menšinou (školstvo,
spolkový život, kultúra i náboženský život), existovali odvetvia, kde boli integrálnou súčasťou
spoločnosti. Takými oblasťami boli podnikanie a obchod. No skôr, ako sa pozrieme na židovských
podnikateľov, predstavíme si celú židovskú komunitu na hornej Nitre v tomto období.
Počas sčítania obyvateľstva, ktoré prebiehalo v roku 1930 sa Židia ešte mohli slobodne
prihlásiť k židovskej národnosti. V prievidzskom okrese tak urobilo 351 Židov. Z toho najpočetnejšie
komunity žili v Prievidzi (138), Oslanoch (57), Handlovej (45), Novákoch (32), Nitrianskom Pravne
(19) a vo Valaskej Belej (10). Ak by sme však brali do úvahy iba uvedené počty, dospeli by sme
k omylu, pretože nie všetci Židia, presnejšie povedané príslušníci tzv. izraelitského vierovyznania sa
1
v roku 1930 prihlásili k židovskej národnosti. Ak však budeme počet Židov sledovať na základe ich
prihláseného vierovyznania, tabuľka početnosti komunít sa nám zmení nasledovne:

OBCE
Prievidza
Oslany
1

PERCENTUÁLNE
ZASTÚPENIE
ŽIDOVSKÉHO
OBYVATEĽSTVA
8,6%
5,5%

Konkrétne v prievidzskom okrese ich z 827 bolo iba 42% (uvedených 351) židovskej národnosti.
Pohnútky Židov, prečo tak konali, nie sú známe, pretože podľa výsledkov sčítania sa líšili obec
od obce. V niektorých sa miestni Židia hlásili k židovskej národnosti bez výnimky, ako napríklad
v Cígli 3. V Prievidzi sa z 376 príslušníkov izraelitského vierovyznania k židovskej národnosti
prihlásilo 138 občanov, v Novákoch z 38 príslušníkov 32, v Oslanoch z 90 iba 57, v Handlovej z 92
takmer polovica, čiže 45, podobne ako 19 z 35 v Nitrianskom Pravne, či 9 zo 17 v Nitrianskom
Rudne. Avšak v Zemianskych Kostoľanoch sa z 26 členov tamojšej komunity k Židom neprihlásil
vôbec nikto, rovnako ako aj v Diviackej Novej Vsi. Je však potrebné uviesť, že v niektorých
hornonitrianskych sídlach nebolo možné zistiť, ku ktorej národnosti sa miestni Židia prihlásili.
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Nováky

3,4%

Nitrianske Pravno

1,8%

Diviacka Nová Ves

3,9%

Zemianske Kostoľany

3,5%

2,5%
Nitrianske Rudno
Tabuľka 1: Početnosť hornonitrianskej židovskej komunity v roku 1930

Na základe vyššie 2uvedenej tabuľky môžeme konštatovať, že aspoň jedného Žida nájdeme
až v 36 zo 71 obcí okresu.
2

HOSPODÁRSKY ŽIVOT V OKRESE PRIEVIDZA
Zreteľný vplyv židovskej komunity sa prejavoval predovšetkým v hospodárskom živote
okresu. Významná časť prievidzskej židovskej komunity totiž nachádzala svoj chlieb v podnikaní
a obchode. Takmer v každej obci na hornej Nitre bol v židovských rukách často jediný obchod
so zmiešaným tovarom a jeho majiteľ bol zároveň krčmárom, prípadne sa venoval inej živnosti.
Zároveň je potrebné uviesť, že nie v každej obci musel podnikateľ - obchodník aj bývať.
Vo väčších sídlach mestského charakteru, väčšinou v strediskách židovských komunít, mali
Židia širšie možnosti realizácie v obchode i remesle. Je preto pochopiteľné, že najviac židovských
podnikateľov sa sústreďovalo v Prievidzi, pričom v zložitom období hroziacej vojny vypracovala
ústredná vláda zoznam dôležitých priemyselných podnikov. V roku 1937 (ako aj na základe výkazu
z roku 1938) do takejto kategórie v Prievidzi patrili tri židovské podniky, a to najväčšia továreň
v meste „Carpathia, úč. spol.“, ktorá ročne spracovala 120 vagónov ovocia, produkovala 2,5 mil.
tehál a zamestnávala 48 ľudí; „Prvá prievidzská továreň na liehoviny“ s ročnou produkciou 650 hl
3
liehu a 20 zamestnancami a napokon „Jozef Werner parná píla“ , ktorej 25 zamestnancov ročne
3
4
spracovalo 4 000 m guľatiny. Menšiu pálenicu Slávia na výrobu rumu a likérov vlastnili
Freibergovci, ktorí súčasne prevádzkovali aj najväčší prievidzský hotel Slávia na námestí. Židmi boli
napríklad aj štyria zo siedmich advokátov, a to Dr. Gejza Freiberg, Dr. Žigmund Gömöri, Dr. Pavel
Rosenthal a Dr. Vojtech Singer. Samostatnú skupinu, i keď ju nemožno považovať za podnikateľov,
tvorili lekári. Bojnickým obvodným lekárom (avšak ordinujúcim v Prievidzi) bol MUDr. Samuel
Neumann. Tento doslova legendárny doktor bol mimoriadne činný, viedol totiž prievidzský röntgen,
pôrodnicu, tuberkulóznu stanicu a položil základy samaritánstva v okrese. Lom a výrobňu
cementového tovaru Heumann a Engliš prevzal po smrti Ing. Viliama Heumanna katolík Alojz Engliš.

Obrázok 1: Pohľad na Masarykove námestie z veže piaristického kostola medzi rokmi 1935-19385
Obrázok 2: „Carpathia, účastinná spoločnosť“6
2

Štatistický lexikon obcí v Krajine Slovenskej. Praha: Orbis, 1936, s. 77-79.
Dňa 12. októbra 1938 vypukol na parnej píle Jozefa Wernera mohutný požiar, ktorý spôsobil
obrovskú škodu vo výške 130 000 korún. V tomto prípade nemožno vylúčiť, že sa jednalo o rasový
motív, keďže sa konal v období politického vrenia na Slovensku.
4
Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív Nitra, pobočka Bojnice, Obecný notársky úrad Prievidza
č. 180/1937 dôv.
5
Na dolnej časti záberu sa nachádzajú zľava: výrazná stavba s nápisom (sčasti viditeľným dodnes)
je dom Heumannovcov, vedľajší so zelenou strechou je Jelínkova reštaurácia a ďalší, s dvomi
budovami na nádvorí, je Freibergov hotel Slávia. Tu do roku 1937 sídlilo prievidzské kino. Oproti
(cez cestu) stojí Weisovský dom, ktorý bol neskôr asanovaný a susedný Ďurčániho dom bol
prestavaný na Hotel Hviezda. [Dobová pohľadnica z výstavy v Hornonitrianskom múzeu, ktorá sa
nachádza v archíve Michala Dobiaša].
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Obchodom so stavebnými hmotami sa zaoberali Max Leopold Bienenstock a Jozef Werner.
S drevom zase vo veľkom obchodovali bratia Lichtensteinovci a v menšom Izidor Hoffman. Avšak
najväčšiu časť prievidzskej židovskej komunity tvorili obchodníci, či už so zmiešaným alebo strižným
tovarom a železom. Židia však našli svoje pôsobisko aj medzi prievidzskými remeselníkmi. Tvorili
7
totiž až polovicu pekárov a tretinu mäsiarov. A práve toto početné zastúpenie Židov medzi
remeselníkmi búra antisemitský mýtus, podľa ktorého si Židia údajne vyberali len povolania,
8
v ktorých bez akejkoľvek námahy okamžite zbohatli. Židovskí podnikatelia, pokiaľ neboli v dedine
sami, museli čeliť konkurencii, a to zo strany Židov i Nežidov. Úspech každého z nich preto závisel
od šikovnosti. Bolo by naivné domnievať sa, že sa Židom v podnikaní bez výnimky darilo. Svetová
hospodárska kríza totiž zasiahla aj do ich života. Avšak veľkou stratou pre hospodársky
i spoločenský život Prievidze bola až smrť obchodníka Alexandra Singera, ktorý zomrel 27. októbra
1934 vo veku 72 rokov. Bol totiž zakľadateľom a predsedom správnej rady Ľudovej banky
a súčasne vlastnil aj jeden z najväčších obchodov so železom na Slovensku, ktorý založil jeho otec
9
Viliam Singer.
Napriek tomu, že prievidzskí Židia stáli na počiatku alebo dokonca boli v orgánoch niektorých
prievidzských finančných ústavov, rozhodli sa založiť si v roku 1932 vlastnú banku. Niesla názov
„Obchodný a hospodársky úverový ústav“, pričom podiely vo výške 60 000 korún upísali samotní
Židia. Hneď v prvom roku existencie banka vykázala 450 000 korún vkladov, podobne aj úverov a jej
10
celkový obrat dosiahol až 8 miliónov korún. Riaditeľom tejto banky bol po celé obdobie jej
existencie Ladislav Vlček, zamestnancom Gejza Haas a predsedom správnej rady obchodník Jozef
11
Werner.
Na základe vyššie uvedeného sa dá konštatovať, že Židom nemožno uprieť ich umenie
a schopnosti v podnikaní. Zaujímavý názor pochádza z pera prievidzského kronikára Antona
Horského, ktorý však Židom nebol ani trochu naklonený: „Väčšina židovských rodín prišla
do Prievidze ako úplne nemajetní, ale ich odbornými vedomosťami a znalosťou svojej veci stali sa
čoskoro najzámožnejšími a najváženejšími občanmi. Žili skromne a nedopriali si ničoho, dokiaľ sa
ich majetok nerozmnožil. Spôsob zachádzania s ľuďmi mali jedinečný, obslúžili a dali patričnú úctu
každému, kto prišiel k nim. Nezáležalo im na tom, či niekto kupuje za 100 Ks alebo z 1 Ks. Preto sa
stávalo, že mnohí naši ľudia radšej kupovali u Žida, lebo ten vedel s nimi zaobchádzať. Náš ľud
nechápal, že tú úctu mnohokrát draho zaplatí. Takmer celý obchodný život v Prievidzi mali oni celý
v rukách. Preto nikto sa neopovážil proti nim vystúpiť, mali moc. Veľkoobchod s vínom mal Žid
Wagner, veľkoobchod s miešaným tovarom mal Žid Bienenstock. Veľkoobchod so železom mal Žid
Singer. Najväčší hotel v Prievidzi mal Žid Freiberg. Najväčšiu pílu a sklad dreva mal Žid Werner.
Takmer všetci advokáti v Prievidzi boli Židia, ktorí nemali smilovania s nikým, kto im prišiel pod ruku,
odrali ho o posledné. Konkurovať im nemohol tiež nikto, pretože by bol býval zničený prv, než by
začal. Jedno je isté, že naši ľudia, i keď mali kapitál, mnoho nedokázali. Nemali toho obchodného
ducha, nemali to vzdelanie, ktoré mal Žid. Nevedeli tiež tak klamať, ako vedel Žid. Pomery Židov
k ostatnému obyvateľstvu boli dobré. Bolo porozumenie a spolupráca. V obchodnom živote tiež
spolupracovali, nakoľko naši obchodníci nechceli a nemohli žiť s nimi v neshode pre vyššie uvedenú
6

Ako úplne prvá továreň na území Prievidze vznikla v roku 1907 továreň na éterické oleje s názvom
„Fabrika“, a to za účelom spracovania liečivých rastlín. V roku 1910 ju židovskí majitelia rozšírili
a premenovali ako „Carpathia - účastinná spoločnosť“. Budova stojí dodnes a je súčasťou komplexu
firmy Nestlé. [Dobová pohľadnica bola vydaná medzi rokmi 1907-1910 a nachádza sa v archíve
Michala Dobiaša].
7
Adresář Republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství, zv. II. Praha:
Rudolf Mosse, 1927, s. 2261-2262; Adresář Republiky Československé pro průmysl, živnosti,
obchod a zemědělství, zv. II. Praha: Rudolf Mosse, 1934, s. 2869.
8
Uvedené tvrdenie v plnej miere potvrdzuje aj spomienka jedného z najstarších žijúcich
prievidzských remeselníkov, stolárskeho majstra Juraja Leporisa: „... Je zaujímavé, hovorilo sa,
že Židom sa nechcelo robiť. Čo by nie! Tak isto sa vyučil remeslu, ako aj každý druhý. A ja, čo som
ich poznal, ani jeden nebol taký, že by si bol zobral živnosť a nevedel by robiť. Títo ľudia boli
schopní a vo svojom remesle sa udržali. Aj pomohli viacerým ľuďom.“ [LEPORIS, J.: Rozprávanie
o remeslách v Prievidzi. Magnetofónová nahrávka z roku 1996, umiestnená v archíve E. Kližana].
9
In: Náš kraj, r. 16, 1934, č. 23, s. 3.
10
Aj napriek tomu, že klientmi banky neboli len Židia, bol ústav zlikvidovaný, a to na prelome rokov
1939-1940.
11
Pamätná kniha obce Prievidza, rok 1934.
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12

príčinu.“ Autor týchto slov chcel byť tvrdý a zároveň, čo najviac oddaný režimu, avšak povedal viac
pravdy, ako si vtedy uvedomoval a v roku 1942 to už v ľudáckej Prievidzi vedeli všetci.
3

ANTISEMITIZMUS
V podstate možno tvrdiť, že prakticky neustále, či už priamo alebo skryto, sprevádzali Židov
celou ich históriou prípady antisemitizmu, a to i v okrese Prievidza. Veď predsa vždy sa našla
príležitosť, kedy sa dala na túto komunitu zvaliť zodpovednosť. „Nehovorím, že niet medzi nimi
poriadneho človeka, nehovorím, že ich treba nenávidieť, len upozorňujem našich katolíckych bratov,
aby sme sa od nich naučili spoludržať, bo ináčej oni zostanú pánmi nad nami. Obchod je v ich
rukách, peňažné záležitosti oni spravujú, lekárske, pravotárske, mernícke dráhy života úplne
začínajú zaplavovať, medzi novinkármi sotva nájdeme kresťana, vysmievajú sa z toho, čo je
13
kresťanské, náboženské, a len to je zvláštne uznania hodné, čo ich plemeno povie, alebo činí.“
Keďže uvedené slová vyslovil katolícky kňaz Mikuláš Zboray, nemožno sa čudovať tomu,
že jednoduchý ľud sa nechal zatiahnuť do nenávistných, častokrát politických hier. Samozrejme,
nedá sa paušalizovať a nazvať antisemitami všetkých. Rovnako, ako nemôžeme tvrdiť, že samotní
Židia boli vždy lojálni voči ostatnému obyvateľstvu.
Po vzniku Československej republiky sa novovznikajúce úrady stretávali s mnohými
prekážkami. Jednou z nich boli ľudia, ktorí boli nespokojní s novými pomermi. Prievidzský okresný
náčelník Dr. Ján Novák upozornil na leták v maďarskom jazyku, ktorý sa objavil v uliciach mesta,
a to s nasledujúcim textom: „Drahí pokrvenci! Kto má movitosti (pole alebo dom) nech to za žádnú
cenu nepredáva Čechom ani Židom. Nehromaďte si bezcenné české bankovky. Kto má zbytočné
peniaze, nech za ne nakúpi čokolvek, cukr, šaty, topánki atď. Nedávajte ich do stola lebo
do sporitelne, lebo české peniaze, ktoré sú v obehu sú padelané a v cudzozemsku nič hodné.
S týmto vás chcú českí žebráci priviesť do biedy. Pošlite českých muzikantov do pekla i s jidášskymi
14
peniazmi. Daní žiadnych neplaťte.“ Uvedené slová predstavujú zaujímavý obrat, pretože ešte
v roku 1918 boli Židia označovaní za prisluhovačov Maďarov. Neskôr vyjadril už Dr. Novák svoju
nespokojnosť aj otvorene, a to potom, čo sa Židia nezúčastnili dňa 11. marca 1922 na večierku
Matice slovenskej, ktorý sa konal v Prievidzi, a to týmito slovami: „Zarazilo nás a nevieme dosť
odsúdiť, že židovská časť inteligencie opätovne demonštrovala svojou neprítomnosťou na večierku
15
Matice. Zaznačíme si to dobre.“
Ako už bolo uvedené vyššie, veľká časť priemyslu i obchodu na hornej Nitre bola
v židovských rukách. Židia tak poskytovali miestnym obyvateľom prácu, a preto bolo pochopiteľné,
že taktiež nespokojnosť zamestnacov sa obracala proti nim. Nasledovné prípady sa preto stali
vhodným základom pre latentný antisemitizmus. V januári 1924 istá prievidzská drevárska firma
zadržiavala mzdy robotníkov a vyplatila ich až pod hrozbou exekúcie. V auguste 1924 chcel Jozef
Werner na svojej píle zaviesť desaťhodinovú pracovnú dobu za 12-14 korún. V máji 1926 sa ten istý
Werner sťažoval na 30 komunistov z Prievidze, ktorí mali v úmysle 22. júna 1926 zabrániť jeho
robotníkom z okolitých obcí nastúpiť do práce, pričom chceli vyhlásiť štrajk. V marci 1926 Jozef
Diamant zasa zadržiaval mzdy svojim robotníkom v Nedožeroch. Ako príklad možno uviesť aj marec
roku 1930, kedy klampiar Löwy nútil zamestnancov pracovať 14 až 16 hodín denne, proti čomu
protestovali predstavitelia Sociálnodemokratickej strany v Prievidzi a žiadali dodržiavanie 8hodinovej pracovnej doby. K podobným prípadom však dochádzalo aj v okolí Prievidze. V júni 1924
bol okresnému úradu oznámený nájomca veľkostatku v Novákoch Šimon Bock, ktorý svojim
zamestnancom úmyselne predlžoval pracovný čas. V marci zase vypukol spor medzi Jozefom
Diamantom a jeho robotníkmi v Nedožeroch, plynúci zo mzdových nedoplatkov. V roku 1938 musel
zasiahnuť až okresný hygienik, aby už spomínaný Šimon Bock začal riešiť zúfalý stav ubytovania
nádenníkov na svojom nováckom veľkostatku. V Nemeckom Pravne sa dokonca majitelia firmy

12

HORSKÝ, A.: Dejiny židovstva v Prievidzi. Rkp, Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív Nitra,
pobočka Bojnice, Obecný notársky úrad Prievidza č. 218/1942 prez.
13
ZBORAY, M.: Židovstvo pri voľbách. In: Kalendár Katolíckej ľudovej jednoty na rok 1911, r. 3,
s. 141.
14
Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív Nitra, pobočka Bojnice, Obecný notársky úrad Prievidza
č. 58/1920 prez. zo 16. októbra 1920.
15
In: Náš kraj, r. 4, 1922, č. 5 s. 2.
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Singer a Szabó už dopredu vyhrážali svojim robotníkom prepustením, ak prejavia akúkoľvek
16
nespokojnosť.
Prvý verejný a neskrývaný prejav antisemitizmu na hornej Nitre v období prvej
Československej republiky šokoval aj samotných verejných činiteľov. O tomto prípade, ktorý sa stal
v novembri 1924, informoval aj časopis „Náš kraj“, a to v článku s názvom „Antisemitizmus
na dedine“. Mladý námezdný robotník Štefan Pavlus z Dolných Vesteníc bol oznámený okresnému
úradu pre neslušné správanie, keď v podnapitom stave na ceste z krčmy hodil do okna Žida
Samuela Singera jablko s poznámkou: „Prečo by som nehodil Židovi do okna.“ Pavlus sa aj voči
17
četníkom správal hrubo a musel byť na mieste zatknutý. Čo však Pavlusa k tomuto činu viedlo,
už článok neuvádza.
V súvislosti s antisemitizmom je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že horná Nitra bola jedným
18
zo slovenských stredísk s početnou komunitou karpatských Nemcov. Avšak aj napriek tomu
v Prievidzi a ani v okolitých dedinách, ako Nitrianske Pravno, Chvojnica, Tužina či Handlová, nebolo
cítiť voči Židom nevraživosť. Veď Židia tu, na hornej Nitre, spolu s Nemcami žili už jedno celé
storočie. Vzájomné vzťahy sa však postupne začali meniť, a to najmä po prevzatí moci v Nemecku
Adolfom Hitlerom. Na základe ideí nacizmu sa totiž nemecká menšina začala radikalizovať. Zároveň
silnel i antisemitizmus a nepochopiteľná nenávisť voči Židom. Prívržencami, ako i šíriteľmi nacizmu
boli prevažne usadlíci z nemeckého pohraničia (zo Sudet), ktorí sa usadili na Slovensku. Takýmto
19
bol v Prievidzi geodet Ing. Ján Geisler , neskorší predseda „Deutsche Partei“ v prievidzskom
okrese, ktorý bez škrupúľ a s obľubou obťažoval miestnych Židov, pričom sa dokonca neštítil
20
ani fyzického násilia. Nacistická ideológia sa šírila ako mor. Židia v takejto atmosfére postupne
opúšťali nemecké dediny. Avšak nacizmus sa prenášal aj na slovenské obyvateľstvo. Jeho
nositeľmi boli totiž extrémisti z HSĽS. Dňa 13. septembra 1937 sa konalo verejné zhromaždenie
HSĽS v Prievidzi, ktorého sa zúčastnilo až 2 500 obyvateľov, pričom prejavy Jozefa Tisa, Antona
Šaláta, Jozefa Kirschbauma a Jozefa Siváka vyzneli protičesky, protižidovsky a protikomunisticky.
Uvedené zhromaždenie malo aj svoju dohru, keď Ladislav Jelínek a Štefan Meliško urážali
21
22
prítomných Čechov a Židov. Úrady vtedy danú situáciu riešili podaním trestného oznámenia.
Avšak časy, kedy sa podobné správanie stalo doslova prejavom národnej hrdosti, už neboli ďaleko.
4

ARIZAČNÝ PROCES V OBDOBÍ VOJNOVEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V rokoch 1939-1945 sa arizácia dotkla všetkých druhov majetku (kapitálový majetok, domový
majetok, podnikový majetok a pod.) Židov žijúcich na hornej Nitre. 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

16

Bližšie pozri: BILČÍK, J. - BRAŽINOVÁ, O. - CELLÁRY, M.: Okresný úrad 1923-1945. II. Inventár.
Bratislava, 1963.
17
In: Náš kraj, r. 6, 1924, č. 23, s. 3.
18
Tento región obývali už od 14. storočia a nazývali ho „Hauerland“.
19
Ing. J. Geisler bol živým reprezentantom nacizmu, dokonca chodieval s hrdosťou odetý
v nemeckom kroji (krátke kožené nohavice a vysoké biele ponožky).
20
Ing. Hansa (Jána) Geislera zaistil po vypuknutí povstania 30. augusta 1944 oddiel handlovských
partizánov. Za svoje činy bol poľným súdom odsúdený na smrť a popravený.
21
Na druhej strane však samotní Židia nedávali prehnane najavo svoj filozofický kurz, presvedčenie
a ani príklon k sionizmu. Na tento účel mali zriadené svoje spolkové či športové organizácie.
Rasisticky nevyznievali dokonca ani ich politické predvolebné zhromaždenia, ktorých však
v Prievidzi nebolo veľa. Židovská strana ich neorganizovala, pretože ako menšinový subjekt mala
voličskú základňu viac-menej stabilnú. Vieme o dvoch prípadoch verejného vystúpenia strany.
V prvom, v novembri 1928, strana s povolením úradu rozširovala leták „Wichtig für die Landtage
und Bezirke Wehlen“. V druhom, ktorý sa konal 21. októbra 1936, rečnili Herman Katzver a Oto Löbl
na verejnom zhromaždení Židovskej strany v Prievidzi o programe strany, šírení rasizmu
a o postavení Židov v ZSSR, Poľsku a Nemecku. [BILČÍK, J. - BRAŽINOVÁ, O. - CELLÁRY, M.:
Okresný úrad 1923-1945. II. Inventár. Bratislava, 1963].
22
Pamätná kniha obce Prievidza, rok 1937.
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skôr „ukradnuté“. Pritom za „ukradnutý“ sa považoval celý hnuteľný i nehnuteľný majetok všetkého
23
židovského obyvateľstva buržoázie, stredných vrstiev i chudoby.
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
24
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. Za začiatok arizačného procesu podnikov
sa však považuje až 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.
Východiskom pre ďalšiu arizáciu mali byť dva návrhy zákona, ktoré boli pôvodne od seba
nezávisle vypracované. Obidva návrhy boli prepracované, spojené do jedného a predložené
na rokovanie ako návrh zákona o židovských podnikoch. Po opätovnom prerokovaní v sneme
25
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
26 27
predstavoval rozhodujúci krok vo vývoji protižidovských opatrení v hospodárskej oblasti .
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
28
pri veľkých podnikoch, najmä v určitých hospodárskych odvetviach.
Druhá fáza arizácie podnikového majetku na hornej Nitre 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.
Dňa 30. novembra 1940 vydala vláda Slovenskej republiky nariadenie č. 303/1940 Sl. z.
29
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
23

HUBENÁK, L.: Rasové zákonodarstvo na Slovensku (1939-1945). Bratislava: Právnická fakulta
UK, 2003, s. 64.
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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.
25
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.
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a okresné súdy vinníka potrestať pobytom v nápravnom zariadení po dobu od 1 dňa až do 1 roka
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židovský majiteľ už nemohol o ničom rozhodovať a jeho účasť v podniku bola čisto
30
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.
Na základe vyššie uvedeného 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.
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“.
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,
31
ak sa ním nestali už skôr.
5

ZÁVER
Prievidza, čo je neodškriepiteľným faktom, mala počas celého obdobia prvej
Československej republiky prívlastok „ľudácka perla“. Avšak aj napriek tomu tu nebolo po celé
desaťročia cítiť voči Židom nevraživosť. Prievidzskí i okresní predstavitelia HSĽS (učitelia, kňazi,
advokáti či úradníci) vychádzali so svojimi židovskými susedmi korektne a udržiavali s nimi
priateľské styky. Dokonca mali niektorí svoje deti aj v židovskej škole. Na základe uvedeného
možno teda konštatovať, že aj keď sa v Prievidzi tu i tam „židovalo“, nedochádzalo k vážnejším
prejavom antisemitizmu, pre ktoré by sa židovská komunita musela obávať o svoju existenciu.
Avšak postupom času začal byť nástup nacizmu hmatateľný už aj v Prievidzi. Jedným z prejavov bol
príchod viacerých židovských emigrantov z Ríše - Hans Paradies, Helmut Kramer, Charlota
32
Markusová, Werner Chlebowski, Max Blumenthal, Waldemar Berliner a Rozália Hellerová utekajúcich pred nacistickým terorom, ktorí sa už v roku 1936 zdržiavali v Prievidzi. V meste sa
o nich starala miesta náboženská komunita a Židia na ich podporu dokonca organizovali i finančné
zbierky. Neboli to však jediní, ani prví a dokonca ani poslední utečenci. Po maďarskom obsadení
Podkarpatskej Rusi hľadali Židia žijúci na tomto území útočisko u svojich prievidzských príbuzných.
Rovnako utiekli zo svojich domovov do Prievidze, pretože tu ešte vtedy bolo bezpečne, aj emigranti
z Rakúska, a to po jeho anexii k Nemeckej ríši. Avšak aj napriek tomu boli neskôr takmer všetci
deportovaní a zahynuli. 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.

30

Podiely pôvodných vlastníkov boli postupne ďalšími úpravami znižované, až napokon k 1. 4. 1942
úplne zanikol akýkoľvek podiel Židov na podnikovom majetku na Slovensku.
31
HUBENÁK, L.: Rasové zákonodarstvo na Slovensku (1939-1945). Bratislava: Právnická fakulta
UK, 2003, s. 62.
32
Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív Nitra, pobočka Bojnice, Obecný notársky úrad Prievidza
č. 41/1935 dôv.
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RACIONÁLNY ZÁKONODARCA, NOVÁ ÚSTAVNÁ DOKTRÍNA
Kamil Baraník
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá doktrínou racionálneho zákonodarcu, ktorá je v súvislosti s
ústavnou konformnosťou legislatívneho procesu už pomerne často vynucovaná na najvyšších
národných a európskych súdnych inštanciách. Prieskum ústavnosti je inter alia stále častejšie
považovaný aj za nástroj garantovania procesných požiadaviek stanovených deliberatívnou formou
demokracie. Kritérium racionality pri tom testuje kvalitu legislatívneho procesu, čo je podľa viacerých
predstaviteľov právnej doktríny zásadné pre celkovú legitimitu prijatých zákonov. Súdy sú aj v
dôsledku týchto názorov často krát „prizvané“ k tomu, aby dohliadali a garantovali racionalitu a
efektívnosť prijímanej legislatívy.
Kľúčové slová: Racionálny zákonodarca, Legislatívny proces, Prieskum ústavnosti legislatívneho
procesu.
Abstract: The contribution deals with the doctrine of rational legislator that has been in correlation
with constitutional conformity of the legislative procedure enforced at the highest level of European
and national judiciary quite frequently. Nowadays, judicial review is inter alia still more often
regarded as a tool for guaranteeing the procedural requirements posed by deliberative democracy.
The rationality criterion is testing the quality of the legislative process, which is, according to the
opinion of numerous jurists, crucial for legitimacy of enacted legislation. Courts are therefore
increasingly “called upon” to oversee and to guarantee rationality and efficiency of enacted
legislation.
Key words: Rational legislator, Legislative process, Judicial review of the legislative process.
1

RACIONALITA TVORBY PRÁVA
Koncept absolútnej racionality zákonov, vydávaných vo všetkých ohľadoch racionálnym
zákonodarcom, založený na jednote, poriadku, stabilite, súvzťažnosti a istote bol za základ tvorby
práva považovaný v minulosti. Idea absolútnej racionality zákonodarcu však bola postupne
vytlačená ako neudržateľná, Súčasná realita je typická skôr
svojou komplexnosťou,
1
nepredvídateľnosťou, neistotou, či relativizmom. Napriek tomu, že idea absolútnej racionality
zákonodarcu
pri
tvorbe
legislatívnych
rozhodnutí
bola
všeobecne
zavrhnutá,
racionalita/poznateľnosť okolností spoločenských vzťahov sa dodnes považuje za aspoň čiastočný
zdroj legitimity zákonov.
Právna realita je formovaná výsledkami normotvornej činnosti zákonodarcu, ktorý sa pri tejto
aktivite musí vysporiadať s početnými dostredivými a odstredivými silami partikularity súčasnosti.
Zákonodarca je v dnešnej dobe, viac ako kedykoľvek predtým, viazaný externými limitmi
poznateľnosti objektívnej a stále komplikovanejšej skutočnosti. V mnohých prípadoch tak musí
dospieť ku konečnému rozhodnutiu na základe nekompletných externých informácií (objektívna
nemožnosť absolútneho poznania skutočnosti). Súčasne je zákonodarca viazaný aj mnohými
internými limitmi poznateľnosti. Nemôže sa tak úplne vyhnúť rozhodnutiam, ktoré sú založené na
2
predsudkoch a predpojatostiach, získaných počas (limitovaného) poznávacieho procesu.
Prítomnosť racionality v zákonoch je výsledným produktom komplexného intelektuálneho
procesu, ktorý na prijímanie rozhodnutí používa analytické informácie. Ich získavanie však je, ako
už bolo uvedené, vopred limitované. Kvalita a prítomnosť racionality v tvorbe práva tak v každom
prípade závisí od konkrétnej situácie.
1

POPELIER, P., VERLINDEN, V. The Context of the Rise of Ex Ante Evaluation. In:
VERSCHUUREN, J. (ed.), s. 13.
2
Tamtiež, s. 16.
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Racionálny normotvorca však nevydáva perfektné rozhodnutia (nikto ich ani nemôže
očakávať), ale mal by sa snažiť svojimi zásahmi a rozhodnutiami čo najrozumnejšie a odôvodniteľne
reagovať na momentálnu situáciu, ktorá v spoločnosti nastala. Racionálny zákonodarca pri tvorbe
právnych predpisov využíva prostriedky sociálneho a vedeckého výskumu, čím podporuje legitimitu
a zmysluplnosť svojich rozhodnutí. Racionálny zákonodarca má povinnosť vykonávať svoju činnosť
zodpovedne a využívať všetky dostupné možnosti a prostriedky na to, aby čo najdôslednejšie
spoznal skutočné podmienky úpravy zamýšľaných spoločenských vzťahov
Exekutíva, v súčasnosti dominantný určovateľ legislatívnej agendy, by sa mala pri tvorbe
a presadzovaní vlastnej politiky správať racionálne a zohľadňovať predovšetkým verejný záujem.
Z rozličných dôvodov sa však často uchyľuje k návrhom záujmovej objednávky, ktorá ju núti prijímať
kompromisné, nesystémové a nie vždy optimálne regulatórne riešenia. Často krát tak dochádza
k tvorbe narýchlo a účelovo pripravených zákonných riešení, ktorých jediným motívom je
dosiahnutie stanoveného ad hoc cieľa. Nehľadí sa pri tom na skutočnosť, podľa ktorej má každá
regulácia, okrem hlavného (primárne sledovaného), aj množstvo postranných (sekundárnych),
sprvoti často latentných dopadov, ktorých dôsledky nemôžu byť bez dostatočného poznania
skutočnosti (napríklad v podobe podrobnej analýzy) na prvý pohľad zrejmé.
Vopred zamýšľané, ale aj potenciálne a na úvod nepredvídané dopady potom bez
predchádzajúceho uváženia ovplyvňujú celý komplex rozmanitých spoločenských vzťahov.
V prípade nezohľadnenia multidisciplinárneho hľadiska pri tvorbe právnych predpisov, ako aj
nedostatočného posúdenia ich budúcich dopadov, tak často dochádza k nenaplneniu účelu prijatej
regulácie, sklamania z dosiahnutých výsledkov, či celkovej neefektívnosti zákona. V takýchto
situáciách preto zákonodarca nemôže naplniť základné predpoklady racionality vlastnej činnosti.
Chybné právne akty potom nielenže nedosahujú ciele, pre ktoré boli vytvorené, sú neefektívne, ale
okrem toho aj množstvom vedľajších účinkov spôsobujú poškodzovanie základných ústavných
princípov, na ktorých by mal stáť demokratický právny poriadok. Takáto forma tvorby práva nemôže
byť označená ako racionálna.
V nadväznosti na tieto skutočnosti sa vo vyspelých demokratických krajinách rozvinulo
viacero postupov a následne aj nástrojov, ktoré naznačené inherentné nedostatky legislatívnej
tvorby práva majú riešiť, prípadne zmierňovať a tým v konečnom dôsledku posilňovať racionálny
3
aspekt normotvorby.
Racionalita a podmienky jej naplnenia pri tvorbe práva sa vo vyspelých krajinách postupne
začala stotožňovať s procesnými požiadavkami, ktoré sa veľmi ponášali na základné náležitosti
4
projektu „Better Regulation“ („lepšia regulácia“) . Z normatívneho hľadiska sa termín lepšia regulácia
používa na označenie špecifických reforiem, ktoré musia byť vykonané na to, aby sa vytvorila
5
kapacita nevyhnutná na tvorbu vysoko kvalitnej legislatívy.
Projekt pozostáva z
množstva rozličných princípov a nástrojov legislatívnej tvorby práva, akými sú najmä proces
zjednodušovania administratívy, jej vynucovanie a implementácia, expertíza, konzultačné procesy a
hodnotenie administratívnych nákladov. Základným proklamovaným účelom týchto postupov sa
stalo predovšetkým zvýšenie kapacity moderného vládnutia na takú úroveň, aby bolo schopné
6
vytvoriť dostatočnú – racionálnu informačnú bázu pre normotvorcu. Vytvorili sa tým predpoklady
pre „vyšší štandard“ tvorby práva.
2

KONTROLA ÚSTAVNOSTI A PRINCÍP RACIONALITY ZÁKONODARCU
Žijeme v dobe tzv. „juridical shiftu“, v časoch postupného presunu právomoci z moci priamo
legitimovaných zákonodarných zborov na moc legitimovanú nepriamo. Inými slovami z moci
zákonodarnej sa ťažisko rozhodovania postupne presúva na moc súdnu, ktorá vo výkone svojich
právomocí neustále expanduje. Počas posledných desaťročí tým došlo k bezprecedentnému

3

VAN AEKEN, K. Evaluation of Legislation in the Netherlands: Past Development, Current Trends
and Future Challenges, s. 139.
4
Na úrovni Európskej únie bola agenda Better Regulation v Lisabonskej stratégii (Lisbon agenda)
stanovená ako prioritná oblasť. Stalo sa tak predovšetkým z dôvodu, aby sa z EÚ stala najviac
konkurencieschopná vedomostne založená spoločnosť na svete.
5
RADAELLI, C. M., DE FRANCESCO, F. Regulatory Quality in Europe: Concepts, Measures and
Policy Processes (European Policy Research Unit), s. 4.
6
KARPEN, U. Good Governance. In: Eurpean Journal of Law Reform, s. 24.
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7

presunu moci z reprezentatívnych inštitúcií na orgány súdnej moci. Tento trend posilňovania
8
právomocí (ústavného) súdnictva a súdneho aktivizmu, majúci globálny charakter , opätovne
podnietil ústavnoprávnu polemiku týkajúcu sa problému demokratickej legitimity súdneho
9
rozhodovania, ako aj hraníc súdneho aktivizmu.
V Európe expandoval súdny prieskum ústavnosti troma rôznymi smermi: po prvé súdny
prieskum sa rozšíril geograficky; po druhé, ústavný prieskum prenikol hranicami suverénnych štátov,
pričom na seba zobral úlohu ochrancu nastupujúcich nadnárodných ústavných poriadkov (najmä
judikatúra Európskeho sudu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) a v prípade členských krajín EÚ aj
rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ); a nakoniec súdny prieskum ústavnosti expandoval aj
10
v svojich základných úlohách, čím získal nové oblasti záujmu, nové úlohy a zodpovednosti.
Koncept demokracie, racionality a s nimi súvisiacimi požiadavkami na procesnú kvalitu
zákonodarstva sa globálnym nárastom právomocí súdnictva postupne odrazili aj do prizvania
ústavných súdov k tomu, aby začali dohliadať nad racionalitou tvorby práva a vynucovať ju vo
vzťahu k zákonodarným zborom. Súdne orgány sa tak v mnohých krajinách stali ochrancami tejto
11
formy princípu racionality – “constitutional courts as regulatory watchdogs”. Prieskum ústavnosti
sa takýmto spôsobom stal nástrojom garantovania procesných požiadaviek stanovených modernou
formou demokracie. Súdy tým získali právomoc testovať kvalitu legislatívneho procesu,
predchádzajúcu vstupu zákona do právneho poriadku. Kvalitatívne a procesné nedostatky
legislatívneho procesu a prijímaných zákonov sa v prípade porušenia racionality pri tvorbe práva
začali považovať za dôvod, keď ústavný súd ako garant ústavnosti môže zasiahnuť a odstrániť už
schválený zákon z platného právneho poriadku.
Tieto procesné požiadavky pod hrozbou sankcie zo strany ústavného súdnictva nútia
zákonodarcu dôslednejšie poskytovať argumenty o poctivo vykonanej práci pri odstraňovaní
nedostatku vlastného poznania. Ústavné súdy následne v rôznej miere začali uplatňovať tieto
podmienky procedurálnej racionality a súčasne aj dotvárať tzv. doktrínu racionálneho zákonodarcu,
čím v mnohých krajinách donútili zákonodarcu k jej rešpektovaniu. Zvyšujúca sa snaha o súdnu
kontrolu nad rozhodovacími procesmi zákonodarného zboru a nová doktrína racionálneho
12
zákonodarcu sa stali vzájomne kompatibilnými a doplňujúcimi sa.
Súdy v rôznych krajinách však k takýmto podnetom doteraz vždy pristupovali veľmi odlišne.
Silnú úlohu zohráva v prípade sily ústavného súdnictva najmä historický vývoj, ústavná
skúsenosť/prax, či pozícia právnej doktríny.
V USA sú (federálne) súdy vo vzťahu k rozširovaniu právomoci prieskumu ústavnosti
dlhodobo veľmi skeptické. Otázka ústavného súdnictva a jeho právomoci anulovať rozhodnutie
demokraticky zvolenej reprezentácie väčšiny nevolenou a nepriamo ustanovenou menšinou sudcov
sa stala spornou už od počiatkov svojej existencie. A to predovšetkým vo vzťahu k otázke legitimity
takýchto rozhodnutí, ktoré idú proti názoru väčšiny demokraticky zvolených a v pravidelných
volebných obdobiach kontrolovaných politických reprezentantov. – tzv. „countermajoritatrian
difficulty“, známa aj ako problematika demokratického deficitu rozhodnutí ústavných súdov.
13
(Ne)podpora ústavného súdnictva má v doktríne USA dlhodobo kontroverzný charakter , čo
podporilo aj celkovú zdržanlivosť súdov pri expanzii svojho mandátu do sféry kontroly racionality
zákonodarcu. Podľa profesora Louisa Henkina však „súdny prieskum ústavnosti je v súčasnosti
7

HIRSCHL, R. Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism.
Cambridge, s. 1.
8
Tamtiež, s. 39.
9
POPELIER, P., MAZMANYAN, A., VANDENBRUWAENE, W. (eds.) The Role of Constitutional
Courts in Multilevel Governance, s. 11.
10
Tamtiež, s. 2 – 5.
11
Tamtiež, s. 13.
12
MESSERSCHMIDT, K. The Good Shepherd of Karlsruhe. The “Hartz IV” decision – A good
example of regulatory review by the German Federal Constitutional Court? In POPELIER, P.,
MAZMANYAN, A., VANDENBRUWAENE, W. (eds.), s. 241.
13
K tomu bližšie pozri najzásadnejšie diela 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. In: New York University
Law Review, 1998, roč. 73, č. 2, s. 333 – 433.
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stabilizovaný ako základný kameň americkej ústavnej právnej vedy. Doktrína, ktorá by priamo
vylučovala niektoré záležitosti spod súdneho prieskumu ústavnosti volá po prísnom a skeptickom
14
prehodnotení.“
V prípade možnej expanzie ústavného súdnictva do sféry legislatívneho procesu
a požiadaviek jeho racionality však, aj napriek predchádzajúcemu výroku, od roku 1897 a
15
rozhodnutia vo veci Marshall Field & Co. v. Clark dodnes platí neporušene a opakovane potvrdená
tzv. „Enrolled bill“ doctrine (doktrína „zaprotokolovaného návrhu zákona“). Podľa nej súdy akceptujú
podpisy predsedu Snemovne Reprezentantov a predsedu Senátu na zaprotokolovanom návrhu
zákona za „kompletné a nenapadnuteľné“ dôkazy o tom, že návrh zákona bol riadne a ústavne
prijatý. Táto doktrína znamenala od konca 19. storočia absolútnu reštrikciu federálneho súdnictva vo
16
vzťahu k preskúmavaniu legislatívneho procesu.
Na druhej strane spektra stoja súdy v mnohých demokratických krajinách Európy, kde
ústavné súdnictvo často krát poníma svoje právomoci veľmi široko a v mnohých prípadoch
vykonáva de facto vlastnú legislatívnu činnosť. Takáto expanzia právomocí je typická predovšetkým
pre veľmi vplyvný nemecký Spolkový ústavný súdny dvor, ktorý svojou rozhodovacou činnosťou
17
významne vplýva aj na ústavné súdy okolitých krajín . V Nemecku sa na základe zlej historickej
skúsenosti s väčšinovým rozhodovaním, nedôvere vo vzťahu k priamo voleným politikom
a všeobecnej viere v dôstojné správanie Spolkového ústavného súdu rozvinuli ideálne podmienky
18
pre existenciu silného súdneho aktivizmu.
Prístupy k forme prieskumu racionality zákonodarcu, ktorý je vo svojej podstate nevyhnutne
procesným prieskumom, sú teda v rôznych krajinách odlišné. V čistej podobe sa pri procesnom
(formálnom) prieskume súdy zameriavajú len na dodržiavanie pravidiel legislatívneho procesu, ktorý
viedol k schváleniu zákonov bez toho, aby sa zaujímali o obsah prijímanej legislatívy. Súdy pri
prieskume ústavnosti legislatívneho procesu najčastejšie sledujú dodržiavanie procesných
19
ustanovení stanovených priamo ústavnými dokumentmi.
Výnimočne však dochádza aj
k sledovaniu zákonných a podzákonných procesných pravidiel tvorby práva.
Vo väčšine krajín sa však procesná forma abstraktného prieskumu ústavnosti považuje za
kontroverznú a menej legitímnu ako materiálna forma, keďže nesleduje tradičnú podstatu kontroly
ústavnosti – ochranu obsahu základných práv garantovaných ústavným textom. Navyše k tomu
zasahuje procesný prieskum do klasickej doktríny deľby moci, parlamentnej suverenity, či
parlamentnej autonómie, v ktorej by za proces prerokovania a tvorby zákonov mal byť zodpovedný
výhradne zákonodarný zbor.
3

NOVÁ FORMA SÚDNEHO PRIESKUMU ÚSTAVNOSTI
Vo svetovej konštitucionalistike sa pri abstraktnej forme zvykli dlhodobo rozlišovať dva
základné druhy prieskumu ústavnosti, už vyššie zmienený materiálny a formálny prieskum. Nový
koncept racionálneho zákonodarcu, ktorý má predstavovať garanta zásad procesného
prerokovania legislatívneho textu však v tomto ohľade môže do budúcnosti priniesť zmenu.
Pri súdnom prieskume ústavnosti legislatívneho procesu (procesná kontrola ústavnosti) súdy
určujú ústavnosť zákonov podľa procesu, ktorý viedol k ich schváleniu. Základom tejto myšlienky je
existencia určitého minimálneho stupňa požiadaviek, ktoré musia byť pri schvaľovaní návrhu zákona
bezpodmienečne splnené. Súdom je pritom zverená právomoc určiť, či boli uvedené požiadavky
20
splnené.
Táto pomerne široká definícia „minimálnych požiadaviek“ je v rôznych krajinách súdnymi
inštanciami vykladaná rozlične, no ako už bolo uvedené, najčastejšie sa pohybuje v limitoch
14

HENKIN, L. Is There a “Political Question” Doctrine?, s. 600.
Marshall Field & Co. v. Clark, 143 U. S. 649, 672 (1892).
16
K tomu bližšie pozri BAR-SIMAN-TOV, I. Legislative Supremacy in the United States?: Rethinking
the “Enrolled Bill” Doctrine. In: The Georgetown Law Journal. 2009, roč. 9, s. 323 – 390.
17
K tomu bližšie pozri napr. MESSERSCHMIDT, K. The Race to Rationality Review and the Score
of the German Federal Constitutional Court. In: Legisprudence. 2012, roč. 6, č. 3, s. 347 – 378.
18
MESSERSCHMIDT, K. The Good Shepherd of Karlsruhe. The “Hartz IV” decision – A good
example of regulatory review by the German Federal Constitutional Court? In POPELIER, P.,
MAZMANYAN, A., VANDENBRUWAENE, W. (eds.), s. 236 – 237.
19
BAR-SIMAN-TOV, I. Semiprocedural Judicial Review. In: Legisprudence, s. 277.
20
BAR-SIMAN-TOV, I. The Puzzling Resistance to Judicial Review of the Legislative Process, s.
1921.
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ústavných zakotvení legislatívneho procesu. Ústavné procedurálne pravidlá však zväčša
neobsahujú požiadavku na to, aby bol zákonodarca (akýmkoľvek spôsobom) racionálny. To či sa
zákonodarca v zákonodarnom procese správal racionálne alebo nie sa teda v konečnom dôsledku
nedá zistiť (čistou) procesnou kontrolou ústavnosti a už vonkoncom nie materiálnym prieskumom
ústavnosti, ktorý sa legislatívnym procesom nezaoberá vôbec.
Mnohé súdy však, aj napriek svojej pôvodne odmietavej pozícii vo vzťahu k procesnému
prieskumu ústavnosti, začali vo svojich rozhodnutiach postupne zavádzať tzv. „vyšší štandard“
tvorby práva v podobe požiadavky racionálneho postupu zákonodarcu. Samotným prístupom
súdnictva sa tak vytvorila možnosť vzniku novej formy prieskumu ústavnosti, ktorá predstavuje akýsi
hybrid medzi oboma vyššie zmienenými formami abstraktného prieskumu. Pri tomto spojení
dochádza ku kombinácii prvkov oboch prieskumov ústavnosti, prepája sa procesná a materiálna
stránku prieskumu. V mnohom dochádza ku kompromisu medzi čisto materiálnym a čisto formálnym
prístupom. Túto novú doktrínu viacerí autori nazvali ako poloprocesný prieskum ústavnosti
21
(„semiprocedural judicial review“).
Pri tomto druhu ochrany ústavnosti súdy skúmajú obsah tých ústavných článkov, ktoré
zabezpečujú garanciu ústavných práv alebo hodnôt prostredníctvom procedurálnych zakotvení.
Obvykle tak súdy preskúmavajú racionalitu rozhodovacej činnosti zákonodarného zboru ako
nevyhnutný predpoklad pre to, aby sa mohla zabezpečiť obsahová (materiálna) stránka prijatej
22
legislatívy.
Poloprocesný prieskum ústavnosti pozostáva z dvoch základných fáz. V prvej z nich súd
vykonáva materiálny prieskum, pri ktorom skúma, či obsah prijatého zákona neporušuje ústavnosť
chránených záujmov alebo iných ústavných hodnôt – materiálna časť. A až v prípade, ak sa zistí
porušenie ústavných hodnôt, pristúpi sa k prieskumu samotného legislatívneho procesu – formálna
časť (napr. či nedošlo k porušeniu požadovanej väčšiny zákonodarného zboru pri schvaľovaní,
23
alebo či bola dodržaná špeciálna procedúra počas prijímania návrhu zákona ). Súd tak vykonáva
procesný prieskum ústavnosti, ale až ako následok materiálneho porušenia práva garantovaného
prostredníctvom legislatívneho procesu.
Najzásadnejšia otázka postoja súdnictva pri takejto forme prieskumu ústavnosti však
prichádza do úvahy vtedy, keď sa v ústavnom dokumente nenachádzajú konkrétne procesné
ustanovenia, vyžadujúce špecifické postupy chrániace určité ústavné hodnoty (napr. konkrétne
formy konzultácií, procesné zakotvenia chrániace minority apod.). V takýchto prípadoch potom
zostáva otázka procesnej racionality na pleciach konkrétnych súdov a ich (asertívnej alebo
zdržanlivej) rozhodovacej činnosti. V zmysle kontroly zákonodarcu, si tak mnohé (aktívne) súdy
vlastnou rozhodovacou činnosťou vytvorili procesné doktríny, ktoré podrobujú legislatívnu činnosť
24
testu racionality. Súdy, predovšetkým ústavné, si tak sami začali vytvárať pravidlá testovania
25
kvality prijatých zákonov, a tým, aj (ne)prípustnosti súdneho zásahu do procesu tvorby práva.
Poloprocesná forma abstraktného prieskumu ústavnosti bola takto vyvinutá kombináciou
(aktívnej) súdnej praxe, ako aj zvyšovaním požiadaviek na kvalitu modernej formy legislatívnej
26
činnosti (predovšetkým pod vplyvom reportov OECD týkajúcich sa regulatórnych reforiem ), ako
aj názormi právnej doktríny (predovšetkým v krajinách s aktívnejšou pozíciou ústavného súdnictva).
V reálnej praxi boli následne súdne procesné požiadavky obvykle zahrnuté do testov
27
proporcionality. Takto sa prieskum tzv. „vyšších“ procedurálnych požiadaviek (ako napr. rôzne
21
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23
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obyvateľstva, ktorým bolo toto postavenie ústavným spôsobom garantované. To je dôležitá
hmotnoprávna požiadavka, ktorej prelomenie môže vyžadovať napr. splnenie určitej špecifickej
procedúry. Jej dodržanie sa ale v zmysle poloprocesného prieskumu skúma len vtedy, ak sa ešte
predtým zistí porušenie hmotného práva
24
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formy konzultácií, dopadových štúdií, analýz, či primeranej miery parlamentnej debaty) postupne
dostal do sféry súdneho zvažovania o tom, či bol pri prijímaní zákonodarstva naplnený predpoklad
dodržania proporcionality.
Veľká komora ESĽP v tomto ohľade potvrdila, že skutočne relevantným faktorom je aj
skutočnosť, podľa ktorej bol „zákon kulmináciou výnimočne detailného prieskumu...a produktom
reflexie, konzultácie a debaty“, a to s ohľadom na to, či obmedzenia práv boli skutočne
28
proporcionálne. ESĽP v ďalšom rozhodnutí inter alia odkázal aj na to, že nedostatok parlamentnej
debaty alebo záznamov, podľa ktorých sa parlament snažil vyvážiť protichodné záujmy alebo
hodnotiť proporcionalitu zásahu vo viacerých prípadoch znamenal nenaplnenie podmienok testu
29
proporcionality. Súd napríklad v tomto ohľade zdôraznil to, že rozhodnutia týkajúce sa regulácie
nebezpečných aktivít by mali byť založené na dôslednom uvažovaní, zahrňujúce primerané analýzy
30
a štúdie s možnosťou súdneho prieskumu.
Niektorí predstavitelia právnej doktríny z tohto prístupu ESĽP odvodili, že metóda
rozhodovania o ľudských právach vo forme legislatívneho opatrenia vyžaduje od konkrétneho súdu
zhodnotiť adekvátnosť parlamentnej debaty o zákone, ktorá predchádzala jeho prijatiu
31
a v nevyhnutných prípadoch ju vziať do úvahy aj pri samotnom teste proporcionality. Absencia
niektorých procesných požiadaviek, ako napríklad chýbajúca parlamentná debata nemôže byť ale
sama o sebe hneď považovaná za dôvod na zásah do parlamentného prerokovania a teda aj do
parlamentnej autonómie. Dôležitým sa nedostatok parlamentného prerokovania stáva až
momentom, keď sa zasahuje do základných práv, ktorých obmedzenia musia byť náležite
odôvodnené a vyvážené. Parlamentná debata sa v tomto prípade stáva mostom medzi voľnou
32
úvahou zákonodarcu a súdnou ochranou proti jeho svojvoľnému zásahu do oblasti ľudských práv.
V Dohovore však nenájdeme základné právo, podľa ktorého by zákony mali vychádzať
napríklad z konzultačných procesov, či ex ante hodnotenia dopadov. Použitie týchto racionálnych
nástrojov normotvorby slúži predovšetkým na to, aby vládne zásahy preukázali, že boli založené na
starostlivom balansovaní práv a jednotlivých záujmov – „proces vládneho rozhodovania musí
33
nevyhnutne zahŕňať príslušné skúmania a štúdie“ . Zásahy do práv teda nemôžu byť arbitrárne.
Racionalita pri rozhodovaní sa však berie ako komplexný jav a ESĽP preto určite nevynucuje
34
používanie jednotlivých moderných inštrumentov tvorby práva v každom prípade.
Obdobne ako ESĽP sa k otázke „vyšších štandardov“ pri tvorbe práva vyjadril aj Súdny dvor
EÚ, keď konštatoval, že „prijatím legislatívneho aktu (v rámci normotvorby orgánov tvorby práva EÚ)
vykonávajú tieto orgány svoju úvahu, čo ale predpokladá, že na zreteľ boli vzaté všetky relevantné
35
faktory a okolnosti tej časti spoločenských vzťahov, ktoré právna úprava zamýšľa regulovať“ .
V ďalšom rozhodnutí Súdny dvor EÚ toto stanovisko potvrdil, keď konštatoval, že „by nešlo
o samotné napadnuté ustanovenie, ale o chybu vziať do úvahy všetky relevantné faktory
36
a okolnosti, predovšetkým však vykonanie potrebných zistení pred prijatím právnej úpravy.“
Takéto pochybenie bolo kritizované ako celkové porušenie princípu proporcionality.
37
Súdny dvor EÚ ďalej v prípade známom pod označením Vodafone po prvý krát odkázal
priamo aj na dopadovú štúdiu, ktorá podľa jeho právneho názoru nadobudla potenciál napĺňať
38
základné predpoklady modernej tvorby práva, keďže podporuje nielen princíp proporcionality , ale
39
aj test rozumnosti legislatívy, opatrného a racionálneho zákonodarcu. V tomto prípade tak došlo
28
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k prvému oficiálnemu uznaniu právnej relevancie foriem analytických správ, poskytujúcich
informácie o potenciálnych dopadoch budúcej právnej úpravy na pôde najvyššej súdnej inštancie
EÚ. Netreba pri tom pripomínať aký významný vplyv má Európska únia a judikatúra Súdneho dvora
EÚ na právne poriadky svojich členských štátov. V oblasti analytického prístupu k tvorbe práva je
v EÚ potrebné očakávať ďalší rozvoj aj s ohľadom na skutočnosť, že požiadavky procesnej
racionality podporujú alternatívne koncepty legitimity, čo je v prípade EÚ dlhodobo problémovou
40
otázkou.
K tomuto výpočtu (polo)procesnej formy kontroly ústavnosti je možné pripojiť aj známe
41
rozhodnutie vo veci Bressol , v ktorom bol belgický regionálny parlament kritizovaný Súdnym
dvorom EÚ, pretože pri tvorbe práva nepreukázal prostredníctvom vypracovania príslušných štúdií
a analýz dodržanie princípu vhodnosti a proporcionality zásahu do základných práv. Pri tom bolo
podľa názoru súdu dôležité zachovanie princípov racionálnej tvorby práva. Tým, že k uvedenému
postupu nedošlo, zákonodarca fakticky odignoroval zásadu proporcionality. Belgický regionálny
zákonodarca bol následne Súdnym dvorom EÚ prinútený odoslať analýzy podporujúce náležitú
42
legislatívnu aktivitu belgickému Ústavnému súdu.
4

ÚSTAVNÉ SÚDNICTVO A LEGISLATÍVNY PROCES NA SLOVENSKU
Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ÚS SR“) vo svojich rozhodnutiach dlhodobo
deklaruje podporu procedurálnym pravidlám tvorby práva a tento proces považuje za významného
garanta právneho štátu. Potrebu dodržiavania procedúry tvorby práva vyjadril ÚS SR vo viacerých
43
44
rozhodnutiach . V odôvodnení k rozhodnutiu PL. ÚS 48/03 sa však sám pro futuro vylúčil z
možnosti preskúmať ústavnosť postupu Národnej rady SR pri zákonodarnej činnosti. Krátko na to sa
ale k možnosti posudzovať formálnu stránku legislatívneho procesu vrátil v rozhodnutí PL. ÚS
29/05. V odôvodnení tohto rozhodnutia vyhlásil, že nerešpektovanie zákonom ustanovených
pravidiel legislatívneho procesu môže mať v konkrétnom prípade v konečnom dôsledku nielen
nezanedbateľný vplyv na celkovú kvalitu schváleného zákona, ale môže sa stať aj dôvodom, ktorý
spôsobí neústavnosť zákona ako celku“. Mohlo by tak dôjsť aj k porušeniu princípu právneho štátu,
ktoré nie je v demokratickej spoločnosti možné tolerovať.
Napriek takémuto tvrdeniu však doterajšia judikatúra ÚS SR nedala vôbec jasnú odpoveď na
otázku, kedy konkrétne by súd mohol túto hrozbu naplniť a aké porušenia by boli natoľko zásadné,
aby znamenali porušenie ústavného princípu materiálneho právneho štátu. Rozhodovacia činnosť
však naznačila pomerne jasne, že ÚS SR sa cestou čisto procesnej formy kontroly ústavnosti zatiaľ
určite nechce púšťať. ÚS SR však v rozhodnutí PL. ÚS 29/05 dal do súvisu princíp materiálneho
právneho štátu s dodržiavaním procesných pravidiel legislatívneho procesu, čo by mohlo
naznačovať cestu k poloprocesnej forme súdneho prieskumu ústavnosti.
Vo svojich rozhodnutiach doteraz ÚS SR zatiaľ nenadviazal na koncept racionálneho
zákonodarcu, ktorý by mohol predstavovať snahu o vynucovanie moderných trendov v tvorbe práva.
Súčasne sa doteraz nevyjadril ani k možnému porušeniu racionality tvorby práva ako jednej z
podmienok splnenia testu proporcionality. Pri hodnotení tzv. „vyšších štandardoch“ tvorby práva na
Slovensku však treba jedným dychom dodať, že projekt „better regulation“ bol v našom
legislatívnom procese poňatý zatiaľ len vo veľmi formalistických kontúrach. Nemožno sa preto až
tak čudovať, že ÚS SR doteraz v žiadnom rozhodnutí tieto štandardy nevynucoval a ani na ne
nedokazoval. Na druhej strane to však môže byť práve ÚS SR, ktorý predpoklady racionality do
našej legislatívnej tvorby práva zavedie.
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V tomto kontexte možno ešte spomenúť dve rozhodnutia ÚS SR z posledného obdobia.
V rozhodnutí PL. ÚS 106/2011 ÚS SR vyslovil, že „Koncepcia materiálneho právneho štátu zahŕňa
zároveň požiadavku na obsahovú a hodnotovú kvalitu právnej normy, ktorá má zaistiť primeranosť
použitého právneho prostriedku implementovaného vo zvolenej legislatívnej regulácii, vo vzťahu k
legitímnemu cieľu sledovanému zákonodarcom (zákonodarcom deklarovanému účelu právnej
regulácie) a súlad zvoleného legislatívneho opatrenia s ústavnými princípmi a demokratickými
45
hodnotami vytvárajúcimi koncept materiálneho právneho štátu . Toto konštatovanie by mohlo byť
v prenesenom význame, a to aj vo vzťahu k princípu proporcionality, považované za základ pre to,
aby zákonodarca aj u nás volil legislatívne opatrenie, ktoré s ústavnými princípmi a demokratickými
hodnotami.
V druhom rozhodnutí – PL. ÚS 1/2012, ÚS SR uviedol, že v čl. 1 ods. 1 ústavy už okrem
iného bola identifikovaná aj skutočnosť, že v právnom štáte je okrem iného zakázaná svojvôľa v
činnosti orgánov verejnej moci, parlament z toho nevynímajúc (PL. ÚS 16/06, m. m. tiež PL. ÚS
12/05). Každý zákon by mal spĺňať požiadavky, ktoré sú vo všeobecnosti kladené na akúkoľvek
zákonnú úpravu v právnom štáte a ktoré možno odvodiť z čl. 1 ods. 1 ústavy. S uplatňovaním
princípu právnej istoty v právnom štáte sa spája požiadavka všeobecnosti, platnosti, trvácnosti,
stability, racionálnosti a spravodlivého obsahu právnych noriem; medzi ústavné princípy vlastné
právnemu štátu patrí aj zákaz svojvôle v činnosti štátnych orgánov, ako aj zásada primeranosti,
resp. proporcionality (m. m. PL. ÚS 11/04, PL. ÚS 106/2011). Zásada rovnosti je v takom prípade
bytostne spätá s myšlienkou právneho štátu, čo umožňuje skúmanie napadnutého ustanovenia z
hľadiska jeho súladu s čl. 1 ods. 1 ústavy v spojení s čl. 12 ods. 1 ústavy.
Tieto rozhodnutia môžu predstavovať akúsi výzvu smerovanú zákonodarcovi, aby pri tvorbe
zákonov postupoval v súlade s princípmi racionality. Explicitne sa tak však ÚS SR doteraz
nevyjadril.
5

ZÁVER
Procesné požiadavky tvorby práva, racionalita a legitimita – táto základná triáda v súčasnosti
čím ďalej, tým viac posilňuje názory o možnej opodstatnenosti zásahu súdnej moci do legislatívneho
procesu, ktorý nenesie prvky racionálnosti. Procedurálne požiadavky, podporené a vynucované
silou ústavného súdnictva, totiž nútia zákonodarcu priznávať omnoho vyššiu váhu komplexnejšiemu
prístupu k procesu tvorby práva. Inými slovami donucujú zákonodarcu byť viac racionálnym, lepšie
odôvodňovať výber svojich rozhodnutí a dôkladnejšie premýšľať o svojich regulačných zásahoch.
Spoločným menovateľom v predchádzajúcom texte citovaných názorov najvyšších súdnych
inštancií je práve snaha o zabránenie svojvôle zákonodarcu pri rozlišovaní skupín subjektov a ich
práv. Základnou črtou ľubovôle (svojvôle) je absencia racionálneho odôvodnenia pri zavedení
určitého regulatívneho nástroja, čo má význam pre požiadavku rovnosti v právach, ale súčasne aj
pre kvalitu právneho štátu. A práve racionalita je antitézou arbitrárnych rozhodnutí zákonodarcu.
Otázkou však zostáva, či môže byť racionálna tvorba práva v konečnom dôsledku
46
považovaná za právnu povinnosť zákonodarcu. Súdna moc sa v tomto ponímaní stáva dôležitým
hráčom, ktorý čím ďalej, tým viac testuje diskurznú kvalitu legislatívneho procesu, ktorá je podľa
47
mnohých názorov veľmi podstatná vo vzťahu k celkovej legitimite zákonov.
Procesná racionalita však nielen oslabuje zákonodarcu vo vzťahu k súdnej moci, ale na
druhej strane ho aj posilňuje vo vzťahu k moci výkonnej, keďže núti exekutívu odôvodňovať svoj
plánovaný regulačný zásah a súčasne vytvára povinnosť vyvažovania práv a záujmov
48
v parlamentnej diskusii. Prostredníctvom princípu racionality zákonodarcu sa tak v procese tvorby
práva opätovne pozdvihuje úloha parlamentu. Prostredníctvom parlamentnej diskusie, ktorá
vychádza z náležitých zistení a podkladov sa môže zabezpečiť uprednostnenie verejného záujmu,
ale aj transparentnejším spôsobom predchádzať arbitrárnosti zásahu, a to aj v prípadoch
49
obmedzovania ľudských práv . Judikatúra ESĽP v tomto ohľade naznačuje, že ak sa súdna moc
45

Obdobne napr. aj PL. ÚS 22/06.
POPELIER, P. 2012. A Fundamental Right to Rational Law Making? In: The Quality of Legal Acts
and its Importance in Contemporary Legal Space, s. 27.
47
HABERMAS, J. Between Facts and Norms, s. 107 – 110.
48
POPELIER, P. The Procedural Approach in the case law of the European Court of Human Rights.
In: In POPELIER, P., MAZMANYAN, A., VANDENBRUWAENE, W. (eds.) The Role of Constitutional
Courts in Multilevel Governance. Cambridge: Intersentia. 2013, s. 255.
49
Napr. Aljos Kiss v. Maďarsko (38832/06) ECHR 20. máj 2010.
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svojimi zásahmi snaží zvyšovať (a vynucovať) racionalitu vládnych zásahov, posilňuje tým ochranný
mechanizmus proti arbitrárnosti zásahu do sféry ľudských práv. Racionálne zákony sú produktom
komplexného intelektuálneho procesu, ktorý by mal hľadať a analyzovať informácie v rámci svojich
50
možností. Informovaná debata, zodpovednosť a celkové vyvažovanie záujmov sa stali jadrom
konceptu racionality.
Okrem toho možno doplniť, že procedúrami má byť garantované aj čosi viac ako len tlmenie
vládou ovládaného zboru parlamentárov. Zákonodarná a ústavodarná procedúra, ktorá by mala byť
predmetom ochrany, totiž zaisťuje jednak vypočutie všetkým (aj marginalizovaným) stranám
(zásada pluralizmu), a jednak aj formálnu kvalitu zákonodarného diela. V tejto optike sa, ako už bolo
51
uvedené, zákonodarná procedúra stáva skutočným zdrojom legitimity zákona.“ Ako uvádza Aleš
Gerloch: „procedúry (zákonodarného procesu) nie sú bezobsažné: garantujú formálnu spravodlivosť
v podobe rovného prístupu, bez ohľadu na politický systém, v oblasti zákonodarstva, nezriedka
52
vyjadrujú i demokratické zásady vypočutia strán, či práv menšín, pomáhajú právnej istote apod.“
Samotný proces prijímania zákonov tak v zmysle uvedených názorov predstavuje garanciu
obsahovej stránky právneho predpisu. Aktívne ústavné súdy vo svojej judikatúre začínajú postupne
vytvárať predpoklady na vznik nových povinností zákonodarcu, ktoré v budúcnosti pravdepodobne
položia základné predpoklady pre ucelený koncept/doktrínu racionality legislatívneho procesu.
Dodatočné procesné podmienky, vytvorené súdmi však nevyhnutne zužujú celkový rámec
uváženia, v ktorom sa môže pohybovať rozhodnutie zákonodarcu. A práve z dôvodu zabránenia
prílišného procesného formalizmu vyžadovaného zo strany súdnej moci sa musí správať racionálne
nielen moc zákonodarná a výkonná, ale pri svojej činnosti a vynucovaní tzv. vyššieho štandardu
tvorby práva, nevyhnutne aj moc súdna.
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NESÚLAD ZÁKONA O MINIMÁLNYCH MZDOVÝCH NÁROKOCH
ZDRAVOTNÝCH SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK
S ÚSTAVOU SR – NIEKOĽKO ÚVAH
Barbora Blašková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Zákonom č. 62/2012 Z. z. upravil zákonodarca minimálne mzdové nároky sestier a
pôrodných asistentiek. Ústavný súd SR nálezom sp. zn. PL. ÚS 13/2012 rozhodol o nesúlade
uvedeného zákona s Ústavou SR. Príspevok sa zaoberá právnymi úvahami, ktoré viedli Ústavný
súd SR k prijatiu rozhodnutia o vyslovení nesúladu. Neopomína aj odlišné stanoviská štyroch
sudcov ÚS SR v predmetnom rozhodnutí. Ústavný súd SR pri rozhodovaní vychádzal najmä zo
skutočnosti, že verejný záujem na zvýšenie platov sestier je vykúpený neprimeranou a náhlou
záťažou do majetku neštátnych poskytovateľov. Podľa názoru Ústavného súdu SR zásah do
základného vlastníckeho práva neprimerane prekročil hranice proporcionality. V právnej
argumentácii Ústavný súd SR akcentoval rozlišovanie medzi štátnymi a neštátnymi poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti. Z hľadiska odôvodnenia výroku však vyslovil presvedčenie, že nie je
možné s dostatočnou presnosťou definovať hranice medzi neštátnymi a štátnymi poskytovateľmi. Z
dôvodu právnej istoty a kvôli možnosti opätovne upraviť mzdy celému stavu sestier sa Ústavný súd
SR rozhodol vysloviť nesúlad napadnutých ustanovení bez uvedeného rozlišovania.
Kľúčové slová: Ústavný súd SR, minimálne mzdové nároky, zdravotné sestry, pôrodné asistentky
Abstract: The legislature regulated minimum wage demands of nurses and midwives by act no.
62/2012 Z. z. The Constitutional Court decided that above mentioned act is unconstitutional. The
article deals with the legal considerations which led the Constitutional Court to the decision for
unconstitutionality of act. Dissent opinions of four judges of the Constitutional Court will be also
mentioned. The article analyzes the main argument of The Constitutional Court in this case - that
the public interest to increase the salaries of nurses is redeemed by unreasonable and sudden
burden on property of non-state healtcare providers. According to the opinion of the Constitutional
court the interference with the fundamental right to property unreasonably exceeded the limits of
proportionality. Despite the fact that during proceedings before the Constitutional Court was
stressed the distinction between state and non-state health care providers, the Constitutional Court
in his final decision stated that it is impossible to define with sufficient precision, which are state
health care providers and which are not. Finally for reasons of legal certainty and due to the
possibility to readjust the salaries of all nurses by legislature the Constitutional Court decided that
the act is unconstitutional without making the distinction between state and non-state health care
providers.
Key words: the Constitutional Court of the Slovak Republic, minimum wage demands, nurses,
midwives
1

DÔVODY PRIJATIA ZÁKONA
Na úvod je vhodné predovšetkým priblížiť situáciu, ktorá predchádzala prijatiu zákona. Rok
1
2011 bol poznačený štrajkom lekárov spočívajúci v podávaní hromadných výpovedí . Cieľom
lekárov bolo vynútiť si zvýšenie platov prijatím príslušnej zákonnej úpravy. Výsledkom nátlakovej
akcie lekárov bolo prijatie zákona č. 512/2011 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 578/2004
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Týmto zákonom boli lekárom vymedzené ich minimálne
1

Podľa údajov Lekárskeho odborového združenia podalo výpoveď vyše 2400 lekárov z celkového
počtu asi 6500 lekárov pracujúcich v slovenských nemocniciach.
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mzdové nároky, ktoré napríklad garantujú lekárom v zariadeniach ústavnej starostlivosti od roku
2012 minimálny základný plat: od 1.1.2012 najmenej vo výške 1,05-násobku priemernej mzdy v SR
pre začínajúceho lekára a minimálne 1,60-násobku priemernej mzdy pre skúseného lekára; od
30.6.2012 min. 1,20-násobok, resp.1,90-násobok priemernej mzdy. Ďalšou zmenou bolo, že lekári
nebudú musieť pracovať viac, ako stanovuje Zákonník práce a budú sa dodržiavať tzv. personálne
normatívy, ktoré stanovuje vyhláška MZ SR. Personálne normatívy stanovujú okrem iného
maximálny počet pacientov na jedného lekára v tej-ktorej špecializácii. Lekári, ktorí by museli
napriek tomu odpracovať viac, budú odškodnení buď náhradným voľnom, plateným pracovným
2
voľnom na ďalšie vzdelávanie alebo náhradou mzdy.
Zdravotné sestry tiež uvažovali o protestnom podávaní hromadných výpovedí, avšak
nevydali sa touto nátlakovou cestou a usilovne vyjednávali s MZ SR o svojich požiadavkách, čo sa
3
im nakoniec aj vyplatilo. Na základe petície sestier vláda prijala uznesenie, v ktorom vzala na
vedomie petíciu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a konštatovala, že vláda a
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek majú totožný cieľ- zlepšiť fungovanie
zdravotníctva a zlepšiť postavenie zdravotníkov. Zámerom bola teda stabilizácia sestier a
pôrodných asistentiek v Slovenskej republike z dôvodu ich masívneho odchodu do zahraničia za
výhodnejšími mzdovými a pracovnými podmienkami a aby sa odvrátila hrozba štrajku. Okrem
lepších platov a podmienok na prácu žiadali kvôli náročnosti ich práce aj skorší odchod do
dôchodku. To posledné sa im síce nepodarilo presadiť, ale po vzore lekárov bol vo februári 2012
4
schválený zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek, ktorý určil
sadzby minimálnych mzdových nárokov sestier a pôrodných asistentiek podľa dĺžky praxe
5
a dosiahnutého stupňa vzdelania (od 640 EUR do 928 EUR).
Parlamentná rozprava o návrhu zákona sa obmedzila na úvahy o jeho koncepčnosti, o
skutočnosti, či je vhodné rozdeľovať zdravotnícky personál na tri skupiny (lekárov, sestry a
ostatných pracovníkov), a o možnostiach jeho finančného krytia. Vládny návrh zákona (tlač č.
560/V. volebné obdobie) obsahoval prehľadné spracovanie vplyvov na rozpočet verejnej správy a
financovanie návrhu.
Je zrejmé, že oba prijaté zákony boli veľmi zaťažujúce z hľadiska ich financovania a neboli
jasne vymedzené prostriedky na ich krytie. Aj z tohto dôvodu podal námestník generálneho
prokurátora L. Tichý 25. júna 2012 návrh na začatie konania o súlade zákona č. 62/2012 o
minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek s Ústavou SR. Je paradoxné, že
zákon upravujúci minimálne mzdové nároky lekárov vychádzajúci z rovnakých základov, nebol
napadnutý pre nesúlad s Ústavou SR, napriek tomu, že by bolo možné očakávať obdobné
rozhodnutie Ústavného súdu SR.
2

KONANIE PRED ÚSTAVNÝM SÚDOM SR
Na základe podania námestníka generálneho prokurátora, Ústavný súd SR dňa 19. júna
6
2013 rozhodol , že zákon č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných
asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov nie je v súlade s čl. 20 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
Okrem uvedených článkov Ústavy SR námestník L. Tichý vo svojom návrhu namietal tiež
rozpor tohto zákona s čl. 12 ods. 2 a čl. 13 ods. 3 a 4 v spojení s čl. 36 písm. a) a čl. 20 ods. 4
Ústavy a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V
2

Zákon č. 512/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
3
Uznesenie vlády SR č. 386 z 8. júna 2011.
4
Zákon č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a
ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5
ZACHAR, D.: Reformné procesy v zdravotníctve- obdobie rokov 2000-2012. Dostupné na:
http://www.hpi.sk/hpi/sk/view/9435/reformne-procesy-v-zdravotnictve-obdobie-rokov-20002012.html#content5
6
Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 13/2012 z 19. júna 2013.
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tejto zvyšnej časti návrhu námestníka generálneho prokurátora Ústavný súd nevyhovel.
V príspevku sa budeme ďalej zameriavať len na analýzu sporných častí rozhodnutia, za
ktoré je možné považovať:
a) pozastavenie účinnosti zákona
b) ekonomická nerealizovateľnosť zákona
c) rozdelenie zdravotníckych pracovníkov na štátnych a neštátnych
d) nesúlad celého zákona vo vzťahu k možnosti vyslovenia parciálnej nesúladnosti
e) otázka potreby nezasahovania Ústavného súdu SR do zákonodarnej činnosti
parlamentu
a.

Pozastavenie účinnosti zákona
Podľa čl. 125 ods. 2 Ústavy SR, ak ústavný súd prijme návrh na konanie, môže pozastaviť
účinnosť napadnutých právnych predpisov, ich častí, prípadne niektorých ich ustanovení, ak ich
ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda
alebo iný vážny nenapraviteľný následok.
Námestník generálneho prokurátora vo svojom návrhu navrhoval aj pozastavenie účinnosti
zákona. Svoj návrh odôvodnil tým, že aplikáciou zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier
a pôrodných asistentiek dochádza k porušovaniu základného ústavnoprávneho princípu, ktorým je
princíp právneho štátu (porušenie princípu proporcionality), k porušovaniu základného práva vlastniť
majetok, resp. práva na pokojné užívanie majetku, ako aj práva nebyť diskriminovaný v práve na
odmenu. Argumentoval tiež tým, že zákon bude mať negatívny vplyv na vývoj hospodárenia a
zadlženosti zdravotníckych zariadení vrátane nemocníc, čo ovplyvní aj rozsah a dostupnosť
zdravotnej starostlivosti. Prevádzka všeobecných nemocníc bude priamo ohrozená navyšovaním
mzdových prostriedkov, čo spôsobí platovú neschopnosť nemocníc, čím by sa v konečnom
7
dôsledku zhoršila aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti.
Ústavný súd uznesením č. k. PL. ÚS 13/2012-30 z 11. júla 2012 prijal vec na ďalšie konanie
a pozastavil účinnosť napadnutého zákona (uznesenie uverejnené pod č. 218/2012 Z. z.). K
rozhodnutiu o pozastavení účinnosti zaujali odlišné stanovisko štyria sudcovia.
Traja z nich – J. Horváth, J. Luby, L. Meszáros podali spoločne odlišné stanovisko z dôvodu,
že nepovažujú námestníka generálneho prokurátora za osobu oprávnenú podať návrh na posúdenie
súladu právneho predpisu. Toto stručne odôvodnené stanovisko nadväzuje na ich predchádzajúce
8
disenty vo vzťahu k aktívnej legitimácii námestníka generálneho prokurátora.
Sudca R. Tkáčik pripojil svoje odlišné stanovisko z dôvodu, že nepovažoval odôvodnenie
pléna v prospech pozastavenia účinnosti za dostačujúce. Rozhodnutiu pléna vyčítal predovšetkým
to, že ÚS SR neobjasnil, v čom konkrétne spočíva ohrozenie základných práv a slobôd, pričom sa
výlučne odvoláva na dôvody navrhovateľa uvedené v návrhu.
Ústavný súd v odôvodnení uznesenia uviedol, že sú splnené podmienky na pozastavenie
účinnosti napadnutého zákona, nakoľko jeho ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva
a slobody, najmä pokiaľ ide o možné zásahy do základného práva vlastniť majetok, resp. práva na
pokojné užívanie svojho majetku podľa čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy SR a čl. 1 dodatkového protokolu
v súvislosti s tým, že zákonom č. 62/2012 Z. z. sa vytvorilo nevyvážené bremeno, ktoré zaťažuje
vlastníkov (neštátnych poskytovateľov), a to bez rozumnej proporcionality medzi priznaním
minimálnych mzdových nárokov a záťažou uloženou vlastníkom zákonom a prípadne o možnosť, že
zákonodarca zvýhodnil určitú skupinu z celej množiny zdravotníckych pracovníkov v rozpore s čl. 12
9
ods. 2 a čl. 13 ods. 3 a 4 ústavy.
Väčšina pléna Ústavného súdu sa pri rozhodovaní o pozastavení účinnosti riadila tým, že
pokiaľ sú argumenty proti pozastaveniu účinnosti v zásade rovnocenné, tak ako to bolo v tomto
prípade, podľa názoru ústavného súdu môže byť rozumné uprednostniť skôr doterajšiu právnu
úpravu, a preto sa ústavný súd v okolnostiach danej veci priklonil k pozastaveniu účinnosti.
V tomto prípade sa prikláňame k väčšinovému názoru sudcov Ústavného súdu, nakoľko
napadnutý zákon už na prvý pohľad výrazným spôsobom zasiahol nielen do verejných financií, ale
aj do chodu nemocníc, ktoré sa museli vysporiadať nielen s navyšovaním miezd zdravotným
sestrám a pôrodným asistentkám, ale aj s tlakom zo strany ostatných zdravotníckych pracovníkov,
7

Návrh na začatie konania o súlade zákona č. 62/2012 Z. z. s Ústavou SR z 25. júna 2012, Rvp
5637/2012, s. 25.
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Napr. č.k. PL.ÚS 95/2011-15, č.k. PL. ÚS 97/2011-8, č.k. PL. ÚS 105/2011-128.
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Uznesenie ÚS SR z 11. júla 2012, sp. zn. PL. ÚS 13/2012-30.
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ktorých platy ostali nezmenené. Toto všetko šlo na úkor najmä kvality zdravotnej starostlivosti
poskytovanej pacientovi. Z týchto dôvodov pozastavenie účinnosti zákona bolo správnym krokom,
ktorý do samotného rozhodnutia Ústavného súdu upokojil situáciu.
b.

Ekonomická nerealizovateľnosť zákona
Ďalším vážnym nedostatkom napadnutého zákona je jeho ekonomická nerealizovateľnosť,
ktorá bola zrejmá už počas legislatívneho procesu. Keďže ide o úpravu, resp. zásah do oblasti
hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, ktoré sústavne podliehajú ekonomickým zmenám
a priamoúmerne závisia od úspešnosti hospodárskej a sociálnej politiky štátu, nároky v oblasti
hospodárskych práv, uplatňované jednotlivými skupinami osôb, nemožno posudzovať bez
rešpektovania tohto aspektu.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR“) už v rámci
zákonodarného procesu vyjadrilo prostredníctvom doložky vplyvov na rozpočet verejnej správy, v
10
časti Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov , že finančné prostriedky
súvisiace so zmenami premietnutými do návrhu nie sú kryté v rámci schváleného rozpočtu kapitoly
MPSVaR na roky 2012-2014. Upozorňovali, že zvýšené finančné nároky vzniknú nielen v súvislosti
s priamymi zmenami v napadnutom zákone, ale aj v súvislosti s vyššími finančnými prostriedkami
pre neverejných poskytovateľov odvíjajúcich sa od priemerných prevádzkových nákladov zariadení
verejnej správy.
Obdobné námietky vzniesli aj zdravotnícke zariadenia financované zo zdrojov zdravotného
poistenia, ktoré uviedli, že nároky nie sú kryté v rámci rozpočtu Ministerstva zdravotníctva SR na
roky 2012-2014. Akcentovali skutočnosť, že skutočný dopad uplatnenia zákona v zdravotníckych
zariadeniach nebude predstavovať len 65 296 987 Eur, ale celkovo bude najmenej vo výške
150 000 000 Eur, nakoľko v zmysle platnej právnej úpravy sú zamestnávatelia povinní primerane
upraviť odmeňovanie aj ostatných zamestnancov vykonávajúcich práce s porovnateľnou mierou
zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti, a to v rovnakých alebo porovnateľných pracovných
podmienkach a pri dosahovaní rovnakej alebo porovnateľnej výkonnosti a výsledkov práce.
Z uvedeného dôvodu sa zvýšia požiadavky zdravotníckych zariadení na pokrytie týchto zvýšených
nákladov zdravotnými poisťovňami (zohľadnenie ceny práce v cene výkonov).
Nedostatok finančného krytia zdôrazňoval aj navrhovateľ: „Právne normy tvoria „živý
organizmus“, ktorý sa neustále vyvíja v závislosti od vývoja spoločenských vzťahov zahŕňajúcich v
sebe hospodársky, sociálny a politický vývoj spoločnosti, ktorý sa v jeho obsahu musí primerane
premietať. Nedostatok verejných finančných prostriedkov, konštatovaný už v legislatívnom procese,
znamená v konečnom dôsledku nerešpektovanie princípu právneho štátu, lebo prijatá právna
úprava základného práva na odmenu od počiatku nemala racionálny ekonomický základ. Sestrám
bolo priznané právo, ktoré nielen nezodpovedá existujúcim spoločenským vzťahom, ale bez krytia z
verejných zdrojov sa stáva právom „iluzórnym“. Je preto v rozpore s princípom právneho štátu, ak
zákonodarca priznal určitej skupine základné právo na odmenu v rozsahu, ktorý nenachádza odraz
11
v reálnom vývoji spoločnosti.“
Podľa navrhovateľa skutočnosť, že riešenie situácie sestier samostatnou právnou úpravou
nezodpovedá princípu vhodnosti prostriedku, za súčasného spochybnenia aj samotného cieľa,
preukazuje práve absentujúce finančné krytie zákonom priznaného základného práva z verejných
zdrojov.
Predpoklady všetkých týchto subjektov sa potvrdili, o čom svedčí Analýza ministerstva
12
zdravotníctva , v ktorej ministerstvo posudzovalo negatívny vplyv aplikácie zákona na vývoj
hospodárenia a zadlženosti zdravotníckych zariadení, vrátane nemocníc a jeho vplyv na rozsah a
dostupnosť zdravotnej starostlivosti poskytovanej občanom SR. V analýze sa ďalej uvádza, že
finančné zdroje na krytie výdavkov na zvýšenie platov je možné hľadať len vo vnútri systému

10

Pozri bližšie Doložku vplyvov na rozpočet verejnej správy - Príloha č. 13.a- Návrh na riešenie
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Zdrojom tejto analýzy sú fakultné a univerzitné nemocnice, Národné centrum zdravotníckych
informácii a ministerstvo zdravotníctva.
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financovania zdravotníctva. V tomto prípade navýšenie zdrojov musí byť sprevádzané úsporami
v oblasti nákladov. Zdravotné poisťovne platia za zdravotnú starostlivosť podľa jednotlivých
segmentov- toho, čo je reálne spotrebované. V tomto prípade priestor na znižovanie spotreby
vytvorený nie je. Preto nárast miezd zdravotných sestier a pôrodných asistentiek spôsobí zvýšenie
zadlženosti zdravotníckych zariadení a ich platobnú neschopnosť najmä čo sa týka Sociálnej
poisťovne, zdravotných poisťovní a dodávateľov liekov a energií.
Ústavný súd sa prekvapivo vo svojom odôvodnení rozhodnutia odvoláva práve na Analýzu
13
ministerstva zdravotníctva, ktorú považuje za relevantnú súčasť rozhodnutia.
Z hľadiska ústavnej komparatistiky, na ktorú sa Ústavný súd odvoláva je významné
14
rozhodnutie Ústavného tribunálu Poľskej republiky : „...systém verejných financií je zodpovedný za
naplnenie zákona...; Článok 4a zákona zo 16. decembra 1994 o vyjednávacom systéme, ktorý sa
chápe ako zakotvenie spoluzodpovednosti systému verejných financií pri uplatňovaní označeného
zákona: a) je v súlade s článkom 2, článkom 7 a článkom 32 ústavy Poľskej republiky, b) nie je v
nesúlade s článkom 20 ústavy] a za týchto podmienok je zákon súladný s ústavou. Podľa ústavného
tribunálu princíp právneho štátu znamená, že štát nemôže hrať hru s občanmi vytváraním iluzórnych
nárokov z dôvodov právnych alebo faktických alebo z dôvodu vágnosti právnej úpravy. Z princípu
dôvery občanov v právo vyplýva, že ak zákonodarca prijme právnu úpravu s nejasným subjektom
financovania, tak je za plnenie nárokov zodpovedný systém verejných financií.“
V prípade namietaného zákona Ústavný súd SR mal možnosť posudzovať súladnosť
požiadavky, ktorú nebolo možné realizovať (v dôsledku nedostatočného finančného krytia). Uviedol,
že zamýšľanie sa nad nedostatkom verejných zdrojov, nad reálnosťou jeho politického a expertného
riešenia z makroekonomického hľadiska je v zásade mimo kompetencie ústavného súdu. Ústavný
súd odmietol považovať domnelú ekonomickú nepodloženosť napadnutého zákona za validný
ústavnoprávny dokument, a to zvlášť, ak sa týka štátnych poskytovateľov ako zamestnávateľov, kde
chýba ochrana slobodnej majetkovej sféry. V tomto prípade súhlasil s názorom Slovenskej komory
sestier a pôrodných asistentiek, ktorá sa nestotožnila so stanoviskom dopadov na štátny rozpočet.
Podľa názoru komory, ak zákonodarca zvyšuje zákonom výdaj, v príslušnom rozpočte na daný rok
to zohľadňuje. Vláda i rezort vytvárajú rezervy a zákonodarca rozhodne, akými opatreniami do
rozpočtu svoje normy zapracuje. Zákon podľa názoru komory nie je v rozpore s rozpočtovými
pravidlami.
c.

Rozdelenie zdravotníckych pracovníkov na štátnych a neštátnych
Ústavný súd zastával názor, že pre predmetnú vec je dôležité rozlíšiť medzi povinnými
subjektmi, ktoré odmeňujú sestry mzdou v pracovnom pomere - teda medzi zamestnávateľmi
sestier. V rámci toho rozlišoval medzi štátnymi a neštátnymi subjektmi .
Ústavný súd videl význam tohto delenia v tom, že štát môže jeho poskytovateľom uložiť
akúkoľvek povinnosť ekonomického charakteru bez toho, aby to malo ústavnoprávny význam z
hľadiska ochrany ekonomických slobôd alebo právnej istoty. Priznával však, že samotne delenie na
štátnych a neštátnych poskytovateľov je nereálne. Ďalej sa preto Ústavný súd zaoberal
súladnosťou napadnutého zákona vo vzťahu k ekonomickým slobodám neštátnych poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti. Možno doplniť, že v súlade s nálezom sp. zn. PL. ÚS 11/2010 na účely
predmetnej veci sa neziskové organizácie poskytujúce verejné služby považujú za neštátneho
poskytovateľa.
Napriek skutočnosti, že si Ústavný súd uvedomoval, že je potrebné pri posudzovaní
napadnutého zákona rozlišovať štátnych a neštátnych poskytovateľov, v jeho konečnom rozhodnutí
sa táto potreba nepremietla.
d.

Nesúlad celého zákona vo vzťahu k možnosti vyslovenia parciálnej nesúladnosti
Vyššie naznačená problematika bezprostredne súvisí s nasledujúcou otázkou.
Ústavný súd v rámci posudzovania návrhu dospel k názoru, že protiústavnosť je parciálnat.j. iba vo vzťahu k zvýšeniu miezd sestier zamestnaných u neštátnych poskytovateľov. Keďže vo
vzťahu ku štátnym poskytovateľom ústavný súd rozpor nezistil, mal v tejto časti návrhu nevyhovieť a
zvýšenú mzdu podľa napadnutého zákona sestrám zachovať. V tomto prípade je ústavnoprávne
13
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bez významu, v akom stave sa nachádza štátna pokladnica, resp. či ide iba o populistický krok
aktérov zákonodarného procesu. Uvedený právny názor Ústavného súdu, spočívajúci v súladnosti
zvýšenia miezd zdravotných sestier pracujúcich u štátnych poskytovateľov však nebol premietnutý
15
do samotného odôvodnenia rozhodnutia ÚS SR.
Ústavný súd v odôvodnení rozhodnutia len poznamenal, že zvažoval, či možno pri nesúlade
16
rozlišovať interpretatívnym výrokom medzi štátnymi a neštátnymi poskytovateľmi nasledujúcim
spôsobom: „Zákon č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných
asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vo vzťahu k neštátnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti nie je v súlade s čl. 20
ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky“. Napriek tomu, že v celej veci Ústavný
súd akcentoval rozlišovanie medzi štátnymi a neštátnymi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
pri samotnom vyslovení nesúladu je presvedčený, že nie je možné s dostatočnou presnosťou
definovať, ktorých poskytovateľov považovať za štátnych a ktorých nie. Z dôvodu právnej istoty a
kvôli možnosti opätovne upraviť mzdy celému stavu sestier, sa ústavný súd rozhodol vysloviť
nesúlad bez uvedeného rozlišovania. Uviedol, že chce dať zákonodarcovi priestor komplexne
upraviť danú matériu.
e.

Otázka potreby nezasahovania Ústavného súdu SR do zákonodarnej činnosti
parlamentu
Napriek tomu, že Ústavný súd ponechal zákonodarcovi možnosť upraviť oblasť znovu a
komplexne, do značnej miery zasiahol do zákonodarnej moci parlamentu, keď nevyslovil len
parciálny nesúlad napadnutého zákona.
Paradoxne v odôvodnení rozhodnutia ústavný súd zdôvodňuje a „ospravedlňuje“ svoj zásah
do zákonodarnej moci: „…aj keď ústavný súd konštatuje v rozhodnutí ústavný nesúlad namietanej
úpravy, tak stále platí, že exekutíva a sprostredkovane legislatíva sú oveľa disponovanejšie na
posúdenie ekonomických možností v zdravotníctve a na realizáciu s tým súvisiacich operatívnych aj
koncepčných zmien vrátane zmien zákonných. Za to nesú politickú aj ústavnoprávnu zodpovednosť.
V rozhodovacej činnosti ústavných súdov sa prelínajú rôzne teórie ľudských práv – liberálna,
demokratická, sociálna, inštitucionálna. V rôznych prípadoch môže byť podľa kontextu akcentovaná
vo väčšej miere než ostatné jedna z týchto teórií. Demokratický prvok v sebe zahŕňa jednak nutnosť
podpory demokratických procesov zo strany ústavného súdu a taktiež ponechanie riešenia
fiškálnych a sociálnych otázok na zákonodarcovi. V predmetnej veci ústavný súd stále zdôrazňuje
demokratický komponent ochrany ústavnosti. Ten je previazaný nielen s už spomenutou úlohou
exekutívy a legislatívy, ale aj s výraznou legitimitou, ktorou bol prijatý napadnutý zákon. Napokon
neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nemožno považovať za tak zraniteľnú skupinu,
aby táto nemohla vyvinúť demokratický tlak na zmenu ekonomických parametrov, ktoré ju zaťažujú.
V tomto smere je nutné uviesť, že ústavný súd nepovažuje za ústavne nesúladnú podstatu,
samotnú ideu napadnutého zákona, ale kombináciu konkrétneho ekonomického a časového tlaku,
17
ktorý v súčasnom modeli zdravotníctva pôsobí na niektorých neštátnych poskytovateľov.“
Pokiaľ ide o túto otázku je možné sa stotožniť skôr so stanoviskom sudcu Ľalíka, ktorý vo
svojom odlišnom stanovisku uvádza, že Ústavný súd by mal zachovávať zdržanlivosť vo vzťahu
k vyhlasovaniu protiústavnosti zákona s tým, že predkladanie najvhodnejších spôsobov napĺňania
sociálnych (mzdových) práv je úlohou politických strán opierajúcich sa o mandát voličov; týmto
rozhodnutím tak bol opustený princíp minimalizácie zásahov ústavného súdu do zákonodarnej
činnosti parlamentu. Posudzovanie právnej úpravy z hľadiska jej „ideálnosti“, resp. že mohla byť
„lepšia“ či „správnejšia“, eventuálne sociálne vyváženejšia a citlivejšia aj vo vzťahu k iným skupinám
zdravotníckych zamestnancov, je požiadavka výlučne pre zákonodarcu; a ako kritérium
ústavnoprávneho prieskumu pre ústavný súd vôbec nemôže postačovať.
Princíp právneho štátu (čl. 1 ods. 1 ústavy) znamená, že štát nemôže pristupovať s k
15

Odlišné stanovisko sudcu P. Brňáka vo veci sp. zn. PL. ÚS 13/2012. K potrebe rozlišovania
štátnych a neštátnych zdravotníkov vo vzťahu k parciálnej nesúladnosti zákona sa vyjadril vo
svojom odlišnom stanovisku aj sudca M. Ľalík.
16
Porovnaj uznesenie ÚS SR č. k. PL. ÚS 103/2011-16, nález sp. zn. PL. ÚS 6/94, nález
Ústavného súdu ČSFR Pl. ÚS 78/92.
17
Nález ÚS SR, sp. zn. 13/2012, bod 131, str. 19.
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vytváraniu iluzórnych zákonných nárokov; ak prijme právnu úpravu s nedostatočným finančným
krytím tohto nároku, tak v zmysle dôvery občanov v platné právo a ich legitímnych očakávaní je štát
zodpovedný za tento stav. Odôvodnením nálezu, a to argumentom o všeobecnej rovnosti ústavný
súd skrýva vlastné (svojvoľné) predstavy o úlohe tohto orgánu ochrany ústavnosti, čím zreteľne
zasahuje do problematiky zverenej ústavou moci zákonodarnej podľa čl. 2 ods. 2; všetci
zamestnanci v zdravotníckych zariadeniach nie sú relevantným komparátorom. Zásada rovnosti
totiž neznamená absolútnu rovnosť, či ju chápať len ako abstraktnú kategóriu. Pripúšťa sa aj
18
zákonom založená nerovnosť z ústavne akceptovateľných dôvodov.
Obdobne sa k otázke zdržanlivosti vyjadril aj sudca R. Tkáčik. Konštatoval, že napadnutý
zákon je v prvom rade nesystémovým legislatívnym opatrením, ktoré sa však vyznačuje aj celkovou
nekvalitou, čím vyvoláva najmä interpretačné a aplikačné otázniky, a to tak v rovine právnej, ako aj
ekonomickej. K argumentácii a postupu väčšiny pléna Ústavného súdu uviedol: „…postup
ústavného súdu je poznačený hraničným rozhodovaním medzi zdržanlivosťou (pozri „poľská cesta“
ilustrovaná v bode 105 a 106 odôvodnenia nálezu) na jednej strane a aktívnym hľadaním
argumentov (poukazujem na postupné obsahové zmeny v návrhu a vývoj diskusie, ako boli
prezentované pri čiastkových rokovaniach pléna ústavného súdu o tomto návrhu) vyúsťujúcim do
vyslovenia nesúladu napadnutého zákona s ústavou na strane druhej, k čomu sa v danom prípade
priklonila väčšina pléna ústavného súdu.“
Sudca R. Tkáčik zastáva názor, že v tomto prípade bola namieste práve naznačená
zdržanlivosť. Výsledné rozhodnutie akcentujúce zásah do vlastníckeho práva určitej skupiny
neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je poznačené podľa jeho názoru nie celkom
dostatočným zohľadnením, a tým aj vyvážením medzi (ne)legitimitou zásahu do tohto základného
práva (čl. 20 ods. 1 ústavy) a verejným záujmom spočívajúcim v očakávaní právnych záruk
poskytovania zdravotnej starostlivosti v porovnateľnej kvalite bez ohľadu na právnu formu jej
poskytovania.
3

ZÁVER
Na záver je nutné poznamenať, že Ústavný súd by práve v takýchto prípadoch mal ostať
zdržanlivý a mal by determinovať jeho ústavnoprávny prieskum nastoleného problému.
V tomto ohľade preto súhlasíme s právnymi závermi ústavného súdu, že v prípade zvýšenia miezd
sestričiek zamestnaných u štátnych poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti nesúlad napadnutého
zákona s ústavou a dodatkovým protokolom zistený nebol. Uvedený právny záver sa ale neprejavil
vo výroku tohto nálezu.
Dôvody, pre ktoré nebolo možné vysloviť porušenie čl. 20 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1
ústavy iba vo vzťahu k neštátnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a uvedené v bode 130
odôvodnenia nálezu zrejme neobstoja. Sestry zamestnané u štátnych poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, voči ktorým ústavný súd porušenie práv nezistil, sa preto právom môžu cítiť byť týmto
rozhodnutím diskriminované, pretože aj keď v ich prípade nebol napadnutý zákon protiústavný, bola
im týmto rozhodnutím odňatá zákonom zvýšená mzda.
Zároveň by sme chceli vyjadriť presvedčenie, že zákonov “šitých horúcou ihlou” bez
domyslenia všetkých ich dôsledkov, pri ktorých sa zákonodarca bude „spoliehať“ na Ústavný súd, že
vysloví ich nesúlad, bude čo najmenej a že práve toto rozhodnutie nebude precedensom pre takéto
konanie.
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KONCEPCIA PARLAMENTNEJ FORMY VLÁDY V JUDIKATÚRE
ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY1
Marek Domin
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Predmetom príspevku je stručná analýza premietnutia teoretickej koncepcie parlamentnej
formy vlády, z ktorej vychádza aj forma vlády uplatňovaná v Slovenskej republike, do judikatúry
Ústavného súdu Slovenskej republiky. Prvá časť príspevku je venovaná samotnej koncepcii
parlamentnej formy vlády v kontexte súčasnej i historickej štátovedy a teórie ústavného práva.
Druhá časť príspevku následne analyzuje vybrané rozhodnutia Ústavného súdu, a to cez prizmu
toho, ako sa v nich premietli teoretické postuláty o parlamentnej forme vlády.
Kľúčové slová: judikatúra, parlamentná forma vlády, Ústavný súd Slovenskej republiky
Abstract: The object of this paper is a brief analysis of reflection of theoretical concept of the
parliamentary form of government, on which is based also a form of government applied in the
Slovak Republic, into the case law of the Constitutional Court of the Slovak Republic. The first part
of the paper is devoted to the concept of the parliamentary form of government itself in the context
of current and historical political science and constitutional law theory. The second part of the paper
then analyzes selected decisions of the Constitutional Court through the prism of how they reflect
theoretical postulates of the parliamentary form of government.
Key words: case law, Constitutional Court of the Slovak Republic, parliamentary form of
government
1

ÚVOD
S pojmom „parlamentná forma vlády“, prípadné s jej obmenami v podobe pojmov
„parlamentný systém“ alebo len jednoducho „parlamentarizmus“, sa stretávame vo viacerých
vedných disciplínach. Okrem štátovedy či teórie ústavného práva je predmetný pojem často
súčasťou slovnej zásoby politológie, prípadne i ďalších disciplín. Taktiež nie je cudzí ani
ústavnopolitickej praxi a rozhodovacej činnosti súdov. Osobitne pritom možno vyzdvihnúť
rozhodovaciu prax ústavného súdnictva. Našu pozornosť zamierame práve na poslednú
z načrtnutých oblastí. Je to totiž Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“), ktorý,
popri ústavodarcovi, v nemalej miere prispieva nie len k jednoduchej interpretácii existujúcich
ústavných ustanovení kľúčových pre identifikáciu formy vlády uplatňujúcu sa v Slovenskej republike,
2
ale postupne aj k evolúcii tejto formy vlády.
Predmetom príspevku preto bude analýza toho, ako sa teoretická koncepcia parlamentnej
formy vlády premietla do rozhodovacej praxe Ústavného súdu. Prvá časť príspevku bude venovaná
1

Príspevok predstavuje čiastkový výstup z projektu „Reevaluácia vzťahu medzi parlamentom
a ústavným súdom z hľadiska ústavných princípov“, ktorý bol podporený grantom VEGA 1/0006/14.
2
Forma vlády predstavuje jeden z kľúčových štátovedných pojmov, jednu zo statických zložiek
formy štátu. Forma vlády zahŕňa sústavu najvyšších štátnych (ústavných) orgánov, spôsob ich
kreácie a vzájomné vzťahy medzi nimi. V širšom zmysle pod formou vlády rozumieme aj vzťahy
medzi štátnou mocou na jednej strane a jednotlivcom resp. obyvateľstvom na strane druhej, a to
predovšetkým mieru akou sa jednotlivec resp. obyvateľstvo podieľa na formovaní a výkone štátnej
moci. Porovnaj napr. SVÁK, J. – OROSZ, L. – BALOG, B.: Základy teórie konštitucionalizmu. Žilina:
Eurokódex, 2011, s. 306. Pokiaľ ide o klasifikáciu súčasných foriem vlády, klasická klasifikácia
výlučne zohľadňujúca hlavu štátu, t.j. klasifikácia na monarchie a republiky, sa dnes už považuje za
prekonanú. Neporovnateľne väčší význam má zohľadnenie vzájomných vzťahov medzi orgánmi
zákonodarnej a výkonnej moci, teda parlamentu a vlády, doplnené o postavenie hlavy štátu
v ústavnom systéme, s dôrazom na jej ingerenciu do vyššie načrtnutých vzťahov.
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samotnej koncepcii parlamentnej formy vlády v kontexte súčasnej i historickej štátovedy a teórie
3
ústavného práva. Po priblížení niekoľkých teoretických prístupov k vymedzeniu predmetného
pojmu sa pokúsime o ich zovšeobecnenie a formuláciu fundamentálnych pojmových znakov
parlamentnej formy vlády. Druhá časť príspevku následne bude v stručnosti analyzovať vybrané
rozhodnutia Ústavného súdu, a to cez prizmu toho, ako sa v nich premietli teoretické postuláty
o parlamentnej forme vlády. Predmetom analýzy bude predovšetkým identifikácia toho, či Ústavný
súd vo svojej rozhodovacej činnosti chápe pojem parlamentnej formy vlády skrze nami
zadefinované pojmové znaky, prípadne skrze ktoré z nich.
2

PARLAMENTNÁ FORMA VLÁDY AKO ŠTÁTOVEDNÝ POJEM
Vymedzenie pojmu parlamentnej formy vlády nemožno začať nikde inde ako pri diele
G. Jellinka, ktoré je možné označiť nie len za klasické dielo modernej štátovedy, ale ba priam za
nevyhnutné východisko aj pre súčasnú štátovednú literatúru. Vo svojom diele Všeobecná štátoveda
4
pracuje s pojmom parlamentná forma vlády predovšetkým v podobe parlamentnej monarchie.
Parlamentnú monarchiu pritom považuje, popri monarchii stavovskej a konštitučnej (ústavnej), za
jeden z druhov obmedzenej monarchie, a to ako opozitum k monarchii neobmedzenej resp.
absolútnej. Podstatu parlamentnej monarchie spája s prevahou parlamentu and monarchom, ktorá
sa prejavuje v nutnosti výberu ministrov, ktorý spolu s monarchom reprezentujú výkonnú moc
v štáte, z existujúcej parlamentnej väčšiny. Ďalej zdôrazňuje, že vláda je neustále závislá na
uzneseniach parlamentu a že môže byť v dôsledku vótum nedôvery vyslovenom poslancami
parlamentu prepustená. G. Jellinek, so zreteľom na vývoj parlamentnej monarchie, rozlišuje jej dve
základné podoby. Zatiaľ čo v prípade anglickej išlo o výsledok postupného historického vývoja,
v prípade kontinentálnej o výsledok abstraktných (štátovedných) teórií. Okrem parlamentnej
monarchie uznáva premietnutie parlamentnej formy vlády aj do prostredia republiky, za vzor ktorej
považuje Francúzsko po ústavných zmenách v r. 1870-1875. Parlamentnú republiku pritom, v rámci
vlastnej klasifikácie, považuje za jeden z druhov modernej reprezentatívnej republiky. V súvislosti
s republikánskou formou zdôrazňuje, že hlava štátu má v prostredí parlamentnej formy vlády
5
postavenie neutrálneho prvku.
Spomedzi súčasnej štátovednej literatúry sa pojmu parlamentnej formy vlády venuje napr.
6
K. Klíma vo svojom diele Státověda. Základné znaky parlamentnej formy vlády pritom vymedzuje
zhodne tak v prípade monarchie, ako aj v prípade republiky. Rozdiel medzi nimi vidí len v hlave
štátu. K. Klíma v súvislosti s kreáciou vlády zdôrazňuje, že aj napriek skutočnosti, že formálne je
síce vláda v prostredí parlamentnej formy vlády vymenúvaná hlavou štátu, k výkonu svojej funkcie
potrebuje dôveru parlamentu. Za ústavnú zvyklosť pritom považuje tú skutočnosť, že za predsedu
vlády je spravidla vymenovaný líder väčšinovej parlamentnej strany resp. koalície. V prostredí
parlamentnej formy vlády teda vládne parlamentná väčšina. S kreačnou previazanosťou vlády
a parlamentu ďalej, podľa autora, súvisí aj zodpovednosť vlády parlamentu, v prípade
dvojkomorového parlamentu obvykle jeho dolnej komore. Táto zodpovednosť je vyjadrená aj
v možnosti vyslovenia nedôvery vláde, ktorej následkom je jej odstúpenie. Autor pri charakteristike
parlamentnej formy vlády venuje pozornosť aj hlave štátu, ktorá má podľa neho osobitné
postavenie. Funkciou hlavy štátu má byť predovšetkým reprezentácia štátu smerom navonok, avšak
priznáva jej aj niektoré funkcie vo vnútorných ústavných vzťahoch. Nepopiera určitú rolu hlavy štátu
v systéme deľby moci, avšak táto „(...) nie je vnímaná ako konkurenčná („ďalšia moc“) ale ako
7
funkčne stabilizujúca a nepolitická“.
Obdobne cez dve kategórie znakov, t.j. ústavný vzťah parlamentu a vlády na jednej strane
a postavenie hlavy štátu na strane druhej, charakterizuje parlamentnú formu vlády aj Ľ. Cibulka

3

V príspevku nebudeme klásť osobitný dôraz na striktné rozlišovanie štátovedy a teórie ústavného
práva. So zreteľom na kľúčový pojem príspevku budeme uvedené disciplíny považovať za totožné.
4
Porovnaj JELLINEK, J. – FOUSTA, B. (preklad): Všeobecná státověda. Praha: Jan Laichter, 1906,
s. 739 a nasl.
5
V použitom českom preklade diela G. Jellinka sa na označenie vlády ako vrcholného kolegiátneho
orgánu výkonnej moci často používa pojem „ministerstvo“. V súvislosti s parlamentnou republikou sa
na označenie hlavy štátu používa pojem „náčelník štátu“.
6
Porovnaj KLÍMA, K. a kol.: Státověda. Plzeň: Aleš Čenek, 2011, s. 192-193.
7
KLÍMA, K. a kol.: Státověda. Plzeň: Aleš Čenek, 2011, s. 194.
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8

v štátovednej časti dvojzväzkového diela Ústavné právo Slovenskej republiky. Podľa autora sa
v prostredí parlamentnej formy vlády síce uplatňuje horizontálna deľba moci, no dominantné
postavenie patrí parlamentu. Ten totiž nie len že realizuje zákonodarnú moc, ale súčasne mu patrí
aj kontrolná právomoc vo vzťahu k výkonnej moci. Podstatu súčasnej parlamentnej formy vlády
Ľ. Cibulka vidí v kreačnej závislosti vlády od politického zloženia parlamentu, ktorá súčasne
znamená, že vláda odvodzuje svoju legitimitu od parlamentných volieb. Na výkon svojich ústavných
funkcií vláda totiž potrebuje dôveru parlamentu. S kreačnou závislosťou je následne nerozlučne
spätá aj zodpovednosť vlády parlamentu. Parlament môže vláde vysloviť nedôveru a dosiahnuť tak
zánik jej ústavných funkcií. Pokiaľ ide o postavenie hlavy štátu, typickým pre jej postavenie, podľa
citovaného autora, je absencia zodpovednosti za výkon funkcie, s výnimkou zodpovednosti za
úmyselné porušenie ústavy. Hlavu štátu vidí predovšetkým ako arbitra vo vzťahoch medzi
zákonodarnou mocou a výkonnou mocou. Jej úloha má spočívať skôr v reprezentácii štátu než
v priamej ingerencii do politických rozhodovacích procesov. Tie z rozhodnutí hlavy štátu, ktoré majú
rysy výkonnej moci, by navyše mali byť spojené s inštitútom kontrasignácie.
9
B. Balog, spoluautor diela Základy teórie konštitucionalizmu, rovnako ako kľúčový vzťah pre
vymedzenie parlamentnej formy vlády identifikuje práve vzťah medzi parlamentom a vládou.
Ani on nepopiera, že v parlamentnej forme vlády sa uplatňuje horizontálna deľba moci. Tá je navyše
doplnená o vzájomnú kooperáciu jednotlivých moci. Avšak, rovnako ako Ľ. Cibulka, súčasne
dodáva, že, aj napriek uvedenému, sa moc do určitej miery koncentruje v rukách parlamentu.
Z historického hľadiska totiž parlamentná forma vlády predstavuje určité prekonanie deľby moci,
najmä vo vzťahoch zákonodarnej a výkonnej moci. Ústredným vzťahom v skúmanej forme vlády je
podľa autora priamy politický a ústavný vplyv parlamentu na zloženie vlády. Vláda je politicky
zodpovedná parlamentu, čo je vyjadrené tým, že k výkonu svojich ústavných funkcií potrebuje
dôveru parlamentu. Vzhľadom na uvedené preto možno, do určitej miery, hovoriť o fúzii
zákonodarnej moci a výkonnej moci. B. Balog v závere všeobecnej analýzy parlamentnej formy
vlády podáva zosumarizované znaky klasickej parlamentnej monarchie a parlamentnej republiky,
10
vychádzajúc pritom z diela J. Prusáka. K týmto znakom zaraďuje nasledujúce: ústavnopolitická
zodpovednosť vlády parlamentu; právomoc parlamentu vysloviť vláde alebo jej jednotlivým členom
nedôveru a právo členov vlády uchádzať sa o vyslovenie dôvery; kreačná závislosť vlády od
parlamentu; zlučiteľnosť zákonodarných a exekutívnych funkcií, keďže vláda je výborom
parlamentu; realizácia pravidla parlamentnej väčšiny kabinetom; ústavnopolitická nezodpovednosť
hlavy štátu za akty kabinetu a ministrov a zodpovednosť vlády za akty hlavy štátu.
Previazanosť a spoluprácu zákonodarnej a výkonnej moci považujú za jeden z podstatných
znakov parlamentnej formy vlády aj českí štátovedci a konštitucionalisti J. Filip a J. Svatoň.
11
Vo svojom diele Státověda ďalej uvádzajú, že pre parlamentnú formu vlády je typické, že vláda
závisí svojou existenciou na parlamente. Súčasťou vzájomných vzťahov vlády a parlamentu je však
následne aj zodpovednosť vlády za výkon svojej funkcie parlamentu. Vzájomnú previazanosť
zákonodarnej a výkonnej moci ďalej možno vidieť aj v prípustnosti kompatibilite funkcií v orgánoch
realizujúcich obe moci. Ministri ako členovia vlády totiž môžu byť súčasnej aj poslancami. Aj citovaní
autori venujú pri vymedzovaní parlamentnej formy vlády pozornosť hlave štátu. V súvislosti
s postavením hlavy štátu uvádzajú, že v parlamentnej forme vlády existuje dualizmus výkonnej
moci. Popri vláde totiž k orgánom výkonnej moci zaraďujú aj hlavy štátu, a to predovšetkým
prezidenta v republikánskej forme. Aj napriek charakteristike prezidenta ako exekutívneho orgánu
ho však považujú predovšetkým za symbol štátu, ktorý má spravidla možnosť zasahovať do
politického diania len v prípade neriešiteľných sporov medzi parlamentom a vládou. Hlavu štátu
teda, do určitej miery rozporne s jej začlenením do výkonnej moci, charakterizujú ako tzv. pouvoir
moderateur. Rovnako ako Ľ. Cibulka k charakteristickým znakom postavenia hlavy štátu v skúmanej
forme vlády zaraďujú inštitút kontrasignácie, v zmysle ktorého sa právne akty hlavy štátu stávajú

8

Porovnaj CIBULKA, Ľ. a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Štátoveda. Bratislava: PraF UK,
2013, s. 46-48.
9
Porovnaj napr. SVÁK, J. – OROSZ, L. – BALOG, B.: Základy teórie konštitucionalizmu. Žilina:
Eurokódex, 2011, s. 308-311.
10
Porovnaj PRUSÁK, J.: Teória práva. Bratislava: VO PraF UK, 2001, s. 136. Cit. podľa SVÁK, J. –
OROSZ, L. – BALOG, B.: Základy teórie konštitucionalizmu. Žilina: Eurokódex, 2011, s. 311.
11
Porovnaj FILIP, J. – SVATOŇ, J.: Státověda. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, s. 127-131 a 2082013.
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platnými až po podpise predsedom vlády alebo príslušným ministrom. Za spolupodpísané
(kontrasignované) akty hlavy štátu následne vláda nesie zodpovednosť.
Vymedzeniu parlamentnej formy vlády sa venuje aj ďalšie dielo už spomínaného K. Klímu,
12
nazvané Teorie verějní moci (vládnutí). V citovanom diele parlamentnú formu vlády označuje za
jeden z druhov modelových ústavných foriem vlády. Prepožičiavajúc si terminológiou od
V. Klokočku, parlamentnú formu vlády označuje taktiež za jednu z tzv. korporatívnych foriem vlády,
t.j. foriem vlády v ktorých existuje pružné a korporatívne rozdelenie kompetencií medzi legislatívou
13
a exekutívou. Parlamentnú formu vlády teda vymedzuje predovšetkým ako systém založený na
spolupráci mocí, ich rovnosti a pružných vzťahoch. Prejavuje sa to najmä vo vzťahoch parlamentu
a vlády. Vláda je na jednej strane zodpovedná parlamentu, no na strane druhej je to práve vláda,
ktorá do parlamentu predkladá návrhy zákonov. Zodpovednosťou parlamentu je taktiež zaistiť
ustanovenie vlády (vyslovenie dôvery vláde). Ak toho nie je schopný, prichádza do úvahy ústavná
právomoc hlavy štátu parlament rozpustiť.
Na základe prezentovaných doktrinálnych vymedzení pojmu parlamentnej formy vlády sa na
záver tejto časti pokúsime o zovšeobecnenú formuláciu fundamentálnych pojmových znakov
skúmanej formy vlády. Tieto znaky je možné, berúc do úvahy poznámku uvedenú k vymedzeniu
samotného pojmu formy vlády, klasifikovať na primárne a sekundárne. K primárnym znakom
parlamentnej formy vlády, ktoré charakterizujú vzájomné vzťahy medzi orgánmi zákonodarnej
a výkonnej moci, t.j. medzi parlamentom a vládou, môžeme zaradiť nasledujúce:
1) menej dôsledná horizontálna deľba moci medzi mocou zákonodarnou, reprezentovanou
parlamentom, a mocou výkonnou, reprezentovanou vládou, ktorá sa prejavuje najmä
v nevyhnutnosti vzájomnej spolupráce oboch ústavných orgánov;
2) kreačná závislosť vlády na politickom zložení parlamentu, vláda odvodzuje svoju
legitimitu od výsledkov parlamentných volieb;
3) nevyhnutnosť dôvery parlamentu pre výkon funkcie vlády a jej členov;
4) ústavnopolitická zodpovednosť vlády parlamentu, ktorá sa prejavuje v možnosti ukončenia
výkonu funkcie vlády v dôsledku straty dôvery parlamentu;
5) zlučiteľnosť súčasného výkonu poslaneckého mandátu a členstva vo vláde;
Okrem vyššie uvedených znakov však nemožno opomenúť ani ďalšie, ktoré charakterizujú
postavenie hlavy štátu a predovšetkým jej ingerenciu do vzájomných vzťahov parlamentu a vlády.
Medzi tieto sekundárne znaky parlamentnej formy vlády môžeme zaradiť najmä nasledujúce:
1) úlohou hlavy štátu je predovšetkým reprezentácia štátu a jej ingerencia do politických
rozhodovacích procesov sa obmedzuje najmä na riešenie ústavnopolitických konfliktov medzi
parlamentom a vládou, t.j. do role arbitra resp. tzv. moci neutrálnej;
2) ústavnopolitická nezodpovednosť hlavy štátu za výkon svojej funkcie;
3) platnosť aktov hlavy štátu, predovšetkým tých, ktoré majú charakter realizácie výkonnej
moci, je podmienená inštitútom kontrasignácie; za kontrasignované akty hlavy štátu následne
14
zodpovedá vláda.
3

PARLAMENTNÁ FORMA VLÁDY A VYBRANÉ ROZHODNUTIA ÚSTAVNÉHO SÚDU
15
Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“), na rozdiel od ústav niektorých iných
16
štátov, expressis verbis formu vlády neupravuje. Výslovne preto ani neuvádza, že forma vlády
uplatňujúca sa v Slovenskej republiky má povahu parlamentnej formy vlády. Záver o tom, že
v podmienkach ústavného systému Slovenskej republiky môžeme hovoriť o parlamentnej forme
vlády, resp. prinajmenšom o forme vlády z tohto modelu vychádzajúcej, však vyplýva nie len zo
12

Porovnaj KLÍMA, K. Teorie veřejné moci (vládnutí). Praha: ASPI, 2006, s. 214-219.
Porovnaj KLOKOČKA, V.: Ústavní systémy evropských států. Praha: Linde, 1996, s. 171. Cit.
podľa KLÍMA, K.: Teorie veřejné moci (vládnutí). Praha: ASPI, 2006, s. 214.
14
Formuláciou vyššie uvedených fundamentálnych pojmových znakov si nenárokujeme na
vytvorenie univerzálne platného pojmového vymedzenia parlamentnej formy vlády, aplikovateľného
na všetky modely parlamentnej formy vlády uplatňujúce sa rôznych štátoch sveta. Tieto pojmové
znaky je potrebné chápať skôr ako základnú teoretickú koncepciu parlamentnej formy vlády,
s ktorou budeme pracovať pri analýze jednotlivých vybraných rozhodnutí Ústavného súdu.
15
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
16
Napr. v zmysle čl. 1 ods. 1 Ústavy Grécka je „forma vlády Grécka parlamentná republika“, resp.
v zmysle čl. 1 ods. 3 Španielskej ústavy „politickou formou španielskeho štátu je parlamentná
monarchia“.
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slovenskej štátovednej a ústavnoprávnej doktríny, ale aj z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu.
V nasledujúcej časti preto zameriame pozornosť na to, ako sa teoretická koncepcia parlamentnej
formy vlády premietla do rozhodovacej praxe Ústavného súdu, resp. do jeho vybraných rozhodnutí.
Ústavný súd pracuje s pojmom parlamentná forma vlády v odôvodneniach svojich rozhodnutí.
Aj keď počet rozhodnutí v ktorých skúmaný pojem uvádza expressis verbis nie je veľký, ide
v prípade týchto rozhodnutí, prinajmenšom v prípade dvoch z nich, o rozhodnutia relatívne
17
zásadného charakteru.
Prvé rozhodnutie, v ktorom Ústavný súd podstatným spôsobom pracuje s pojmom
„parlamentná forma vlády“, je nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 23. júna 2005,
sp. zn. PL. ÚS 9/04-30. Týmto nálezom Ústavný súd v zmysle čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy
rozhodoval o návrhu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) o súlade vybraných ustanovení
18
zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „Národná rada“)
s Ústavou. Predmetom záujmu bol inštitút interpelácií v spojení možnosťou iniciovania hlasovania
o dôvere vlády, resp. vymedzenie subjektov, ktoré môžu hlasovanie o dôvere v spojení
s odpoveďou na interpeláciu (interpelácie) iniciovať.
Pokiaľ ide o samotný pojem parlamentnej formy vlády, Ústavný súd v odôvodnení
predmetného rozhodnutia považuje za kľúčový znak parlamentnej formy vlády zodpovednosť vlády
voči parlamentu, resp. v podmienkach Slovenskej republiky výslovne hovorí o zodpovednosti vlády
voči Národnej rade. V tejto súvislosti, samozrejme, dodáva, že Ústava z parlamentnej formy vlády
vychádza. Predmetnú zodpovednosť pritom chápe v dvojakej forme, a to tak ako zodpovednosť
kolektívnu, t.j. zodpovednosť celej vlády, ako aj ako zodpovednosť individuálnu, t.j. zodpovednosť
jednotlivého člena vlády. Zodpovednosť vlády spája s požiadavkou, aby tak vláda, ako aj jej
jednotliví členovia, počas svojho pôsobenia v ústavných funkciách disponovali dôverou parlamentu
19
(Národnej rady).
Ďalšie rozhodnutie, v ktorom Ústavný súd narába s pojmom „parlamentná forma vlády“,
aj keď do určitej miery odlišným spôsobom ako v predchádzajúcom prípade, je uznesenie
Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 23. septembra 2009, sp. zn. PL. ÚS 14/06-38. Plénum
Ústavného súdu v tomto prípade rozhodovalo v zmysle čl. 128 Ústavy o výklade Ústavy, a to opäť,
20
podobne ako v predchádzajúcom prípade, na návrh vlády.
Predmetom výkladu sa stalo
ustanovenie čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy pred bodkočiarkou, v zmysle ktorého „prezident
vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a ďalších
funkcionárov v prípadoch, ktoré ustanoví zákon“. Návrh vlády smeroval k výkladu citovaného
ustanovenia v spojení s právomocou prezidenta vymenúvať viceguvernéra Národnej banky
21
Slovenska.
V druhom zo skúmaných rozhodnutí, ako čiastočne už vyplýva aj z predmetu konania,
sa Ústavný súd v spojení s pojmom parlamentnej formy vlády venoval len tým znakov predmetnej
formy vlády, ktoré sa týkajú postavenia hlavy štátu. Na rozdiel od predchádzajúceho rozhodnutia,
v danom prípade Ústavný súd, pokiaľ ide o znaky parlamentnej formy vlády, aj expressis verbis
17

Na tomto mieste niekoľko metodologických poznámok. Pojem parlamentnej formy bol
analyzovaný výlučne v kontexte tých častí odôvodnení rozhodnutí Ústavného súdu, v ktorých sú
prezentované názory samotného súdu. Predmetom záujmu teda nebol skúmaný pojem obsiahnutý
v návrhoch resp. iných podaniach účastníkov konania pred Ústavným súdom, ktoré súd len
sumarizuje v odôvodnení svojho rozhodnutia. Výber analyzovaných rozhodnutí bol vykonaný
prostredníctvom tzv. fulltextového vyhľadávania v rozhodnutia na internetovej stránke Ústavného
súdu (http://portal.concourt.sk/pages/viewpage.action?pageId=1277961). Kľúčovým slovom bolo
spojenie „parlamentná forma vlády“. Z časového hľadiska bola množina výberu ohraničená na
rozhodnutia vydané od 1. januára 1993 do 27. februára 2014. Vzhľadom na nastavené kritéria
vyhľadávania a výberu rozhodnutí si preto tento príspevok nenárokuje na postihnutie všetkých
rozhodnutí, v ktorých sa Ústavný súd pojmovými znakmi parlamentnej formy vlády zaoberal.
18
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
19
Porovnaj bod II. odôvodnenia nálezu Ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 9/04-30.
20
Ústavný súd vo vecí rozhodol a podal všeobecne záväzný výklad sporného ústavného
ustanovenia aj napriek skutočnosti, že vláda vzala svoj návrh v celom rozsahu späť.
21
Právomoc prezidenta vymenúvať viceguvernéra Národnej banky Slovenska vyplýva z čl. 102
ods. 1 písm. h) Ústavy v spojení s § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
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odkazuje na názory ústavnoprávnej doktríny, a to prostredníctvom odkazu na konkrétnu
22
publikáciu. V odôvodnení predmetného rozhodnutia pritom možno pozorovať určitú skepsu resp.
pochybnosti o tom, či právna doktrína parlamentnú formu vlády ako určitý teoretický model
nepreceňuje. V tejto súvislosti samotný Ústavný súd citeľne rozlišuje medzi ideálnymi modelmi
formy vlády, medzi nimi aj ideálnym modelom parlamentnej formy vlády, a medzi slovenským
modelom parlamentnej formy vlády. Akceptuje, že v ideálnom modely parlamentnej formy vlády, za
vzor ktorej považuje III. francúzsku republiku, resp. aj prvú československú republiku, ktorá sa tiež
nepochybne blížila k ideálnemu modelu, je hlava štátu charakteristická tzv. slabým ústavným
postavením. To sa prejavuje, okrem iného, aj v skutočnosti, že právomoci hlavy štátu majú často len
notariálny charakter. Ďalším prejavom slabého postavenia hlavy štátu je podľa Ústavného súdu aj
inštitút kontrasignácie, ktorý obmedzuje resp. až vylučuje možnosť hlavy štátu samostatne určovať
politické ciele svojej činnosti. V nadväznosti na uvedené znaky Ústavný súd ďalej dodáva, že tieto
nie je možné automaticky bez ďalšieho aplikovať aj na ústavný systém Slovenskej republiky.
Ústavodarca totiž nie je v otázke organizačného usporiadania štátnych orgánov ideálnymi modelmi
23
formy vlády viazaný.
Tretím rozhodnutím, v ktorom Ústavný súd podstatným spôsobom pracuje s pojmom
„parlamentná forma vlády“, je uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 24. októbra
2012, sp. zn. PL. ÚS 4/2012-77. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade, aj v prípade tohto
rozhodnutia ide o výkladové uznesenie pléna Ústavného súdu. Plénum Ústavného súdu však
tentoraz v zmysle čl. 128 Ústavy podávalo výklad na základe návrhu skupiny poslancov Národnej
rady. Predmetom výkladu sa stalo ustanovenie čl. 102 ods. 1 písm. t) v spojení s čl. 150 Ústavy.
V zmysle citovaných ustanovení „prezident vymenúva a odvoláva (...) generálneho prokurátora (...)“,
resp. „na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident
Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky“. Návrh žiadajúci výklad
citovaných ústavných ustanovení nadväzoval na opakovanú voľbu kandidáta na funkciu
generálneho prokurátora a následnú nečinnosť hlavy štátu otáľajúcu s vymenovaním, čiže na
skutočnosti nemenej kontroverzné ako samotné analyzované rozhodnutie Ústavného súdu.
Na rozdiel od druhého analyzovaného rozhodnutia, v prípade rozhodnutia vo veci
sp. zn. PL. ÚS 4/2012 Ústavný súd pracuje s oboma kategóriami znakov parlamentnej formy vlády,
t.j. tak pokiaľ ide o vzájomné vzťahy parlamentu a vlády, ako aj čo sa týka o postavenia hlavy štátu.
Podstatu parlamentnej formy vlády však vidí v prvej kategórii, čo Ústavný súd vyjadruje expressis
verbis tým, že podstata parlamentnej formy vlády spočíva predovšetkým vo vyjadrení spôsobu,
akým sú usporiadané vzájomné vzťahy vlády a parlamentu. Implicitne z rozhodnutia ďalej vyplýva,
že v rámci tohto vzájomného vzťahu má dominantné postavenie parlament. Ústavný súd ďalej
explicitne dodáva, že vláda je parlamentu politicky zodpovedná. Aj napriek načrtnutému postaveniu
parlamentu však v parlamentnej forme vlády nejde o absolútnu dominanciu parlamentu vo vzťahu
ku všetkým orgánom verejnej moci a pri výkone každej jeho právomoci. V rozpore s chápaním
ústavného systému Slovenskej republiky ako parlamentnej formy vlády a usporiadaním vzájomných
vzťahov medzi ústavnými orgánmi pre ňu charakteristickými, t.j. predovšetkým vzťahmi medzi
parlamentom a vládou, totiž nie princíp deľby moci. Za pomoci argumentum a contrario možno
z rozhodnutia Ústavného súdu napokon identifikovať aj typické znaky postavenia hlavy štátu
v parlamentnej forme vlády. Postavenie hlavy štátu by malo byť v prostredí parlamentnej formy
vlády charakteristické predovšetkým reprezentatívnymi funkciami, všeobecnou absenciou možnosti
24
politického uváženia pri výkone svojich právomocí a politickou nezodpovednosťou.
Naznačená kontroverznosť posledného z analyzovaných rozhodnutí Ústavného súdu súvisí
aj so skutočnosťou, že toto rozhodnutie bolo doplnené aj o niekoľko odlišných stanovísk niektorých
sudcov (dissenting opinion), resp. aj o jedno doplnenie odôvodnenia (concurring opinion).
Na nasledujúcich riadkoch upriamime pozornosť na tie z nich, v ktorých sa ich autori výslovne dotkli
aj skúmanej koncepcie parlamentnej formy vlády.
Uznesenie Ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 4/12-77 doplnila o svoje odôvodnenie sudkyňa
I. Macejková. Aj napriek skutočnosti, že vo svojom doplnení odôvodnenia narába predovšetkým
s pojmom „parlamentná demokracia“, z jeho kontextu, ako aj s odkazu na v poradí druhé
analyzované uznesenie Ústavného súdu je nesporné, že predmetný pojem stotožňuje s nami
22

Ide o publikáciu SVÁK, J. – CIBULKA, Ľ.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Osobitná časť.
Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2009, s. 639-640.
23
Porovnaj najmä ods. 25. a 26. odôvodnenia uznesenia Ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 14/06-38.
24
Porovnaj najmä ods. 36. a 40. odôvodnenia uznesenia Ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 4/2012-77.
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skúmaným pojmom „parlamentná forma vlády“. Ideálnu parlamentnú formu vlády (parlamentnú
demokraciu) stotožňuje so silným parlamentom na jednej strane a slabým prezidentom na strane
druhej. Slabé postavenie prezidenta pritom podľa sudkyne spočíva okrem iného v tom, že tento plní
viac-menej len reprezentatívne funkcie, všetky jeho rozhodnutia vyžadujú kontrasignáciu vlády,
okrem ustanovených prípadov je u neho vylúčená možnosť politického uváženia, ako aj v povinnosti
podrobiť sa vôli parlamentu alebo odstúpiť. V predmetnom doplnení odôvodnenia je však, podobne
ako v prípade rozhodnutia sp. zn. PL. ÚS 14/06, citeľný skeptický postoj, pokiaľ ide o preceňovanie
princípu parlamentnej formy vlády v súvislosti s jej aplikáciou na ústavný systém Slovenskej
republiky.
Uznesenie Ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 4/12-77 bolo doplnené aj o viaceré odlišné
stanoviská. Autorom jedného z nich bola sudkyňa Ľ. Gajdošíková. Tá vo svojom odlišnom
stanovisku, pokiaľ ide o pojem parlamentnej formy vlády, venuje pozornosť postaveniu prezidenta,
ktorý podľa jej názoru v podmienkach parlamentnej formy vlády reprezentuje tzv. neutrálnu moc.
Prezident ako reprezentant neutrálnej moci plní nezastupiteľnú funkciu vo vzťahu k parlamentu
(v podmienkach Slovenskej republiky vo vzťahu k Národnej rade), vláde a súdnej moci.
V predmetnom stanovisku môžeme opäť, podobne ako v prípade uznesenia sp. zn. PL. 16/04-38,
nájsť výslovný odkaz na tzv. slabé postavenie hlavy štátu v parlamentnej forme vlády v konkrétnom
25
diele slovenskej ústavnoprávnej doktríny.
Ďalšie odlišné stanovisko, prezentované sudcami J. Lubym a L. Oroszom, možno
v porovnaní so stanoviskom sudkyne Ľ. Gajdošíkovej označiť len za čiastočný disent. Obaja
sudcovia totiž vyjadrili svoje výhrady len voči časti výroku rozhodnutia, t.j. voči časti výkladu
sporných ústavných ustanovení prijatého väčšinou pléna Ústavného súdu. So zreteľom na predmet
príspevku je zaujímavá predovšetkým ich charakteristika parlamentnej formy vlády. Za podstatný
znak parlamentnej formy vlády, nie však za znak výlučný, považujú dominantné postavenie občanmi
priamo legitimizovaného parlamentu v systéme ústavných orgánov. Za zdroj priamej legitimity
parlamentu, samozrejme, považujú priame voľby občanmi. Na podporu tézy, že Ústava Slovenskej
republiky vychádza z parlamentnej formy vlády, pritom opätovne používajú odkaz na už skôr
analyzované uznesenie Ústavného súdu, teda na uznesenie sp. zn. PL. 16/04-38.
4

ZÁVER
V nadväznosti na sumarizáciu fundamentálnych pojmových znakov parlamentnej formy vlády
na konci druhej kapitoly, vychádzajúcu z prezentovaných doktrinálnych názorov štátovedy a teórie
26
ústavného práva, a v nadväznosti na analýzu vybraných rozhodnutí Ústavného súdu, vykonanú
práve cez prizmu týchto pojmových znakov, príspevok ukončíme formulovaním záverov o tom, či
resp. akým spôsobom sa sumarizované teoretické postuláty vo vybraných rozhodnutiach Ústavného
súdu skutočne premietli.
Podobne ako v prípade druhej kapitoly, aj tu začneme znakmi, ktoré charakterizujú vzájomné
vzťahy medzi parlamentom a vládou. Ako vyplýva aj z nášho označenia tejto kategórie znakov, tieto
považujeme za primárne znaky parlamentnej formy vlády. Aj napriek tomuto konštatovaniu, hneď pri
prvom z nich musíme konštatovať, že nenašiel v analyzovaných rozhodnutiach výslovné vyjadrenie,
resp. prinajmenšom pokiaľ ide o jeho podobu formulovanú na záver druhej kapitoly.
V analyzovaných rozhodnutiach síce možno v nemalej miere badať zdôrazňovanie dominantného
resp. silného postavenia parlamentu, avšak postulát o vzájomnej spolupráci parlamentu a vlády už
tak zreteľne nie. Ústavný súd v tejto súvislosti síce odkazuje na zásadu vzájomnej spolupráce
štátnych orgánov, vyjadrenú už v uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 11. júla
1996, sp. zn. I. ÚS 7/96, no tá je však v predmetom rozhodnutí formulovaná predovšetkým so
zreteľom na vzájomný vzťah vlády a prezidenta. Podobná je však situácia aj v prípade druhého
z nami formulovaných znakov. Aj napriek nespornej previazanosti kreačnej závislosti vlády na
politickom zložení parlamentu (odvodzovanie legitimity od parlamentných volieb) s ďalším znakom,
čiže nevyhnutnosťou vlády mať dôveru parlamentu, nenachádzame tento znak v analyzovaných
rozhodnutiach zreteľne formulovaný. Naopak, samotná nevyhnutnosť dôvery parlamentu pre výkon
funkcie vlády resp. jej členov a ústavnopolitická zodpovednosť vlády parlamentu, ktorej prejavom je
25

Ide o odkaz na rovnakú publikáciu ako v prípade uznesenia sp. zn. PL. ÚS 16/04-38. Porovnaj
poznámku č. 22.
26
Pod rozhodnutiami Ústavného súdu máme v závere príspevku na mysli nie len rozhodnutia
Ústavného súdu ako celku, ale aj analyzované doplnenie odôvodnenia resp. odlišné stanoviská
jednotlivých sudcov.
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možnosť ukončenia výkonu funkcie vlády v dôsledku straty dôvery, je v analyzovaných
rozhodnutiach na niekoľkých miestach zdôraznená. Na tomto konštatovaní nič nemení ani
skutočnosť, že pojem zodpovednosť nie je spojený s adjektívom „ústavnopolitická“, prípadne je
spojený len s prívlastkom „politická“. Posledný z nami prezentovaných primárnych znakov, t.j.
zlučiteľnosť súčasného výkonu poslaneckého mandátu a členstva vo vláde, v analyzovaných
rozhodnutiach žiadne vyjadrenie nenašiel. Tento záver však možno spojiť s tou skutočnosťou, že
analyzované rozhodnutia, so zreteľom na predmet jednotlivých sporov, otázku kompatibility
legislatívnych a exekutívnych funkcií takpovediac obchádzali.
Pokiaľ ide o tzv. sekundárne znaky parlamentnej formy vlády, čiže znaky súvisiace
s postavením hlavy štátu, tieto, aj napriek nášmu do určitej miery „podradnému“ označeniu, našli
v analyzovaných rozhodnutiach Ústavného súdu pomerne veľké uplatnenie. Obzvlášť veľká zhoda
panuje v analyzovaných rozhodnutiach v tom, že hlava štátu má v parlamentnej forme vlády
predovšetkým reprezentatívne funkcie, a že jej ingerencia do politických rozhodovacích procesov by
mala byť minimálna. Táto skutočnosť je v rozhodnutiach Ústavného súdu reflektovaná najmä
prostredníctvom zdôrazňovania absencie vlastného politického uváženia pri výkone prezidentských
právomocí. S touto otázkou následne nerozlučne súvisí aj inštitút kontrasignácie, ktorý je vo
všeobecnosti považovaný práve za prostriedok, ktorým je možné rozsah politického uváženia hlavy
štátu obmedziť. Inštitút kontrasignácie ako typický znak postavenia hlavy štátu v parlamentnej forme
vlády je preto expressis verbis vyjadrený aj v analyzovaných rozhodnutiach Ústavného súdu. Mimo
pozornosti však nezostáva ani tretí z nami sformulovaných sekundárnych znakov parlamentnej
formy vlády. Ústavnopolitickú nezodpovednosť hlavy štátu za výkon svojej funkcie možno za pomoci
argumentom a contrario identifikovať napr. v poslednom z analyzovaných rozhodnutí.
So zreteľom na uvedené závery môžeme na úplný koniec konštatovať, že aj napriek
skutočnosti, že v analyzovaných rozhodnutiach Ústavného súdu sa úplne nepremietli všetky nami
sformulované teoretické postuláty o parlamentnej forme vlády, téza a súčasne i časť titulnej témy
konferencie Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2014, t.j. „vplyv právnej vedy na formovanie
judikatúry“, je nesporne platná aj v prípade nami skúmanej problematike. Nesporne teda môžeme
konštatovať, že právna veda ovplyvnila judikatúru aj v tak na prvý pohľad teoretickej otázke, akým je
problematika parlamentnej formy vlády.
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TEÓRIA SPOLOČENSKEJ ZMLUVY V ÚSTAVÁCH A RÔZNE
POHĽADY NA ŇU
Matúš Jakub
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: V tomto krátkom príspevku sa vraciam k počiatočným teóriám spoločenskej zmluve
začínajúc Thomasom Hobbesom, prechádzajúc cez Johna Locka, pokračujúc teóriou od Jean
Jacques Rousseau a plynule nadväzujúc na moderné teórie od Johna Rawlsa a Davida Gauthiera.
Cieľom tohto príspevku je uvedomenie si historického kontextu vývoja teórie spoločenskej zmluvy
ako takej. Táto požiadavka vznikla na základe výučby, kde poslucháči túto tému vnímali len ako
niečo okrajové a nepodstatné pre chápanie základov ústav. Z tohto dôvodu a zamerania príspevku,
sa nenachádzajú citácie priebežne v texte, pretože sa jedná o moje vlastné pochopenie týchto diel
a teórií spoločenskej zmluvy a tento príspevok je preto otvorený k diskusii a názorom zúčastnených
odborníkov na konferencii.
Kľúčové slová: teória, spoločenská zmluva, ústava, ústavné právo, sloboda, občianske práva,
jednotlivec, spoločnosť
Abstract: In this short contribution we return to the initial theories of social contract starting Thomas
Hobbes, John Locke passing through, continuing the theory of Jean Jacques Rousseau and
continuously building on modern theories of John Rawls and David Gauthier. The aim of this
contribution is the recognition of the historical context of the development of the theory of the social
contract itself. This requirement was established on the basis of teaching, where listeners the
subject perceived only as something marginal and irrelevant for understanding the basis of the
Constitution. Therefore, focus and contribution are not continuously citations in the text because it is
in my own understanding of these works and theories of social contract, and this contribution is
therefore open to debate and opinion of experts participating in the conference.
Key words: theory, social contract, constitution, constitutional law, freedom, civil rights, individual,
society,
1

ÚVOD
Základná otázka filozofie má dve stránky. Prvou je otázka, čo je prvotné – hmota či duch,
bytie alebo myslenie. Filozofi, ktorí považujú hmotu, prírodu, bytie za prvotné a ducha, vedomie,
myslenie za druhotné, partia k materialistom. Filozofi, ktorí naopak tvrdia, že prvotné je vedomie,
myslenie, duch sú idealisti. Druhou stránkou je, či svet je poznateľný , či ľudské predstavy a pojmy
môžu byť objektívnou pravdou alebo, či svet je nepoznateľný. Filozofický materializmus uznáva
poznateľnosť sveta, uznáva, že ľudia sú schopní vyjadriť vo svojich predstavách a pojmoch
objektívnu pravdu, na druhej strane stoja agnostici, ktorí poznateľnosť sveta popierajú. V tomto
príspevku sa sústredíme len na politickú dilemu konceptu teórie spoločenskej zmluvy v dnešných
časoch. Teória spoločenskej zmluvy hovorí o tom, že na začiatku človek žil v súlade s prírodou a
1
neexistovala vláda, ani neexistovali žiadne zákony, ktoré by regulovali ľudské správanie. V časti
2
spoločnosti existovalo „utrpenie“ a na prekonanie útrap z nich plynúcich, spoločnosť vstúpila do
dvoch dohôd = teórii, ktoré sú:
1. Pactum unionis, a
2. Pactum Subjectionis.
Podľa prvého paktu unionisti, ľudia hľadali ochranu ich života a majetku. Dôsledkom toho bola
vytvorená spoločnosť, kde sa ľudia zaviazali rešpektovať sa navzájom a žiť v mieri a harmónii . Do
druhého paktu subjektionistov sa združili ľudia, ktorí sú zjednotení a zaviazali sa počúvať autoritu a
1
2

ASMUS, F.: Stručné dejiny filozofie, 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry, 1962, s. 8
Utrpenie v zmysle, že nie všetci boli privilegovaný, vychádza z ducha doby a delenia spoločnosti
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3

4

vzdali sa celého alebo časti svojej slobody a práva na „úrad“ . Autorita zaručí každému ochranu
života, majetku a vlastníctva a do istej miery aj slobody. Preto každý jedinec musí súhlasiť so
založením spoločnosti na spoločnom a vzájomnom sa vzdaní práva a uznaní práv ostatných, ktoré
mali medzi sebou v „Štáte prírody“ a musia vybrať jednu osobu alebo skupinu osôb s autoritou a
mocou presadiť prvotnú „novú“ zmluvu . Inými slovami, aby bola zaistená cesta úniku zo „Štátu
prírody“, musia všetci súhlasiť žiť spoločne pod jednou spoločenskou zmluvou a pod spoločným
zákonmi, a vytvoriť donucovacie mechanizmy pre spoločenskej zmluvy a zákony, ktoré ju tvoria . To
znamená, že autorita alebo vláda alebo panovník alebo štát vstúpil do života na základe týchto
dvoch základných paktov teórie spoločenskej zmluvy.
2
HISTORICKÉ TEÓRIE SPOLOČENSKEJ ZMLUVY
THOMAS HOBBES
K teórii spoločenskej zmluvy prispel aj Thomas Hobbes, ktorý žil v najviac rozhodujúcom
období raného novoveku anglickej histórie, poznačených anglickou občianskou vojnou. K popisu
tohto konfliktu v najvšeobecnejšej rovine: bol to konflikt medzi kráľom a jeho stúpencami,
monarchistami, ktorí uprednostňovali tradičnú autoritu panovníka, a poslancov, na čele s Oliverom
Cromwellom, ktorý požadoval viac právomoci pre v tom čase kvázi - demokratickú inštitúciu
5
parlamentu . Hobbes predstavuje kompromis medzi týmito dvoma frakciami. Na jednej strane
odmieta teóriu božského práva kráľov, ktorá je najviac výrečne vyjadrená Robertom Filmerom v jeho
dielach Patriarcha alebo Prirodzená moc kráľov, (aj keď to v podstate bolo ponechané na Johna
Lockea vyvrátiť Filmera priamo ). Filmer mal pohľad taký, že kráľova autorita bola inkorporovaná
priamo v ňom ( alebo prípadne v ňej ) od Boha, a s podmienkou, že autorita Boha je absolútna vo
všetkých smeroch. Na základe týchto názorov, podstata politického záväzku spočíva v našej
povinnosti poslúchať Boha ( panovníka ) absolútne. Podľa tohto pohľadu, potom politické záväzky
a povinnosti voči moci sú zahrnuté pod náboženskou povinnosťou. Na druhej stranu, Hobbes tiež
odmieta počiatočný demokratický názor, zastávaný hlavne zo strany parlamentaristov, že moc by
mala byť rozdelená medzi parlamentom a kráľom. V odmietnutí oboch týchto názorov, Hobbes
zastáva názor, ktorý je ako radikálny tak konzervatívny. Argumentuje, radikálne pre jeho dobu, že
politická autorita a povinnosti sú založené na individuálnych a vlastných záujmoch jednotlivých
6
členov spoločnosti , ktorí sa považujú za seberovných, bez jediného jednotlivca s úmyslom a s
akoukoľvek základnou autoritou vládnuť nad ostatnými, zatiaľ čo v rovnakom čase udržiava
konzervatívny postoj , že panovník, ktorého on volal „Suverén“, musí mať absolútnu autoritu, ak má
spoločnosť prežiť.
Hobbesova politická teória je najlepšie pochopiteľná, ak je rozdelená do dvoch častí: jeho
7
teória ľudskej motivácie - Psychologický egoizmus , a jeho teóriu spoločenskej zmluvy, ktorá bola
založená na hypotetickom „Štáte prírody“. Hobbes má, predovšetkým, konkrétnu teóriu ľudskej
povahy, ktorá vedie k určitému pohľadu na morálku a politiku. Najviac je rozpracovaná v jeho
filozofickom majstrovskom diele, Leviathan, publikovaného v roku 1651. Vedecká revolúcia, s jej
hlavnými novými objavmi, ktoré vraveli, že vesmír by mohol byť opísaný a predpovedaný v súlade s
univerzálnymi zákonmi prírody, do značnej miery ovplyvnila aj Hobbesa. Vo svojej filozofii sa snažil
vytvoriť teóriu ľudskej povahy, ktorá by zrkadlila paralelné objavy dosiahnuté vo vedách o neživej
prírode a vesmíre. Jeho psychologická teória je preto formovaná na mechanizme všeobecného
názoru, že všetko vo vesmíre vzniklo nijako ináč, ako hmotou v pohybe. Podľa Hobbesa, sa to
vzťahuje aj na ľudské správanie. Ľudské makro - správanie možno výstižne opísať ako pôsobenie
určitých druhov mikro - správania, aj keď niektoré druhy z mikro - správania nie sú pre nás
neviditeľné. Takéto správanie je napríklad chôdza, rozprávanie, a podobne inými správaniami, ktoré
sú samé vytvárané inými akciami vo vnútri nás. A tieto ďalšie akcie sú samé spôsobené interakciou
našich tiel s inými subjektmi, ľudských alebo iných, ktoré vytvárajú v nás určité reťazce príčin a
následkov, a ktoré nakoniec vedú k ľudskému správaniu, ktoré môžeme jasne pozorovať. My,
3

Právo na úrad v zmysle práva byť volený do orgánov
Autorita v zmysle moc, alebo štátna moc
5
V tom čase nemalo prvky dnešného parlamentu
6
Hobbes, T.: Leviathan. Dostupné online
http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/hobbes/leviathan-c.html#CHAPTERXIV
7
Hobbes, T.: Leviathan. Dostupné online
4

http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/hobbes/leviathan-d.html#CHAPTERXX
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vrátane všetkých našich činností a rozhodnutí, sme potom, podľa tohto pohľadu, taktiež vysvetliteľní
a pochopiteľní z hľadiska univerzálnych zákonov prírody, ako sú napríklad pohyby nebeských telies.
Napríklad postupný rozpad pamäti a zabúdanie, môže byť vysvetlený zotrvačnosťou a gravitáciou.
Keďže sme obdarený viacerými zmyslovými informáciami, všetky predchádzajúce - minulé vnemy
sa "spomaľujú" v priebehu plynutia času. Z tohto Hobbesovho pohľadu, sme v podstate veľmi zložité
organické stroje, reagujúce na podnety sveta mechanicky a v súlade s univerzálnymi zákonmi
ľudskej prirodzenosti.
Podľa Hobbesovho názoru, táto mechanická kvalita ľudskej psychiky predpokladá
subjektívny charakter normatívnych nárokov. "Láska" a "nenávisť", napríklad, sú len slová, ktoré
používame na opis stavov, ktoré nás „priťahujú“ a resp. ktoré nás „odpudzujú“. Takže, aj pojmy ako
8
"dobrý" a "zlý" nemajú inú vlastnosť než významovo popisovať naše chute a averzie. Morálne
podmienky, preto nepopisujú nejaké objektívne stavy vecí a vzťahov, ale sú skôr odrazom vkusu a
preferencií.
Okrem subjektivizmu, Hobbes tiež vyvodzuje z neho mechanistickej teórie ľudskej povahy,
tvrdenia, že ľudia sú nevyhnutne a výlučne sebeckí. Všetci ľudia sledujú len to, čo vnímajú vo
svojich jednotlivých povahách za najlepšie pre ich záujmy a ciele - reagujú mechanicky tým, že
upozorňujú na to, čo si želajú, a odmietajú to, čo je proti ich záujmom. Jedná sa o univerzálne
tvrdenie: bolo určené na pokrytie všetkých ľudských činností v rámci všetkých okolností - v
spoločnosti alebo mimo nej s ohľadom na cudzích ľudí a priateľov, s ohľadom na malé závery a
najviac zovšeobecňujúce ľudské túžby, ako je túžba po moci a postavení. Všetko, čo robíme, je
motivované len túžbou, aby sme zlepšili svoje vlastné postavenie, a uspokojiť čo najviac vlastné a
individuálne túžby ako je to len možné. Sme nekonečne cieľavedomí a skutočne zameraní na
všetko, čo sa týka našich vlastných ja. Podľa Hobbesa, je to aj z dôvodu, že starostlivosť dospelých
9
o malé deti môže byť vyložená v zmysle vlastných záujmov dospelých .
Okrem toho, že sme bezhranične egocentrický, Hobbes tiež tvrdí, že ľudské bytosti sú
rozumné. Majú v sebe racionálne schopnosti, také efektívne a maximálne, ako je to len možné, aby
sme mohli realizovať svoje túžby. Ich dôvod nie je, vzhľadom k subjektívnej povahe hodnoty,
zhodnotenie daných cieľov, skôr len sa chováme ako "Prieskumníci a špióni širokého okolia a
hľadáme cestu k požadovaným veciam" . Racionalita je používaná čisto ako nástroj. Je možné
sčítať a odčítať a porovnávať čiastky správania jeden do druhého, a tým nám prepožičiavať
kapacitu formulovať najlepšie prostriedky na dosiahnutie niečoho, čo by inak končilo náhodou.
Z týchto premís ľudskej prirodzenosti, Hobbes pokračuje vytváraním provokatívnych a
presvedčivých argumentov, prečo by sme mali byť ochotní podriadiť sa dobrovoľne politickej moci.
Je to tým, že si predstavoval osoby v situácii v „Štáte prírody“ pred zriadením spoločnosti
moderného typu.
Podľa Hobbesa, zdôvodnenie politického záväzku je toto: vzhľadom k tomu, že ľudia sú
prirodzene sebeckí, ale sú aj racionálni, a tak sa rozhodnú postúpiť vlastnú slobodu autorite
10
„Suveréna“ - panovníka, aby mohli žiť v občianskej spoločnosti, ktorá prispieva k dosiahnutiu
a naplneniu ich vlastných a zároveň spoločných záujmov. V „Štáte prírody“, ktorý je čisto
hypotetický, podľa Hobbesa, ľudia sú prirodzene a výhradne zameraní k vlastným záujmom, sú viac
či menej rovní jeden druhému, ( aj najsilnejší muž môže byť zabitý v spánku ), existujú obmedzené
zdroje, a napriek tomu neexistuje žiadna sila schopná donútiť ľudí k spolupráci. Za týchto
podmienok v „Štáte prírody“, Hobbes k dospel k záveru, že „Štát prírody“ by bol neúnosne brutálny.
V „Štáte prírody“, každý človek má vždy strach zo straty svojho života a ľudia nemajú kapacitu
potrebnú na zabezpečenie dlhodobého uspokojenia svojich potrieb a prianí. Žiadna dlhodobá a
komplexná spolupráca nie je možná, pretože „Štát prírody“ možno výstižne opísať ako stav úplnej
nedôvery. Vzhľadom k tomu, Hobbes rozumne predpokladá, že väčšina ľudí chce v prvom rade, aby
sa zabránilo ich (vlastnej) predčasnej smrti, tak dospel k záveru, že „Štát prírody“ je najhoršia
možná situácia, v ktorej sa môžu ľudia ocitnúť. Je to stav večnej a nevyhnutnej vojny.

8
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Podľa tohto Hobbesovho argumentu - morálka, politika, spoločnosť, a všetko, čo prichádza
spolu s nimi, a ktoré všetky Hobbes nazýva "priestranný život" sú čisto konvenčné. Pred založením
základnej spoločenskej zmluvy, podľa ktorej ľudia súhlasia s tým žiť spoločne a zmluva stelesňuje
„Suveréna“ s absolútnou autoritou, nič nie je nemorálne alebo nespravodlivé – o čokoľvek ide.
Potom, čo sú stanovené tieto zmluvy, je možné, aby spoločnosť fungovala, a od ľudí možno
očakávať, že dodržia svoje sľuby, a budú vzájomne spolupracovať. Spoločenská zmluva je
najzákladnejším zdrojom všetkého, čo je dobré, a toho, na čom sme závislí, aby sme žili dobre.
Naša voľba je buď podriadiť sa podmienkam zmluvy, alebo sa vrátiť do stavu prírody, ktorému podľa
Hobbes by žiadna rozumná bytosť nedala prednosť.
Vzhľadom k jeho pomerne ťažkému pohľadu na ľudskú povahu, Hobbes napriek tomu
dokáže vytvoriť argument, ktorý robí občiansku spoločnosť, spolu so všetkými jej výhodami,
možnou.
JOHN LOCKE
Pre Hobbesa, nevyhnutnosť absolútnej autority, vo forme panovníka, nasledovala po úplnej
brutalite Prírodného zákona ( Štát prírody ). Prírodný zákon bol úplne neznesiteľný, a preto boli
racionálni ľudia ochotní podriadiť sa až absolútnej autorite, aby mu unikli. John Lock, chápe prírodný
zákon ako úplne iný typ situácie a preto jeho argumenty týkajúce sa spoločenských zmlúv a povahy
ľudského vzťahu k autoritám sú následne celkom iné. Ak Locke používa Hobbesovu metódu
Prírodného zákona, ako to robia prakticky všetci teoretici spoločenských zmlúv, on ho používa za
úplne iným účelom. Lockeho argumenty týkajúce sa spoločenských zmlúv, a práv občanov vzbúriť
sa voči ich kráľovi mali nesmierny vplyv na demokratické revolúcie, ktoré nasledovali v jeho období,
najmä vzbura vedená Thomasom Jeffersonom, jedným zo zakladateľov Spojených štátov
Amerických.
Lockeho najdôležitejšie a najvplyvnejšie politické diela sú zhrnuté do jeho Dvoch úvah o
11
vláde (Two treatises on Government ). Prvá úvaha sa zaoberá takmer exkluzívne s vyvracaním
12
argumentu Roberta Filmera - Patriarcha, že politická autorita je odvodená od božskej autority , tiež
známej z opisu z Božské právo kráľov (Divine Right of Kings), čo bola veľmi dominantná teória v
Anglicku 17. – teho storočia. Druhá rozprava (úvaha) obsahuje Lockeho vlastný konštruktívny
pohľad na ciele a ospravedlnenie občianskeho parlamentu a je nazvaná „ An Essay Concerning the
True Original Extent and End of Civil Government”. Esej zaoberajúca sa pravým originálnym
významom a účelom civilnej/ občianskej vlády.
13
Podľa Lockea, Prírodný zákon , prirodzená podmienka ľudstva, je stav perfektnej a
kompletnej slobody viesť si svoj život ako kto uzná za vhodné, nezávislý od interferencie iných. Toto
14
neznamená, avšak, že to je stav bezprávia: človek si nemôže robiť čokoľvek, čo sa mu zachce,
alebo dokonca čokoľvek čo posúdi že je v jeho záujme. Prírodný zákon však, i keď je to stav keď
neexistuje žiadna občianska autorita alebo vláda ktorá by potrestala ľudí za prehrešky voči
15
zákonom , nie je to stav bez morálky. Prírodný zákon je pro-politický, a nie pro-morálny.
Osoby v takomto štáte sú považované za rovné si navzájom, a teda rovnako spôsobilé
objavovať a byť viazané Prírodným zákonom. Prírodný zákon, ktorý je z Lockeho pohľadu základom
všetkej morálky a nám daný od Boha, nám prikazuje nepoškodiť iných vzhľadom na ich „život,
16
zdravie, slobodu, alebo majetok“ . Pretože všetci patríme Bohu rovnako, a pretože si nemôžeme
vziať čo je oprávnene Jeho, máme zakázané ubližovať jeden druhému. Takže Prírodný zákon je
stav slobody, kde sú osoby slobodné venovať sa svojim vlastným záujmom a plánom, bez
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interferencie, a vzhľadom na Prírodný zákon a reštrikcie, ktoré kladie na osoby, je relatívne
mierumilovný.
Prírodný zákon teda, nie je rovnaký v dobe vojnového stavu, ako to je podľa Hobbesa. Môže
však postúpiť do vojnového stav, hlavne vojnový stav kvôli vlastníckym roztržkám. Kde Prírodný
zákon je stavom slobody, kde osoby uznávajú Prírodný zákon a teda neubližujú jedna druhej,
vojnový stav začína medzi dvoma alebo viac ľuďmi keď jeden človek vyhlási vojnu inému tým, že ho
okradne, alebo sa ho pokúsi spraviť svojím otrokom. Keďže v Prírodnom zákone nie je žiadna
17
občianska sila na ktorú môžu ľudia apelovať, a keďže Prírodný zákon im dovoľuje chrániť si
vlastné životy, môžu zabiť tých, ktorí by na nich zaútočili silou. Keďže Prírodný zákon postráda
občiansku autoritu, raz keď sa vojna začne , pravdepodobne bude pokračovať. A to je jeden z
najsilnejších dôvodov, prečo ľudia opustili Prírodný zákon spojením sa a vytvorením občianskej
vlády.
JEAN JACQUES ROUSSEAU
Jean-Jacques Rousseau, žil a písal počas pravdepodobne najopojnejšieho obdobia v
intelektuálnej histórii moderného Francúzska - Osvietenstva. Bol jedným z jasných svetiel tohto
intelektuálneho hnutia, prispieval článkami do Diderotovej Encyklopédie, a zúčastňoval sa diania v
Parížskych salónoch, kde boli formované významné odpovede na otázky toho obdobia.
Rousseau mal dve odlišné teórie na sociálne zmluvy. Prvú nachádzame v jeho eseji
Prednáška o pôvode a základoch nerovnosti medzi ľuďmi, často nazývanej Druhá prednáška, a je
opisom morálnej a politickej evolúcie ľudských bytostí v čase, od Prírodného stavu až po modernú
spoločnosť. Ako taká obsahuje naturalizovaný (prispôsobený) opis spoločenskej zmluvy, ktorú vidí
ako veľmi problematickú. Druhým je jeho Normative, alebo idealizovaná teória spoločenskej zmluvy,
a tá nám má dať prostriedky, ktorými zmiernime problémy, ktoré pre nás vytvorila moderná
spoločnosť, ako ich detailne vyložil už v Druhej prednáške.
Rousseau napísal svoju Druhú prednášku ako odpoveď na súťaž esejí sponzorovanú
Dijonskou Akadémiou. (Rousseau predtým vyhral tú istú súťaž esejí so svojou prechádzajúcou
prácou, často nazývanou Prvá prednáška). V nej opisuje historický proces podľa ktorého človek
položil základy v Prírodnom stave a časom vyrástol do občianskej spoločnosti. Podľa Rousseaua,
18
Prírodný stav bol mierumilovné a donkichotské (Don Quijot) obdobie. Ľudia žili samotárske a
19
nekomplikované životy. Ich niekoľko potrieb bolo ľahko uspokojených z prírody. Kvôli hojnosti
prírody a malej veľkosti populácie, konkurencia neexistovala, a ľudia sa zriedkavo stretávali, tobôž
mali dôvod na konflikt alebo strach. Navyše, tieto jednoduché, morálne čisté osoby boli prirodzene
obdarené schopnosťou cítiť ľútosť, a teda nemali sklon ubližovať jedna druhej.
Pre Rousseaua, toto prináša extrémne silnú a priamu formu demokracie. Človek nemôže
20
preniesť svoju vôľu na druhého, využiť ju ako on alebo ona uzná za vhodné, ako sa to deje v
parlamentnej demokracii. Všeobecná vôľa skôr závisí na pravidelnom schádzaní sa spolu celého
demokratického orgánu, každého jedného občana, rozhodnúť spoločne a takmer jednohlasne, ako
žiť spoločne, t.j. aké zákony schváliť. Keďže je ustanovená iba jednotlivými hlasmi, tieto privátne,
individuálne hlasy sa musia spolu pravidelne zhromažďovať, ak má pokračovať ďalej. Jedným z
dopadov tejto silnej formy demokracie je, že je konzistentná s kolektívnou vôľou a to je možné len v
relatívne malých štátoch. Ľudia musia byť schopní stotožniť sa jeden s druhým a prinajmenšom sa
navzájom poznať. Nemôžu bývať sa veľkom území, príliš rozptýlení na to, aby sa schádzali
pravidelne, a nemôžu žiť v príliš geograficky odlišných podmienkach, lebo by nespadali pod
obyčajové právo. (Mohli by súčasné demokracie vyhovieť Rousseauovej koncepcii demokracie?
Nemohli.) Hoci podmienky pre pravú demokraciu sú striktné, sú takisto jediným spôsobom, ktorým
sa môžeme podľa Rousseaua zachrániť, a znovu získať slobodu na ktorú máme prirodzené
oprávnenie.
17
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Rousseauove teórie spoločenských zmlúv spolu formujú jediný logický pohľad našej morálnej
21
a politickej situácie. Sme obdarení slobodou a rovnosťou od prírody , ale naša povaha bola
zruinovaná našou podmienenou spoločenskou históriou. Túto korupciu môžeme prekonať,
odvolávaním sa našu slobodnú vôľu, zreorganizovať sa politicky, podľa pevných demokratických
22
princípov, čo je pre nás dobré z individuálneho aj kolektívneho hľadiska.
3

MODERNÉ TEÓRIE SPOLOČENSKEJ ZMLUVY

JOHN RAWLS
V roku 1972, priniesla publikácia Johna Rawla, extrémne vplyvná Teória spravodlivosti
morálnu a politickú filozofiu späť z dlhej pauzy do filozofických úvah. Rawlsova teória sa spolieha na
kantovské chápanie osôb a ich schopností. Pre Rawlsa, ako aj pre Kanta, osoby majú schopnosť
23
uvažovať z univerzálneho hľadiska, čo následne znamená, že majú konkrétnu morálnu schopnosť
hodnotenia princípov z nestranného hľadiska. V Teórii spravodlivosti Rawls tvrdí, že morálny a
politický názor je objavený skrz nestrannosť. (Je dôležité podotknúť, že tento názor popísaný v
Teórii Spravodlivosti Rawls podstúpil značnému prepracovaniu, a neskôr popísal svoje stanovisko
ako „politický liberalizmus“.) Tento názor podopiera (všeobecný názor, ktorý Thomas Nagel opisuje
ako „pohľad odnikiaľ“) predstavovaním si osôb v hypotetickej situácii, v prapôvodnom stave, ktorý je
charakterizovaný gnozeologickou reštrikciou „závoja nevedomosti“. Rawlsov originálny postoj
24
spočíva v jeho vysoko abstraktnej verzii Prírodného zákona . Je to postoj, z ktorého môžeme
objaviť charakter spravodlivosti, čo vyžaduje od nás ako individuálnych osôb a od spoločenských
inštitúcií, skrz ktoré žijeme, spoluprácu. V prapôvodnom stave, za závojom nevedomosti, človek má
odopreté konkrétne vedomosti o svojej situácii, ako je pohlavie, rasa, mimoriadne talenty alebo
handicapy, vek, spoločenské postavenie, konkrétne poňatie o tom, čo vytvára dobrý život, alebo
konkrétny stav spoločnosti v ktorej žije. Jedinci sú takisto považovaní za rozumných a nevšímaví k
prosperite iných. Toto sú podmienky za ktorých, Rawls tvrdí, sa dajú vybrať princípy pre spravodlivú
spoločnosť, ktoré sú vybrané z počiatočných podmienok, ktoré sú v podstate spravodlivé. Pretože
nikto nemá žiadnu konkrétnu znalosť, ktorú by mohol alebo mohla použiť na vyvinutie pravidiel v
prospech jeho alebo jej vlastnej konkrétnej situácie, inými slovami znalosť, ktorá tvorí a podporuje
predsudky, pravidlá vybrané z takejto perspektívy sú nevyhnutne spravodlivé. Napríklad, ak niekto
nevie či je žena alebo muž, v spoločnosti, ktorá si musí vybrať, nemá zmysel z pohľadu egoistickej
logiky schváliť princíp, ktorý uprednostňuje jedno pohlavie na úkor druhého, a keď by sa závoj
nevedomosti raz zdvihol, tak človek by mohol nájsť sám seba na prehrávajúcom konci takého
pravidla. Preto Rawls opisuje svoju teóriu ako „spravodlivosť oslobodená od diskriminácie a
25
nečestnosti“ (justice as fairness ). Pretože podmienky, za ktorých boli princípy spravodlivosti
objavené sú v zásade nestranné, spravodlivosť vychádza z nestrannosti.
V takejto situácii, za takýmto závojom, všetci sú v rovnakej situácii, a všetci sú považovaní za
rovnako rozumných. Potom všetci uplatňujú rovnakú metódu na výber základných princípov
spoločnosti a všetci zastávajú rovnaké stanovisko: a to odhmotneného, logického, univerzálneho
človeka. Teda všetci, čo považujú za spravodlivosť z pozície prapôvodného stavu, budú súhlasiť s
26
rovnakými pravidlami
spravodlivosti vytvorenými v takomto myšlienkovom experimente.
Ktorýkoľvek jedinec bude schopný dosiahnuť rovnaký záver ako ktorákoľvek iná osoba ohľadne
najzákladnejších princípov, ktoré musia riadiť spravodlivú spoločnosť.
Princípy, ktoré by osoba v prapôvodnom stave, za závojom nevedomosti vybrala na
reguláciu spoločnosti na najzákladnejšej úrovni (čo je dôležitejšie dokonca ako Ústava) Rawls
27
nazval celkom trefne ako dva princípy spravodlivosti . Tieto dva princípy určujú rozdeľovanie tak
občianskych slobôd, ako aj sociálnych a ekonomických statkov. Prvý princíp vyhlasuje že každá
21
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osoba v spoločnosti má mať toľko základných slobôd ako je len možné, a to tak dlho, pokiaľ majú
všetci priznané rovnaké slobody. To znamená, že musí byť toľko občianskych slobôd ako je len
možné, pokiaľ sú prerozdelené rovnakou mierou. (Toto by, napríklad, vopred vylúčilo scenár, v
ktorom by takéto slobody neboli rozdelené rovnakou mierou medzi občanmi.) Druhý princíp
vyhlasuje, že pokiaľ sociálne a ekonomické nerovnosti môžu byť spravodlivé, tak musia byť
28
dostupné všetkým rovnako (teda nikto nesmie mať zo zásady zamietnutý prístup k väčším
ekonomickým výhodám) a takéto nerovnosti sú ospravedlniteľné, len keď aj najmenej zvýhodnený
člen spoločnosti je na tom predsa lepšie, ako by bol v alternatívnom usporiadaní. Teda, iba ak
stúpajúci príliv nesie všetky lode nahor, môžu byť ekonomické nerovnosti povolené v spravodlivej
29
spoločnosti. Metóda prapôvodného stavu
podporuje druhý princíp, referovaný ako princíp
odlišnosti (the Difference Principle), pretože keď sme za závojom nevedomosti, a teda nevieme, aká
bude naša pozícia v spoločnosti, keď sa raz závoj nevedomosti zdvihne, budeme akceptovať iba
princípy, ktoré budú v náš prospech, aj keď skončíme na najmenej výhodnej sociálnej pozícii.
5

ZÁVER

Porovnanie teórie spoločenskej zmluvy: Thomas Hobbes, John Locke a Jean Jacques
Rousseau
1. Hobbes tvrdí, že bez podliehania spoločnému výkonu svojich práv a slobody, sú ľudia nutne vo
vojne. Locke a Rousseau, naopak, poskytujú názor, že štát existuje, aby zachovával a chránil
prirodzené práva svojich občanov. Keď vláda zlyhá pri plnení tejto úlohy, majú občania právo a
niekedy aj povinnosť, aby si pritiahli podporu štátu a majú dokonca aj právo sa vzbúriť.
2. Hobbes zastával názor, že bez ohľadu na to, čo štát robí, je to spravodlivé. Celá spoločnosť je
priamo vytvorená štátom, a odrazom vôle panovníka. Podľa Lockeho, jediná dôležitá úloha štátu je
zabezpečiť, aby spravodlivosť bola vykonávaná. Kým Rousseau zastáva názor, že štát musí za
všetkých okolností zabezpečiť občianske práva a slobodu jednotlivca.
3. Hobbesova teória spoločenskej zmluvy podporuje absolútnu moc panovníka, bez priznania
hodnoty jednotlivcovi, zatiaľ čo Locke a Rousseau podporujú jednotlivcov viac ako štát alebo
vládu.
4. Pre Hobbesa, sú panovník a vláda totožné, ale Rousseau robí rozdiel medzi týmito dvoma
pojmami a dáva do popredia reprezentatívnu formu vlády. Locke to nerozlišuje vôbec.
5. Rousseauov pohľad na suverenitu bol kompromisom medzi ústavnosťou od Lockeho
a Hobbesovým absolutizmom.
Kritické zhrnutie
1. Rousseau navrhoval, že štát, právo a vláda sú vzájomne zameniteľné, ale v jeho dobe bol iný
vývoj okolností. Aj napriek tomu, vláda môže byť zvrhnutá, ale nie štát. Štát existuje aj keď
neexistuje žiadna vláda.
2. Hobbesovo poňatie absolutizmu je úplne vágny pojem v súčasnej situácii.
3. Podľa Hobbesa, panovník by mal mať absolútnu autoritu. To je avšak proti koncepcii právneho
štátu, pretože absolútna moc v jednom orgáne prináša ľubovôľu.
4. Lockovo poňatie „štátu prírody“ je vágne, a tak ako akýkoľvek konflikt s ohľadom na vlastníctvo,
vždy vedie k zmätku v každej spoločnosti. Z toho dôvodu nemôže byť spoločnosť v pokoji, ak boli
rôzne spoločnosti v rozpore ohľadom vlastníctva.
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Kam posunula judikatúra kreačnú pôsobnosť prezidenta? Ako
sa teraz zmení právna veda?
Martina Jančíková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Prezident Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“) v podmienkach parlamentnej formy
vlády disponuje okrem iných právomocí, aj značne širokým okruhom právomoci spojených
s menovaním a odvolávaním viacerých ústavných činiteľov. Dlhodobo sa vedú diskusie o stanovení
určitých limitov pri využívaní tejto právomoci nielen v rámci právnej vedy, ale aj na pôde Ústavného
súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“), ktorý k tejto otázke zaujal viacero výkladov,
ktoré zákonné limity na neustanovenie kandidáta do určitej verejnej funkcie alebo odmietnutie
návrhu kandidáta na odvolanie z určitej funkcie posunuli v značnej miere k subjektívnemu
hodnoteniu navrhnutých kandidátov smerom k prezidentovi. V príspevku sa budeme snažiť
rozoberať právomoci prezidenta v nadväznosti na parlamentnú formu vlády v Slovenskej republike
a možný odklon od tejto formy vlády vďaka viacerým uzneseniam ústavného súdu, ktoré sa
venovali stanoveniu ústavných limitov pri využívaní kreačnej právomoci zo strany prezidenta a ich
historickému vývoju. Súčasne sa budeme snažiť prepojiť túto problematiku s možným dopadom do
budúcnosti na právnu vedu.
Kľúčové slová: prezident Slovenskej republiky, ústavné právomoci, Ústavný súd Slovenskej
republiky, judikát, právna veda, kreácia, parlamentná forma vlády
Abstract: President of the Slovak Republic ( hereinafter "the president " ) in terms of parliamentary
form of government has , among other powers , and considerably wide range of powers associated
with the appointment and dismissal of several constitutional officials . There are long discussios
about the determination of certain limits in the use of that power not only within the jurisprudence,
but also within the competencies of the Constitutional Court of the Slovak Republic ( hereinafter
referred to as " Constitutional Court " ) , which on this issue took several interpretations which
statutory limits not provided to the candidate some of public function or rejection of a candidate for
removal from a certain function shifted largely to the subjective evaluation of nominees toward the
president. In this paper we will try to disassemble the powers of the President in response to a
parliamentary form of government in the Slovak Republic and the possible deviation from this form
of government because of the various resolutions of the Constitutional Court that dealt with the
determination of the constitutional limits of using creational powers by the President and their
historical development . At the same time we'll try to link this issue with a possible impact on the
future jurisprudence.
Key words: President of the Slovak Republic, constitutional powers, the Constitutional Court of the
Slovak Republic, precedent, jurisprudence, creation, parliamentary system
1

ÚVOD
1
Slovenská republika je v právnej vede označovaná ako parlamentná forma vlády, bez
ohľadu na to, že v Ústave Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej
2
len „Ústava“) takúto definíciu, prípadne vyslovene označenie nenájdeme . Hlavným cieľom tohto
príspevku je poukázať na definíciu parlamentnej formy vlády s poukazom na niektoré kreačné
kompetencie prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“) v Ústave. Nadväznosti na to
poukážeme na výklady ústavného súdu, ktoré sa týkali kompetencií prezidenta v zmysle čl. 102
Ústavy a pokúsime sa zhodnotiť, či ich aplikáciou aj v nadväznosti na priamu voľbu prezidenta
1

POSLUCH, M., CIBULKA, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. 3. vyd., Šamorín : Heuréka,
s.219.
2
Parlamentnú formu vlády v Slovenskej republike môžeme napríklad odvodiť od čl. 2 ods.1 Ústavy,
prvého oddielu piatej hlavy Ústavy, čl. 113 až 117 Ústavy. Ústavný súd sa k tomu vyslovil napríklad
v bode 24 uznesenia sp. zn. PL. ÚS 14/06.
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nedošlo k naštrbeniu „právnych doktrín“ parlamentnej formy vlády vyjadrených v právnej vede.
Súčasťou príspevku bude aj krátka úvaha o novele Ústavy ústavným zákonom č. 356/2011 Z. z.,
ktorá sa týkala posilnenia kompetencií prezidenta vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky (ďalej len
„vláda“) a súčasne obmedzenia určitých právomocí moci zákonodarnej na voči moci výkonnej.
Hlavným účelom príspevku bude zhodnotenie súčasného právneho a faktického stavu aj
v nadväznosti na viaceré výklady ústavného súdu a priame novely Ústavy vo vzťahu ku
kompetenciám prezidenta, a či nie je na mieste aj v právnej vede začať uvažovať o odklone formy
vlády v Slovenskej republike od parlamentnej smerom k niektorej z modifikovaných foriem
prezidentskej formy vlády.
2

ÚVAHY O POSTAVENÍ PREZIDENTA V PARLAMENTNEJ FORME VLÁDY
A CHÁPANÍ ROZSAHU JEHO KREAČNÝCH PRÁVOMOCÍ
Napriek tomu, že Ústava formu vlády Slovenskej republiky výslovne neuvádza, jej vyvodenie
je jednoducho možné z obsahu Ústavy a zo vzájomného usporiadania a vzťahov medzi najvyššími
3
4
ústavnými orgánmi. V Parlamentnej forme vlády je pozícia prezidenta vždy dávaná do kontextu
s dominantným postavením parlamentu. Hlava štátu, ktorou je v Slovenskej republike prezident
Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“), nie je podľa ústavnej úpravy, ktorá sa plne stotožňuje
s definíciou hlavy štátu v parlamentnej forme vlády, zodpovedná za výkon svojej funkcie,
s výnimkou zodpovednosti za úmyselné porušenie ústavy. Prezident by mal v zmysle právnej teórie
pôsobiť ako arbiter v sporoch medzi zákonodarnou a výkonnou mocou, pričom jeho postavenie by
sa dalo charakterizovať ako štvrtá neutrálna moc v štáte. Na rozdiel od prezidentskej formy vlády,
nie je pre hlavu štátu v parlamentnej forme vlády typické kreovanie prostredníctvom priamej voľby
občanmi.
V ústavnom systéme Slovenskej republiky je prezident zaradený medzi výkonnú moc spolu
s vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Treba konštatovať, že ústavný vývoj od prijatia
Ústavy v roku 1992 znamenal aj v postavení prezidenta niekoľko zlomových bodov, čo sa prejavilo
predovšetkým prijatím ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ktorým sa zaviedla priama voľba
5
prezidenta a súčasne sa zaviedol inštitút kontrasignácie niektorých rozhodnutí prezidenta , ako aj
prijatím ústavného zákona č. 356/2011 Z. z., prostredníctvom ktorého sa v značnej posilnilo
postavenie prezidenta voči vláde a súčasne sa nepriamo odobrala kompetencia národnej rade vo
vzťahu kontroly voči vláde, ktorej nebola vyslovená dôvera.
Prvýkrát sa začalo hovoriť o miernom odklone od klasického modelu hlavy štátu
v parlamentnej forme vlády aj v nadväznosti na prijatie priamej voľby prezidenta občanmi, s čím je
samozrejme spojená väčšia miera legitimity. Zmena spôsobu voľby prezidenta na priamu voľbu
občanmi určite zohrala značnú rolu pri rozhodovaní ústavného súdu, čo môžeme vidieť vo viacerých
6
odôvodneniach, na ktoré budeme neskôr poukazovať.
Hlava štátu podľa dlhodobo používaných zásad vyjadrených v právnej vede v parlamentnej
forme vlády nebýva ani jediným a ani hlavným nositeľom výkonnej moci, ale predovšetkým
reprezentantom štátu navonok i dovnútra a vo vzťahoch legislatívy a exekutívy má spravidla úlohu
3

PALÚŠ, I., SOMOROVÁ, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. Košice : Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika,2002, 261-262.
4
CIBULKA, Ľ. a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky (štátoveda). Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, 2013,46-49.
5
Do prijatia ústavného zákona č. 9/1999 Z. z. si Národná rada Slovenskej republiky 3/5 väčšinou
hlasov poslancov volila prezidenta. Avšak vďaka politickej kríze, v ktorej sa nenašla zhoda na
kandidátovi, ktorého by podporila kvalifikovaná väčšina poslancov, došlo k ústavnej zmene,
prostredníctvom ktorej sa zakotvila aj v podmienkach parlamentnej formy vlády priama voľba
prezidenta. Treba konštatovať, že Slovenská republika nie je jediná krajina s parlamentnou formou
vlády, ktorá pristúpila k riešeniu politickej krízy presunom voľby zo zastupiteľského orgánu na
priamu voľbu občanmi. V Českej republike prijatím ústavného zákona č. 71/2012 Sb., ktorým sa
menil ústavný zákon č. 1/1993 Sb. Ústava Českej republiky sa prijala rovnako priama voľba
prezidenta.
6
Porovnaj výklad Ústavného súdu Slovenskej republiky v bode 37 v PL. ÚS 4/2012 z 24. októbra
2012, kde priamo vo svojom odôvodnení upozorňuje a opiera sa o skutočnosť, že od účinnosti
ústavného zákona č. 9/1999 Z. z. je prezident priamo volený občanmi, a teda nesúhlas prezidenta
s určitým návrhom národnej rady je preto vo svojej podstate rovnako legitímne rozhodnutie, akým
je podpora takéhoto návrhu zo strany národnej rady.
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7

sprostredkovateľa (arbitra) pri riešení ústavných konfliktov .Aspoň takto sa zvykne definovať
v klasickej právnej teórii postavenie prezidenta v parlamentnej forme vlády. My však môžeme už
v súčasnosti konštatovať, že aj v nadväznosti na príslušnú judikatúra ústavného súdu a ústavné
zmeny predovšetkým ústavným zákonom č. 9/1999 Z. z. a ústavným zákonom č. 356/2011 Z. z.
v Ústave, prezident v Slovenskej republike nie je len arbitrom sporov medzi jednotlivými zložkami
8
moci, ale aktívnym vykonávateľom a predstaviteľom výkonnej moci. Už dávno nevykonáva bežnú
notoriálnu funkciu, ktorá sa v právnej teórii definuje ako prijímanie a deklaratórne využívanie svojej
kompetencie pri ustanovovaní kandidátov do rôznych funkcií v rámci výkonu verejnej moci, ale
aktívne sa zapája do politického diania v krajine a častokrát nerieši spory medzi jednotlivými
zložkami moci, ale sám v nich ako účastník „stretu politických postojov“ aj vystupuje.
Aj z vyššie uvedeného je v súčasnosti veľmi ťažké hodnotiť vzťahy v rámci šiestej hlavy
Ústavy, v ktorej sa v prvom oddiele nachádza prezident a v druhom oddiely vláda, ktorá je v čl. 108
Ústavy charakterizovaná ako vrcholný orgán výkonnej moci. Ústavný súd v tejto súvislosti vo svojom
9
výkladovom rozhodnutí ÚS I. 5/93 konštatoval, že hoci je vláda najvyšším orgánom výkonnej moci ,
10
ústavné postavenie prezidenta je v skutočnosti dominantné voči ústavnému postavenie vlády.
V úvode je podľa môjho názoru ešte potrebné sa zamyslieť nad kreačnou, resp. menovacou
právomocou prezidenta. V zásade nie je možné plošne konštatovať, že na akýkoľvek druh kreačnej
právomoci prezidenta by sa mali používať rovnaké výkladové pravidlá. Obzvlášť nie, pokiaľ stále
tvrdíme a nachádzame to aj v odôvodneniach ústavného súdu, že Slovenská republika je
parlamentnou formou vlády.
Celý rad kreačných právomoci prezidenta by sa dal aj s použitím metód analýzy, syntézy
a interpretácie používanej v právnej vede rozdeliť nasledovne:
a) ústavné kompetencie prezidenta, ktoré môže uplatniť na základe vlastnej úvahy a bez
návrhu iného ústavného subjektu alebo orgánu,
b) ústavné kompetencie, prezidenta, ktoré môže uplatniť len na návrh iného ústavného
11
subjektu alebo orgánu.
Podľa môjho názoru by sa pri akýchkoľvek úvahách o posudzovaní rozsahu kreačných
právomocí malo okrem vyššie uvedeného prihliadať aj v nadväznosti na parlamentnú formu vlády na
nasledujúce kritéria:
a) či prezidentovi návrh na menovanie kandidáta navrhuje orgán v rámci moci výkonnej
alebo iných zložiek moci,
b) či prezident má po vymenovaní kandidáta do funkcie právomoc kontrolovať výkon jeho
verejnej funkcie,
c) či môže prezident vymenovaného kandidáta odvolať na základe vlastného rozhodnutia
po splnení zákonných podmienok,
d) alebo či môže prezident konať až potom, čo dostal návrh na odvolanie vymenovaného
kandidáta z funkcie.
12
V odlišnom stanovisku ústavných sudcov Lubyho a Orosza k výkladovému rozhodnutiu
ústavného súdu sa nachádza ešte iná možnosť posudzovania rozsahu kreačných právomoci
prezidenta, ktorá by pri posudzovaní kreačných právomoci mala závisieť od:
a) od ústavného postavenia a právomocí ústavného orgánu, ktorý prezidentovi návrh na
vymenovanie v konkrétnom prípade predkladá,

7

SVÁK, J., CIBULKA, Ľ.: Ústavné právo Slovenskej republiky. 1. vyd., Žilina: EUROKÓDEX, 2006.
372-373.
8
Vláda Slovenskej republiky je v čl. 108 Ústavy charakterizovaná ako vrcholný orgán výkonnej
moci. V súčasnosti stojí otázka, kto je najvyšších orgánom výkonnej moci, keďže aj vláda aj
prezident sa nachádzať v šiestej hlave Ústavy zaradenej do výkonnej moci. Po prijatí ústavného
zákona č. 356/2011 Z. z. sa ešte viac otvorila otázka o „najvyššom orgáne výkonnej moci“, ktorú by
bolo potrebné jednoznačne zadefinovať v rámci parlamentnej formy vlády v Slovenskej republike.
9
Ústava pôvodne obsahovala ustanovenie o tom, že vláda je najvyšším orgánom výkonnej moci,
avšak po zmene priamej voľby prezidenta občanmi sa v Ústave jej postavenie označilo už „len“ ako
vrcholný orgán výkonnej moci.
10
POSLUCH, M., CIBULKA, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. Šamorín: Heuréka, 2009.s. 248
11
DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 2. vyd. Šamorín: Heuréka, 2007. s. 756
12
PL. ÚS 4/2012. Odlišné stanovisko sudcu Jána Lubyho a sudcu Ladislava Orosza.
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b)

od ústavou a zákonmi vymedzených vzťahov medzi ústavným činiteľom, resp. štátnym
funkcionárom, ktorý má byť vymenovaný, a na druhej strane ústavným orgánom, ktorý
prezidentovi návrh na vymenovanie predkladá, a tiež samotným prezidentom,
c) od ústavného postavenia prezidenta a jeho ústavných funkcií (povinností), ktoré plní (má
plniť) pri výkone svojich kreačných právomocí.
Na vyššie uvedenom ponímanom modelovom delení rozsahu kreačných právomocí a ich
limitov prezidenta vidno, že pre zachovanie doktrinálneho postavenia prezidenta v parlamentnej
forme vlády, mohol by sa aj ústavný súd vo svojich rozhodnutiach opierať aspoň o časť tohto
delenia. V prípade, ak by došlo k neakceptovaniu trojdelenia moci pri výkone kreačných právomoci
prezidenta, mohla by sa v značnej miere naštrbiť povaha parlamentnej formy vlády v Slovenskej
republike.
3

VPLYV JUDIKATÚRY NA KREAČNÚ PÔSOBNOSŤ PREZIDENTA
Vyššie som sa snažila stručne uviesť niekoľko prístupov ku definovaniu prezidenta
v parlamentnej forme vlády, jeho odklonov od klasického definovania a náhľady na to, na základe
akých kritérií by sa dal klasifikovať rozsah kreačných právomoci prezidenta aj na účely výkladových
stanovísk ústavného súdu. V tejto časti by som sa rada venovala niekoľkým výkladovým
rozhodnutiam ústavného súdu, ktorý dal jednoznačnú odpoveď na to, kde sú limity v rámci
kreačných právomoci prezidenta, ako sa ústavný súd pri odôvodneniach svojich rozhodnutí
vysporiadal s tým, že Slovenská republika je uvádzaná v právnej teórii ako parlamentná forma
13
vlády , ako aj to, či takéto rozhodnutia v konečnom dôsledku nebudú mať dopad na odklon od
klasických postulátov vyjadrených v poučkách právnej vedy, kde sa Slovenská republiky definovala
ako parlamentná formy vlády.
3. 1. UZNESENIA ÚSTAVNÉHO SÚDU ZAOBERAJÚCE SA KREAČNOU PRÁVOMOCOU
PREZIDENTA MEDZI ZLOŽKAMI VÝKONNEJ MOCI
V tejto časti by som sa venovala tým rozhodnutia ústavného súdu, ktoré vo svojej podstate
mali súvis s kreačnou kompetenciou prezidenta, avšak len v priamej súvislosti s vládou, ako
orgánom výkonnej moci. Ako prvé by sa patrilo aspoň spomenúť uznesenie ústavného súdu I. ÚS
58/94 zo dňa 6. marca 1995, kde ústavný súd podal výklad čl. 116 ods. 3 Ústavy, ktorý sa týkal
povinnosti prezidenta odvolať člena vlády potom, ako mu v zmysle čl. 113 Ústavy bola vyslovená
nedôvera Národnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“). Pri tomto výkladovom
rozhodnutí ústavného súdu nie je potrebné sa viac pozastavovať, keďže aj formulácia v rámci
Ústavy pri tomto článku bola jednoznačná a vychádzala zo základných znakov parlamentnej formy
vlády a to striktnou kontrolou parlamentu voči vláde a možnosti jej odvolania bez ohľadu na
posúdenie tohto rozhodnutia prezidentom.
Pri výklade čl. 116 ods. 4 Ústavy sa ústavný súd pri svojom rozhodovaní opieral o základné
charakteristiky parlamentnej formy vlády, pričom jasne odlišoval rozdiel vzťahov zákonodarnej moci
voči moci výkonnej a vzťahov v rámci moci výkonnej navzájom. V uznesení sp. zn. I. ÚS 39/93 zo
dňa 28. septembra 1993 ústavný súd konštatoval, že prezident nie je povinný na návrh predsedu
vlády odvolať člena vlády. Toto rozhodnutie ako prvé viedlo k naštrbeniu klasického modelu
parlamentnej formy vlády smerom k prezidentskému modelu, keďže prezident nemusel vyhovieť
návrhu predsedu vlády na odvolanie člena vlády. Treba pripomenúť, že v parlamentnej forme vlády
je za činnosť jednotlivých členov vlády priamo zodpovedný predseda vlády. Takáto forma
odmietnutia návrhu prezidentom od predsedu vlády je typická pre prezidentskú formu vlády a nie
pre parlamentnú, keďže v prezidentskej forme vlády je za činnosť vlády zodpovedný prezident.
Ku kreačnej pôsobnosti prezidenta ústavný súd na základe žiadosti vlády podal výklad čl.
14
102 ods. 1 písm. h) Ústavy. Spor nastal v tom, že prezident odmietol vymenovať kandidáta
schváleného národnou radou a ktorého mu navrhla vláda na vymenovanie do funkcie viceguvernéra
Národnej banky Slovenska, keďže podľa vlády mal prezident pri výkone svojich právomoci právo

13

Napríklad POSLUCH, M., CIBULKA, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. 2. vyd., Šamorín :
Heuréka, 2006. s. 255. PALÚŠ, I., SOMOROVÁ, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. Košice:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2002. s. 261-262. FRIDRICH, B., MOKRÁ, L.: Praktikum
ústavného práva Slovenskej republiky. Šamorín : Heuréka, 2011. s. 110.
14
Porovnaj DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 2 vyd. Šamorín : Heuréka,
2007, s. 764-774.
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skúmať len dodržanie procesného postupu v súlade s príslušnými právnymi predpismi, avšak
15
nemohol preskúmavať obsah takéhoto návrhu a teda odmietnuť navrhnutého kandidáta.
Vláda, ako navrhovateľ sa opierala pri zdôvodňovaní svojho rozhodovania presne
o ustanovenia o parlamentnej forme vlády, kde uviedla, že niet pochýb o tom, že Slovenská
republika je vyššie uvedenými slovami ústavného súdu „parlamentnou demokraciou“, kde je
výkonná moc zverená do rúk vlády s úplne odlišnou legitimitou akú má prezident republiky. Napriek
tomu každý štát má plné oprávnenie naprojektovať taký model parlamentnej formy vlády, aký mu
vyhovuje vzhľadom na jeho ústavné tradície i potreby riadenia spoločnosti. Slovenská republika sa
rozhodla, že prezident Slovenskej republiky bude participovať aj na realizácii výkonnej moci, čomu
zodpovedá aj jeho zakomponovanie do jednej hlavy ústavy spolu s vládou.
Kľúčom k dešifrovaniu rozsahu participácie prezidenta na realizácii výkonnej moci a teda aj ústavnej
zodpovednosti za jej kvalitné plnenie je samotná ústava. Ak ústava priznáva prezidentovi určitú
participáciu na realizácii výkonnej moci, potom je plne odôvodnená aj jeho právomoc v personálnej
16
oblasti.
Ústavný súd sa pri odôvodnení svojho výkladu v sp. zn. PL. ÚS 14/06 zo dňa 23.
septembra 2009 musel vysporiadať s vyššie uvedeným stanoviskom vlády a teda zdôvodňoval
vzťah medzi jednotlivými orgánmi výkonnej moci a súčasne hodnotil vzťahy medzi vládou
17
a prezidentom v parlamentnej forme vlády.
Treba konštatovať, že ústavný súd v tomto prípade podal aj v zmysle základných zásad
právneho štátu taký výklad, ktorý umožnil prezidentovi v prípade, ak by dospel k záveru, že
navrhnutý kandidát na funkciu nespĺňa zákonné predpoklady, takémuto návrhu vlády nevyhovieť.
V tomto prípade podľa môjho názoru môžeme konštatovať, že nedošlo k zásadnému zlomu
v chápaní parlamentnej formy vlády, aj keď pri posudzovaní tohto prípadu spolupôsobila národná
rada pri podávaní návrhu kandidáta prezidentovi. Hlavný právny spor v tomto prípade bol medzi
zložkami výkonnej moci a teda vládou a prezidentom, pričom na naplnenie čl. 2 ods. 2 Ústavy je
správne, že prezident môže pôsobiť ako posledné „právne sito“ a preskúmavať nielen zákonnosť
procesu voľby jednotlivých kandidátov, ale aj splnenie zákonných nárokov kladených na
akéhokoľvek kandidáta.
3.2

UZNESENIA ÚSTAVNÉHO SÚDU ZAOBERAJÚCE SA KREAČNOU PRÁVOMOCOU
PREZIDENTA MEDZI ZLOŽKAMI MOCI ZÁKONODARNEJ A VÝKONNEJ
Zámerne som sa snažila rozdeliť výkladové rozhodnutia ústavného súdu podľa toho, či
právny spor nastal medzi zložkami moci výkonnej a touto podkapitolou, v rámci ktorej budem
rozoberať výklad ústavného súdu, ktorý riešil právny spor o výklad ústavy a kompetencií prezidenta
18
medzi mocou zákonodarnou a mocou výkonnou .
Dňa 24. októbra 2012 podal ústavný súd v sp. zn. PL. ÚS 4/2012 výklad čl. 102 ods. 1
písm. t) a čl. 150 Ústavy, ktorý sa týkal toho, či má prezident povinnosť vymenovať kandidáta do
funkcie generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“) aj

15

Vláda v návrhu uvádzala, že prezident má v celom procese menovania funkcionárov v zmysle
Ústavy len notoriálny charakter, teda slúži len na overenie súhlasu postupu vlády a národnej rady.
Teda môže skúmať to, či bol celý kreačný proces zo strany týchto dvoch kolegiálnych orgánov
v súlade s príslušnými právnymi predpismi, avšak podľa navrhovateľov nemôže posudzovať ich
obsah a dokonca z dôvodu materiálnej účasti národnej rady na menovacej procedúre by nemal byť
priestor pre vecné preskúmanie jednotlivých zákonných náležitosti prezidenta vôbec prípustný.
16
PL. ÚS 14/06 zo dňa 23. septembra 2009. Odôvodnenie návrhu vlády na začatie konania.
17
Ústavný súd v uznesení PL. ÚS 14/06 vo vzťahu k znakom parlamentnej formy vlády uviedol:
„Výkonná moc je v parlamentnom systéme Slovenskej republiky rozdelená medzi hlavu štátu a
vládu, pričom vzťah týchto dvoch zložiek exekutívy k vláde a ich vzťah navzájom charakterizuje
pojem dualizmus výkonnej moci. Ústava neustanovuje žiadnu hierarchiu v postavení týchto
orgánov, ktoré vedľa seba pôsobia (relatívne) samostatne a ústava formuluje niektoré ich vzájomné
vzťahy.“.
18
K otázke diskrécie prezidenta pri menovacích právomociach pozri v Českej republike rozsudok
Nejvyššího správního soudu 4 Aps 3/2005, v Poľsku rozhodnutie ústavného tribunálu SK 37/08
alebo v Maďarsku rozhodnutia ústavného súdu 48/1991 a 36/1992.
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19

v prípade, ak voľba prebehla v súlade s príslušnými zákonmi
a kandidát spĺňal zákonom
požadované predpoklady.
Ústavný súd vydal v tejto veci nasledovný výklad: Prezident Slovenskej republiky je
povinný zaoberať sa návrhom Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie generálneho
prokurátora Slovenskej republiky podľa čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky, a ak bol zvolený
postupom v súlade s právnymi predpismi, v primeranej lehote buď vymenovať navrhnutého
kandidáta, alebo oznámiť Národnej rade Slovenskej republiky, že tohto kandidáta nevymenuje.
Nevymenovať kandidáta môže len z dôvodu, že nespĺňa zákonné predpoklady na vymenovanie,
alebo z dôvodu závažnej skutočnosti vzťahujúcej sa na osobu kandidáta, ktorá dôvodne
spochybňuje jeho schopnosť vykonávať funkciu spôsobom neznižujúcim vážnosť ústavnej
funkcie alebo celého orgánu, ktorého má byť táto osoba vrcholným predstaviteľom, alebo
spôsobom, ktorý nebude v rozpore so samotným poslaním tohto orgánu, ak by v dôsledku
tejto
skutočnosti
mohol
byť
narušený
riadny
chod
ústavných
orgánov
Prezident uvedie dôvody nevymenovania, pričom tieto nesmú byť svojvoľné.
Prečo je možné toto výkladové rozhodnutie považovať za relatívne vážne naštrbenie
základných pilierov, ktoré charakterizujú parlamentnú formu vlády?
Na rozdiel od predchádzajúcich výkladových rozhodnutí ústavného súdu toto môžeme
považovať za také, ktoré podľa môjho názoru môže vnášať miernu nerovnováhu medzi doterajšie
nastavenie vzťahov medzi priamo volenými poslancami národnej rady a priamo voleným
20
prezidentom
v podmienkach parlamentnej formy vlády. Aj z tohto dôvodu bolo k tomuto
výkladovému rozhodnutia ústavného súdu pripojených viacero odlišných stanovísk sudcov, pričom
niektoré odôvodňovali svoje odlišné stanovisko aj základnými znakmi vyjadrenými v právnej vede v
21
parlamentnej forme vlády .
Ako som v druhej kapitole tohto príspevku uviedla, pri rozsahu posudzovania možnosti
diskrécie prezidenta by určitú mieru mala zohrávať aj otázka deľby moci, vzťahy medzi orgánmi,
ktoré spolupôsobia pri ustanovovaní do určitých funkcií a ich vzťahy po ustanovení do funkcií.
Pri tejto téme mi nedá opomenúť jeden dôležitý fakt, ktorý je typický pre parlamentnú formu
vlády a to, že kontroluje činnosť orgánov, pri ktorých spolupôsobí pri menovaní a možnosť
vyvodzovania zodpovednosti voči niektorým verejným funkcionárom. Funkcia generálneho
prokurátora je špecifická ešte v tom, že prezident vo vzťahu ku generálnemu prokurátorovi nemá po
jeho vymenovaní žiaden právny vzťah ani dosah na vykonávanie jeho funkcie . Dokonca bez návrhu
národnej rady ho nemôže ani odvolať.
19

K prípadu voľby generálneho prokurátora v roku 2011 sa ústavný súd niekoľkokrát vyjadroval.
Napríklad vo veci účelovej zmeny zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.
o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o rokovacom poriadku“) alebo procesného porušenia tajnej voľby, prípadne nedostatočného
posúdenia kvóra poslancov pri vyhlasovaní výsledkov volieb. Pozri napríklad PL. ÚS 95/2011, IV.
ÚS 433/2012.
20
V odlišnom stanovisku k sp. zn. PL. ÚS 4/2012 sudkyňa Gajdošíková uviedla, že ústavné zmeny
napríklad vo forme priamej voľby prezidenta občanmi podľa jej názoru nemali za následok zmenu
formy vlády smerom k prezidentskej forme vlády; prezident naďalej reprezentuje „neutrálnu moc“,
ktorá plní nezastupiteľnú funkciu vo vzťahu k národnej rade, vláde a k súdnej moci stále v intenciách
tradičných prerogatív hlavy štátu v parlamentnej forme vlády. Aj z tohto dôvodu sudkyňa s týmto
výkladom ústavného súdu nesúhlasila a uviedla, že takáto zmena vo fungovaní v parlamentnej
forme vlády nie je možná prostredníctvom výkladu ústavného súdu, ale len prostredníctvom priamej
zmeny Ústavy.
21
Sudcovia Luby a Orosz vo svojom odlišnom stanovisku ku PL. ÚS 4/2012 uviedli: Parlamentnú
formu vlády vo všeobecnosti predovšetkým charakterizuje dominantné postavenie priamo občanmi
legitimovaného parlamentu v systéme ústavných orgánov. Dominantné postavenie národnej rady v
systéme ústavných orgánov Slovenskej republiky potvrdzuje jednak vnútorná štruktúra Ústavy
Slovenskej republiky, ako aj rozsah a kvalita právomocí, ktoré ústava národnej rade zveruje. Za
týchto okolností prelomenie legitímne vyjadrenej vôle národnej rady, ktorej ústavná legitimita je
odvodená priamo od občanov, zo strany iného ústavného orgánu, a teda aj prezidenta, bez
výslovnej ústavnej úpravy môže prichádzať do úvahy len celkom výnimočne. Musí ísť o také
ústavne akceptovateľné dôvody, ktoré nie sú spôsobilé spochybniť dominantné postavenie národnej
rady v systéme ústavných orgánov a ktoré zároveň v plnom rozsahu zodpovedajú funkciám, resp.
povinnostiam, ktoré ústava prezidentovi zveruje v súvislosti s výkonom jeho kreačných právomocí.
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Na rozdiel od národnej rady, ktorá môže navrhnúť po splnení zákonných podmienok
prezidentovi odvolanie generálneho prokurátora, okrem iného v zmysle § 2 ods. 2 písm. k) zákona
o rokovacom poriadku patrí do kontrolnej pôsobnosti národnej rady rokovanie o správach
generálneho prokurátora o stave zákonnosti v Slovenskej republiky, ktorú generálny prokurátor v
zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov podáva
národnej rade raz za rok, z § 53 ods. 2 tohto zákona vyplýva oprávnenie výborov národnej rady
pozývať na svoje schôdze generálneho prokurátora a vyžadovať od neho vysvetlenia, správy a
potrebné podklady, pričom generálny prokurátor je povinný prísť na schôdzu výboru, podať
požadované vysvetlenia a správy a predložiť požadované podklady. V zmysle § 131 ods. 1 zákona
o rokovacom poriadku môžu poslanci národnej rady v rámci hodiny otázok klásť aktuálne otázky aj
generálnemu prokurátorovi, ktorý je povinný na ne odpovedať. To znamená, že nie je možné hovoriť
nielen o rovnocennom vzťahu pri ustanovovaní do funkcií, ale aj pri kontrole výkonu zo strany
národnej rady a prezidenta vo vzťahu ku generálnemu prokurátorovi.
Ústavný súd podľa môjho názoru bez ústavnej zmeny čiastočne zasiahol do parlamentnej
formy vlády, tak ako ju máme definovanú v rôznych odborných právnických publikáciách a vytvoril
tak priestor na uvažovanie aj v právnej vede o tom, že Slovenská republika nie je a po aplikácii tohto
výkladu ústavného súdu de constitutione parlamentnou formou vlády.
Hlavný problém, ktorý môže aj do budúcnosti spôsobiť tento výklad je ten, že prezident už
nebude pôsobiť len ako štvrtá neutrálna moc v štáte a riešiť spory medzi zákonodarnou a výkonnou
mocou, ale bude môcť sa aktívne zapájať do akéhokoľvek, aj politického sporu. Takýmto výkladom
sa vytvoril priestor pre prezidenta poprieť perfektný návrh kandidáta na určitú verejnú funkciu
navrhnutého národnou radou a to nielen z dôvodu, že kandidát by nespĺňal zákonom stanovené
predpoklady, ale na základe iných, možno aj politických dôvodov. Ústavný súd síce stanovil, že
dôvody neustanovenia kandidáta do určitej verejnej funkcie nesmú byť svojvoľné, avšak akákoľvek
„závažná skutočnosť“ napríklad aj disciplinárne previnenie kandidáta z minulosti, by mohli tak dávať
prezidentovi právomoc subjektívneho hodnotenia navrhnutého kandidáta.
Na účely tohto príspevku je potrebné sa pozastaviť nad tým, že voči sebe stoja dva
ústavné orgány, priamo volené občanmi, ktoré sú reprezentantmi rôznych druhov moci
v parlamentnej forme vlády. Takýmto výkladom sa čiastočne odoberá dominantné postavenie
parlamentu v parlamentnej forme vlády a umožňuje zástupcovi výkonnej moci negovať jeho
rozhodnutia. Podľa môjho názoru v tomto prípade už nie je možné uvažovať o klasickom delení
orgánov medzi zložky zákonodarnej moci a výkonovej podľa dogiem stanovených v právnej vede
a od toho sa odvíjajúci sa komplex právomocí.
4

NIEKOĽKO POHĽADOV NA KREAČNÚ PRÁVOMOC PREZIDENTA
V tejto kapitole sa v žiadnom prípade nechcem pasovať do pozície sudcu ústavného súdu
a už vôbec nie popierať ich výkladové rozhodnutie. Rada by som v tejto kapitole načrtla niekoľko
zaujímavých pohľadov, ktoré sa zaoberali definovaním parlamentnej formy vlády a ktoré by bolo
možné použiť pred vynesením výkladových rozhodnutí ústavného súdu tak, aby bola zachovaná
tradičná parlamentná forma vlády v Slovenskej republike.
Profesor Cibulka sa častokrát venuje vo svojich odborných článkoch definovaniu
parlamentnej formy vlády a determinovaniu vzťahov medzi národnou radou a prezidentom, kde
uvádza, že z pohľadu ústavnoprávnej teórie je postavenie hlavy štátu analogicky ako postavenie
Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky determinované formou vlády. Vo
všeobecnosti panuje zhoda, že Slovenská republika je štátom s parlamentnou formou vlády.
Novelami ústavy sa pôvodné zakotvenie parlamentnej formy vlády dotváralo a podstatne priblížilo
22
ku klasickému modelu parlamentnej formy vlády“
Z filozofických diel je vhodné v tejto veci poukázať na dielo Kelsena, ktorý sa snažil
rozoberať mieru legitimity a jej postavenie pri priamo volenom prezidentovi a priamo volenom
zastupiteľskom orgáne, kde uviedol, že „svoj najúplnejší výraz nachádza skutočne demokratická
23
myšlienka ochrany menšín v rámci reprezentatívnej demokracie v princípe proporcionality,“ Teda
na účely posledného výkladového rozhodnutia ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 4/2012 by sa podľa
Kelsena malo postupovať tak, že rozhodnutie perfektného návrhu kandidáta na určitú funkciu od
22

SVÁK, J., CIBULKA, Ľ.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Osobitná časť. 3. rozšírené vyd.
Žilina : EUROKÓDEX, 2009, s. 639-640
23
KELSEN, H.: Vom Wesen und Wert der Demokratie. Tuebingen: Verlag von JCB Mohr, 1920, s.
12, 13 a 20.
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zákonodarného orgánu, ktorý by spĺňal všetky zákonné predpoklady, nemohol prezident odmietnuť
s použitím akýchkoľvek subjektívnych hodnotení. To by podľa Kelsena mohlo naštrbiť postavenie
najlegitímnejšieho orgánu, ktorý reprezentuje názor a vôľu všetkých občanov, na rozdiel od priamo
voleného prezidenta, ktorý reprezentuje len časť suverénov- občanov.
Rovnako sa mohol ústavný súd pri svojom rozhodovaní zaoberať aj otázkou vyvodzovania
ústavno-politickej zodpovednosti vo vzťahu k prezidentovi a vo vzťahu k národnej rade. V právnej
teórii je prezident v parlamentnej forme vlády definovaný ako ústavný orgán, ktorý nie je za svoju
činnosť ústavno-politický zodpovedný. Ústavný súd Českej republiky vo svojom náleze zo dňa 20.
júna 2000, sp. zn. PL. ÚS 14/01 vyjadril, že v podmienkach zastupiteľskej demokracie by mal mať
prednosť orgán politicky zodpovedný pred orgánom politicky nezodpovedným. Vychádzajúc z tohto
tvrdenia a s použitím poznatkov o parlamentnej forme vlády mohol ústavný súd dospieť k úplne
odlišnému výkladu, ktorý by nespôsoboval pochybnosti o tom, či Slovenská republika je aj po jeho
výkladovom stanovisku parlamentnou formou vlády.
5

ZÁVER
V príspevku som sa snažila stručne načrtnúť definície vzťahov medzi jednotlivými zložkami
moci pôsobiacimi v parlamentnej forme vlády, ich súčasnú ústavnú úpravu, analyzovať výkladové
rozhodnutia ústavného súdu, ktorých dôsledkom je podľa môjho názoru v súčasnosti
neaplikovateľná definícia Slovenskej republiky vyjadrená v právnej vede ako parlamentnej formy
vlády.
Analýzou posledného rozhodnutia ústavného súdu v sp. zn. PL. ÚS 4/2012 som dospela
k záveru, že bez akejkoľvek ústavnej zmeny nadobudol prezident oveľa širší rozsah kreačných
právomoci, čo vo svojej podstate nemusí mať oporu v parlamentnej forme vlády. Ústavný súd
prostredníctvom svojho výkladu umožnil prezidentovi neakceptovať perfektný návrh kandidáta na
vymenovanie do určitej verejnej funkcie od národnej rady a umožnil mu okrem posudzovania
splnenia zákonných predpokladov na výkon funkcie hodnotiť aj iné, napríklad osobnostné hľadisko
kandidáta. Takýmto spôsobom sa podľa môjho názoru Slovenská republika v značnej miere
odklonila od klasického ponímania hlavy štátu v parlamentnej forme vlády, ktorý by podľa postulátov
vyjadrených v právnej vede mal pôsobiť ako neutrálna štvrtá moc, ktorá má byť predovšetkým
garantom riešenia sporov medzi zákonodarnou mocou a výkonnou. Súčasne sa v právnej vede
postavenie prezidenta v parlamentnej forme vlády považuje za slabé, čo po aplikácii tohto
rozhodnutia ústavného súdu určite nie je možné jednoznačne konštatovať. Na tomto mieste potom
však ostáva aj otázka, či nie je potrebné pristúpiť k zvyšovaniu miery vyvodzovania zodpovednosti
za činnosť prezidenta v nadväznosti na neustále sa rozširujúci komplex jeho právomoci.
Okrem judikatúry ústavného súdu pri posudzovaní odklonu Slovenskej republiky od
parlamentnej formy vlády netreba zabúdať aj na novelizáciu Ústavy ústavným zákonom č. 356/2011
24
Z. z., na ktorú poukázal aj vo svojom príspevku B. Balog .
Aj vzhľadom na vyššie uvedené je možné konštatovať, že v súčasnosti je parlamentná
forma vlády v Slovenskej republike na polceste k niektorým z foriem prezidentskej formy vlády,
avšak bez väčšej ústavnej zmeny. Je teraz na ústavodarcovi, či pristúpi k jasnejšiemu definovaniu
vzťahov medzi národnou radou, vládou a prezidentom, alebo sa bude musieť právna veda
definujúca Slovenskú republiku ako parlamentnú formu vlády sama prispôsobovať novým
poznatkom a trendom vo vývoji a vytvoriť jej tak novú definíciu, prípadne aj na nadväzujúce zmeny
Ústavy sa tejto úlohy chopí sám ústavný súd.
Použitá literatúra:
BALOG, B.: Transformácia ústavného systému Slovenskej republiky (?). Transformation of the
constitutional system of the Slovak Republic (?). [online] 2012 [cit. 11.04.2014] Dostupne na
http://ctp.uninova.sk/ctp.nsf/0/EC19ECAB13752A23C12579AB00427535/$FILE/CaKS_2-2011--clanok_05.pdf
CIBULKA, Ľ. a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky (štátoveda). Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. 2013,46-49.
24

BALOG, B.: Transformácia ústavného systému Slovenskej republiky (?). Transformation of the
constitutional system of the Slovak Republic (?). [online] 2012 [cit. 11.04.2014] Dostupne na
http://ctp.uninova.sk/ctp.nsf/0/EC19ECAB13752A23C12579AB00427535/$FILE/CaKS_2-2011--clanok_05.pdf
- 191 -

DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 2. vyd. Šamorín: Heuréka. 2007. s. 756
FRIDRICH,B., MOKRÁ, L.: Praktikum ústavného práva Slovenskej republiky. Šamorín: Heuréka.
2011. s. 110.
KELSEN, H.: Vom Wesen und Wert der Demokratie. Tuebingen: Verlag von JCB Mohr, 1920, s. 12,
13 a 20.
PALÚŠ, I., SOMOROVÁ, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. Košice: Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika. 2002, 261-262.
POSLUCH, M., CIBULKA, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. 3. vyd., Šamorín: Heuréka. s. 219.
SVÁK, J. – CIBULKA, Ľ.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Osobitná časť. 3. rozšírené vyd.
Žilina: EUROKÓDEX, 2009, s. 639-640
SVÁK, J., CIBULKA, Ľ., KLÍMA, K.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Všeobecná časť. 4.
atualizované vyd. Žilina : EUROKÓDEX. 2013
SVÁK, J., CIBULKA, Ľ.: Ústavné právo Slovenskej republiky. 1. vyd., Žilina: EUROKÓDEX, 2006.
372-373.
Kontaktné údaje:
Mgr. Martina Jančíková
martina.jancikova@flaw.uniba.sk
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Katedra ústavného práva
Šafárikovo námestie č. 6
810 00 Bratislava
Slovenská republika
Recenzenti:

JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.
JUDr. Marián Giba, PhD.

- 192 -

NEZÁVISLOSŤ SUDCU A JEHO VIAZANOSŤ PRÁVNYM
NÁZOROM SÚDU VYŠŠIEHO STUPŇA
Hana Magurová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autorka sa zaoberá problematikou nezávislosti sudcov súdov systému všeobecného
súdnictva v kontinentálnom právnom systéme. Poukazuje na problémy súvisiace s nezáväznosťou
súdnych rozhodnutí súdov vyšších stupňov v právnom poriadku Slovenskej republiky (s výnimkou
prípadov viazanosti súdu nižšieho stupňa právnym názorom súdu vyššieho stupňa alebo Ústavného
súdu Slovenskej republiky v tej istej veci a s výnimkou normatívnych rozhodnutí Ústavného súdu
Slovenskej republiky). Analyzuje vzťah medzi princípom sudcovskej nezávislosti, garantovaným čl.
144 Ústavy Slovenskej republiky a záujmom na vytváraní konštantnej a stabilnej rozhodovacej
činnosti súdov ako predpokladu naplnenia princípu právnej istoty.
Kľúčové slová: nezávislosť sudcu, nezávislosť súdu, viazanosť právnym názorom súdu vyššieho
stupňa, záväznosť súdnych rozhodnutí, sudcovská tvorba práva, kontinentálny právny systém.
Abstract: An author deals with an issue of independence of general courts’ judges in a continental
legal system. She refers to problems related with nonbinding force of judicial decisions of superior`s
courts in Slovak legal system (with the exception of cases where courts of lower instance are in
concrete cases obliged to take into account the legal opinion of superior`s courts’ or Constitutional
Court’s decision and also with the exception of Constitutional Court`s normative decisions). She
analyses a relationship between the principle of independence of a judge guaranteed by Article 144
of the Constitution of Slovak republic and the interest in making stable case law as a presumption of
fulfilling the principle of legal certainty.
Key words: independence of a judge, independence of a court, binding to superior`s court legal
opinion, binding force of judgements, judicial law-making, continental legal system.
1

ÚSTAVNÁ A ZÁKONNÁ ÚPRAVA NEZÁVISLOSTI SUDCOV SÚDOV SYSTÉMU
VŠEOBECNÉHO SÚDNICTVA
Podľa článku 1 ods. 1 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava
SR“) je Slovenská republika zvrchovaný, demokratický a právny štát.
Jedným z definičných znakov právneho štátu je existencia a garancia práva jednotlivca
domáhať sa zákonom stanoveným spôsobom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde.
Právo na súdnu ochranu upravuje článok 46 ods. 1 Ústavy SR a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd.
V rámci garancie práva na súdnu ochranu v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktorá sa
1
začleňuje medzi krajiny s kontinentálnym typom právnej kultúry, dôležitú úlohu plnia ústavné
princípy, najmä princíp súdnej a sudcovskej nezávislosti.

1

V kontinentálnom právnom systéme, kde sa uplatňuje doktrína „lex scripta“ a dôsledne sa
dodržiava princíp trojdelenia štátnej moci, sa neprezumujú precedentné účinky súdnych rozhodnutí,
pretože súdne rozhodnutia stricto sensu nepredstavujú prameň práva, a preto nie sú formálne
všeobecne záväzné, vymáhateľné a ich nerešpektovanie sankcionovateľné. Sudcovia interpretujú
a aplikujú všeobecne záväzné a štátnou mocou vynútiteľné pravidlá správania sa, pričom v súlade
so zásadou zákazu denegatio iustitiae sú povinní rozhodnúť aj v prípadoch neúplnosti písaného
práva, ktoré z objektívnych dôvodov nepostihuje všetky potenciálne situácie. Z dôvodu dotvárania
práva postupne získavajú súdne rozhodnutia, najmä právne vety v nich obsiahnuté, predstavujúce
argumentačné jadro a tvoriace podklad konkrétneho rozhodnutia, kváziprecedenčný význam. Bližšie
pozri MAGUROVÁ, H. Sudcovská tvorba práva – vybrané aspekty, s. 255.
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Ako vyplýva z uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd SR“)
sp. zn. PL. ÚS 52/99 zo 4. júla 2000, predmetné ústavné princípy nie je možné oddeľovať, pretože
nezávislosť súdnej moci (od moci zákonodarnej a výkonnej) vytvára základný predpoklad pre
nezávislosť samotných sudcov. Ústavný súd SR zároveň zdôraznil, že nezávislosť súdov a sudcov
nemôžeme ponímať ako „výsadu“ súdnej moci ale ako nevyhnutný predpoklad naplnenia
zodpovednosti súdnej moci za plnenie úloh, ktoré súdnictvu v právnom štáte zverila Ústava SR
a príslušné právne predpisy, t. j. za výkon nestranného a spravodlivého súdnictva a tvorbu
spravodlivých súdnych rozhodnutí.
Nezávislosť sudcov môžeme charakterizovať ako nepodriadenosť sudcov pri výkone ich
právomocí a funkcií komukoľvek inému, resp. ako garanciu, že súdne rozhodnutia môžu byť
preskúmané (prípadne zmenené alebo zrušené) len súdom vyššej inštancie. Ako uviedli A. Bröstl
a kol. „predstava nezávislého sudcu má dva korene. Odvíja sa od neutrality sudcu ako záruky
spravodlivého, nestranného a objektívneho konania (procesu) a od zabezpečenia práv a slobôd
2
jednotlivca sudcom, ktorý je chránený pred politickou mocou.“
Súdna a sudcovská nezávislosť je upravená tak samotnou Ústavou SR, ako aj príslušnou
zákonnou úpravou (systém ústavných a zákonných záruk), pričom sa diverzifikuje vo vzťahu
3
k súdom a sudcom systému všeobecného súdnictva a Ústavnému súdu Slovenskej republiky
a jeho sudcom.
Ako vyplýva z abstraktu, na účely tohto príspevku som sa zamerala na nezávislosť sudcov
súdov systému všeobecného súdnictva a na problémy, ktoré súvisia s ich neviazanosťou (až na
zákonom stanovené výnimky) právnymi názormi súdov vyšších stupňov. Zaujímal ma najmä vzťah
medzi princípom sudcovskej nezávislosti na jednej strane a záujmom na vytváraní konštantnej
a stabilnej rozhodovacej činnosti súdov ako predpokladu naplnenia predvídateľnosti práva
a samotného princípu právnej istoty na strane druhej. Ako totiž uviedol Ústavný súd SR vo svojom
náleze sp. zn. 16/95 z 24. mája 1995 súčasťou predvídateľnosti práva je o. i. požiadavka, aby sa na
4
právne relevantnú otázku v rovnakých podmienkach dala rovnaká odpoveď, t. j. aby sa
porovnateľné (obdobné) situácie posudzovali po právnej stránke rovnakým spôsobom. Predmetná
požiadavka korešponduje aj názormi obsiahnutými v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva
(ďalej len „ESĽP“).
Nezávislosť súdov systému všeobecného súdnictva upravuje najmä čl. 141 ods. 1 Ústavy
SR, z ktorého vyplýva, že v Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy.
Osobitné ústavné ustanovenie hovorí aj o nezávislosti sudcov. Je ním čl. 144 ods. 1 Ústavy SR,
podľa ktorého: „Sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú viazaní
ústavou, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 a 5 a zákonom.“
Požiadavku nezávislosti sudcov pri výkone ich funkcie reflektuje aj čl. 145 ods. 4 Ústavy SR, ktorý
upravuje sľub, ktorý sudca skladá do rúk prezidenta Slovenskej republiky a ktorý znie: „Sľubujem na
svoju česť a svedomie, že sa budem spravovať ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými
zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala a ktoré boli vyhlásené spôsobom ustanoveným
zákonom, a zákonmi, budem vykladať zákony a rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia,
nezávisle a nestranne“.
Na ústavnú úpravu nadviazala aj zákonná úprava, nakoľko z § 2 ods. 1 zákona č. 385/2000
Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o sudcoch a prísediacich“) vyplýva, že sudca je predstaviteľom súdnej
moci, ktorý vykonáva právomoc súdu na nezávislom a nestrannom súde oddelene od iných štátnych
orgánov. Podľa § 2 ods. 2 zákona o sudcoch a prísediacich: „Sudca je pri výkone svojej funkcie
nezávislý a zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy vykladá podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia; rozhoduje nestranne, spravodlivo, bez zbytočných prieťahov a len na základe
skutočností zistených v súlade so zákonom.“
Okrem vyššie spomínaných ustanovení, v ústavnej a zákonnej úprave, najmä v zákone č.
757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2

BRÖSTL, A. a kol. Ústavné právo Slovenskej republiky, s. 315.
Všeobecné súdnictvo je tvorené sústavou súdov (Najvyšší súd Slovenskej republiky, krajské súdy,
Špecializovaný trestný súd a okresné súdy), ktoré majú v rámci systému súdnej moci Ústavou SR
a príslušnými právnymi predpismi vymedzenú právomoc a pôsobnosť.
4
Bližšie pozri nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL ÚS 16/95 z 24. mája 1995,
pozri aj uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 80/99 z 18. augusta 1999.
3
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(ďalej len „zákon o súdoch“) a v zákone o sudcoch a prísediacich nachádzame garancie osobnej
nezávislosti sudcov, najmä: menovanie sudcov všeobecných súdov bez časového obmedzenia (čl.
145 ods. 1 Ústavy SR, § 6 zákona o sudcoch a prísediacich); odvolanie sudcov iba z dôvodov
uvedených v Ústave SR (čl. 147 ods. 1 a 2 Ústavy SR); nezlučiteľnosť výkonu funkcie sudcu s inými
funkciami (§ 23 zákona o sudcoch a prísediacich); trestnoprávna imunita sudcov, resp. vnútorné
riešenie ich disciplinárnych previnení (§ 115 a nasl. zákona o sudcoch a prísediacich); hmotné
zabezpečenie sudcov (§ 4 zákona o sudcoch a prísediacich).
2

(NE)VIAZANOSŤ SUDCOV SÚDOV VŠEOBECNÉHO SÚDNICTVA PRÁVNYMI NÁZORMI
SÚDU VYŠŠIEHO STUPŇA A ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nezávislosť sudcov pri výkone ich funkcie nie je koncipovaná absolútne, t. j. bez akýchkoľvek
hraníc alebo podmienok. V prípade, ak by sa sudcovská nezávislosť ponímala tak, že sudca môže
rozhodnúť akokoľvek (svojvoľne), de facto by sudca nahradil zákonodarcu, nakoľko by sám právo
tvoril a nielen ho dotváral, čím by došlo k porušeniu princípu právneho štátu.
Z daného dôvodu je sudca povinný rešpektovať Ústavu SR, ústavné zákony, medzinárodné
zmluvy, ktoré Slovenská republika ratifikovala a ktoré boli vyhlásené spôsobom ustanoveným
zákonom a zákony. Ústavná a zákonná úprava pritom zakotvuje isté limity sudcovskej nezávislosti
pri výkone funkcie sudcu, kedy je sudca povinný rešpektovať právny názor obsiahnutý v rozhodnutí
vyššieho súdu, či už zo sústavy súdov všeobecného súdnictva alebo nezávislého súdneho orgánu
ochrany ústavnosti, t. j. Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd SR“).
Narážam na povinnosť sudcu rešpektovať právny názor obsiahnutý v normatívnom
5
rozhodnutí Ústavného súdu SR a v zákonom stanovených prípadoch aj niektorých nenormatívnych
6
rozhodnutiach Ústavného súdu SR . Rovnako aj z § 2 ods. 2 zákona o sudcoch a prísediacich
vyplýva povinnosť za podmienok ustanovených v zákone č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „O.s.p.“) a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Tr. por.“) rešpektovať právny názor, ktorý vyslovil
vo svojom rozhodnutí v tej istej veci súd vyššieho stupňa. Zákonodarca mal na mysli právne názory
odvolacieho a dovolacieho súdu v konkrétnej veci, prejednávanej v rámci občianskeho súdneho
7
8
konania alebo trestného konania .

5

Napr. nález Ústavného súdu SR, ktorým sa zistil nesúlad právnych predpisov s právnym
predpisom vyššej právnej sily alebo s medzinárodnou zmluvou (pozri čl. 125 ods. 6 Ústavy SR, § 41
ods. 2 zákona o ústavnom súde); uznesenie Ústavného súdu SR o výklade Ústavy SR alebo
ústavného zákona (pozri čl. 128 Ústavy SR, § 45 a nasl. zákona o ústavnom súde).
6
Najčastejšie ide o právny názor obsiahnutý v rozhodnutí, ktoré predstavuje výsledok konania
o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb. Podľa § 56 ods. 6 zákona o ústavnom súde
v ďalšom konaní po zrušení rozhodnutia všeobecného súdu nálezom Ústavného súdu SR je
všeobecný súd v konaní viazaný právnym názorom vysloveným Ústavným súdom SR. Obdobnú
úpravu obsahuje aj konanie o sťažnostiach orgánov územnej samosprávy (pozri § 58d ods. 3
zákona o ústavnom súde). Ale napr. aj v zákone č. 301/2005 Z. z. Trestnom poriadku v znení
neskorších predpisov nachádzame ustanovenie § 362b, z ktorého vyplýva viazanosť právnym
názorom, vysloveným v náleze Ústavného súdu SR, ktorým bolo zrušené rozhodnutie súdu
(prípadne jeho časť) v ďalšom konaní.
7
Podľa § 226 O.s.p.: „Ak bolo rozhodnutie zrušené a ak bola vec vrátená na ďalšie konanie a nové
rozhodnutie, je súd prvého stupňa viazaný právnym názorom odvolacieho súdu.“ Viazanosť
prvostupňového súdu predpokladá, že odvolací súd svoj právny názor o veci v zrušujúcom uznesení
jasne vyloží a odôvodní, pričom jeho pokyny o ďalšom postupe musia byť jednoznačné. Právny
názor odvolacieho súdu je záväzný, či sa vzťahuje na otázky právne (hmotnoprávne, procesné),
alebo na otázky skutkového stavu, najmä jeho úplnosti. Podľa § 243d O.s.p.: „Ak dôjde k zrušeniu
napadnutého rozhodnutia, súd, ktorého rozhodnutie bolo zrušené, koná ďalej o veci. Pritom je
právny názor súdu, ktorý rozhodoval o dovolaní záväzný.“
8
Podľa § 327 Tr. por.: „Súd, ktorému vec bola vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie je
viazaný právnym názorom, ktorý vyslovil vo svojom rozhodnutí odvolací súd, a je povinný vykonať
úkony a dôkazy, ktorých vykonanie odvolací súd nariadil.“ Podľa § 391 Tr. por.: „Orgán, ktorému
bola vec prikázaná, je viazaný právnym názorom, ktorý vyslovil vo veci dovolací súd, a je povinný
vykonať úkony, ktorých vykonanie dovolací súd nariadil.“
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Z dostupnej judikatúry je ale zrejmé, že existuje výnimka z viazanosti súdu právnym názorom
súdu vyššieho stupňa v tej istej veci v rámci občianskeho súdneho konania alebo trestného konania.
Ide o prípady, kedy pri určitej zmene skutkového stavu, z ktorého odvolací (dovolací) súd vychádzal,
sa v ďalšom konaní viazanosť právnym názorom súdu vyššieho stupňa nemusí uplatniť, najmä ak
sa ukáže potreba aplikovať na zmenený skutkový stav iné hmotnoprávne predpisy.
Spomenula som príklady zákonnej úpravy, kedy sú sudcovia viazaní právnymi názormi
obsiahnutými v rozhodnutiach Ústavného súdu SR alebo všeobecných súdov vyššieho stupňa. Vo
všeobecnosti však môžem skonštatovať, že účinná právna úprava (reflektujúc princíp nezávislosti
sudcov), neukladá sudcom všeobecných súdov povinnosť rešpektovať právny názor obsiahnutý v
rozhodnutí súdu vyššieho stupňa vydaného v inej veci (t. j. nad rámec viazanosti právnym názorom
v rámci opravného konania), a to aj v prípade ak ide o právny názor obsiahnutý v rozhodnutí
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší súd SR“). Pritom Najvyšší súd SR stojí
na vrchole hierarchie súdov všeobecného súdnictva a predstavuje garanta zjednocovania ich
rozhodovacej činnosti. Uvedené, ako som už spomenula, sa odvíja od toho, že v krajinách s
kontinentálnym typom právneho systému je záväznosť súdnych rozhodnutí neformálna
a precedentné účinky súdnych rozhodnutí sa neprezumujú, pretože stricto sensu nepredstavujú
prameň práva, t. j. nie sú formálne všeobecne záväzné, vymáhateľné a ich nerešpektovanie
sankcionovateľné.
V súčasnosti ale môžeme pozorovať trend nárastu významu súdnych rozhodnutí, ktorý súvisí
s rozvojom rozhodovacej činnosti medzinárodných a európskych súdnych inštitúcií a s dopytom po
vytvorení stabilnej rozhodovacej činnosti všeobecných súdov ako súčasťou požiadavky
predvídateľnosti práva, tvoriacej neoddeliteľnú súčasť princípu právnej istoty. Autori L. Orosz, J.
Svák a B. Balog upozornili na nárast významu právnych viet, ktoré v slovenskom právnom prostredí
nadobúdajú formálnu podobu súdneho precedensu. Aj keď totiž vychádzajú z konkrétneho
rozhodnutia, úpravou do podoby samostatného normatívneho textu a formálnym vyčlenením z textu
9
súdneho odôvodnenia sa stávajú právnou normou veľmi podobnou právnemu predpisu .
Do popredia tak vystupuje potreba analogického rozhodovania skutkovo totožných
(obdobných) prípadov, resp. rešpektovanie právnych viet (judikátov) súdov vyšších stupňov. Na
doktrínu princípu právnej istoty, rovnosti a dôvery v platné právo pritom už v roku 2006 upozornil aj
Ústavný súd SR, ktorý v náleze sp. zn. IV. ÚS 49/06 zo 14. septembra 2006 uviedol: „že napriek
skutočnosti, že v právnom poriadku Slovenskej republiky rozhodnutia všeobecných súdov vo veci
samej nezaväzujú ostatných sudcov rozhodnúť analogicky v podobných prípadoch, taká situácia,
keď súdy v druhovo rovnakej veci rozhodujú protichodným spôsobom, podkopáva efektivitu
fungovania systému spravodlivosti a neguje jeho elementárny princíp a základný predpoklad,
ktorým je požiadavka, aby sa v rovnakých veciach rozhodovalo rovnakým spôsobom.“ Ústavný súd
SR vo svojom uznesení sp. zn. III. ÚS 273/05 z 5. októbra 2005 uviedol, že je potrebné prihliadať na
právnu istotu, predvídateľnosť súdnych rozhodnutí a zásadu prednosti ústavne konformného
výkladu spolu so zásadou zotrvania už na rozhodnutom, pokiaľ nie sú zvlášť významné dôvody pre
zmenu. Taktiež uviedol, že za diskriminačný možno považovať postup, ktorý rovnaké alebo
analogické situácie rieši odchylným spôsobom, pričom ho nemožno objektívne a rozumne
10
odôvodniť.
3

ROZHODOVANIE V ROZPORE S DOKTRÍNOU PRINCÍPU PRÁVNEJ ISTOTY,
ROVNOSTI A DÔVERY V PLATNÉ PRÁVO
Pri analýze rozhodovacej činnosti všeobecných súdov nachádzame prípady, keď senáty
súdu toho istého stupňa rozhodli skutkovo porovnateľné veci odlišným (ba až protichodným
spôsobom), čím poskytli účastníkom jednotlivých konaní odlišnú mieru ochrany a zanedbali
zákonom ustanovenú povinnosť pri zabezpečovaní jednoty rozhodovania. Vyskytli sa aj situácie,
kedy došlo k dvojkoľajnosti rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu SR, nakoľko senáty
Najvyššieho súdu SR nerešpektovali stanoviská občianskoprávneho, trestnoprávneho, obchodného
alebo správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, či dokonca pléna Najvyššieho
11
súdu SR k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
9

Bližšie pozri OROSZ, L., SVÁK, J., BALOG, B.: Základy teórie konštitucionalizmu. s. 419.
Pozri napr. nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 6/04 z 19. októbra 2005.
11
Podľa § 20 ods. 1 písm. b) a d) zákona o súdoch plénum Najvyššieho súdu SR prijíma stanoviská
k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v otázkach
10
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ktoré sú popri vybraných rozhodnutiach Najvyššieho súdu SR a ostatných všeobecných súdov
12
publikované v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky.
Pritom práve z dôvodu záujmu o jednotný výklad a používanie zákonov či iných všeobecne
záväzných právnych predpisov, t. j. z dôvodu záujmu na ustálenej rozhodovacej činnosti je Najvyšší
súd SR povinný publikovať Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov Slovenskej
13
republiky a zabezpečovať jej uverejňovanie na internete.
Nerešpektovanie spomínaných zjednocujúcich stanovísk podľa môjho názoru narúša
požiadavku predvídateľnosti práva, rovnosti a dôvery v platné právo, ktoré napĺňajú doktrínu
14
princípu právnej istoty.
Istým paradoxom je, že sudcovia, ktorí konajú vo veci a rozhodujú v rozpore so spomínanými
stanoviskami, sa odvolávajú na ústavne a zákonne garantovaný princíp nezávislosti sudcov, čím sa
podľa môjho názoru princíp sudcovskej nezávislosti dostáva do vzájomného kontrapôsobenia s
princípom právnej istoty.
Rešpektujem nezávislosť a nestrannosť sudcov, avšak nakoľko je sudca povinný rozhodovať
v súlade s Ústavou SR a so zákonom, mal by reflektovať zákonom stanovenú zjednocujúcu úlohu
kolégií a pléna Najvyššieho súdu SR. Preto v prípade, ak zastáva odlišný právny názor, než právny
názor obsiahnutý v zjednocujúcich stanoviskách kolégií a pléna Najvyššieho súdu SR, resp. ak
rozhodne vo veci iným spôsobom, ako rozhodujú súdy vyššieho stupňa v skutkovo obdobných
(porovnateľných) veciach, čo vyplýva už zo spomenutého nezáväzného ponímania súdnych
rozhodnutí v kontinentálnom právnom systéme, mal by svoje rozhodnutie náležite odôvodniť
a detailne uviesť dôvody, pre ktoré rozhodol v nesúlade s ustálenou rozhodovacou činnosťou a
nielen odvolať sa na princíp sudcovskej nezávislosti. Nejednotnosť v rozhodovacej činnosti
jednotlivých senátov súdov toho istého stupňa (nakoniec vrátane senátov Ústavného súdu SR,
z ktorého rozhodovacej činnosti ale vyplýva, že „je svojimi prechádzajúcimi rozhodnutiami viazaný
15
a každý odklon od nich je povinný riadne odôvodniť“ ) sa v súčasnosti vyskytuje pomerne často
a de facto spôsobuje nedôveru účastníkov konania k súdnej moci.

týkajúcich sa viacerých kolégií alebo v otázkach sporných medzi kolégiami, ako aj zaujíma
stanoviská k závažným otázkam sporným medzi kolégiami Najvyššieho súdu SR.
12
Napr. problém interpretácie prechodných ustanovení O.s.p. v súvislosti s otázkou, či na
prejednanie odvolania podaného pred 15. októbrom 2008 je potrebné nariaďovať pojednávanie po
nadobudnutí účinnosti zákona č. 384/2008 Z. z., ktorý predstavoval novelu O.s.p. Právne názorovo
nejednotné boli senáty krajských aj senáty občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR
(protichodný právny názor zaujal senát 4C v opozícii proti jednotnému právnemu názoru senátov
1C, 2C, 3C a 5C.) Bližšie pozri MAGUROVÁ, H.: Ústavnoprávny princíp zákazu retroaktivity vo
vzťahu k prechodným a záverečným ustanoveniam novelizovaného Občianskeho súdneho
poriadku, s. 384 – 393.
13
Z § 22 ods. 1 zákona o súdoch vyplýva, že za účelom zjednocovania zverejňuje Najvyšší súd SR
súdne rozhodnutia zásadného významu a prijíma stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a
iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Na tento účel: a) príslušné kolégium Najvyššieho
súdu SR zhromažďuje prostredníctvom predsedov nižších súdov právoplatné rozhodnutia vydané v
zásadnej právnej otázke a vyžaduje k nim stanovisko jednotlivých sudcov príslušného kolégia
Najvyššieho súdu SR, b) plénum alebo príslušné kolégium Najvyššieho súdu SR prijíma stanoviská
k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak je to
potrebné v záujme odstránenia nejednotnosti súdneho rozhodovania alebo ak sa senát Najvyššieho
súdu SR odchýlil od právneho názoru obsiahnutého v rozhodnutí iného senátu Najvyššieho súdu
SR.
14
Aj z rozsudku ESĽP Beian proti Rumunsku vyplýva, že rozdielna judikatúra v skutkovo rovnakých
veciach je prirodzenou súčasťou vnútroštátneho súdneho systému (v zásade každého súdneho
systému, ktorý nie je založený na precedensoch ako prameňoch práva). K rozdielnej judikatúre
prirodzene dochádza aj na úrovni najvyššej súdnej inštancie. Z hľadiska princípu právnej istoty je
ale dôležité, aby najvyššia súdna inštancia pôsobila ako regulátor konfliktov judikatúry a aby
uplatňovala mechanizmus, ktorý zjednotí rozdielne právne názory súdov v skutkovo rovnakých
alebo podobných veciach
15
ĽALÍK, T.: Precedens a ústavný súd Slovenskej republiky, s. 60.
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4

NAMIESTO ZÁVERU
Východisko zo vzniknutej situácie nachádzam v dôslednejšej realizácii etickej výchovy
sudcov. Tí by v záujme zachovania doktríny princípu právnej istoty mali rešpektovať ustálenú
rozhodovaciu činnosť súdov vyšších stupňov v skutkovo obdobných (porovnateľných) prípadoch,
ako aj rešpektovať zákonom priznanú úlohu Najvyššieho súdu SR ako garanta a zjednocovateľa
rozhodovacej činnosti všeobecných súdov, t. j. rešpektovať právne názory obsiahnuté
v zjednocujúcich stanoviskách kolégií a pléna Najvyššieho súdu SR. Na druhej strane je ale
potrebné podotknúť, že nevyhnutný predpoklad predstavuje existencia zjednocujúcich stanovísk
kolégií, či pléna Najvyššieho súdu SR, ako aj dostatočná miera ich kvality. Práve zjednocujúce
stanoviská by mali v argumentačnej rovine dosahovať vysokú profesionálnu úroveň, aby silou
svojich argumentov jednoznačne presvedčili o správnosti záverov v nich obsiahnutých.
Extrémne riešenie by predstavovalo zakotvenie záväznosti právnych názorov súdov vyššieho
stupňa, predovšetkým záväznosti právnych názorov obsiahnutých v zjednocujúcich stanoviskách
kolégií a pléna Najvyššieho súdu SR, publikovaných v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu SR
16
a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky. Tak ako v prípade odklonu od záväzných rozhodnutí
17
uznesenia pléna Ústavného súdu SR , by aj v prípade odklonu od záväzného stanoviska kolégií
alebo pléna Najvyššieho súdu SR bola zakotvená povinnosť riadne a náležite odôvodniť svoje
rozhodnutie, najmä odklon. Zakotvenie záväznosti zjednocujúcich stanovísk či samotných
rozhodnutí súdov vyššieho stupňa by si však vyžadoval zlepšenie technického a personálneho
zabezpečenia jednotlivých súdov, najmä zlepšenie technického vybavenia súdov, zvýšenie počtu
súdnych asistentov, zdokonalenie a prehĺbenie databáz súdnych rozhodnutí, pretože od samotných
sudcov nemožno požadovať, aby sa priklonili ku konštantnému právnemu názoru súdu vyššieho
stupňa, pokiaľ nemajú možnosť (vzhľadom na trend nárastu nápadov vecí a nedostatok
personálneho a technického vybavenia súdu) často krát reálnu, sa prepracovať k informácií, že
rozhodnutie súdu v skutkovo obdobnej veci už existuje.
Záverom si kladiem otázku, či samotný Najvyšší súd SR by sa nemal sústrediť viac na
zjednocovaciu činnosť, než na činnosť rozhodovaciu, na ktorú sa v súčasnosti v dôsledku veľkého
nápadu vecí sústreďuje, čo vyúsťuje do situácie, že zjednocovacia činnosť predstavuje len akýsi
„prívesok“ činnosti rozhodovacej. Otázne je, či by sme sa nemali inšpirovať českou právnou úpravou
a na Najvyššom súde SR koncipovať tzv. zjednocujúci (veľký) senát, ktorý by zjednocoval tak
protichodné rozhodnutia, ktoré by sa vyskytli v rámci rozhodovacej činnosti ôsmich krajských súdov,
ako aj protichodné rozhodnutia v rámci jednotlivých senátov Najvyššieho súdu SR a ktorého
rozhodnutia by boli (na rozdiel od súčasných zjednocujúcich stanovísk jednotlivých kolégií) právne
záväzné.
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SOCIÁLNE PRÁVA V JUDIKATÚRE SLOVENSKÝCH SÚDOV
Juraj Hamuľák
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok pojednáva o podstatných rozhodnutiach slovenských súdov v oblasti
pracovného práva. Autor analyzuje vplyv judikatúry v oblasti sociálnych práv na formovanie vedy
pracovného práva. Zistenia opiera o relevantné rozhodnutia súdov a podrobuje ich komplexnej
analýze.
Kľúčové slová: pracovné právo, pracovnoprávne vzťahy, právo na prácu, právo na slobodnú voľbu
povolania, zamestnanosť, ústavný súd.
Abstract: The post discusses the essential decisions of courts of the Slovak Republic in the field of
labour law. The author analyses the impact of the case law in the area of social rights, the formation
of the science of law. Findings based on the relevant decisions of the courts and their
comprehensive analysis.
Key words: labour law, industrial relations, the right to work, the right to free choice of profession,
employment, The Constitutional Court.
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ÚVOD
Otázky vplyvu judikatúry na formovanie právnej vedy ako aj v opozite otázky vplyvu právnej
vedy na judikatúru majú pre vnímanie aktuálnych problémov teórie pracovného práva veľmi veľký
význam. Vzhľadom na skutočnosť, že pracovnoprávna legislatíva je z hľadiska početnosti
prijímaných zmien jednou z najčastejšie meniacich sa súčastí právneho poriadku, je viac než
vysoko aktuálna a dôležitá ich aplikácia a interpretácia slovenskými súdmi. Z hľadiska témy tohto
príspevku sa budeme zaoberať najmä analýzou vybraných rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej
republiky (ďalej len „Ústavný súd“) vo vzájomnej korelácií s právnou úpravou vybraných sociálnych
práv. Z teoretického hľadiska poskytneme pohľad do definičných znakov a charakteristiky vybraných
sociálnych práv a zhodnotíme vplyv judikatúry na ich zotrvávanie, resp. zakotvenie v právnom
poriadku. Pri spracovaní témy bude nevyhnutné použiť súhrn vedeckých metód ako je napríklad
metóda analýzy a syntézy existujúcej právnej úpravy, metóda logického i gramatického výkladu
právnych noriem, i textov konkrétnych rozhodnutí súdov.
2

SOCIÁLNE PRÁVA – TEORETICKÉ VYMEDZENIE
Pri analýze skúmanej problematiky bude predmetom skúmania súbor sociálnych práv a ich
zakotvenie v jednotlivých právnych predpisoch a zároveň zvýraznenie ich významu z hľadiska
požiadaviek praxe.
Sociálne práva tvoria ťažiskovú časť právnej úpravy zákona č. 311/2011 Z.z., Zákonník práce
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), avšak ich podstatu nachádzame
v zákone č. 460/1922 Zb., Ústava Slovenskej republiky v znení ústavných zákonov (ďalej len
“Ústava SR“). Sociálne práva patria medzi základné práva, ktoré sú na rovnakej úrovni ako ústavné
práva a slobody. Sú formulované všeobecne a v mnohých prípadoch majú programový charakter.
Deklarujú jednu zo základných úloh štátu, t.j. starostlivosť o vytvorenie sociálnych predpokladov
uplatnenia individuálnej slobody. Samotná identita pracovného práva už od samotného jeho vzniku
je spätá so sociálnymi právami ako ľudskými právami druhej generácie. Základom sociálnych práv
je rovnosť, sociálna bezpečnosť a sociálna spravodlivosť, na rozdiel od základných ľudských práv,
ústavných slobôd občanov, základnou substanciou, ktorých je sloboda. Pre pracovné právo je
charakteristické, že sa v jeho rámci uskutočňujú nielen typické sociálne ústavne práva občanov, ale
aj typické liberálne slobody, ktoré aj napriek zaužívanému členeniu základných práv majú v rámci
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pracovnoprávnych vzťahov svoju špecifickú sociálnu substanciu. Vychádzajúc z uvedeného je
evidentné, že zabezpečovanie sociálnych práv štátom je stále sa meniacim procesom. Ich realizácia
je do značnej miery ovplyvňovaná aktuálnym vývojom hospodárstva v krajine. Sociálne a
hospodárske práva potrebujú v prevažnej miere na svoju realizáciu konkretizáciu v bežných
zákonoch, ktoré upravujú podmienky, či podrobnosti ich výkonu. Sociálne práva nie sú priamo
vyvoditeľné z ich ústavného zakotvenia. Naopak ustanovenia Ústavy musia byť v danom prípade
doplnené podrobnejšími ustanoveniami zákona. Týchto práv sa teda nemožno domáhať ex
constitutione ale výlučne ex lege. Teória štátneho práva rozlišuje pojmy ústavné práva, ktoré
vznikajú priamo z ústavy, a ústavné práva, ktoré vznikajú zo zákonov vykonávajúcich ústavu.
V danom prípade hovoríme o tzv. blanketných normách, ktoré majú svoje odvodenie priamo
z Ústavy a jej článku 51: „Domáhať sa práv uvedených v čl. 35, 36, 37 ods. 4, čl. 38 až 42 a čl. 44
až 46 tejto ústavy sa možno len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú.“ Objavujú
sa aj názory, ktoré označujú tieto práva ako neústavné, pretože nachádzajú svoju priamu realizáciu
až na základe zákonnej úpravy a to napriek faktu, že zakotvené v ústave. Pojmový a terminologický
problém je nielen vo vnútroštátnej právnej úprave, ale aj v medzinárodnej úprave. Medzinárodná
úprava, ktorá sa dotýka práv a slobôd obsahuje ľudské práva uvádzané pod názvom a obsahom
Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ako aj Medzinárodného paktu o
hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. V týchto dokumentoch ako aj vo Všeobecnej
deklarácii ľudských práv sú práva a slobody zakotvené v tom najširšom vyjadrení. Európsky
dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd vo svojom obsahu zakotvuje aj práva
slobody, ktoré sú v Ústave Slovenskej republiky uvedené v iných oddieloch. Podobne v poslednom
období medzinárodné orgány ako napríklad Európsky súd pre ľudské práva začínajú používať
pojem ľudské práva na práva hospodárske, sociálne a kultúrne. Základné ľudské práva je možné
charakterizovať ako skupinu práv, ktoré sú najviac spojené s osobnou integritou jednotlivca, človeka
s jeho podstatou, živou osobou a osobnosťou. V odbornej právnickej literatúre sa z tejto vyčleňuje
skupina práv, ktoré sa dotýkajú výhradne osobnej integrity človeka, a pomenúvajú sa ako tzv.
„osobnostné práva“. Celkove však pojmové a terminologické formulácie v Ústave Slovenskej
republiky umožňujú, že ústavná úprava ľudských práv a slobôd je v súlade s medzinárodnou
právnou úpravou a jej princípmi. Ústavné zakotvenie práva na prácu je koncipované v porovnaní
s úpravou v Zákonníku práce vzhľadom na jeho osobný rozsah oveľa užšie. Ústava SR totiž
zakotvuje právo na prácu pre občanov („čl. 35 ods.3) Občania majú právo na prácu. Štát v
primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu toto právo
2
vykonávať. Podmienky ustanoví zákon.) .
Pri analýze vybranej stanovenej problematiky sa nebudeme zaoberať všetkými sociálnymi
právami, ktoré sú ustanovené v Ústave. Vzhľadom na charakter, ale aj aktuálnosť stanovenej témy
budú predmetom skúmania len určité sociálne práva, ktorých význam pre právnu vedu, ako aj
súdnu prax považujeme za podstatné.
a.

Právo na prácu v judikatúre Ústavného súdu
Otázkami obsahového vymedzenia práva na prácu sa Ústavný súd zaoberal vo viacerých
svojich rozhodnutiach. Už v jednom zo svojich prvých rozhodnutí konštatoval, že „Právo na prácu
3
nemožno chápať ako právo na konkrétnu prácu, na ktorú má občan príslušnú kvalifikáciu.“ Tohto
právneho názoru sa Ústavný súd pridržiaval aj vo svojich neskorších rozhodnutiach, v ktorých
konštatoval, že podľa čl. 35 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky občania majú právo na prácu. Podľa
citovaného článku ústava zaručuje občanom právo na získanie zdrojov obživy vlastnou prácou.
Označené právo nemožno vysvetľovať tak, že sa ním zaručuje právo na konkrétnu prácu, na ktorú
má občan zodpovedajúcu kvalifikáciu, v mieste zvolenom občanom a v priestoroch, kde si osoba
želá pracovať. Právu na prácu teda nezodpovedá povinnosť zamestnávateľa prijať konkrétneho
uchádzača o zamestnanie na konkrétne pracovné miesto. Pri výbere z uchádzačov o zamestnanie
1

BARANCOVÁ, H.: Pracovné právo v európskej perspektíve, Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, ISBN 97880-7380-241-7, s. 31.
2
HAMUĽÁK, J.: Potenciálny vplyv pracovnoprávnych predpisov na riešenie problému
nezamestnanosti v Slovenskej republike, In: MATLÁK, J. a spol.: Právno-ekonomické aspekty
dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike, Zborník príspevkov z vedeckej konferencie ,
Právnická fakulta, Bratislava 2012, ISBN: 978-80-7160-340-5, s. 35.
3
Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 12/93 z 8. júla 1993.
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však zamestnávateľ nemôže postupovať v rozpore s čl. 12 ods. 2 ústavy. („Základné práva a
slobody sa zaručujú 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. Nikoho nemožno
z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.“) V tomto prípade je
zamestnávateľ povinný rešpektovať zásadu zákazu diskriminácie, ktorá stanovuje všeobecné
podmienky ochrany pred všetkými formami diskriminácie. V zákonnej podobe sa v Zákonníku práce
objavuje v základných zásadách v čl. 1, ktorý sa pri stanovení základnej premisy ochrany pred
diskrimináciou odkazuje na zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(antidiskriminačný zákon), ktorý je jedným z výsledkov snáh Slovenskej republiky o vstup do EÚ
a zo záväzkov SR v rámci predvstupových kritérií. V danom prípade je nevyhnutné poznamenať, že
v rámci ochrany pred diskrimináciou sú pre SR významné medzinárodné zmluvy, ktoré Slovenská
republika ratifikovala, a ktoré vytvorili predpolie antidiskriminačným opatreniam v právnom poriadku
SR. V tejto súvislosti za zmienku stoja najmä dokumenty Organizácie spojených národov
(Všeobecná deklarácia ľudských práv z roku 1948 - napriek faktu, že nie je právne záväzná,
Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, Medzinárodný pakt o
hospodárskych a sociálnych právach z roku 1966, Dohovor o odstránení všetkých foriem
diskriminácie žien z roku 1979, Dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie z roku
1965, Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989), ale aj dokumenty iných medzinárodných organizácií
(Dohovor UNESCO proti diskriminácií vo vzdelávaní). Z hľadiska pracovnoprávnej legislatívy na
medzinárodnej úrovni sú pre túto oblasť právnej úpravy podstatné Dohovory Medzinárodnej
organizácie práce (napr.: Dohovor č. 100 o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za prácu rovnakej
hodnoty z roku 1951, Dohovor č. 111 Medzinárodnej organizácie práce o diskriminácií (v
zamestnaní a povolaní) z roku 1958. Nemenej významné boli aj záväzky SR v rámci európskeho
priestoru, pričom z hľadiska záväzku zákazu diskriminácie je najvýznamnejší čl. 14 Európskeho
dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd z roku 1950 v znení dodatkových
protokolov.
3

NOVELA ZÁKONÍKA PRÁCE Z ROKU 2011 A POSÚDENIE JEJ ÚSTAVNOSTI
ÚSTAVNÝM SÚDOM
V roku 2011 bol v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Národná rada“) prijatý
zákon č. 257/2011 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela 257/2011“),
ktorý v oblasti vedy pracovného práva spôsobil značný rozruch. Ten bol spôsobený množstvom
zmien, ktoré zásadným spôsobom menili dovtedy platnú právnu úpravu a na jednej strane zavádzali
nové inštitúty a na strane druhej rušili inštitúty, ktoré boli považované za základ právnej úpravy
pracovnoprávnych vzťahov. Vzhľadom na množstvo zmien sa nebudeme zaoberať všetkými, ale len
tými, ktoré boli napadnuté návrhom poslancov Národnej rady na začatie konania o súlade právneho
predpisu (Zákonníka práce) s Ústavou. Taktiež vychádzajúc zo skutočnosti, že mnohé napadnuté
ustanovenia Zákonníka práce už boli medzitým zákonom č. 361/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony (ďalej len „novela 361/2012“) upravené, alebo vrátené do pôvodného stavu pre
novelou 257/2011 je potrebné konštatovať, že nález Ústavného súdu, ktorý je predmetom analýzy,
vo viacerých aspektoch nereflektoval na potreby právnej vedy – striktne sa vymedziť voči
zavedeným zmenám.
a.

„Napadnuté“ ustanovenia Zákonníka práce
Skupina poslancov v spomínanom návrhu na začatia konania o súlade Zákonníka práce
s Ústavou uviedla sedem bodov, v ktorých podľa ich názoru bol nesúlad s Ústavou. V rámci
konkrétneho vymedzenia „napádal“ tento návrh nasledovné ustanovenia:
A. § 79 ods. 2 „...ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada
mzdy, presahuje deväť mesiacov, patrí zamestnancovi náhrada mzdy za čas deväť
mesiacov.“ Táto nová formulácia zmenila zákonný nárok zamestnanca, ktorý na súde
4

Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 47/98 z 26. augusta 1998.
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uplatnil žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou v prípade ak súdny
spor trval dlhšie ako jeden rok tak, že novela určila maximálny rozsah náhrady mzdy na
deväť mesiacov. Navrhovatelia v tomto bode namietali viacero skutočností, no z hľadiska
témy príspevku bolo podstatné namietanie porušenia práva na odmenu za vykonanú
prácu, ako aj poukázanie na „ústavne neakceptovateľný zásah do vlastníckeho práva
zamestnancov“.
B. § 83a, ktorým bol zavedený nový inštitút tzv. „Konkurenčné doložky“ v podobe obmedzenia
zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru. Tento dovtedy neexistujúci spôsob
obmedzenia zárobkovej činnosti bol zavedený za účelom ochrany zamestnávateľov tým,
že zamestnanci, ktorí u neho skončia pracovný pomer nebudú môcť po určitú dobu,
najdlhšie jeden rok, vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti
zamestnávateľa konkurenčný charakter. Týmto bol sledovaný najmä záujem
zamestnávateľov chrániť svoje postavenie oproti iným zamestnávateľom, ktorých predmet
činnosti je obdobný alebo konkurenčný, avšak zároveň obmedzoval zamestnancov nielen
sa u takýchto zamestnávateľov zamestnať, ale aj vykonávať samostatnú zárobkovú
činnosť. Istotu protihodnotou poskytovanou zamestnávateľom za toto obmedzenie
zárobkovej činnosti je ustanovenie o „primeranej“ peňažnej náhrade najmenej v sume 50
% priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac plnenia jeho záväzku.
V tomto prípade navrhovatelia argumentovali viacerými faktami ako neproporcionalita
vzájomných záväzkov, no najmä rozpor z jedným zo sociálnych práv - práva na slobodnú
voľbu povolania a prípravu naň.
C. § 98 ods. 10 zaviedol, že „predpokladom výkonu nočnej práce zamestnanca, ktorý
vykonáva zdravotnícke povolanie sestra a pôrodná asistentka podľa osobitného predpisu a
ktorý dovŕšil vek 50 rokov, je súhlas tohto zamestnanca s výkonom práce v noci.“ V danom
prípade argumentáciou proti zavedeniu tejto zmeny bolo porušovanie zásady zákazu
diskriminácie z dôvodu veku, pretože „pozitívne“ diskriminovalo len určitú skupinu
zamestnancov.
Ďalšie body podania na Ústavný súd sa týkali zmien v právnej úprave kolektívnych
pracovnoprávnych vzťahov, ktoré zásadným spôsobom podľa navrhovateľov zasiahli do tzv.
„koaličných“ práv zamestnancov.
D. § 229 ods. 7 zaviedol zmenu v rozdelení oprávnení medzi odborovým orgánom
a zamestnaneckou radou, ak popri sebe pôsobia u toho istého zamestnávateľa. Došlo
k presunu právomocí z odborovej organizácie na zamestnaneckú radu tak, že odborovej
organizácii patrí právo na kolektívne vyjednávanie, kontrolu plnenia záväzkov vyplývajúcich
z kolektívnych zmlúv, kontrolnú činnosť podľa § 149 a na informácie a zamestnaneckej
rade patrí právo na spolurozhodovanie, prerokovanie, informácie a kontrolnú činnosť.
E. § 230 ods. 3 zásadne zmenil podmienky začiatku pôsobenia odborovej organizácie, ktorá
chce u zamestnávateľa zastupovať všetkých zamestnancov tým, že bola zavedená
povinnosť preukazovania, že najmenej 30 % zamestnancov zamestnávateľa je odborovo
organizovaných v tejto odborovej organizácii. V tomto prípade došlo k závažnému zásahu
do združovacieho práva podľa § 37 Ústavy SR, ako aj možného zásahu do práva na
ochranu osobných údajov.
F.

§ 233a bola zákonodarcom vytvorená istá „alternatíva“ ku kolektívnym zmluvám tým, že
bola právne zakotvená tzv. Dohoda so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým
dôverníkom. Zavedenie tohto nového inštitútu narazilo na viacero problémov. V prvom
rade bola zásadnou pripomienkou absencia právnej subjektivity zamestnaneckej rady,
resp. dôverníka. Keďže títo zástupcovia zamestnancov nemajú spôsobilosť na právne
úkony, tak uzavretie dohody ako dvojstranného právneho úkonu bolo znemožnené.

G. § 240 ods. 3 upravil podmienky poskytovania pracovného voľna pre členov odborového
orgánu (resp. zamestnaneckej rady, či dôverníka) v rámci prekážok v práci na strane
zamestnanca tým, že ustanovil, že zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné
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voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy na výkon spomínanej funkcie na čas
dohodnutý medzi zamestnávateľom a príslušným odborovým orgánom (resp.
zamestnaneckou radou alebo dôverníkom), pričom zamestnávateľ má právo skontrolovať,
či zamestnanec využíva poskytnuté voľno na účel, na ktorý bolo poskytnuté. Podľa
navrhovateľov týmto ustanovením došlo k obmedzeniu koaličnej slobody zamestnancov,
ktorá je garantovaná nielen Ústavou, ale aj medzinárodnými dohovormi Medzinárodnej
5
organizácie práce (ďalej len „MOP“) .
b.

Analýza Nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 1/2012-82
Hore uvedený návrh poslancov Národnej rady SR o začatie konania o súlade spomínaných
ustanovení Zákonníka práce s Ústavou prijal Ústavný súd na ďalšie konanie dňa 29. februára 2012.
Vo veci samej rozhodol Ústavný súd dňa 03. júla 2013 v troch zásadných bodoch.
V prvom bode konštatoval Ústavný súd, že ustanovenie § 98 ods. 10 Zákonníka práce nie je
v súlade s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej
republiky.
V druhom bode konštatoval Ústavný súd vo veci namietaného nesúladu § 83a, že k nesúladu
nedošlo a teda návrhu nevyhovel.
V poslednom bode rozhodnutia posudzovania ústavnosti zvyšných piatich namietaných
ustanovení Ústavný súd konanie (vzhľadom na skutočnosť, že v čase rozhodnutia došlo k zmene
právnej úpravy) zastavil.
6
Pri svojej rozhodovacej činnosti požiadal Ústavný súd o vyjadrenie aj Národnú radu
Slovenskej republiky (ďalej len „Národná rada“) a Vládu Slovenskej republiky (ďalej len „Vláda“),
pričom Národná rada nezaujala stanovisko k návrhu a Vláda v zastúpení Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky vo svojom stanovisku č. 19377/2012-150 doručenom ústavnému súdu 28. júna
2012 oznámila jej stanovisko k jednotlivým napadnutým ustanoveniam Zákonníka práce. Pri
samotnej analýze budeme vychádzať tak zo stanoviska Vlády, ako aj z nálezu Ústavného súdu.
i.

K otázke súladu § 98 ods. 10
Ústavný súd vo svojom náleze vyhovel návrhu poslancov Národnej rady len v jednom zo
siedmych bodov návrhu. V rámci namietania porušenia zásady zákazu diskriminácie sa
s navrhovateľmi zhodla aj Vláda. Ústavný súd pri svojom rozhodnutí vychádzal z petitu návrhu,
v ktorom navrhovatelia namietali nesúlad § 98 ods. 10 Zákonníka práce s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2,
čl. 12 ods. 1 a 2 Ústavy SR.
V danom prípade Ústavný súd rozhodol v súlade so svojím postavením tzv. negatívneho
zákonodarcu v tejto časti návrhu „ultra petitum“ a vyslovil nesúlad celého ustanovenia § 98 ods. 10
Zákonníka práce s čl. 1 ods. 1 ústavy v spojení s čl. 12 ods. 1 Ústavy. „Ultra petitum“ v danom
prípade predstavuje rozhodnutie plne nerešpektujúce petit návrhu. Ústavný súd takéto rozhodnutie
odôvodnil konštatovaním, že navrhovatelia nemali v otázke napadnutého ustanovenia § 98 ods. 10
jednotný názor. Ústavný súd sa taktiež nestotožnil s odôvodnením petitu a preto rozhodol v tejto
veci odlišne ako to bolo formulované v petite. Pre samotné rozhodnutie mali podstatný charakter
tieto dve odôvodnenia. V prvom rade v rámci výkladu čl. 1 ods. 1 Ústavy sa Ústavný súd oprel
o svoje predchádzajúce rozhodnutia, pričom konštatoval, že „v právnom štáte je okrem iného
zakázaná svojvôľa v činnosti orgánov verejnej moci, parlament z toho nevynímajúc“, ak aj že „každý
zákon by mal spĺňať požiadavky, ktoré sú vo všeobecnosti kladené na akúkoľvek zákonnú úpravu v
právnom štáte a ktoré možno odvodiť z čl. 1 ods. 1 ústavy.
Pri posudzovaní tohto konkrétneho ustanovenia Ústavný súd argumentoval tým, že „s
uplatňovaním princípu právnej istoty v právnom štáte sa spája požiadavka všeobecnosti, platnosti,
trvácnosti, stability, racionálnosti a spravodlivého obsahu právnych noriem; medzi ústavné princípy
vlastné právnemu štátu patrí aj zákaz svojvôle v činnosti štátnych orgánov, ako aj zásada
primeranosti, resp. proporcionality. Súčasne čl. 12 ods. 1 ústavy zakotvuje požiadavku všeobecnej
rovnosti pred zákonom, pričom v uvedenom ústavnom článku formulovaná zásada rovnosti
znamená, že právne rozlišovanie medzi subjektmi v prístupe k určitým právam nesmie byť prejavom
ľubovôle.“
5

Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 1/2012-38 z 29. februára 2012.
§ 39 ods. 1 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
6
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Pri formulácii tejto argumentácie vychádzal Ústavný súd zo svojej rozhodovacej činnosti, ak
aj z judikatúry Ústavných súdov napr. z Českej republiky, Nemecka, či bývalého Česko-Slovenska.
V rámci formovania výkladového pravidla môžeme konštatovať, že pre právnu vedu má
zásadný charakter vymedzenie „zákazu ľubovôle zákonodarcu pri rozlišovaní skupín subjektov a ich
práv, pričom základnou črtou ľubovôle je absencia racionálneho odôvodnenia pri zavedení určitého
regulatívneho nástroja, čo má význam pre požiadavku rovnosti v právach, ale súčasne aj pre kvalitu
právneho štátu. Zásada rovnosti je v takom prípade bytostne spätá s myšlienkou právneho štátu, čo
umožňuje skúmanie napadnutého ustanovenia z hľadiska jeho súladu s čl. 1 ods. 1 ústavy v spojení
s čl. 12 ods. 1 ústavy.“
Pre otázky výkladu tzv. diskriminačných dôvodov ma nemenej významný vplyv aj stanovisko
Ústavného súdu v otázke racionality odôvodnenia rozdielneho zaobchádzania. Ústavný súd
poukázal na niekoľko ustanovení Zákonníka práce, ktoré pripúšťajú rozdielne zaobchádzanie so
zamestnancami, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu a ktorí dovŕšili
vek 50 rokov. Ústavný súd z hľadiska osobitných pracovných podmienok tzv. zdravotníckych
zamestnancov „odobril“ konanie zákonodarcu, ktorý použil pri formulovaní napadnutej právnej
úpravy, avšak konštatoval, že nie je prípustné obmedzovať sa len na konkrétny subjekt (v tomto
prípade len na sestry a pôrodné asistentky, pretože zákon týchto zamestnancov rozlišuje viacej).
Z hľadiska otázky porušovania zásady zákazu diskriminácie konštatoval Ústavný súd, že
„napadnutou právnou úpravou zákonodarca zaobchádza s dvoma skupinami zdravotníckych
pracovníkov (sestry a pôrodné asistentky, ktoré dosiahli vek 50 rokov, na jednej strane a ostatní
zdravotnícki pracovníci na strane druhej) rozdielne napriek tomu, že medzi nimi niet rozdielov
takého druhu a takého významu, ktoré by nerovné zaobchádzanie odôvodňovali“
V rámci formulácií základných definičných znakov zásady zákazu diskriminácie právnou
vedou je toto stanovisko Ústavného súdu zásadné a určuje, že medzi subjektmi druhovo rovnakej
skupiny nie je možná diskriminácia a rozdielne zaobchádzanie ak medzi nimi niet rozdielov takého
druhu a takého významu, ktoré by nerovné zaobchádzanie odôvodňovali.
Ústavný súd vo veci namietaného nesúladu s čl. 2 ods. 2 konštatoval, že Ústavný súd nemá
právomoc vysloviť, že štátny orgán, výsledkom činnosti ktorého je právny predpis, porušil iný právny
predpis. Vzhľadom na potreby témy tohto príspevku je tento postoj pre právnu vedu zásadný,
pretože ním Ústavný súd konštatoval, že ak „teda národná rada ako štátny orgán nadaný
zákonodarnou právomocou prijme zákon, obsah ktorého je neskôr identifikovaný ako nesúladný s
ústavou, neznamená to bez ďalšieho, že konala mimo medzí ústavy.“
Vo veci posudzovania nesúladu právnej úpravy v § 98 ods. 10 s čl. 12. ods. 2 Ústavy
Ústavný súd opierajúc sa o svoju predchádzajúcu rozhodovaciu činnosť, ako aj o poznatky
z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vyslovil nesúlad celého znenia spomínaného
7
paragrafu s ústavou. Pri posudzovaní ústavnosti Ústavný súd použil tzv. test slúžiaci posudzovaniu
zákazu diskriminácie podľa čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V rámci
tohto testu dospel Ústavný súd k záveru, že navrhovateľmi poukazovaný možný nesúlad s čl. 12
ods. 2 nemá oporu v určení kvalifikovaného kritéria na určenie diskriminačného znaku, pretože
navrhovateľmi poukazované rozdielne zaobchádzanie z dôvodu povolania (napr. zdravotná sestra).
Opätovne z hľadiska formulácie istého výkladového pravidla je zaujímavá konštatácia
ústavného súdu, v ktorej konštatuje, že „povolanie nepatrí medzi kritériá, ktoré čl. 12 ods. 2 ústavy
explicitne formuluje ako kritériá zakázané. Výpočet zakázaných dôvodov je ale demonštratívny“.
Právna veda sa vychádzajúc z nasledovného definovania môže stotožniť s názorom súdu, v ktorom
definuje pojem „iné postavenie“. Ústavný súd prejudikoval, že toto slovné spojenie totiž umožňuje
zahrnúť do množiny zakázaných diskriminačných dôvodov aj ďalšie, ústavou explicitne
neformulované kritériá. Pritom nemusí nevyhnutne ísť o dôvody spočívajúce vo vlastnostiach
spätých s osobnostnými a inými nemennými črtami človeka (ako sa to na prvý pohľad na znenie čl.
7

Test nachádza odpovede na túto množinu otázok:
(1) došlo k vyčleneniu porovnateľného jednotlivca alebo skupiny hlavne vo väzbe alebo v spojitosti s
výkonom základných práv a slobôd,
(2) a to na základe kvalifikovaného kritéria alebo podobného neospravedlniteľného dôvodu,
(3) pričom vyčlenenie je na príťaž jednotlivcovi alebo skupine
(4) a uvedené vyčlenenie nemožno ospravedlniť, pretože buď absentuje dôvod ospravedlnenia
(verejný, legitímny záujem), alebo ide o neprimeraný, neproporcionálny zásah?
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12 ods. 2 ústavy môže javiť). Pri tomto konkrétnom posudzovaní dospel Ústavný súd k záveru, že
toto slovné spojenie je potrebné vykladať v nadväznosti na predtým vymenované zakázané
diskriminačné dôvody nerozlučne späté s ľudskou jedinečnosťou. Inými slovami, uvedené slovné
spojenie, ktorým čl. 12 ods. 2 ústavy nadobúda demonštratívny charakter, treba vykladať ako „iné
postavenie“ obdobné charakteristikám pred ním menovaným, nie ako „iné postavenie“ v zmysle
postavenia svojou podstatou odlišného od ostatných explicitne menovaných zakázaných dôvodov.
Nevyhnutné je preto skúmanie, či uvažovaný diskriminačný dôvod má svojou povahou priamy vzťah
k niektorému z vypočítaných dôvodov podľa čl. 12 ods. 2 ústavy.
V danom prípade Ústavný súd konštatoval, že povolanie nepredstavuje zakázaný
(kvalifikovaný) diskriminačný dôvod a preto v tejto časti návrhu nevyhovel.
ii.

Ústavnosť konkurenčných doložiek
Druhým bodom, ktorý bol z hľadiska posudzovania súladu s Ústavou bolo ustanovenia §
83a, ktorým boli do právneho poriadku zavedené tzv. konkurenčné doložky. K otázke
8
konkurenčných doložiek dala svoje stanovisko aj Vláda . Ústavný súd sa predmetným ustanovením
Zákonníka práce zaoberal v intenciách petitu návrhu, v ktorom navrhovatelia namietali nesúlad s čl.
1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1, čl. 13 ods. 4, čl. 35 ods. 1 a 3 a čl. 36 Ústavy. Z hľadiska
rozhodnutia vo veci ako už bolo uvedené – Ústavný súd návrhu nevyhovel. Napriek tomu je
odôvodnenie vo viacerých prípadoch predpokladom inšpirácie pre právnu vedu.
Z hľadiska definičných potrieb právnej vedy boli pri posudzovaní tejto problematiky
podstatné niekoľké názory Ústavného súdu. Ten sa v rámci vymedzenia základných premís vyjadril
k povahe konkurenčných doložiek tým, že ich jasne vymedzil do vecného rámca základného práva
garantovaného čl. 35 ods. 1 Ústavy, pričom uviedol, že sloboda výkonu hospodárskej činnosti podľa
vlastného uváženia zahŕňa aj právo rozhodnúť sa slobodne pre obsahové zameranie činnosti,
ktorou si jednotlivec bude zabezpečovať zdroj obživy. Konkurenčná doložka potom obmedzuje
práve takto identifikovaný aspekt základného práva zaručeného čl. 35 ods. 1 ústavy, keďže jej
podstatou je obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru. Ústavný súd taktiež
uviedol, že táto problematika spadá do vecného rámca čl. 35 ods. 3 ústavy, pretože týmto
ustanovením ústava zaručuje občanom právo na získanie zdrojov obživy vlastnou prácou.
V nadväznosti na otázku možnosti obmedzenia týchto základných práv konštatoval
Ústavný súd, že tieto práva nie sú absolútne. Toto svoje tvrdenie opieral o svoju skoršiu
rozhodovaciu činnosť, ktorou už poukázal na skutočnosť, že sa týchto práv možno domáhať len v
medziach zákonov resp., že zákon môže ustanoviť podmienky a obmedzenia výkonu určitých
povolaní alebo činností.
Bez ohľadu na výsledok rozhodnutia Ústavného súdu v tejto otázke je pre naše potreby
kľúčové posúdenie niekoľkých formulácii súdu pri odôvodňovaní svojho rozhodnutia. Z hľadiska
petitu bol Ústavný súd „nútený“ použiť tzv. test proporcionality. Ústavný súd túto nutnosť odôvodnil
skutočnosťou, že je potrebná „odpoveď na otázku, či inštitút obmedzujúci určité základné právo
umožňuje dosiahnuť sledovaný cieľ“. Zároveň sa Ústavný súd zaoberal aj otázkou nevyhnutnosti
prijatých opatrení (zavedenie konkurenčných doložiek). Pri formulácii svojho stanoviska sa Ústavný
9
súd opieral o známu judikatúru Českého Ústavného súdu. Popritom je zaujímavá konštatácia súdu,
podľa ktorej „realizácia konkurenčnej doložky nepredstavuje priamy vertikálny zásah štátnej moci do
právneho postavenia zamestnanca.“
Ústavný súd pri tejto formulácii v zhode s Vládou SR upozorňuje na zásadu zmluvnosti,
ktorá je zákonným predpokladom dojednania konkurenčnej doložky. V tejto dikcii má Ústavný súd
za to, že pre posúdenie ústavnosti konkurenčných doložiek má zásadný vplyv odpoveď na otázku,

8

„Zo stanoviska Vlády SR vyplývalo, že Vláda sa nestotožňuje s názorom navrhovateľov, pričom
svoje stanovisko opierala o niekoľko skutočností. V prvom rade opierala svoje stanovisko
o porovnanie s právnou úpravou v iných krajinách, ktoré obdobný inštitút majú vo svojom právnom
poriadku zavedený, ako aj poukazovaním na právnu úpravu tohto inštitútu v období tzv. prvej
Československej republiky, resp. argumentmi o obdobných inštitútoch v iných odvetviach
súkromného práva. Vláda taktiež poukázala na zásadu zmluvnosti pri uzatváraní týchto doložiek,
ako aj na proti záväzok zo strany zamestnávateľa pri obmedzení zárobkovej činnosti, či časovú
obmedzenosť uplatniteľnosti tohto inštitútu.“
9
Nález Ústavného súdi ČR z 12. marca 2008 vo veci sp. zn. Pl. ÚS 83/06.

207

či záväzok jednej zmluvnej strany nevytvára neproporcionálne postavenie strany druhej, čim by
mohlo dôjsť o ohrozeniu základného ústavného práva.
V rámci otázky nevyhnutnosti zavedenia tohto inštitútu vychádzal Ústavný súd z dôvodovej
správy novely 257/2011. Ústavná súd nepriamo z tejto správy vyvodil záver, že zavedenie
konkurenčných doložiek bolo výsledkom potrieb trhu pracovnoprávnej praxe, pričom ako cieľ ich
zavedenia súd identifikoval „ochranu jedinečných a pôvodných výsledkov hospodárskej činnosti
zamestnávateľa, ako aj ochranu práva zamestnávateľa takéto výsledky vlastnej činnosti ekonomicky
a na trhovom princípe zužitkovať (realizovať) podľa vlastnej úvahy“.
Ústavný súd sa pri svojej formulácii viackrát opieral o tvrdenie, že konkurenčná doložka
založená na zmluvnom základe. Naproti tejto argumentácii sa však stojí skutočnosť, že
pracovnoprávne vzťahy sú istým špecifikom oproti súkromnoprávnym vzťahom, pretože sú založená
na vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca. Považujeme za potrebné
upriamiť pozornosť aj na skutočnosť, že v praxi často dochádza k situáciám, že uchádzať
o zamestnanie nemá pri uzatváraní pracovného pomeru veľa možností na ovplyvnenie obsahu
pracovnej zmluvy. Prax na trhu práce totiž v súčasnej dobe zneužíva skutočnosť veľkého dopytu po
voľných pracovných miestach a umožňuje zamestnávateľom správať sa pri uzatváraní pracovných
zmlúv oveľa viac direktívnejšie. Uchádzači totiž často krát uprednostnia zamestnanie sa pred
otázkami nad obsahom pracovnej zmluvy a tým de facto aj pred zamýšľaním sa nad dopadom
uzavretia konkurenčných doložiek. V tejto súvislosti je argument zmluvnej slobody podľa nášho
názoru nepostačujúci, a to aj napriek konštatovaniu Ústavného súdu, že tento argument je
irelevantný, pretože „prvok procesných záruk totiž nespočíva len v moderačnom oprávnení súdu,
ale nesporne aj v oprávnení zamestnanca domáhať sa konštatovania neplatnosti dojednania o
konkurenčnej doložke“.
Pre otázky formulácie záverov je najpodstatnejšia analýza rozhodovania súdu v rámci
posudzovania vzájomnej kolízie základných sociálnych práv – právom chránené záujmy
zamestnávateľa na jednej strane a právom garantované nároky zamestnanca pri aplikácii
konkurenčnej doložky. Ústavný súd poukázal na niekoľko zásadných faktov, ktoré majú podľa jeho
názoru vplyv na posúdenie položenej otázky. Súd upriamil pozornosť na zákonné vymedzenie
podmienok uplatnenia dojednanej konkurenčnej doložky. Taktiež konštatoval, že „veľmi zásadným
nástrojom (aj majetkovej) kompenzácie záväzku zamestnanca je kogentne formulovaná povinnosť
zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi primeranú peňažnú náhradu najmenej v sume 50 % jeho
priemerného mesačného zárobku za každý mesiac plnenia záväzku“. Tento argument oprel Ústavný
súd komparáciou s obdobnou právnou úpravou v Českej republike, Nemecku, či Rakúsku. V rámci
tohto porovnania je podľa nášho názoru potrebné poukázať najmä na právnu úpravu v Rakúsku,
podľa ktorej ako konštatuje Ústavný súd „§ 36 a § 37 zákona o zamestnancoch (Angestelltengesetz)
ukladajú zamestnávateľovi pri ukončení pracovno-právneho vzťahu bez udania dôvodu vyplácať v
rámci uzavretej konkurenčnej doložky odplatu v sume naposledy zamestnancovi prislúchajúcej
mzdy (konkurenčnú doložku možno dohodnúť najviac na jeden rok).“
V tejto súvislosti sa vzhľadom na charakter sociálno-ekonomického postavenia
zamestnancov v Slovenskej republike javí zakotvenie minimálne 50 % kompenzácie ako zjavne
neprimerané. Napriek tomu Ústavný súd konštatoval, že takto formulovaná podmienka predstavuje
„veľmi solídnu, a teda primeranú cenu, za ktorú si zamestnávateľ „kupuje“ záväzok zamestnanca.“
Ústavný súd poukazuje najmä na fakt, že obmedzenie zárobkovej činnosti zamestnanca nie je
absolútnym vylúčením z možnosti sa zamestnať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť, pretože
nesmie vykonávať len zárobkovú činnosť majúcu konkurenčný vzťah k činnosti zamestnávateľa.
Tento argument ústavného súdu považujeme napriek jasnej formulácii za nedostatočný, pretože
existujú osobitné druhy zárobkových činností, ktoré po obmedzení konkurenčnou doložkou
zásadným spôsobom zasiahnu do práv garantovaných čl. 35 Ústavy.
iii.

K otázkam zastavených bodov konania
V rámci posudzovania zvyšných spomínaných bodoch návrhu Ústavný súd dospel k
záveru, že vzhľadom na skutočnosť, že napádané ustanovenia Zákonníka práce boli medzičasom
10
novelou 361/2012 zmenené, alebo zrušené, tak konanie o týchto bodoch zastavil. Pre otázky
formovania právnej vedy pod vplyvom judikatúry má podstatný význam odôvodnenie tohto konania
10

§ 41a ods. 4 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
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tzv. ustálenou judikatúrou v zmysle, ktorej Ústavný súd „zásadne považuje stratu platnosti
preskúmavaných právnych predpisov za dôvod na zastavenie konania bez ohľadu na to, že v čase
doručenia návrhu na začatie konania napadnuté právne predpisy, ich časti alebo jednotlivé
ustanovenia ešte boli súčasťou platného právneho poriadku Slovenskej republiky (PL. ÚS 23/02,
PL. ÚS 16/03).“
4

ZÁVER
Vplyv judikatúry na vedu pracovného práva je v rámci hodnotenia tejto problematiky výrazný
a v mnohých prípadoch aj zásadný. Na príklade rozhodovacej činnosti Ústavného súdu sme sa
pokúsili poukázať na charakter tohto vplyvu. Na konkrétnych prípadoch formulácii uplatňovania
sociálnych práv ako je právo na prácu, či právo na slobodný výber povolania sme definovali vplyv
judikatúry na formovanie právnej vedy. Na druhej strane na príklade rozhodovacej činnosti
Ústavného súdu vo veci konania o súlade právneho predpisu s Ústavou SR sme poukázali na „zrod“
nových definícií a výkladových pravidiel pre rôzne inštitúty pracovného práva.
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VPLYV JUDIKATÚRY V SPOROCH O INVALIDNÝ
DÔCHODOK NA MEDICÍNSKE POSUDZOVANIE INVALIDITY,
ROZHODNUTIE O INVALIDNOM DÔCHODKU A KONANIE
O PRESKÚMANIE TOHTO ROZHODNUTIA1
Mikuláš Krippel

2

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Abstrakt
Príspevok Vplyv judikatúry v sporoch o invalidný dôchodok na medicínske posudzovanie
invalidity, rozhodnutie o invalidnom dôchodku a konanie o preskúmanie tohto rozhodnutia sa
zaoberá právnymi názormi vyjadrenými v súdnych rozhodnutiach, ktoré sa stali dôležité pre
chápanie inštitútu invalidity a procesu jej posudzovania. Príspevok z týchto právnych názorov robí
závery pre právnu teóriu i prax. Konkrétne ide o právne názory významné pre posudzovanie
medicínskej podmienky nároku na invalidný dôchodok a to: určenie miery poklesu schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť pri rôznej intenzite zdravotného postihnutia, dátum vzniku invalidity,
odborný posudok o invalidite, potreba posúdenie zdravotného stavu poistenca znalcom
alebo lekárom špecialistom z príslušného odboru. Potom ide o právne názory významné pre súdne
preskúmavanie medicínskej podmienky v rozhodnutiach o invalidnom dôchodku: ide najmä o zmenu
zdravotného stavu v priebehu preskúmavacieho konania a vydanie nového rozhodnutia v dôsledku
zmeny zdravotného stavu v priebehu konania o opravnom prostriedku.
Kľúčové slová
dôchodkové poistenie, invalidita, invalidný dôchodok, judikatúra, odborný posudok, opravný
prostriedok, posudkový lekár, Sociálna poisťovňa
Abstract
Contribution The impact of case law in case of disability pension on medical assessment of
disability, decision on disability pension and proceeding in matters of remedy means deals with the
legal opinions, which are expressed in judicial decisions and which have become important for
understanding the legal institution of disability and for understanding the assessment process
of disability. Contribution draws conclusions from these legal opinions for juristic theory and practice.
Specifically, the legal opinions, which are relevant to medical assessment of entitlement to disability
pension, namely: determination of decrease in capacity to perform gainful activity by various
intensity of disability, date of the disability, expert opinion of disability, need for the health
assessment of insured person by expert or specialist doctor. Moreover, the legal opinions, which are
relevant to judicial review of the decisions on disability pension: these include change in health
status of insured person and issuing a new decision as a result of changes in health status during
proceeding in matters of remedy means.
Key words
pension insurance, disability, disability pension, the case law, expert opinion of disability,
medical assessor, the remedy, Social Insurance Agency
1.

Úvod
Spory o invalidný dôchodok a jeho sumu patria medzi najčastejšie súdne spory vedené
správnymi súdmi. Uvedené vyplýva z veľkého množstva zamietnutých žiadostí o túto dôchodkovú
1

Vedecký príspevok bol vypracovaný v rámci výskumného projektu APVV označeného APVV-006811 s názvom Dôstojnosť človeka a základné ľudské práva a slobody v pracovnom práce,
zodpovedná riešiteľka prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
2
interný doktorand, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Právnická fakulta
Trnavskej univerzity v Trnave
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3

dávku podmienenú nepriaznivým zdravotným stavom resp. zamietnutých žiadostí o jej zvýšenie .
4
V roku 2012 bolo vybavených 6 717 opravných prostriedkov podaných proti rozhodnutiam
o zákonnom nároku na dôchodkovú dávku, z toho najviac sa týkalo sporov o nárok na invalidný
5
dôchodok a sporov o sumu invalidného dôchodku . Z dôvodu veľkého množstva súdnych sporov
v týchto veciach a množstva vydaných súdnych rozhodnutí, môžeme pozorovať určité trendy
v rozhodovaní súdov, ustálenosť určitých právnych názorov, ktoré ovplyvnili ďalšie rozhodovanie
a konanie Sociálnej poisťovne o invalidných dôchodkoch a v neposlednom rade ovplyvnili pohľad
teórie na koncepciu posudzovania invalidity, na náležité rozhodovanie o invalidnom dôchodku
i na koncepciu súdneho prieskumu neprávoplatných rozhodnutí.
2.
Súdne rozhodnutia dôležité pre chápanie inštitútu invalidity a procesu jej
posudzovania
2.1 Medicínska podmienka nároku na invalidný dôchodok všeobecne
Invalidný dôchodok je dávka, ktorá sa poskytuje osobám s dlhodobo nepriaznivým
zdravotným stavom. Existuje viacero dávok a služieb, ktoré sa poskytujú osobám so zdravotným
postihnutím; pre invalidný dôchodok je charakteristické to, že sa poskytuje ako forma peňažnej
kompenzácie poklesu zárobkovej činnosti, ktorú osoba nemôže čiastočne alebo vôbec vykonávať
v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu je teda základnou podmienkou
nároku na invalidný dôchodok, ide o tzv. medicínsku podmienku. Základným predpokladom pre
priznanie invalidného dôchodku je teda splniť medicínsku podmienku na invalidný dôchodok –
t.j. byť uznaný za invalidného. Medicínska podmienka invalidity je v slovenskej právnej úprave
6
definovaná v § 71 zákona o sociálnom poistení. Pri medicínskom ohodnotení miery poklesu
schopnosti
vykonávať
zárobkovú
činnosť
u konkrétneho
poistenca
sa
vychádza
z tzv. rozhodujúceho zdravotného postihnutia t.j. druhu zdravotného postihnutia, ktoré je
7
rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. V slovenskej právnej úprave
medicínske posúdenie invalidity vychádza z porovnania telesnej schopnosti, duševnej schopnosti
a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a zdravej fyzickej
osoby. Prihliada sa na zhodnotenie liečby s určením diagnostického záveru, na stabilizáciu
ochorenia, na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť (zostatkový pracovný
8
potenciál) , zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej
rehabilitácie alebo rekvalifikácie. To potvrdzuje aj rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej
3

K 31. decembru 2013 bolo Sociálnou poisťovňou vyplácaných 231 547 invalidných dôchodkov
a 9 060 tzv. „invalidných dôchodkov z mladosti“ (tie sú hradené štátom). Dostupne online:
<http://www.socpoist.sk/pocet-vyplacanych-dochodkov--v-mesiacoch-/3150s>
Pri výplate takého množstva invalidných dôchodkov je logické aj veľké množstvo sporov o invalidný
dôchodok resp. jeho zvýšenie.
4
Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o dôchodkovej dávke je návrh na začatie sporu, o ktorom
rozhodne v prvom stupni príslušný krajský súd a v druhom stupni Najvyšší súd Slovenskej republiky.
Pozri tretia hlava piatej časti Občianskeho súdneho poriadku.
5
uvedené vo Výročnej správy o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2012, str. 16. Dostupne online:
<http://www.socpoist.sk/vyrocne-spravy/1629s> a vyplýva aj z osobnej skúsenosti autora príspevku,
ktorý pracoval ako právnik odboru opravných prostriedkov na dôchodkovej sekcii Sociálnej
poisťovne, ústredie
6
Na rozdiel od právnej zákonnej definície sa invalidita chápe inak z hľadiska ekonómie, z hľadiska
sociológie, či z hľadiska medicíny. Napr. medicínska definícia invalidity vychádza zo súvislostí
medzi chorobou a možnosťami jej liečenia a považuje za invalidného toho, koho nemožno vyliečiť.
Ekonomická kategória invalidity berie na zreteľ najmä vplyv invalidity na životnú úroveň jedinca, za
invalidného sa v tomto chápaní považuje ten, kto má zmenšenú schopnosť byť sústavne
zamestnaným. Definícia invalidity zo sociologického hľadiska berie na zreteľ najmä dôsledky zmeny
zdravotného stavu ovplyvňujúce sociálne postavenie jedinca. Cit. Macková, Z.: Vecný rozsah
dôchodkového poistenia, In: Matlák, J. a kol. Právo sociálneho zabezpečenia, 2. rozšírené vydanie,
2012, s. 153.
7
§ 71 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
8
pozri k tomu Tröster, P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení, 6. vydanie, 2013, s.163.
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republiky (ďalej len Najvyšší súd SR) zo dňa 16. novembra 2005, z odôvodnenia: Pri posudzovaní
schopnosti žiadateľa o dávku sociálneho zabezpečenia (poistenia), ktorá je podmienená dlhodobo
nepriaznivým zdravotným stavom vykonávať trvalé zamestnanie, treba vždy prihliadať okrem
rozsahu zachovaných pracovných schopností i na vek občana, dosiahnutú kvalifikáciu, ako aj
9
prípadnú možnosť rekvalifikácie na iné vhodné alebo primerané zamestnanie.
Samotný inštitút invalidity je v právnych úpravách členských štátov upravený rôznym
10
spôsobom: malé odlišnosti nájdeme aj pri porovnaní českej a slovenskej právnej úpravy.
V slovenskej i českej právnej úprave chýba väzba posudzovania invalidity smerom k možnosti
konkrétneho uplatnenia na trhu práce. Aj keď posudkový lekár sociálneho poistenia v odbornom
posudku o invalidite odporučí posudzovanému poistencovi určité pracovné pozície, je už
na samotnom poistencovi a trhu práce, či a na akom pracovnom mieste sa mu podarí zamestnať.
Český Nejvyšší správní soud v rozsudku zo dňa 19. mája 2004, vyslovil názor: že nie je úlohou
posudkovej komisie Ministerstva práce a sociálnych vecí určovať úplne konkrétne zamestnania,
ktoré je schopný účastník konania o invalidný dôchodok vykonávať, ale postačí vo všeobecnej
11
rovine vymedziť okruh takých zamestnaní.
V prípade invalidity môžeme rozlišovať na základe toho, z akej príčiny vznikla tzv. invaliditu
zo všeobecných príčin – teda v dôsledku choroby alebo nepracovného úrazu a tzv. kvalifikovanú
alebo úrazovú invaliditu v prípadoch, keď sa stal poistenec invalidným v dôsledku pracovného úrazu
12
alebo choroby z povolania. Príčina vzniku invalidity neovplyvňuje základnú medicínsku podmienku
na invalidný dôchodok, avšak závisí od nej to, či sa od poistenca bude (v prípade invalidity
zo všeobecných príčin) alebo nebude (v prípade úrazovej invalidity) vyžadovať splnenie potrebnej
13
doby poistenia pred vznikom invalidity. Príčina vzniku invalidity neovplyvňuje sumu invalidného
14
dôchodku.

9

rozhodnutie Najvyššieho súdu SR spis. zn. 4 So 234/2004 zo dňa 16. novembra 2005 Dostupné
na internete: <www.epi.sk>
10
K porovnaniu slovenskej a českej právnej úpravy invalidného dôchodku pozri viac Krippel, M.:
Porovnanie slovenskej a českej právnej úpravy týkajúcej sa osôb so zdravotným postihnutím
v oblasti dávkových a poistných vzťahov dôchodkového a zdravotného poistenia In: Zborník
z vedeckej konferencie: Právne postavenie osôb so zdravotným postihnutím a hodnotové
smerovanie slovenskej spoločnosti.
11
rozhodnutie Nejvyššího správního soudu ČR spis. zn. 3 Ads 77/2008 zo dňa 19. mája 2004,
publikovaný ako č. 731/2005 Sb. NSS
Dostupné
online:<http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0077_3Ads_0800052A_prevedeno.pdf>
12
pozri k tomu Tröster, P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení, 6. vydanie, 2013, s.163.
13
pozri k tomu: § 72 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
14
Z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR spis. zn. 4So 263/2007 zo dňa 27. novembra 2008: Podľa §
29 ods. 1 zák. č.100/1988 Zb. občan má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal a) invalidným, bol
zamestnaný po dobu potrebnú pre nárok na tento dôchodok a v čase vzniku invalidity nesplnil
podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo b) invalidným následkom pracovného úrazu. Záver
o tom, že invalidita je následkom pracovného úrazu (§ 29 ods. 1 písm. b/ zák. č. 100/1988 Zb.) je
preto významná len z toho hľadiska, že v takom prípade nie je pre vznik nároku na invalidný
dôchodok potrebné splnenie podmienky potrebnej doby zamestnania, uvedenej v § 29 ods. 4 zák. č.
100/1988 Zb. Ako je uvedené vyššie, navrhovateľovi nárok na invalidný dôchodok vznikol a
invalidný dôchodok mu priznaný bol. Počnúc 1. júnom 1992 preto pre výšku invalidného dôchodku
nie je rozhodujúce, či invalidita vznikla zo všeobecných príčin alebo v súvislosti s pracovným
úrazom. Ani prípadný záver o invalidite následkom pracovného úrazu by preto v prípade
navrhovateľa neodôvodňoval zvýšenie jeho invalidného dôchodku. Otázka príčinnej súvislosti
invalidity s pracovným úrazom by mohla mať v prípade sporu vplyv napríklad na posúdenie nároku
navrhovateľa na náhradu za stratu na zárobku počas práceneschopnosti a po skončení
práceneschopnosti, resp. na posúdenie nároku na úrazovú rentu, rozhodovanie o ktorých je však
otázkou iných konaní, nie konania o invalidnom dôchodku. Napriek novej právnej úprave v zákone
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vznik invalidity následkom pracovného úrazu naďalej
ovplyvňuje len podmienku potrebnej doby a nie sumu invalidného dôchodku (pozn. autora).
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2.1.1
Určenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri rôznej intenzite
ochorenia / zdravotného postihnutia
Percentuálne ohodnotenie príslušného zdravotného postihnutia je v prílohe č. 4 k zákonu
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. V prílohe č. 4 sú jednotlivé zdravotné postihnutia zaradené
podľa príslušných kapitol, oddielov, položiek a v rámci konkrétnej položky sa členia najmä podľa
15
intenzity ochorenia . V prípade, že je pre určité zdravotné postihnutie určené rozpätie percentuálnej
sadzby miery poklesu, je podľa judikatúry súdov potrebné, aby posudkový lekár v posudku
podrobne zdôvodnil, prečo určil mieru poklesu na dolnej hranici resp. nie na hornej hranici.
Napr. z odôvodnenia rozhodnutia Najvyššieho súdu SR zo dňa 27. septembra 2012: V žiadnom
lekárskom posudku posudkových lekárov sociálneho poistenia sa nenachádza všeobecné
posudkové hľadisko tak, ako je uvedené k tejto kapitole zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého
pri stanovení poklesu schopnosti zárobkovej činnosti je potrebné prihliadnuť na vývoj osobnosti
v afektívnej, emocionálnej oblasti, na schopnosti adaptácie, na vplyvy prostredia, možnosti
pracovného a sociálneho zaradenia. Dôvod, pre ktorý bol pokles schopnosti navrhovateľa
vykonávať zárobkovú činnosť stanovený v rozsahu 65% preto nebol dostatočne objasnený.
Najvyšší súd SR na základe uvedených skutočností dospel k záveru, že v danom prípade existujú
pochybnosti ohľadne zisteného zdravotného stavu navrhovateľa pre rozhodnutie o uplatnenom
nároku na priznanie invalidného dôchodku z dôvodu, že vzhľadom na chorobu navrhovateľa chýba v
záveroch posudkov objasnenie dôvodu priznania poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
v rozsahu 65 % z možného percentuálneho rozpätia (50 %-80 %). Úlohou súdov pri preskúmavaní
rozhodnutí správnych orgánov nie je nahrádzanie ich činnosti a to ani pokiaľ ide o riadne zistenie
16
skutkového stavu.
V podobnom duchu je rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo dňa 7. júna 2006,
z odôvodnenia: Ak je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určená podľa prílohy
č. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov percentuálnym
rozpätím, potom posudkový lekár v konaní o dávke, podmienenej dlhodobo nepriaznivým
zdravotným stavom, musí v posudku o zdravotnom postihnutí a miere poklesu schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť riadne odôvodniť svoj záver o konkrétne vyjadrenej miere poklesu
tejto schopnosti. Skutočnosť, že konkrétne percentuálne vyjadrenie nevybočuje zo zákonom
predpokladaného percentuálneho rozpätia nie je dostatočným podkladom pre záver o riadnom
posúdení zdravotného stavu a jeho následkoch na pokles schopnosti vykonávať zárobkovú
17
činnosť.
2.2

Dátum vzniku invalidity
Dátum vzniku invalidity často veľmi náročné presne určiť, najmä pri postupnom zhoršovaní
ochorenia, nakoľko sa väčšinou nedá presne určiť ten časový moment, od ktorého už poistencova
miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť prekročila zákonom stanovenú hranicu na
vznik invalidity. Z rozhodnutia Nejvyššího správního soudu ČR zo dňa 25. februára 2011:
Stanovenie dátumu vzniku invalidity patrí nesporne k zásadným posudkovým záverom, a to
vzhľadom na jeho význam pre posúdenie podmienok vzniku nároku na invalidný dôchodok. Dátum
vzniku invalidity by mal byť objektívne a presvedčivo odôvodnený. Vznik invalidity je základným
a východiskovým predpokladom pre určenie rozhodujúceho obdobia, v ktorom sa zisťuje, či žiadateľ
o dávku získal potrebnú dobu poistenia a takisto pre stanovenie dátumu, od ktorého sa invalidný
dôchodok priznáva. Invalidita ako posudkovo medicínska kategória vzniká od okamihu, keď sa
zdravotný stav poistenca dá považovať za dlhodobo nepriaznivý v dôsledku ochorenia, či úrazu.
K vzniku invalidity dochádza vtedy, ak je zrejmé, že zdravotné postihnutie poistenca je trvalé
a zlepšenie zdravotného stavu nemožno očakávať. Konštantná judikatúra sa zhoduje v tom, že
dátum vzniku invalidity je objektívne existujúci stav a nemožno ho preto stanovovať na základe
náhodných skutočností, akými sú v konkrétnom prípade napr. dátum hospitalizácie, dátum
15

pozri prílohu č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR spis. zn. 7So/156/2011 zo dňa 27. septembra 2012, ktorým
bolo zrušené rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie o invalidnom dôchodku. Dostupné online:
<http://www.judikaty.info/document/nssr/11727/>
17
rozhodnutie Najvyššieho súdu spis. zn. 4 So 83/2006 zo dňa 7. júna 2006. Zdroj: Zbierka
stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR uverejnené ako R č. 50/2007.
Dostupné na internete: <www.epi.sk>
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lekárskeho vyšetrenia, dátum podania žiadosti o invalidný dôchodok, dátum skončenia výplaty
nemocenského, ak je podľa zdravotných zmien a vyšetrení možné spoľahlivo usúdiť, ku ktorému
dátumu invalidita skutočne vznikla. Ak sa dátum vzniku invalidity nedá stanoviť aspoň s vysokou
pravdepodobnosťou, napr. ak vznikala invalidita postupne, je potrebné túto skutočnosť bližšie
18
odôvodniť a uviesť deň, kedy bola jej existencia nepochybná.
2.3

Odborný posudok posudkového lekára sociálneho poistenia

2.3.1
Odborný posudok posudkového lekára sociálneho poistenia kontra závery
ošetrujúcich lekárov
Odborný posudok o invalidite je základným predpokladom pre rozhodnutie o invalidnom
dôchodku, v určitom zmysle môžeme povedať, že prejudikuje rozhodnutie vo veci samej, aj keď sám
osebe nie je rozhodnutím.
Dôležitosť odborného posúdenia zdravotného stavu žiadateľa o invalidný dôchodok
posudkovým lekárom zdôrazňuje už český judikát R 37/1993: Důvodem pro přiznání dávky
důchodového zabezpečení, podmíněné zdravotním stavem, nemůže být jen subjektivní pocit
žadatele o jeho neschopnosti k výkonu zaměstnání, ani to, že nemůže nastoupit do lékaři
doporučeného vhodného zaměstnání pro nedostatek takových volných míst, ani to, že
zaměstnavatelé dávají přednost uchazečům zdravým. Přiznání dávky musí být doloženo objektivně
zjištěným zdravotním stavem posuzovaným příslušnou posuskovou komisí ministerstva práce
19
a sociálních věcí ČR.
Pre posúdenie invalidity je rozhodujúci odborný posudok posudkového lekára sociálneho
poistenia (zamestnanec Sociálnej poisťovne). V samotnom rozhodnutí Sociálnej poisťovne, ústredie
o invalidnom dôchodku musí byť aspoň odkaz na konkrétny posudok, ktorý má byť vo svojich
záveroch odôvodnený a presvedčivý, z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR zo dňa 14. apríla 2008 :
V danej veci z rozhodnutia odporkyne nie je zistiteľné ani to, kedy a kým bol vyhotovený posudok,
na základe ktorého odporkyňa vo veci rozhodla (chýba označenie posudkový lekár ktorej pobočky
a v ktorý deň posudok vyhotovil). Zo zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení je zrejmé, že
v rozhodnutí nepostačuje len odkázať na príslušné ustanovenie zákona, podľa ktorého odporkyňa
rozhodla, ale aj na dôvody, pre ktoré už navrhovateľa nepovažuje za čiastočne invalidného, a to
aspoň odkazom na konkrétny posudok, v ktorom sa uvedené zistenia a závery uvádzajú. Treba
pritom súhlasiť s požiadavkou krajského súdu, aby aspoň v posudkoch bol zánik čiastočnej invalidity
náležite a presvedčivo odôvodnený uvedením, v čom a kedy nastalo zlepšenie zdravotného stavu
20
navrhovateľa, a to aj s poukazom na odborné nálezy, z ktorých takéto zistenia vyplývajú.
Posudkový lekár je kompetentný a zákonom oprávnený rozhodnúť, či poistenec – žiadateľ
o invalidný dôchodok je alebo nie je invalidný, aká je jeho miera poklesu schopnosti vykonávať
21
zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou osobou. Častou námietkou neúspešných žiadateľov
o invalidný dôchodok resp. o jeho zvýšenie, či priznanie od skoršieho dátumu je, že ošetrujúci lekár
hodnotí ich zdravotný stav ako závažnejší v porovnaní s hodnotením posudkového lekára Sociálnej
poisťovne. Na jednej strane súdy nespochybňujú kompetenciu a výlučné oprávnenie posudkového
lekára rozhodovať o invalidite, napr. z odôvodnenia rozhodnutia Krajského súdu v Trnave zo dňa
24. januára 2012: Súd nespochybňuje právo navrhovateľa, opierať sa o akékoľvek závery uvedené
ošetrujúcimi lekármi, na druhej strane treba zdôrazniť, že pri posudzovaní zdravotného stavu
na účely invalidity sú len atestovaní posudkoví lekári kompetentní na prijatie záveru o tom, do akej
kategórie má byť zdokumentované zdravotné postihnutie zaradené. Z toho dôvodu súd nepovažuje
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z rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR Ads 118/2010 - 174 zo dňa 25. február 2011.
Dostupné online:
<http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2010/0118_4Ads_100_20110324011929_prevedeno.
pdf>
19
rozhodnutie R 37/1993, ktorého právna veta je uvedená aj v uznesení Ústavního soudu ČR
spis. zn. I.ÚS 126/04 zo dňa 22. júla 2004 Dostupné online: < http://kraken.slv.cz/I.US126/04>
20
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR spis. zn. 4 So 185/2007 zo dňa 14. apríla 2008. Dostupné
online: <http://www.judikaty.info/document/nssr/4400/?nohist=&nhid=>
21
pozri § 153 ods. 3 a ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
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22

za relevantne spochybnený záver o správnosti určenia MPSVZČ a dátumu vzniku invalidity
23
pri posúdení.
Na druhej strane podkladom pre toto posúdenie sú lekárske správy a údaje zo zdravotnej
dokumentácie zdravotníckeho zariadenia poistenca, ako aj komplexné funkčné vyšetrenia a ich
24
závery. Poukazujeme na rozhodnutie týkajúce sa významu lekárskych záverov ošetrujúcich
lekárov pri vypracúvaní odborného posudku o invalidite posudkovým lekárom: podľa právneho
25
názoru Najvyššieho súdu SR ), sa posudková komisia sociálneho zabezpečenia musí vysporiadať
so všetkými odbornými závermi o zdravotnom stave účastníka, aj keď ich prípadne zaujali ošetrujúci
lekári, ktorí invaliditu neposudzujú. Úplným a vyčerpávajúcim spôsobom musí súdu vysvetliť,
z akého dôvodu nemožno záver iného lekára zohľadniť. Toto rozhodnutie potvrdilo, že posudkový
lekár sa musí zaoberať všetkými lekárskymi správami a v posudku o invalidite vysvetliť, z akých
dôvodov na ich závery (ne)prihliadal. Nestačí teda v posudku len spomenúť, aké lekárske vyšetrenia
poistenec absolvoval, ale ohodnotiť ich význam vzhľadom na posúdenie invalidity. Ak by posudkový
lekár nepovažoval za potrebné oboznámiť s výsledkami, či bližšie odborne polemizovať
s odporúčaniami ošetrujúcich lekárov, smerujúcich k uznaniu poistenca za invalidného, neposúdil by
invaliditu poistenca dostatočne. V kontexte oboch posledne spomenutých rozhodnutí môžeme
zhrnúť, že posudkový lekár je síce v konečnom dôsledku jediný oprávnený posúdiť mieru
invalidizácie poistenca, ale má sa dôkladne zaoberať aj názormi a závermi ostatných ošetrujúcich
lekárov a prípadné rozdielne posúdenie náležite a vyčerpávajúco odôvodniť.
Odborný posudok o invalidite tvorí základ rozhodnutia a posudkový lekár je v otázke
posúdenia invalidity kompetentný (na rozdiel od súdu, ktorý na posúdenie invalidity kompetentný nie
je): z rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR zo dňa 8. augusta 2012: Sťažovateľ ale neponúkol
žiadny relevantný dôkaz, ktorý by spochybňoval lekárske posudky, ktoré tvoria skutkový základ
rozhodnutia. Je nutné si uvedomiť, že súdy rozhodujúc v správnom súdnictve nedisponujú
potrebnými odbornými lekárskymi znalosťami a nemôžu preto sami posúdiť stupeň invalidity
občana. v takomto prípade má kvalitný posudok posudkovej komisie Ministerstva práce a sociálnych
věcí rozhodujúci význam, pretože práve ten je podkladom pre samotné rozhodnutie vo veci. Súdy
preto musia preskúmať úplnosť, objektivitu a presvedčivosť posudkov posudkových komisií, aby
26
z ich záverov mohli vychádzať.
Alebo k tomu aj rozsudok Nejvyššího správního soudu ČR zo dňa 29. septembra 2009: Soud
nemá medicínske znalosti a k odbornému lékařskému posouzení zdravotního stavu pojištěnce je
proto povolána posudková komise. Závěry posudkové komise však musí být pro soud přesvědčivě
podány a objasněny. Vzhledem k popsaným pochybnostem je tedy o to více potřeba, aby
posudková komise – jakožto odborný orgán mající potřebné lékařské znalosti – ve svém posudku
soud precizně seznámila s důvody pro svou volbu dominantního postižení a své závěry přesvědčivě
zdůvodnila. Pokud by soud při posouzení věci vycházel z posudku neúplného a nepresvedčivého,
27
rozhodoval by na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu.
2.3.2
Potreba posúdenie zdravotného stavu poistenca znalcom alebo lekárom
špecialistom z príslušného odboru
Podľa Závadskej je potrebné zaručiť, resp. posilniť právo účastníkov na posúdenie
zdravotného stavu pre potreby posúdenia invalidity pred nezávislým znaleckým orgánom. Považuje
za dôležité, aby zostalo zachované a bolo právne zakotvené právo súdu nariadiť vykonanie
22

MPSVZČ = miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (pozn. autora)
rozhodnutie Krajského súdu v Trnave spis. zn. 24Sd/178/2010 zo dňa 24. januára 2012, ktorým
bolo potvrdené rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie o zamietnutí žiadosti o invalidný dôchodok
Dostupné online: <http://www.judikaty.info/document/mssr/274958/?nohist=&nhid=>
24
pozri § 71 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
25
pozri rozhodnutie Najvyššieho súdu SR spis. zn. 1 So 59/2002 zo dňa 30. júla 2002 Dostupné
online: <www.epi.sk>
26
rozsudok Nejvyššího správního soudu ČR Spis. zn. 3 Ads 16/2012 - 25 zo dňa 8. augusta 2012.
Dostupné online:<http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0016_3Ads_12_20120810104
209_prevedeno.pdf>
27
rozsudok Nejvyššího správního soudu ČR Spis. zn. 4 Ads 28/2009 – 69 zo dňa 29. septembra
2009 Dostupné online:
< http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2009/0028_4Ads_0900069A_prevedeno.pdf>
23

215

28

nezávislého znaleckého dokazovania vo veciach invalidity.
V sporných prípadoch a najmä
pri neobvyklých ochoreniach je podľa judikatúry niekedy potrebné zo strany posudkového lekára
prizvať na posúdenie zdravotného stavu poistenca znalca z príslušného odboru alebo príslušného
odborného lekára, z odôvodnenia rozhodnutia Najvyššieho súdu SR zo dňa 27. septembra 2012:
Najvyšší súd SR na základe uvedeného dospel k záveru, že v danom prípade existujú pochybnosti
ohľadne dostatočného zistenia zdravotného stavu navrhovateľa pre rozhodnutie o uplatnenom
nároku na priznanie invalidného dôchodku. Najvyšší súd SR preto rozsudok súdu prvého stupňa
podľa § 250ja ods. 3 prvej vety OSP v spojení s § 250j ods. 2 písm. c/ OSP zmenil tak, že
preskúmavané rozhodnutie odporkyne zrušil a vec vrátil odporkyni na ďalšie konanie. V ďalšom
konaní odporkyňa doplní dokazovanie o nové posúdenie zdravotného stavu navrhovateľa
posudkovým lekárom prípadne aj za účasti príslušného odborného lekára, prípade nariadením
dokazovania súdnym znalcom z príslušného odboru a určiť zodpovedajúcu mieru poklesu
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Až na tom základe odporkyňa vo veci znovu rozhodne,
29
pričom svoje rozhodnutie náležite odôvodní.
Judikatúra sa snaží takto „dotlačiť“ Sociálnu
poisťovňu k častejšej aplikácii § 153 ods. 8 zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého posudkový
lekár Sociálnej poisťovne, ústredie môže podľa posúdiť invaliditu poistenca v prítomnosti
prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore. Takýto postup je
30
v Slovenskej republike skôr výnimkou ako pravidlom.
Častou námietkou účastníkov preskúmavacieho konania o medicínskej podmienke
invalidného dôchodku je spochybňovanie vierohodnosti posudkov posudkových lekárov sociálneho
poistenia argumentáciou, že vypracovaním posudku práve týmto orgánom dochádza k porušeniu
rovnosti účastníkov konania, keď súd vychádza z dôkazu orgánu, ktorý je v právnom vzťahu
k protistrane (k Sociálnej poisťovni, resp. Českej správe sociálního zabezpečení, ktorá je
31
podriadená Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR). Naznačenú tendenciu posilňuje podľa našej
mienky diskutabilný názor vyjadrený v rozhodnutí Najvyššieho súdu SR zo dňa 30. mája 2006,
podľa ktorého zmluvný pracovnoprávny vzťah posudkového lekára k Sociálnej poisťovni môže
spôsobiť neobjektívnosť a nezaujatosť posudzovania invalidity zo strany posudkového lekára,
z odôvodnenia rozhodnutia: Požiadavku, aby boli vylúčené pochybnosti o objektívnosti záverov
posudkových orgánov (teda posudkových komisií alebo posudkových lekárov), ktoré sú podkladom
v konaniach o dávkach, podmienených dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, možno splniť
len v prípade, ak posudok alebo odborné posúdenie, či záver vypracujú subjekty, ktoré sú nezávislé
na odporkyni. Žiadny z posudkov alebo z posudkových nálezov, ktoré boli v konám zadovážené,
takejto zákonnej požiadavke nevyhovuje, lebo posudkové komisie sociálneho zabezpečenia boli
posudkovými orgánmi buď pobočky alebo ústredia odporkyne. Posudkoví lekári sú v zmluvnom
vzťahu s odporkyňou, preto o ich objektivite a nezaujatosti možno mať vážne pochybnosti.
Už samotná uvedená skutočnosť môže byť dôvodom pre zrušenie rozhodnutia odporkyne, ak
rozhodnutiu nepredchádzalo riadne znalecké dokazovanie alebo posúdenie, vykonané nezávislým
subjektom. Povinnosťou odporkyne je pritom zabezpečenie takéhoto dôkazu ešte v konaní, ktoré
vykonáva sama ako správny orgán. Povinnosťou súdu nie je nahradzovať jej postup a nemožno mu
28

Závadská, E.: Správne súdnictvo vo veciach sociálnych z pohľadu pripravovaných zmien
procesných kódexov. In: Priority sociálneho zabezpečenia (materiály z vedeckej konferencie Ústavu
štátu a práva Slovenskej akadémie vied konanej v dňoch 8. a 9. novembra 2012 v Bratislave, 2012,
s. 95.
29
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR spis. zn. 7So/132/2011 zo dňa 27. septembra 2012 v spore
o invalidný dôchodok, ktorým bolo zrušené rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie. Dostupné
online: <http://www.judikaty.info/document/nssr/11746/>
30
Na porovnanie v Českej republike v prípade sporu zdravotný stav žiadateľa o invalidný dôchodok
posudzuje komisia, ktorá je tvorená minimálne troma členmi – posudkovým lekárom, ktorý je
predsedom komisie, tajomníkom a odborným lekárom niektorého klinického odboru (najčastejšie
ide o ortopéda, internistu, neurológa alebo psychiatra, prípadne iných klinických odborov). Tieto
komisie nemajú dopredu určené pevné zloženie, ale sú zostavované k určitému počtu konkrétnych
posudkovo podobných prípadov. Môžu byť rozšírené o ďalších odborných lekárov. Pozri viac
stránka Ministerstva práce a sociálních věcí: Posudková služba – podrobné informace.
31
Pozri k tomu aj: Langer, R.: Lékařská posudková služba ve světle judikatury. In:Práce a mzda
2006/3. Dostupné online: <http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d447v423-lekarskaposudkova-sluzba-ve-svetle-judikatury/>
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vytýkať, ak dokazovanie vykonané posudkovým lekárom alebo posudkovou komisiou niektorej z jej
32
zložiek, nepovažuje za dostatočný dôkaz.
Naproti tomu český ústavní soud v náleze zo dňa 1. novembra 1995, ktorý uzavrel, že nie je
v rozpore s Ústavou ČR úprava § 4 ods. 2 zákona č. 582/1991 Sb. zákona o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, podľa ktorej ministerstvo posudzuje zdravotný stav a pracovnú
schopnosť občanov pre účely súdneho preskúmavacieho konania vo veciach dôchodkového
poistenia a pre účely odvolacieho správneho konania, ak bolo napadnuté rozhodnutie vydané na
základe posudku okresnej správy sociálneho zabezpečenia; za týmto účelom zriaďuje ako svoje
orgány posudkové komisie: Je-li tu námitka směřující proti posudkům posudkové komise jako
subjektu podřízeného protistraně. K této námitce navrhovatele e uvádí, že úpravu § 4 odst. 2
zákona č. 582/1991 Sb. neshledal Ústavní soud protiústavní (čl. 37 Listiny), a to právě s ohledem na
ustanovení § 250q o.s.ř. i § 246 o.s.ř., která umožňují aplikaci zásady skutečného stavu věci
prováděním i jiných důkazů a dále též s ohledem na složení komisí upravené v § 3 vyhl. č. 182/1991
33
Sb.
Z tohto záveru vychádzalo aj rozhodnutie Najvyššího správního soudu ČR zo dňa
12.apríla 2013: Proto v tom, že posudková komise je orgánem Ministerstva práce a sociálních věcí,
nelze spatřovat důvod k pochybnostem o objektivitě jejích závěrů, závěrů posudkových lékařek
34
žalované a okresní správy sociálního zabezpečení ani důvod k ustanovení soudního znalce .
A aj rozhodnutie Najvyššího správního soudu ČR zo dňa 29. mája 2003: Jen v tom, že posudková
komise, která v právní věci účastníků v tomto řízení vypracovala posudek, je orgánem Ministerstva
práce a sociálních věcí, nespatřil Nejvyšší správní soud důvod k pochybnostem o objektivitě jejích
35
závěrů.
Ďalšie rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo dňa 28. marca 2006 potvrdzuje trend
rovnocennosti lekárskych správ ošetrujúcich lekárov ako dôkazov v konaní o priznanie invalidného
dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení, ako aj v súdnom preskúmavacom konaní smerom
k posudku posudkového lekára o invalidite: Podľa názoru odvolacieho súdu z doteraz vykonaného
dokazovania bez zhodnotenia lekárskych správ, priložených navrhovateľkou, nemožno nad
akúkoľvek pochybnosť dospieť k jednoznačnému záveru, či a odkedy navrhovateľka spĺňa
zdravotnú podmienku pre priznanie invalidného dôchodku. Rozpor medzi posudkovými závermi
posudkových komisií sociálneho zabezpečenia i posudkových lekárov sociálneho poistenia
a znaleckým posudkom v otázke, či psychická porucha navrhovateľky má za následok pokles
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou a v akej miere,
trvá a doposiaľ odstránený nebol. Najvyšší súd SR považuje za potrebné v tejto súvislosti
pripomenúť, že zo žiadneho ustanovenia zákona nevyplýva nadradenosť posudkových záverov
posudkových orgánov nad inými dôkazmi vykonanými v konaní o priznanie dávky v invalidite.
Vykonanie dokazovania pritom patrí do pôsobnosti odporkyne, ktorá vedie konanie o priznanie
žiadanej dávky. V takomto konám je povinná vykonať všetky dôkazy, ktoré pomôžu zistiť skutočný
stav veci a dospieť k nepochybným záverom o zistení medicínskych podmienok pre priznanie
dávky. Odporkyňa nemôže preferovať len posudky vlastných posudkových orgánov, a nevykonať
36
dokazovanie aj na skutočnosti tvrdené navrhovateľkou.

32

rozhodnutie Najvyššieho súdu SR spis. zn. 1Sdo 21/2005 zo dňa 30. mája 2006 v spore
o invalidný dôchodok, ktorým bolo zrušené rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie. Dostupné
online: <www.epi.sk>
33
nález Ústavního soudu ČR spis. zn. II.ÚS 92/95 zo dňa 1. novembra 1995, uverejnený aj v Sbírke
nálezů a usnesení č. N 72/4 SbNU 191
Dostupné online: <http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=27574&pos=3&cnt=4&typ=res
ult>
34
rozhodnutie Nejvyššího správního soudu ČR spis. zn. 4 Ads 135/2012 zo dňa 12. apríla
2013. Dostupné online: <http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2012/0135_4Ads_120_20130
506150205_prevedeno.pdf>
35
rozhodnutie Nejvyššího správního soudu ČR spis. zn. 5 Ads 4/2003 zo dňa 29. mája 2003.
Dostupné online:
<http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2003/0004_5Ads_0300035A_prevedeno.pdf>
36
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR spis. zn. 1 So 10/2005 zo dňa 28. marca 2006 v spore
o invalidný dôchodok. Dostupné online: <www.epi.sk>
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2.3.3
Odborný posudok posudkového lekára sociálneho poistenia kontra závery zistené
v preskúmavacom konaní pred súdom
Právo Európskej únie vyžaduje v správnom súdnictve plnú jurisdikciu, nato reagovala novela
Občianskeho súdneho poriadku, ktorá umožnila súdu vykonať aj dokazovanie v záujme náležitého
zistenia skutkového stavu nezávisle od skutkových zistení správneho orgánu ku dňu jeho
rozhodnutia. Správny súd je tak oprávnený skutkový stav zistený správnym orgánom a súdom
hodnotiť nezávisle od hodnotení skutkového stavu vykonaného správnym orgánom. To znamená,
že na základe takto zisteného a vyhodnoteného skutkového stavu veci správny súd môže zrušiť
rozhodnutie v konaní o opravných prostriedkoch proti neprávoplatnému rozhodnutiu správneho
orgánu a správny orgán je v ďalšom konaní viazaný nielen právnym názorom súdu, ale aj názorom
37
ohľadne skutkových zistení, k tomu napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu SR zo dňa 15. júla 2008:
V ďalšom konaní bude úlohou odporkyne postupovať v naznačenom smere,... posúdiť jeho
zdravotný stav a invaliditu podľa § 71 zák. č. 461/2003 Z. z. ku dňu, od ktorého žiada o priznanie
invalidného dôchodku, pričom pri novom posúdení vezme do úvahy aj námietky navrhovateľa voči
posúdeniu jeho zdravotného stavu vznesené v priebehu tohto súdneho konania a prihliadne aj na
38
novšie lekárske nálezy .
Súd môže kedykoľvek vykonať ako dôkaz posudok súdneho znalca o zdravotnom stave,
z uznesenia Vrchního soudu v Prahe z 26. februára 1998 spis. zn. 3 Cao 7/98: V případě posudku
... se vlastně jedná o případ předepsaného důkazu, který je soud povinen provést, avšak který poté
podléhá principu volného hodnocení důkazů jako každý jiný důkaz (§ 132 o.s.ř.). Je pravdou, že
posudek, který splňuje požadavek úplnosti a přesvědčivosti, bývá důkazem stěžejním. Požadavek
úplnosti a přesvědčivosti, který soudy včetně jednajícího odvolacího soudu vyžadují, spočívá v tom,
zda se posudková komise dostatečně vypořádala se všemi rozhodujícími skutečnostmi, především
pak s těmi, které namítají účastníci, jakož i v tom, zda podaný posudek obsahuje náležité
zdůvodnění posudkového závěru. Je rovněž nepochybné, že soud může provést i jiný důkaz, např.
důkaz znaleckým posudkem soudního znalce, uzná-li důvodnost takového dokazování (§ 120
o.s.ř.), např. tehdy, nebyla-li posudková komise s to se přesvědčivě vypořádat s otázkami, které jí
39
položil soud a jejichž zodpovězení je pro zjištění skutkového stavu rozhodné.
2.4
Súdne preskúmavanie medicínskej podmienky v rozhodnutiach o invalidnom
dôchodku
Na základe žiadosti poistenca o invalidný dôchodok resp. o jeho zvýšenie v prípade, že mu
bol už skôr invalidný dôchodok priznaný je najskôr poistencov zdravotný stav posúdený
posudkovým lekárom. Po vydaní odborného posudku na jeho základe Sociálna poisťovňa, ústredie
vydá rozhodnutie o invalidnom dôchodku. V prípade, že poistencec s týmto rozhodnutím nesúhlasí,
má právo proti nemu podať opravný prostriedok, o ktorom rozhoduje v prvom stupni príslušný
krajský súd, prípadne v druhom stupni Najvyšší súd SR. Rozsah vykonania dokazovania je na
uvážení všeobecného súdu. V prípade, že sa navrhovateľ v konaní pred súdmi domáhal vykonania
dôkazov ohľadne posúdenie jeho zdravotného stavu a súdy mu nevyhoveli, samo osebe to nie je
40
dôvod na porušenie práva na spravodlivé súdne konanie zaručené v čl. 46 ods. 1 Ústavy SR.
2.4.1
Odborný posudok posudkového lekára sociálneho poistenia nie je rozhodnutím,
preto nepodlieha súdnemu preskúmavaniu

37

Takáčová, V.: K niektorým otázkam správneho súdnictva. Konanie o opravných prostriedkoch. In:
Moderné trendy sociálneho zabezpečenia Materiály z vedeckej konferencie konanej v dňoch 23. 24. októbra 2008 v Bratislave, 2008, s. 94-95.
38
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR spis. zn. 4So/9/2008 zo dňa 15. júla 2008 v spore o invalidný
dôchodok Dostupné online: < http://www.supcourt.gov.sk/data/att/12814_subor.pdf>
39
uznesenie Vrchního soudu v Praze z 26. februára 1998 spis. zn. 3 Cao 7/98
40
pozri uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 336/2011-12 zo dňa 6. júla 2011
k sťažnosti proti rozhodnutiu krajského súdu spis. zn. 15 Sd 65/2009-51 z 12. júla 2010 a
rozsudkom najvyššieho súdu spis. zn. 1 So 112/2010 z 11. januára 2011 vo veci invalidného
dôchodku
Dostupné na internete: <http://portal.concourt.sk/SearchRozhodnutia/rozhod.do?urlpage=dokument
&id_spisu=402995>
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V aplikačnej praxi sa v konaní o rozhodovaní o nároku na invalidný dôchodok stáva, že
poistenec adresuje Sociálnej poisťovne, ústredie podanie označené ako Odvolanie resp. ako
Opravný prostriedok, v ktorom poistenec namieta posúdenie zdravotného stavu pred vydaním
samotného rozhodnutia. Vydaniu rozhodnutia o invalidnom dôchodku časovo predchádza vydanie
odborného posudku o invalidite posudkovým lekárom. Poistenci sú teda pri posudzovaní
zdravotného stavu oboznámený s výsledkom posúdenia invalidity, a v prípade že nie sú uznaní
za invalidných, stáva sa, že namietajú túto skutočnosť ešte pred vydaním zamietavého rozhodnutia
o ich žiadosti o invalidný dôchodok. Odborný posudok posudkového lekára však nie je rozhodnutím,
41
ale len dôkazom v konaní, preto proti nemu nemožno podať opravný prostriedok , pozri
aj uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 29. januára 2009: Predpokladom rozhodovania súdu
podľa tretej hlavy V. časti OSP (rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam
správnych orgánov) je existencia neprávoplatného rozhodnutia správneho orgánu, doručenie
rozhodnutia účastníkovi a podanie opravného prostriedku proti takémuto rozhodnutiu. V opačnom
prípade, ak by niektorý z uvedených predpokladov na rozhodovanie súdu absentoval
(napr. rozhodnutie nebolo doručené účastníkovi konania), nie sú splnené podmienky
42
na preskúmanie takéhoto rozhodnutia správneho orgánu súdom.
2.4.2

Zmena zdravotného stavu v priebehu preskúmavacieho konania
Po vydaní rozhodnutia o invalidnom dôchodku sa nezriedka stáva, že poistenec nesúhlasí
s určenou mierou poklesu schopnosti a s posúdením zdravotného stavu. Okrem toho zdravotný stav
poistenca nie je nemenná premenná, ale v čase sa mení a takisto na niektoré lekárske vyšetrenia je
potrebné čakať dlhšiu dobu. V konaní o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o invalidnom
dôchodku vznikla otázka, či má súd pri preskúmavaní rozhodnutia vychádzať so zdravotného stavu
poistenca k dátumu vydania rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ústredie alebo či má súd vychádzať
z aktuálneho zdravotného stavu v čase vydania rozhodnutia súdu (neskorší časový moment).
Podľa Závadskej v konaní o opravnom prostriedku je pre súd rozhodujúci skutkový stav v čase jeho
rozhodovania. Táto skutočnosť umožňuje súdu preskúmavať aj zákonnosť zmeňujúcich
a nahradzujúcich rozhodnutí bez toho, aby bol potrebný nový opravný prostriedok
a bez nebezpečenstva, že novšie právoplatné rozhodnutie správneho orgánu potvrdí nezákonný
stav, založený predchádzajúcim rozhodnutím, ktoré môže byť v súdnom konaní neskôr zrušené.
43
Ako príklad možno uviesť rozhodovanie o invalidite.
V konaniach o opravných prostriedkoch mala zostať zachovaná možnosť predkladať návrhy
44
na doplnenie dokazovania aj v odvolacom konaní. Na tento problém odpovedalo viacero
rozhodnutí Najvyššieho súdu SR, podľa ktorých rozhodnutie o invalidnom dôchodku má
zohľadňovať čo najaktuálnejší zistený zdravotný stav poistenca bez ohľadu na skutočnosť, že
poistenec má možnosť kedykoľvek možnosť podať novú žiadosť o invalidný dôchodok alebo jeho
zvýšenie. Napr. z odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho Najvyššieho súdu SR zo dňa 27. februára
45
2013 : Podľa obsahu zápisnice zo súdneho pojednávania navrhovateľ predložil krajskému súdu
novšie lekárske správy a nálezy, s ktorými sa súd nezaoberal s odôvodnením, že súdne konanie nie
je pokračovaním správneho konania a navrhovateľ má možnosť podať novú žiadosť. Krajský súd
však pochybil, pretože pri preskúmavaní rozhodnutia orgánu sociálneho poistenia súd rozhoduje
o zákonom nároku na dávku dôchodkového poistenia na základe skutkového stavu veci v čase jeho
41

K tomu pozri viac: Krippel, M.: Konania vo veciach opravných prostriedkov proti rozhodnutiam o
dávkach zo systému sociálneho poistenia v časti konania, ktorá je pred Sociálnou poisťovňou,
ústredie ako správnym orgánom In: Priority sociálneho zabezpečenia (materiály z vedeckej
konferencie Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied konanej v dňoch 8. a 9. novembra 2012
v Bratislave, 2012, s. 110.
42
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR Spis. zn. 4 So 70/2008 zo dňa 29. januára 2009. Dostupné na
internete: <http://www.supcourt.gov.sk/data/att/10669_subor.pdf>
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Závadská, E.: Správne súdnictvo vo veciach sociálnych z pohľadu pripravovaných zmien
procesných kódexov. In: Priority sociálneho zabezpečenia (materiály z vedeckej konferencie Ústavu
štátu a práva Slovenskej akadémie vied konanej v dňoch 8. a 9. novembra 2012 v Bratislave, 2012,
s. 97.
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Tamže, s. 103.
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rozhodnutie Najvyššieho súdu SR spis. zn. 7So/16/2012 zo dňa 27. februára 2013 v spore
o invalidný dôchodok Dostupné online: <http://www.judikaty.info/document/nssr/7529/>
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vyhlásenia (§ 153 ods. 1 v spojení s § 246c Občianskeho súdneho poriadku, ďalej OSP).
Navrhovateľ v odvolacom konaní predložil nové lekárske správy. S ich obsahom sa posudkové
orgány nemali možnosť sa zaoberať, pričom môžu svedčiť o jeho nepriaznivejšom zdravotnom
stave než v čase jeho zisťovania posudkovými lekármi. Vzhľadom na ich obsah ako aj na dlhú dobu
od posledného posúdenia zdravotného stavu navrhovateľa bolo potrebné rozsudok súdu prvého
stupňa zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie (§ 221 ods. 1 písm. h/ OSP), pretože v doterajšom
konaní vykonané dokazovanie nepovažuje odvolací súd za dostačujúce pre vlastné rozhodnutie.
V ďalšom konaní bude úlohou krajského súdu vykonať doplňujúce znalecké posúdenie zdravotného
stavu navrhovateľa so zameraním na rozsah jeho zdravotného poškodenia a zistením jeho
následkov na mieru zachovania jeho pracovnej schopnosti. Až po vykonanom doplňujúcom
dokazovaní bude možné o zákonnosti preskúmavaného rozhodnutia znovu rozhodnúť.
2.4.3
Vydanie nového rozhodnutia na základe zmeny zdravotného stavu v priebehu
konania o opravnom prostriedku
Podľa ustálenej judikatúry súdov SR rozhodnutia Sociálnej poisťovne (odporkyne)
v preskúmavacom konaní o opravnom prostriedku tvoria jeden celok a súdy ich preskúmavajú
vo vzájomnej súvislosti ako jedno rozhodnutie. Ak opravný prostriedok smeruje proti rozhodnutiu 1
a takéto rozhodnutie je v rámci konania o opravnom prostriedku zmenené resp. nahradené
rozhodnutím 2, príslušný súd preskúmava nielen napadnuté rozhodnutie 1, ale obidve rozhodnutia
vo vzájomnej súvislosti. Preto opravný prostriedok smeruje nielen proti pôvodne vydanému
rozhodnutiu 1, ale proti všetkým rozhodnutiam Sociálnej poisťovne, ktoré boli vydané v rámci
preskúmavacieho konania. Uvádzame argumentáciu z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR: Súd
pri preskúmavaní rozhodnutia orgánu sociálneho poistenia rozhoduje o zákonnom nároku na dávku
dôchodkového poistenia na základe skutkového stavu veci (153 ods. 1 v spojení s § 246c
Občianskeho súdneho poriadku). Ak v priebehu konania o preskúmanie rozhodnutia o dôchodku
orgán sociálneho poistenia vydal ďalšie rozhodnutie, týkajúce sa nároku na niektorú
z dôchodkových dávok, je povinnosťou súdu posúdiť aj jeho zákonnosť, pokiaľ z neho nie je zrejmé,
že sa stalo už len samo predmetom konania a nahradilo v plnom rozsahu predtým vydané
rozhodnutie. O takomto novo vydanom rozhodnutí je treba rozhodnúť popri predošlom a pokiaľ ho
zmeňuje v spojení s ním, lebo sa týka takisto nároku vyplývajúceho zo spoločného základu
a ohľadne ktorého bol podaný opravný prostriedok. Obdobne treba postupovať aj v prípade, keď
46
odporkyňa v priebehu konania o nároku na niektorú z dávok vydá viacero rozhodnutí.
3.

Záver
Judikatúra súdov v sporoch o invalidný dôchodok priniesla pre právnu vedu sociálneho
zabezpečenia, osobitne pre oblasť zaoberajúcu sa dávkovými vzťahmi v dôchodkovom poistení
viaceré dôležité právne závery. Pre slovenskú právnu vedu budú vzhľadom na podobnosť právnej
úpravy a spoločné východiská okrem rozhodnutí slovenských súdov podstatné aj rozhodnutia
českých súdov, predovšetkým Nejvyššího správního soudu ČR. Spomeňme aspoň niektoré závery
slovenských resp. českých súdov:
Závery súdov k otázkam medicínskeho posúdenia invalidity:
1. Aj keď posudkový lekár sociálneho poistenia v odbornom posudku o invalidite odporučí
posudzovanému poistencovi určité pracovné pozície, je už na samotnom poistencovi a trhu práce, či
a na akom pracovnom mieste sa mu podarí zamestnať.
2. Je potrebné, aby posudkový lekár v posudku podrobne zdôvodnil, prečo určil mieru
poklesu na dolnej hranici resp. nie na hornej hranici.
3. Dátum vzniku invalidity je objektívne existujúci stav a nemožno ho preto stanovovať
na základe náhodných skutočností, akými sú v konkrétnom prípade napr. dátum hospitalizácie,
dátum lekárskeho vyšetrenia, dátum podania žiadosti o invalidný dôchodok, dátum skončenia
výplaty nemocenského, ak je podľa zdravotných zmien a vyšetrení možné spoľahlivo usúdiť,
ku ktorému dátumu invalidita skutočne vznikla.

46

rozhodnutie Najvyššieho súdu SR spis. zn. 7So/121/2007 zo dňa 9. júla 2008. Dostupné na
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4. Ak sa dátum vzniku invalidity nedá stanoviť aspoň s vysokou pravdepodobnosťou,
napr. ak vznikala invalidita postupne, je potrebné túto skutočnosť bližšie odôvodniť a uviesť deň,
kedy bola jej existencia nepochybná.
5. Odborný posudok o invalidite je základným predpokladom pre rozhodnutie o invalidnom
dôchodku, v určitom zmysle môžeme povedať, že prejudikuje rozhodnutie vo veci samej, aj keď sám
osebe nie je rozhodnutím. V samotnom rozhodnutí Sociálnej poisťovne, ústredie o invalidnom
dôchodku musí byť aspoň odkaz na konkrétny posudok, ktorý má byť vo svojich záveroch
odôvodnený a presvedčivý.
6. Posudkový lekár sa musí zaoberať všetkými lekárskymi správami a v posudku o invalidite
vysvetliť, z akých dôvodov na ich závery (ne)prihliadal.
7. Posudkový lekár je v otázke posúdenia invalidity kompetentný, na rozdiel od súdu, ktorý
na posúdenie invalidity kompetentný nie je.
8. V sporných prípadoch a najmä pri neobvyklých ochoreniach je potrebné zo strany
posudkového lekára prizvať na posúdenie zdravotného stavu poistenca znalca z príslušného odboru
alebo príslušného odborného lekára.
9. Závery posudkových orgánov nie sú nadradené nad inými dôkazmi vykonanými v konaní
o priznanie dávky v invalidite.
Závery súdov k otázkam súdneho preskúmavacieho konania o invalidný dôchodok
v medicínskom spore:
1. Odborný posudok posudkového lekára nie je rozhodnutím, ale len dôkazom v konaní,
preto proti nemu nemožno podať opravný prostriedok.
2. V súdnom konaní o invalidný dôchodok je pre súd rozhodujúci skutkový stav v čase jeho
rozhodovania - súd má vychádzať z aktuálneho zdravotného stavu účastníka konania v čase
vydania rozhodnutia súdu.
3. V súdnom konaní o invalidný dôchodok by mala zostať zachovaná možnosť predkladať
návrhy na doplnenie dokazovania aj v odvolacom konaní.
4. Rozhodnutia Sociálnej poisťovne o invalidnom dôchodku v preskúmavacom konaní
o opravnom prostriedku tvoria jeden celok a súdy ich preskúmavajú vo vzájomnej súvislosti ako
47
jedno rozhodnutie.
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BOSSNAPPING…VŠETKO V PORIADKU (?)
Andrej Poruban
advokát
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá pomerne zriedkavou situáciou, v ktorej štrajkujúci zamestnanci
držia riadiacich manažérov zamestnávateľa ako rukojemníkov s cieľom presadiť svoje sociálne a
ekonomické záujmy. Nepochybne, tento tzv. bossnapping, pripomínajúci dej filmu francúzskej novej
vlny Všetko je v poriadku (Tout va bien, 1972) od Jean-Luc Godarda, môže byť efektívnym
vyjednávacím nástrojom v rukách zamestnancov. Na druhej strane si však treba klásť otázku, či
uvedený spôsob už nepresahuje legitímny rámec kolektívnej akcie.
Kľúčové slová: kolektívne pracovnoprávne vzťahy, kolektívna akcia, taktika a stratégia štrajku,
nástroj v rámci rokovaní, delikt proti slobode.
Abstract: This paper deals with a relatively rare situation in which striking employees holding
employer members of board hostages in order to promote their social and economic interests. There
is no doubts this so-called bossnapping, which reminds the storyline of French film movement New
Wave movie Everything is Fine (Tout va bien, 1972) by Jean-Luc Godard, can be an effective
negotiating tool in the hands of employees. On the other hand is less certain it does not go beyond
legitimate of collective action.
Key words: collective labour relations, collective action, tactic and strategy of strike, negotiating
tool, offence against personal liberty.
1

ÚVOD
Bossnapping označuje občasný nátlakový nástroj zamestnancov na ochranu svojich
hospodárskych a sociálnych záujmov, kedy dochádza k 'zamknutiu' členov vedenia podniku na
určitom mieste, najčastejšie v priestoroch zamestnávateľa, s cieľom obhájiť vlastnú pozíciu voči
vlastníkovi výrobných prostriedkov a dosiahnuť adaptovanie proklamovaných požiadaviek plynúcich
z kolektívneho správania ako formy spoločenskej atmosféry vyznačujúcej sa vysokou interaktivitou.
Vzhľadom k tomu, že kolektívna akcia je v prvom rade vecou národného práva, máme za
potrebné pristúpiť k analýze tohto inštitútu pochádzajúceho z medzinárodnej praxe, ako jednej z
podôb uplatňovania ekonomických a sociálnych záujmov fyzických osôb. Napriek tomu, že naša
vnútroštátna realita bossnapping ešte nezaznamenala, je nevyhnutné cez nazeranie slovenskej
doktríny a judikatúry ukotviť tento jav a položiť tak teoretické základy pre jeho ďalšie skúmanie a to
1
bez ohľadu na nedokonalosť a nevhodnosť právnej regulácie štrajku v Slovenskej republike.
Z lexikologického hľadiska ide o novotvar, ktoré pochádza z tradičného slova britskej
angličtiny kidnapping, čiže únos. Tento neologizmus by sme však márne hľadali v aktuálnom

1

V ďalšom obsahu preto nebudeme zohľadňovať diferenciáciu medzi tzv. ústavnoprávnym a
pracovnoprávnym štrajkom; t.j. medzi všeobecným právom na štrajk zaručeným v zmysle čl. 37 ods.
4 Ústavy Slovenskej republiky a právom na štrajk počas procesu uzatvárania kolektívnej zmluvy
podľa zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní. V prípade, že si to text vyžiada,
zdôrazníme, či sa pohybujeme v rovine štrajku ako základnej slobody garantovanej Ústavou
Slovenskej republiky, alebo vo sfére kolektívneho vyjednávania. K tejto jednoznačnej dvojkoľajnosti
pozri bližšie jednak zásadný rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 1 Co 10/98
(publikovaný v časopise Zo súdnej praxe v roku 2003 pod č. 20), ako aj akademický komentár
BARANCOVÁ, H. in BARANCOVÁ, H. – SCHRONK, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint dva,
2009. s.765-771; a tiež protikladný (a nesprávny) názor DRGONEC, J.: Základné právo na štrajk:
rozsah a podmienky jeho uplatnenia v právnom poriadku Slovenskej republiky. In: Justičná revue. č.
6-7/2007. s. 759-780.
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2

oxfordskom slovníku, pretože tituluje pomerne ojedinelý fenomén príznačný pre Francúzsko .
Paradoxne, samá francúzština nedisponuje špeciálnym pojmom pre pomenovanie konania, kedy sa
zamestnanci zmocnia jedného alebo viacerých manažérov podniku proti ich vôli a bráni im užívať
osobnú slobodu s cieľom, ktorý môžeme generálne zahrnúť pod zlepšenie pracovných podmienok.
Rovnako tak slovenský jazyk nepozná vhodný ekvivalent, a preto pri zavádzaní predmetného
3
termínu do glosára slovenského pracovného práva zachovávame jeho anglickú verziu.
Napriek tradícií je bossnapping v súčasnosti stále skôr objektom štúdia iných
spoločenskovedných disciplín ako práva. Tematicky sa mu venujú viac experti z pohľadu sociológie,
psychológie, antropológie, či ekonómie. Mapovanie cez slovenskú právnu optiku tak naráža na
bazálne limity, lebo navzdory histórií prejavov bossnappingu v podstate nie je prístupná ani len
čiastková odborná spisba reflektujúca jeho právne otázky.
2

ČO JE BOSSNAPPING
Nie je náhoda, že bossnapping, ako súčasť protestov zamestnancov, je príznačný práve
svojim lokálnym charakterom. Súvisí to s koreňmi odborovej bojovnosti vo Francúzsku, ktoré siahajú
až do triednych povstaní a zápasu za právnu, sociálnu a ekonomickú rovnosť v osemnástom
storočí. Koncom devätnásteho storočia, keď sa štrajk vďaka lepšej organizácií práce stal viac
inštitucionalizovaným, začali riadené formy protestu spôsobovať ešte väčší tlak na zlepšovanie
podmienok zamestnávania.
Samotný bossnapping sa objavil počas revolučných občianskych nepokojov miliónov
francúzskych zamestnancov a študentov v kultovom máji 1968, kedy boli obsadené továrne a
4
univerzity na protest proti politickým, hospodárskym a sociálnym pomerom. Neskôr sa táto metóda
vyskytovala už len sporadicky; až v súvislosti s udržiavaním spoločenského poriadku v
osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia úplne vypadla z repertoáru štrajkujúcich zamestnancov.
Incidenty sa vo Francúzsku opätovne objavili až v rokoch 2008-2010 v nadväznosti na
5
obavy z rastúcej globalizácie a jej vplyvu na zamestnanosť a sociálnu ochranu. Začiatok finančnej
a hospodárskej krízy spolu s pôsobením odborových organizácii, ktoré zaostávali za očakávanými
výsledkami, vyústili do necelých dvoch desiatok konfliktov a konštituovali tak nové stimuly pre
povýšenie militantných kolektívnych akcií na riadnu stratégiu realizácie nátlakových prostriedkov.
Po kratšej odmlke sa bossnapping znova vrátil až v januári 2014, kedy bol zaznamenaný
zatiaľ posledný prípad: kvôli plánovanému zavretiu fabriky sa zamestnanci nadnárodnej spoločnosti
snažili vyjednať balíček viacerých benefitov a opatrení viažucich sa na skončenie pracovnoprávnych
vzťahov; počas štrajku prirodzene spojeného s vysokým stupňom emocionálneho stresu eskalovalo
napätie na strane zamestnancov, ktorí dočasne znemožnili voľný pohyb dvom riadiacim
pracovníkom, keď ich uzavreli v budovy továrne.
V ideálnom prípade je účelom kolektívneho správania štrajkujúcich získanie zlepšenia
pracovných podmienok, alebo aspoň prinútenie zamestnávateľa k ústupkom zo zásadového postoja
v oblasti sociálnej a ekonomickej politiky. Zamestnanci oprávnené predpokladajú, že
prostredníctvom naštrbenia dialógu sa bude zvyšovať hrozba vzniku materiálnych škôd a že
odmietnutím výkonu práce postupne vytvoria dostatočný tlak na ideového súpera. To je spravidla v
réžií odborových organizácií, ktoré disponujú určitým rozsahom znalostí a možností
ako
zorganizovať a riadiť celý priebeh štrajku. Tieto združenia zamestnancov sú však nútené zvažovať
perspektívy v širšom horizonte aj za cenu čiastočných 'prehier', pretože úspešnosť kolektívnej akcie
nemožno hodnotiť podľa krátkodobého efektu pozitívneho výsledku. Odbory si nechcú
kontraproduktívnymi prostriedkami do budúcna zabuchnúť dvere k ďalšiemu presadzovaniu
2

Pri zadaní slova bossnapping, prip. boss-napping, by sme výnimočne narazili na jeho prejavy v
nedávnej minulosti v Číne či Egypte, avšak nemôžeme absolútne vylúčiť, že, so zreteľom na
globalizačné procesy, sa nezjavili aj v iných krajinách.
3
Slovenská pracovnoprávna veda i prax podobne bez väčších problémov vstrebala i ďalšie
anglicizmy, ako mobbing či bossing etc.
4
Idealistické myšlienky mája '68 na pozadí štrajku v továrni na údeniny, včítane zobrazenia
bossnappingu, sa pokúsil umelecky zhmotniť popredný predstaviteľ novej vlny režisér Jean-Luc
Godard vo svojom filme z roku 1972 Tout va bien (Všetko je v poriadku), ktorý inšpiroval aj názov
tohto príspevku.
5
BOXALL, P. – PURCELL, J.: Strategy and Human Resource Management. Basingstoke : Palgrave
Macmillan, 2011. s. 20.
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vlastných požiadaviek a nemajú záujem o zbytočné rozvrátenie vzájomnej dôvery so svojim
6
zmluvným partnerom, pretože v konečnom dôsledku sa to môže obrátiť proti nim.
Naopak, nálada zamestnancov a ich názor na kvalitu realizovaného štrajku býva väčšinou
oveľa nekompromisnejší. Konzervativizmus, slabšia vyjednávacia energia, či (zdanlivá)
neúspešnosť odborárskych lídrov pri vedení kolektívnej akcie neraz traumatizuje pracovné
prostredie. Práve pomery, keď frustrovaní zamestnanci vidia, že hrozba rozvrátenia sociálneho
zmieru nevedie k rešpektovaniu ich požiadaviek pri úprave určitých pracovnoprávnych inštitútov, sú
tými okolnosťami spúšťajúcimi spontánne vyjadrenia odporu.
Ak by sme nerezignovali na rozmanitosť a regionálne nuansy kolektívnych
pracovnoprávnych vzťahov, spojili by sme bossnapping skôr s výkonom štrajku podľa Ústavy
Slovenskej republiky z dôvodu neexistencie formálnych pravidiel pre jeho výkon, tak ako ich
môžeme identifikovať v zákone o kolektívnom vyjednávaní. Pri aplikovaní iného prístupu by sme
mohli tento mechanizmus priradiť k divokému štrajku (wildcat strike), ktorý sa objavuje ako
momentálna reakcia na negatívny impulz zo strany zamestnávateľa v podobe žiadosti
o prediskutovanie akútnych problémov s vedením, čo zvyčajne ide mimo organizované odborové
7
štruktúry.
Z vnútorného rozlišovania jednotlivých foriem (druhov, taktík) kolektívnej akcie podľa
8
spôsobu jej prevedenia , by sme mohli opisované konanie subsumovať pod jeden z
najextrémnejších prejavov práva na štrajk, a to pod štrajk okupačný, prípadne považovať za jeho
ďalšiu - najintenzívnejšiu – fázu. Pri okupácií (sit-in) pracoviska zamestnanci síce nastúpia do práce,
neplnia však úlohy podľa pracovnej zmluvy. Obsadené priestory patriace zamestnávateľovi
odmietajú opustiť pokiaľ nie sú splnené ich požiadavky, pričom okrem blokovania prístupových ciest
a vstupných brán do areálu zamestnávateľa znemožňujú vchádzanie a vychádzanie osobných alebo
nákladných vozidiel. Pri vysokej miere osobnej zaangažovanosti na priebehu štrajku sa môže
okupácia vystupňovať až do neumožnenia slobodného pohybu osôb zapojených na riadení
prevádzky podniku.
Zadržaním predstaviteľov zamestnávateľa proti ich vôli zamestnanci deklarujú svoju dočasnú moc,
keď praktickým spôsobom obrátia obvyklú hierarchiu na pracovisku hore nohami a demonštrujú
svoju silu. V očiach štrajkujúcich zamestnancov je častokrát práve obmedzenie osobnej slobody
členov manažmentu tou jedinou alternatívou, ktorá má účinne priviesť zamestnávateľa k
rokovaciemu stolu. To sa deje za výdatnej pomoci televízie, rozhlasu, tlače, internetu vrátane
sociálnych sietí, ktoré poskytujú 'únoscom' mediálne pokrytie a možnosť osloviť mnohopočetné
obecenstvo a štátne orgány. Napriek tomu, že už púhy štrajk je „viditeľným prostriedkom riešenia
9
kolektívnych pracovných sporov“ , rukojemnícka vsuvka je schopná saturovať ešte výraznejší
záujem masovokomunikačných inštitúcií. Takáto percepcia zohráva dôležitú rolu, pretože
bossnapping dokáže poškodiť povesť a dobré obchodné meno zamestnávateľa a nakloniť verejnú
mienku v prospech zamestnancov. Priazeň skombinovaná so súcitom ostatných príslušníkov
spoločnosti je aj jedným z dôvodov, prečo kompetentný štátny aparát vo Francúzsku v tichosti
10
tolerujú tieto neprístojnosti a zväčša sa zdráhajú proti nim zasahovať.
Napriek tomu, že kolektívne zamerané postupy vychádzajú z konfliktu, použitie sily je len
okrajovým prvkom bossnappingu. Ide skôr o taktické násilie použité defenzívnym spôsobom ako o
6

Viac pozri ŠVEC, M. Taktika a marketing štrajku. In: ŠVEC, M. a kol.: Kultúra sveta práce : právo
na štrajk. Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 2013. s. 90-103.
7
Bližšie pozri WARNECK, W.: Pravidla stávky ve 27 zemích EU, na Islandu, v Chorvatsku a
Norsku. Srovnávací přehled. Brussels: ETUI-REHS, 2008. s. 75.
8
GALVAS, M.: Kolektivní pracovní právo České republiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita,
1995. s.104 – 105.
9
HAMUĽÁK, J.: Právo na štrajk. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010, 1. časť.
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. s. 156.
10
Popularita úzko súvisí so zakódovanou bojovou mentalitou Francúzov. Takmer pre polovicu
populácie je takáto podoba boja prijateľná, čo je enormné číslo, keď si uvedomíme, že
k bossnappingu sa utiekajú najmä tzv. blue-collar zamestnanci, čiže robotnícke kádre, ktorých počet
neustále klesá s rozvíjajúcou sa automatizáciou výroby. Pozri SHIRBON, E. – MASTER, F: Almost
half of French approve of locking up bosses [online]. Dostupné na internete:
<http://www.reuters.com/article/2009/04/07/us-france-bossesidUSTRE5362ME20090407?irpc=932>.
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11

ozajstné útočné napadnutie.
Obete sa poväčšine nemôžu sťažovať na tyraniu či zlé
zaobchádzanie. Naopak, mnoho z nich uvádza, že bolo o nich dobre postarané. Nejde teda o
akútnu hrozbu pre fyzickú integritu zástupcu zamestnávateľa; zriedkakedy zadržanie trvá dlhšie než
12
jednu-dve noci. Nepriateľstvo štrajkujúcich zamestnancov je však vždy očividné.
3

DÔSLEDKY BOSSNAPPINGU
Bossnapping vnímame ako hraničné vyjadrenie určitej nespokojnosti a nesúhlasu
s oponentom pri zlyhaní vzájomnej komunikácie. Ako imanentná súčasť kolektívnej akcie ani takýto
excentrický spôsob boja nemôže skončiť jednoduchým presadím vlastných záujmov, či per contra
definitívnym krachom vyjednávania. Konzekvencie sú omnoho širšie a dopadajú inter alia do
sociálnych a majetkových pomerov zúčastnených subjektov; logicky sa však zamierame na niektoré
právne následky.
Bez akýchkoľvek pochýb je štrajk inštitútom kolektívneho pracovného práva, pričom v jeho
medziach realizovaný bossnapping môžeme skôr charakterizovať ako individuálny postup
jednotlivca či skupiny. Dôležité je preto podrobiť ho skúške správnosti, t.j. preskúmaniu jeho
zákonnosti z pohľadu objektívneho práva. Na jednej strane je štrajk legalizovaným nátlakom
zamestnancov na zamestnávateľa, na strane druhej výkon tohto práva musí byť tak ako výkon
väčšiny ostatných práv v nevyhnutnej miere obmedzený. Preskúmanie legálnosti uvedeného
nástroja patrí exclusive orgánom súdnej ochrany v rámci sústavy všeobecného súdnictva na
podklade určovacej žaloby zamestnávateľa. Samotná skutočnosť, či štrajk je alebo nie je zákonný
má závažné dopady na postavenie subjektov kauzy (zamestnávateľa i odbory), ale aj na
jednotlivých zamestnancov.
Pri štrajku v intenciách zákona o kolektívnom vyjednávaní s precizovanou úpravou je
posudzovanie jeho legálnosti relatívne jednoduchou záležitosťou, pretože ustanovenie § 20
predmetného predpisu taxatívne stanovuje, kedy je takýto štrajk contra legem. Neistota
zainteresovaných účastníkov nastáva až v prípade štrajku podľa Ústavy Slovenskej republiky, pri
ktorom absentuje procedurálna regulácia. Nedostatok právnej istoty je ešte stále spojený
s pozostatkami myslenia z dôb totalitárnych, ktoré dodnes prezumuje predstavu, že nedovolenosť
musí byť vyjadrená explicitne. Pri deficite pozitívnoprávnej úpravy však treba normatívne
neupravený štrajk odvodzovať od univerzálnych princípov vyjadrených v ústave i v Listine
základných práv a slobôd, základných zásadách Zákonníka práce, medzinárodných zmluvách,
ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj zvyklosťami (inými slovami pracovnoprávnymi
13
obyčajami) , a v neposlednom rade aj s dostupnou judikatúrou (či už zahraničnou, alebo kusou
českou i slovenskou). Bez vycizelovanej právnej úpravy tu ostáva dostatočne široký priestor na
14
posúdenie, či kolektívna akcia sleduje právom akceptovaný účel.
Hoci sa jedná o realizáciu ústavného práva, jeho využitie intervenuje do práv a
oprávnených záujmov iných fyzických a právnických osôb; typickými sú zásahy do slobodného
výkonu podnikania a majetkových práv zamestnávateľov, ohrozené však môžu byť aj ďalšie
subjektívne práva. Je preto potrebné v každom prípade osobitne postupovať s primárnym
postulátom rovnosti a zvažovať primeranosť zásahov súvisiacich s obmedzovaním práv druhých vo
11

Viac WILLIAMS, S.: Introducing Employment Relations: A Critical Approach. Oxford : Oxford
University Press, 2014. s. 293.
12
Samozrejme, nemožno tiež vylúčiť, že potlačovanie osobnej slobody šéfov počas štrajku sa deje
aj z čisto iracionálnych dôvodov, ad exemplum úmyselné spôsobenie ujmy iným osobám bez väzby
na presadzovanie a ochranu sociálnych či ekonomických záujmov všetkých zamestnancov.
13
Porovnaj s GALVAS, M. in GALVAS, M. a kol.: Pracovní právo. Brno : Masarykova univerzita,
2004. s. 661.
14
Martin Bulla konštatuje, že súčasný model by mohol aplikačnej praxi dokonca vyhovovať a mohol
by byť označený „za všeobecne ideálny“, pretože „zákonodarca nemusí reagovať právnou úpravou
na všetky jednotlivosti bežného života. Upraviť zákonom všetky situácie, ktoré môžu v praxi nastať,
je absolútne nereálne a nie je to ani žiaduce. Postačí, ak zákonodarca nastaví základné pravidlá,
pričom vypĺňanie medzier v zákonoch by malo byť prenechané dispozícii subjektov aplikačnej praxe
a riešenie sporov a výklad je kompetenciou súdnych orgánov, ktoré na základe konkrétnych
skutkových okolností daného prípadu dokážu najlepšie vyriešiť jednotlivé spory“. BULLA, M.: Právo
na štrajk. In: Teoretické úvahy o práve. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta,
2011. s. 15-16.
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vzťahu k cieľu, ktorý je kolektívnou akciou sledovaný. Inými slovami, musia byť vzaté do úvahy
plusy i mínusy pri strete práv a právom chránených záujmov všetkých bezprostredne zúčastnených
na štrajku i subjektov nepriamo dotknutých jeho uskutočňovaním.
Z uvedeného koncízneho rozboru je zrejmé, že realizácia kolektívnej akcie je právom
aprobovaný spôsob vedenia boja zamestnancov proti svojmu partnerovi a to aj za cenu spôsobenia
materiálnej škody či nemateriálnej ujmy zamestnávateľovi (najčastejšie odmietaním výkonu
dojednanej práce). Pod konštrukciu ochranného rámca poskytovaného právnym poriadkom však
nemožno zaradiť rôzne vybočenia z medzí, ako napr. útok na hmotný majetok zamestnávateľa,
bránenie vo výkonu práce zamestnancom neparticipujúcim na štrajku. In genere tak ide o každé
konanie, ktoré nie je v súlade so zákonitosťami verejného poriadku štátu a celej spoločnosti a
neúnosne zasahuje do práv jej členov. Pracovný boj preto nemôže byť vnímaný ako blanketový
súhlas na prejavy, ktoré obmedzujú práva tretích osôb nad nevyhnutnú mieru. Štrajk teda nemôže
15
byť považovaný za okolnosť vylučujúci protiprávnosť.
Smerodajné pre závery súdu o legálnosti kolektívnej akcie bude totiž vždy kvalifikovanie
konkrétnych okolností, ktoré ju sprevádzali, pretože len tie ho môžu učiniť nezákonným.
Zamestnanec si síce počína počas realizácie práva na štrajk, avšak pri bránení inému v osobnej
slobode už nejde o dovolené právo, ale o jeho závadný výkon. Popisované konanie a jeho výsledok
sa nezhoduje s účelom štrajku, ktorý právna norma predpokladá a na dosiahnutie ktorého bola
kolektívnej akcie prepožičaná ochrana. Jedná sa tak jednoznačne o nevítaný vedľajší efekt výkonu
práva, ktorý nemá pre kolektívnu akciu právne relevantný význam z hľadiska jej hmotnoprávnych
cieľov, a vedie k neprijateľným dôsledkom v sfére inej ľudskej bytosti. Bossnapping svojou
excesívnou povahou prekračuje právne limity bežnej občianskej neposlušnosti, a preto ide o
flagrantné zneužitie práva na štrajk. Navyše, takéto správanie nemôže byť ani označené za súladné
s ustálenými dobrými mravmi, ktoré sú materiálnou korekciu dávnovekej rímskoprávnej zásady qui
16
suo iure utitur, nemini facit iniuriam (kto užíva svoje právo, nikomu nekrivdí).
Ak sa teda zamestnanci uchýlia k rukojemníckemu aktu, ktorý by mal zaručiť splnenie ich
požiadaviek, dochádza k stretu dvoch práv: práva na realizáciu kolektívnej akcie verzus in concreto
porušené právo zadržaného jedinca. A keďže jedna situácia nemôže byť súčasne stavom právnym i
právu sa priečiacim, musí dostať prednosť to právo, ktoré je silnejšie, resp. to, ktoré nie je zneužité.
Bossnapping, ako vybočenie zo zákonného rozhrania, ergo môže viesť až k protiprávnosti
a zmareniu celého štrajkového úsilia.
Pokiaľ je kolektívna akcia vyhlásená súdom za nelegálnu, nastupuje ďalšia fáza
novonastolených pracovnoprávnych a zodpovednostných vzťahov. Ak zámerne vynecháme detaily
17
nárokov na náhradu majetkovej škody , zamestnanci-bossnapperi sa vystavajú nielen

15

Obsahovo totožné stanovisko zaujal i Nejvyšší soud České republiky, keď v jednom zo
svojich prelomových rozhodnutí (sp. zn. 21 cdo 2489/2000) výslovne artikuloval: „Jestliže se však
zaměstnanec nechová způsobem, který se při stávce předpokládá (např. tím, že v rozporu s
prohlášeným způsobem stávky pracuje, nebo se chová způsobem, který řádnému vedení stávky
neodpovídá, případně mu přímo odporuje), uvedená výjimka, vyplývající z realizace Listinou
zaručeného práva na stávku, neplatí; ochrany požívá jen chování, které vyplývá (je důsledkem) z
přímé realizace práva na stávku.“
16
Pozri tiež jeden z ďalších fundamentálnych rozsudkov Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn.
21 Cdo 2104/2001, uverejnený pod č. 63 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2003: „I toto
právo musí však být vykonáváno způsobem, který šetří jak práva osob na stávce nezúčastněných,
tak práva zaměstnavatele. Jinak řečeno, ani skutečnost, že se někdo zúčastní stávky, jej
neopravňuje k tomu, aby nad míru nezbytnou pro realizaci práva na stávku omezoval práva jiných
osob.“
17
K tomuto pozri poznámku k rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 1 Co 6/99,
publikovanom v časopise Zo súdnej praxe v roku 2000 pod č. 5, s.11: „Tieto nároky možno rozdeliť
na
a/ nároky účastníkov pracovného pomeru – v závislosti od legálnosti či nelegálnosti štrajku
(pri nelegálnom, tzv. divokom štrajku, má zamestnávateľ voči štrajkujúcim nárok na vzniknutú škodu
podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, lebo škoda nebola spôsobená pri plnení
pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním; pri legálnom štrajku zameškaná pracovná doba sa
nepovažuje za neospravedlnenú absenciu, takže voči štrajkujúcemu zamestnancovi nemožno
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18

neospravedlnenej absencii , ale otvárajú pre zamestnávateľa aj ďalšiu možnosť ako rozviazať
pracovný pomer, či už výpoveďou (§ 63 ods. 1 písm e/ Zákonníka práce) alebo dokonca jeho
okamžitým skončením (§ 68 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce). Dôvodom je fakt, že bossnapping
môže byť tiež vnímaný ako porušenie jednej zo základných povinností vyplývajúcich z platne
uzatvoreného pracovného pomeru – nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa (§
81 písm. e/ Zákonníka práce). Uvedená povinnosť predstavuje podľa rozhodovacej činnosti súdov
vo svojej univerzálnosti mravný imperatív kladený na každého zamestnanca, ktorý vo svojom
obsahu znamená určitú mieru lojality vo vzťahu k svojmu zamestnávateľovi, a zároveň tiež aj
všeobecnú prevenčnú povinnosť zamestnanca vo vzťahu k oprávneným záujmom zamestnávateľa.
Ide teda o požiadavku na určitú úroveň kvality správania zamestnanca, ktorá je založená na
19
nevyhnutnom vzťah dôvery a spoľahlivosti. V kontexte uvedeného si ťažko predstaviť, že je
v záujme zamestnávateľa viazať v pracovnom pomere osobu, ktorá sa uchyľuje k zadržaniu toho,
komu zveril vedenie svojho podniku.
Mimo územia pracovného práva sa takíto zamestnanci vydávajú pôsobeniu aj iných
civilnoprávnych inštrumentov. Osobe, ktorej bol obmedzený slobodný pohyb, tiež prislúcha ochrana
20
jej celistvosti ako nehmotného statku v zmysle ustanovenia § 11 Občianskeho zákonníka . Toto
nescudziteľné a neprevoditeľné právo fyzickej osoby pôsobí erga omnes. Je viac ako
pravdepodobné, že bossnappingom možno zasiahnuť hneď do niekoľko zložiek ochrany osobnosti,
či už explicitne konkretizovaných v citovanej generálnej klauzule (ad exemplum ľudská dôstojnosť,
česť, súkromie), alebo iných nepomenovaných foriem neoprávnených zásahov uplatňovaných
v aplikačnej praxi súdov a založiť právo na náhradu nemajetkovej ujmy. K eliminácií neoprávneného
zásahu do osobnosti môže preto účinné prispieť najmä satisfakčná funkcia peňazí, čo korešponduje
21
s účelom právnej úpravy v ustanovení § 13 Občianskeho zákonníka , pričom „z hľadiska
poskytnutia ochrany nie je významné, či neoprávnený zásah bol spôsobený zavinene či nezavinene,
alebo vedome či nevedome. Nevyžaduje sa ani vyvolanie následkov, stačí, že neoprávnený zásah
22
bol spôsobilý vyvolať ohrozenie alebo narušenie chránených práv osobnosti fyzickej osoby.“

použiť žiadnu sankciu, ale zároveň nemá tento ani nárok na náhradu mzdy, neštrajkujúci
zamestnanec však takýto nárok má (ust. § 130 Zák. práce) [pozn. teraz § 142 Zákonníka práce]
b/ nároky voči odborovému orgánu
Nároky zamestnávateľov voči odborovému orgánu za škodu spôsobenú štrajkom možno
zásadne s úspechom uplatniť len vtedy, pokiaľ sa zorganizoval a viedol štrajk nelegálny; škoda
bude vymáhaná podľa Občianskeho práva.
Ak však ide o legálny štrajk, odborový orgán nebude zodpovedať za škody, ktoré boli
bezprostredným dôsledkom štrajku;
c/ škoda vzniknutá iným subjektom
Štrajkom môže vzniknúť škoda aj iným subjektom, najmä obchodným partnerom
zamestnávateľa; jej náhrada sa bude posudzovať buď podľa Občianskeho zákonníka (§ 420 a
nasl.), alebo Obchodného zákonníka (§ 373 až 386), ako aj podľa ďalších ustanovení, ktoré sa
dotýkajú osobitných zmluvných typov.“
18
OLŠOVSKÁ, A. – HODÁLOVÁ, I.: Pracovnoprávne aspekty práva na štrajk v Slovenskej
republike. In: Days of public law. Brno : Masarykova univerzita, 2007. s. 148 a 149.
19
Podľa rozsudku Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 59/2005, uverejnený pod č. 86
v Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2006.
20
§ 11 Občianskeho zákonníka: „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.“
21
§ 13 ods. 1 Občianskeho zákonníka: „Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa
upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky
týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie.“
§ 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka: „Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa
odseku 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť
v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.“
22
SVOBODA, J.: Občiansky zákonník. Bratislava : Eurounion, 1994. s. 32.
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Vyňať nemožno ani oblasť trestného práva, v ktorej bossnapping môže naplniť viacero
23
skutkových podstát trestných činov, menovite napr. pozbavenie osobnej slobody , obmedzovanie
24
25
osobnej slobody , alebo branie rukojemníka . Tu však na rozdiel od občianskoprávnej ochrany
osobnosti ide o subjektívnu zodpovednosť, keď platí zásada, že bez zavinenia niet trestného činu
ani trestu.
Nesmieme tiež opomenúť ani krajnú situáciu, za ktorú považujeme to, že pod tlakom
bossnappingu by bola uzatvorená nová kolektívna zmluva. Podľa nás by takto dojednaná zmluva
bola absolútne neplatným (negotium nullum) právnym úkonom v intenciách ustanovenia § 37
26
Občianskeho zákonníka kvôli absencii náležitosti slobodnej vôle konajúcej osoby. Požiadavkou
slobodného právneho úkonu sa vylučuje platnosť úkonu urobeného predovšetkým pod tlakom
27
násilia (vis absoluta), ako aj pod tlakom protiprávnej bezprávnej vyhrážky (vis compulsiva). Ak
teda ponecháme bokom klasické fyzické donútenie, ktoré nie je štandardnou výbavou
bossnappingu, tak aj 'obyčajný' psychický nápor vzbudzuje v zadržaných dôvodný strach z ujmy
(napr. predĺženie obmedzenia pohybu), pod ktorého vplyvom sa prejavuje vôľa v bilaterálnom
právnom úkone. Vzhľadom k tomu, že absolútna neplatnosť je daná ochranu každého, nastáva bez
ďalšieho neplatnosť takto uzatvorenej kolektívnej zmluvy ex lege, ktorej sa môže dovolávať
ktokoľvek a kedykoľvek.
4

ZÁVER
Na základe uvedeného sa môžeme stotožniť so všeobecne akceptovanou poučkou, že
bossnapping je „ritualizovaná, symbolická forma protestu, ktorej cieľom je zabezpečenie publicity a
28
sympatií verejnosti pre neutešenú situáciu tých, ktorí čelia prepúšťaniu“ . Ide teda skôr o prejav
beznádeje, keď túto radikálnejšiu stratégiu volia prevažne zamestnanci majúci dojem, že rutinné
kolektívne vyjednávanie nefunguje. Zúfalí sa domnievajú, že nemajú čo stratiť, a preto držanie
svojich nadriadených pod zámkom považujú za jediný možný spôsob ako sa nechať počuť.
Z praktického hľadiska takíto zamestnanci však idú proti sebe, pretože žiadny zamestnávateľ nemá
dopyt po pracovnej sile osoby, ktorá sa uchyľuje k takýmto praktikám.
Z pohľadu práva však nemôžeme mať pre bossnapping pochopenie, keďže sa jedná
o zásah do osobnej slobody inej ľudskej bytosti, ktorý môžeme subsumovať pod skutkovú podstatu
ochrany osobnosti resp. niektorého z trestných činov. Od toho je už len krok k nezákonnosti celého
štrajku. V prípade, že by sa táto živelná praktika stala súčasťou kolektívnych akcií na Slovensku,
príslušné orgány by nemali zvoliť pasívny postoj tak, ako je tomu vo Francúzsku, ale mali by ex
officio aktívne zasiahnuť na ochranu ohrozených práv konkrétnych osôb.
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Ochrana súkromného života na pracovisku1
Mgr. Monika Seilerová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Právo na rešpektovanie súkromného života je jedným zo základných ľudských práv,
ktorého ochrana a garancia je zabezpečená v nadnárodnom i vnútroštátnom priestore. Výnimku
z jeho dodržiavania netvorí ani sféra pracovnoprávnych vzťahov. Pri vymedzení samotného pojmu
a okruhu vzťahov, ktoré možno pod pojem „súkromného života“ podriadiť, budeme vychádzať nielen
z existujúcich prameňov práva, ale tiež z doterajšej judikatúry tuzemských súdov a najmä
Európskeho súdu pre ľudské práva. V príspevku sa zaoberáme skúmaním hraníc, ktoré oddeľujú
oblasť súkromného a pracovného života a otázkou oprávnenosti respektíve neoprávnenosti zásahov
do súkromného života zo strany zamestnávateľa ako nadradeného subjektu v pracovnoprávnom
vzťahu.
Kľúčové slová: ochrana súkromného života, oprávnenosť zásahov do súkromného života
zamestnancov, monitorovanie zamestnancov na pracovisku
Abstract: Right to respect the private life is one of the fundamental human rights whose protection
and guarantee is secured in transnational and national area. The sphere of labour-law relations
does not constitute the exemption of the compliance of this right. In the process of defining the term
and range of relationships which may be subordinated under the concept of private life, we will not
only be based on existing sources of law, but also of the previous case- law of domestic courts and
principally of case-law of European Court of Human Rights. The paper deals with examining the
boundaries that separate the area of private and professional life and the question of eligibilty
respectively ineligibilty of interference in private life by the employer as the superior entity in
employment relationship.
Key words: protection of private life, eligibility of interference in private life of employees, employee
monitoring in the workplace
1

Úvod

Právo na súkromie predstavuje jedno z obsahových súčastí katalógu prvej generácie
ľudských práv a slobôd, požívajúc pritom svoju vnútroštátnu i medzinárodnoprávnu ochranu.
Rozsah právneho pokrytia ochrany súkromného života sa mení s ohľadom na stupeň vývoja
spoločnosti a spoločenských vzťahov. „Pre každú etapu rozvoja ľudstva je príznačný určitý stav
i úroveň rozvoja práv človeka, pričom každé spoločensko-ekonomické spoločenstvo znamená vždy
určitý posun vpred v ich rozvoji...existuje jav tzv. konštantnej spoločenskej tendencie vývoja ku stále
2
väčšej slobode človeka a ľudstva.“
Problematika ochrany súkromia v sebe integruje diapazón právnych aspektov, pričom
neodmysliteľnou súčasťou je i skúmanie šírky jeho uplatniteľnosti v prostredí pracovnoprávnych
vzťahov. Jedným z hlavných dôvodov prečo je táto problematika vždy aktuálnou je práve
každodenne zvyšujúca sa dynamickosť vývoja technológií a napredovania spoločnosti, ktorá síce
prináša flexibilnejšie a rýchlejšie fungovanie spoločenských vzťahov, vrátane vzťahov právnych ale
zároveň vytvára nespočetné množstvo nových možností, ktoré v nejednom prípade vyvolávajú
hrozbu porušovania základných práv, čím sa priamo vytvára nevyhnutnosť prispôsobovania
legislatívnych zmien na úroveň modernej technologicky vyspelej spoločnosti. Jednou z prvých
1

Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0805/13: „Optimalizácia
usporiadania pracovných vzťahov na trhu práce v Slovenskej republike.
2
ŠVESTKA J.- KNAP, K.: Ochrana osobnosti podle československého občanského práva. 2. Vyd,
preprac. a dopl., Praha: Panorama, 1989, 365 s.
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otázok, ktoré sa nám pri úvahách o práve na súkromie natískajú je skutočnosť, či proces vývoja
zákonodarnej úpravy a šírka súčasnej právnej ochrany prebieha priamo úmerne s dynamicky
meniacimi sa spoločenskými podmienkami. Ďalšou z vyvstávajúcich otázok je, či, možno povyšovať
niektoré zo základných ľudských práv nad iné ľudské právo? Ústavný súd SR v tejto súvislosti
jednoznačne podotkol: „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
3
alebo sloboda....“
2
Právo na súkromie v jeho všeobecnom ponímaní, v kontexte ochrany osobnosti
a práva na ľudskú dôstojnosť
Ústavnoprávne garancie v domácom právnom prostredí priamo nadväzujú na medzinárodné
právne pramene, v ktorých najvýznamnejšie miesto zastupuje Európsky dohovor o ochrane
4
ľudských práv a základných slobôd v čl. 8 a od účinnosti Lisabonskej zmluvy (1.12.2010) sa
5
medzníkovým dokumentom stala i Charta základných práv Európskej únie . Práve judikatúra
Európskeho súdu pre ľudské práva je mimoriadne významným podkladom pre aplikačné chápanie
a interpretáciu práva na súkromný život v jeho rôznorodých aspektoch. Pod vplyvom tejto judikatúry
je možné zaznamenať i novelizačné zmeny v Zákonníku práce, ktorý sa otázok práva na súkromie
dotýka iba v minimálnom rozsahu. Právnu úpravu ochrany súkromia obmedzuje iba na čl. 11, podľa
ktorého zamestnávateľ môže o zamestnancovi zhromažďovať len osobné údaje súvisiace
s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné
z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával. Parciálne zmeny
v oblasti ochrany práva na súkromie na pracoviskách boli uskutočnené nedávnou legislatívnou
zmenou s účinnosťou od 1. 1. 2013, ktorou sa úsek právneho rámca ochrany súkromia
zamestnancov presunul z tzv. základných zásad ZP ( čl. 11 ) do jeho normatívnej časti ( § 13 ).
Ustanovenie § 13 ZP vymedzuje ochranu súkromia zamestnanca, podľa ktorého: „Zamestnávateľ
nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činnosti zamestnávateľa narúšať
súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho
monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými
zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej
adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil. Ak zamestnávateľ
zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah
kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania a informovať zamestnancov o rozsahu
kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania.“ I keď úmysel zákonodarcu
nenachádzame explicitne v Dôvodovej správe k novele Zákonníka práce ( zákon č. 361/2012 Z . z.),
domnievame sa, že jedným z účelov tejto legislatívnej zmeny bolo „presunúť sa“ z roviny chápania
práva na súkromie iba ako hodnotovej premisy, ktorá musí, resp. by mala byť aplikovateľná
v realizovaných pracovnoprávnych vzťahoch, do roviny konkretizácie tejto zásady tak, ako je tomu
i v prípade ďalších zásad vyjadrených v úvodných ustanoveniach Zákonníka práce.
„Súkromie sa stalo predmetom ústavnoprávnej ochrany vďaka názorom sudcov Najvyššieho
súdu USA S. D. Warrena a L. Brandeisa a na základe týchto názorov vyformovanej doktríny
6
Najvyššieho súdu USA.“ V intenciách vývoja nášho právneho poriadku prvé koncepcie mali za cieľ
začleniť ochranu súkromia do rámca inštitútu vlastníckeho práva, avšak napokon došlo
3

PL. ÚS 22/06 In: Čič, M. a kol., Komentár k Ústave Slovenskej republiky, Žilina: Eurokódex, 2012,
s. 144.
4
Čl. 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd:
Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia
a korešpondencie. Štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať s výnimkou prípadov,
keď je to v súlade so zákonom nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej
bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo na ochranu práv a slobôd
iných.“
5
Čl. 7 Charty základných práv EÚ: „ Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného
a rodinného života, obydlia a komunikácie.
Čl. 8: Každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.
6
ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina: Eurokódex, 2012, s. 145.
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7

k presadeniu osobnostnoprávneho poňatia tohto práva. Právo na ochranu súkromia možno chápať
ako právo osoby podľa vlastného uváženia rozhodnúť či, prípadne v akom rozsahu a akým
spôsobom majú byť skutočnosti jeho osobného súkromia sprístupnené iným (tzv. pozitívna zložka
práva) a brániť sa proti neoprávneným zásahom do tejto sféry zo strany iných osôb (negatívna
8
zložka práva). V rámci štátov kontinentálneho právneho systému je východiskovým bodom pri
vymedzovaní šírky práva na súkromie judikatúra ESĽP, ktorá právo na súkromný život chápe v troch
právnych rovinách: ako slobodu rozhodovania sa o svojom vlastnom tele, ako ochranu súkromnej
9
sféry a ako právo na slobodný životný štýl. Barancová H. uvádza, že najmä druhá rovina chápania
10
„súkromného života“ sa najväčšmi dotýka oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Konkrétna definícia
pojmu súkromný život doteraz nebola jednoznačne zakotvená. Zároveň sa domnievame, že jej
jasné definovanie ani nie je možné v úplnosti obsiahnuť, keďže by došlo k jej reštrikcii na okruh
určitých základných znakov, čím by sa ohrozila možnosť ochrany v prípadoch, ktoré jednoznačne
nebude možno subsumovať pod takéto vymedzenie. Usudzujeme, že pojem súkromný život je
obsahovo nesmierne rozsiahlym pojmom, ktorý sa môže líšiť a modifikovať, respektíve čoraz viac
konkretizovať od jednotlivého prípadu k prípadu. Súd v mnohých prípadoch konštatoval, že „koncept
súkromného života je širokým pojmom, ktorý nie je prístupný vyčerpávajúcej definícii. Zahŕňa fyzickú
a psychickú integritu osoby. Ďalej môže zahŕňať viaceré aspekty fyzickej a sociálnej identity.
Rovnako zahŕňa prvky ako napríklad rodová príslušnosť, meno, sexuálnu orientáciu, sexuálny
11
život.“ (napríklad v prípade S. a Marper proti Spojenému kráľovstvu, § 66).
Z hľadiska právnej
komparácie považujeme za zaujímavé i to aké chápanie práva na súkromie vyplýva z odborných
názorov v rámci anglo- amerického právneho systému, v ktorom sa právo na súkromie zvykne
označovať ako „právo byť sám“ („right to be alone“). Je vnímané ako individuálne, osobné právo
s filozofickými i morálnymi počiatkami. V ponímaní niektorých federálnych štátov jeho historicky
chránené oblasti zahŕňajú: súkromie informácií (osobných údajov- „informational privacy), ochranu
12
fyzickú („physical privacy“) a súkromie rozhodovať sa („decisional privacy“). Napriek skutočnosti,
že prvopočiatky práva na súkromie boli vytvorené v právnom prostredí USA, paradoxom je
skutočnosť, že americké právo na rozdiel od zvyšku sveta, predovšetkým Európy prijíma
diferencované chápanie práva na súkromie. Možno povedať, že ich právny poriadok apeluje
predovšetkým na zmluvnú slobodu a právo na súkromie, ktoré prináleží jednotlivcovi chápe ako
právo, ktorým je jednotlivec oprávnený disponovať a ktoré môže byť predmetom „obchodu“ , jeho
výmenou za niečo čo primerane zodpovedá jeho hodnote, ako napríklad výkon práce. V európskom
právnom prostredí na rozdiel od práva amerického je právo na súkromie vo väčšej miere vnímané
ako právo, ktoré je ústredným princípom ľudskej dôstojnosti. Uvedené však nemožno generalizovať,
keďže napríklad v Kanade požíva právo na súkromie rovnako ako v európskych štátoch status
základného ľudského práva, ktoré vyplýva z demokratických ideálov, čo potvrdzuje i jeden z výrokov
ich Najvyššieho súdu, v ktorom uvádza, že právo na súkromie „je v srdci slobody moderného
13
demokratického štátu.“ Práve aspekt ľudskej dôstojnosti ako je zdôrazňovaný v európskom
priestore je potrebné mať na zreteli nielen pri tvorbe práva, ale najmä pri jeho aplikácii, tak aby sa
7

ŠVESTKA J.- KNAP, K.: Ochrana osobnosti podle československého občanského práva. 2. Vyd,
preprac. a dopl., Praha: Panorama, 1989, s. 256.
8
pozn. č. 7, str. 256
9
BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce. Komentár. Praha: C. H. Beck, r. 2012, s. 70.
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z jednotlivých ustanovení zakotvujúcich právo na ochranu súkromia osôb nestali iba proklamatívne
vety bez právneho významu a reálneho obsahu. „Účel ochrany ľudskej dôstojnosti sa v súčasnom
slovenskom práve vymedzuje ako ochrana pred zaobchádzaním, ktoré ponižuje dôstojnosť človeka
14
ako ľudskej bytosti.“
Základným právnym východiskom práva na súkromný život v podmienkach SR sú
ustanovenia Ústavy SR, ktorá v čl. 16 zaručuje „nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia“. Rovnako čl.
19 ods. 2 potvrdzuje právo jednotlivca na jeho súkromný život a vyjadruje: „Každý má právo na
ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.“ Právo na ochranu
súkromia v pracovnoprávnych vzťahoch má priamy súvis s ochranou osobnosti všeobecne
vymedzenou v Občianskom zákonníku. Ide o úpravu tzv. osobnostných práv priamo dotýkajúcich sa
osoby jednotlivca, ktoré reguluje v ustanovení § 11 a nasl., keď vymedzuje, že „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.“ Zákonodarca demonštratívnym výpočtom
uvádza na prvom mieste ochranu života a zdravia, občiansku česť a ľudskú dôstojnosť.
Demonštratívny výpočet uvedených elementov vedie k záveru, že pojem osobnosti (rovnako ako
i pojem súkromie) je ťažko ohraničiteľným pojmom, ktorý zahŕňa nespočetné množstvo aspektov
ľudskej bytosti. Touto analýzou možno dospieť rovnako ku konštatovaniu, že právo na súkromie
nemožno vnímať, a to v akejkoľvek právnej oblasti izolovane ale vždy v spojitosti s potrebou
ochrany života, zdravia a ľudskej dôstojnosti ako zásadných hodnôt zaujímajúcich miesto na vrchole
rebríčka spoločenských hodnôt.. „Ľudská dôstojnosť ako základ právneho štátu, ako hodnota
15
hodnôt, by mala byť základom práva v každej civilizovanej krajine.“ V rámci kontinentálneho
právneho systému poukazujeme na Zákonník práce Poľska, v ktorom lustráciou právnych
ustanovení nachádzame zakotvenie ochrany súkromia iba minimálne, príliš všeobecne a možno
povedať i nejednoznačne. V jeho úvodnom článku 11 Kodesku pracy, zakotvuje: „Zamestnávateľ je
povinný rešpektovať dôstojnosť a iné osobné záujmy jednotlivca.“ Kodeks pracy výslovne
nezakotvuje ochranu súkromia zamestnancov, avšak v širšom právnom kontexte zdôrazňuje
16
potrebu rešpektovania dôstojnosti zamestnanca, ktorá v komparácii s našim Zákonníkom práce
alebo Zákonníkom práce ČR v jej explicitnom znení absentuje. Zároveň poľský zákonodarca
používa pojem osobných záujmov zamestnanca. Vyvstáva otázka, aké všetky aspekty v sebe
použitý pojem integruje. Máme za to, že ním je nepochybne potreba ochrany súkromia
zamestnancov, vrátane ochrany jeho osobných údajov, na ktorých právne zaručenej ochrane
zamestnanec v pracovnoprávnych vzťahoch bez akýchkoľvek ďalších pochybnosti má relevantný
záujem, avšak je potrebné konštatovať, že použité vymedzenie je príliš obšírne, ktoré v sebe môže
implikovať celé spektrum neurčitých atribútov. Podobne v úvodných ustanoveniach nového
Občianskeho zákonníka Českej republiky, z. č. 89/2012 Sb. zákonodarca zdôrazňuje autonómiu
jednotlivca, jeho právo na slobodu a zachovávanie jeho integrity. Podľa ustanovenia § 3
zákonodarca akcentuje na ochranu dôstojnosti a slobody človeka prostredníctvom súkromného
práva, „i jeho prirodzené právo báť sa o vlastné šťastie a šťastie jeho rodiny...“ Prvá časť zákonného
ustanovenia v pozitívnom smere ďalej zdôrazňuje všeobecne zakotvenú ústavnoprávnu slobodu
a dôstojnosť človeka konkrétne v medziach súkromnoprávnych vzťahov. V nasledujúcom odseku
zákonodarca demonštratívne vymedzuje základné zásady súkromného práva, pričom opätovne
jazykovým výkladom možno odvodiť dôležitosť práva na súkromie, keď zákonodarca uvádza na
prvom mieste právo každého na ochranu svojho života a zdravia, ako aj slobodu, česť, dôstojnosť
a súkromie (§3 ods. 2 písm. a)).
Zaujímavým sa javí vzťah ustanovení o ochrane osobnosti vymedzených v Občianskom
zákonníku a práva na súkromie vymedzenom v čl. 11 a ustanovení § 13 ods. 4 Zákonníka práce.
Vyvstáva otázka v akom rozsahu sa v pracovnoprávnych vzťahoch použijú ustanovenia § 11 až 16
o ochrane osobnosti. Podľa odborných názorov pracovnoprávna úprava ochrany osobnosti
14
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zamestnanca predstavuje iba doplnkovú ochranu vo vzťahu k ustanoveniam OZ.
Vzťah
Občianskeho zákonníka a Zákonníka práce je vymedzovaný ako vzťah subsidiárneho použitia
všeobecných ustanovení OZ na prvú časť ZP, vzhľadom na § 1 ods. 4 ZP podľa ktorého platí, že:
„Ak tento zákon v prvej časti neustanovuje inak, vzťahujú sa na právne individuálne a kolektívne
pracovnoprávne vzťahy všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka.“ Napríklad, ako by bolo
potrebné postupovať v prípade systematického sledovania zamestnanca na pracovisku, nahrávania
jeho telefonických hovorov, vyhotovovania rôznych záznamov, ktoré by spĺňali podmienky porušenia
práva na súkromie na pracovisku ale zároveň by ich bolo možné subsumovať i pod ochranu
osobnosti v zmysle ustanovení § 11 a 12 OZ. Možno napríklad za oprávnené respektíve v prípade
súdneho riešenia, za aktívne legitimované subjekty pre porušenie práva na súkromie zamestnanca
považovať v prípade jeho smrti i subjekty v zmysle § 15 OZ, podľa ktorého: „Po smrti fyzickej osoby
patrí právo na ochranu osobnosti manželovi a deťom, ak ich niet, tak rodičom..“ ? ZP podľa
ustanovenia § 35 reguluje iba otázku mzdových nárokov zamestnanca v prípade jeho smrti, ktoré
prechádzajú priamo na manžela, deti a rodičov. Zároveň ustanovenie § 13 ods. 7 výslovne
vymedzuje, že: „Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho súkromie na pracovisku alebo
v spoločných priestoroch bolo narušené nedodržaním podmienok v ods. 4, môže sa obrátiť na súd
a domáhať sa právnej ochrany.“ Domnievame sa, že uvedené riešenie závisí od skutočnosti čo
bude tvoriť predmet domáhania sa takejto ochrany. Z uvedených ustanovení nám explicitne
nevyplýva, či sa prípadnej dodatočnej ochrany pri porušení práva na súkromie zamestnanca, ktorým
sa zároveň zasiahlo do jeho osobnostných práv, po jeho smrti môžu domáhať i jeho rodinní
príslušníci. Vo vzťahu k iným ako nami vymedzovaným aspektom, ktoré súvisia s porušovaním
práva na súkromie, spadajúcim však rovnako pod ochranu osobnosti v pracovnoprávnych vzťahoch
(napr. obťažovanie, vydávanie pracovných posudkov) niektoré z odborných názorov vyslovujú, že
pri vzájomnom vzťahu pracovnoprávnej ochrany k všeobecnej občianskoprávnej ochrane platí, že je
18
ich možné použiť podľa voľby nezávisle na sebe.
Máme za to, že poskytnutie ochrany právu na
súkromie zamestnanca súdnym rozhodnutím má svoj najväčší význam v čase trvania
pracovnoprávneho vzťahu, t. j. zamestnanec je tým subjektom, ktorý má počas svojho života
relevantný záujem, aby bol tento nežiaduci stav pri výkone jeho práce odstránený. V ustanovení §
13 OZ zákonodarca vypočítava práva, ktorých sa oprávnená osoba pri zásahoch do osobnostných
práv môže domáhať: upustenie od neoprávnených zásahov (zdržovacia žaloba), odstránenie
následkov neoprávnených zásahov (reštitučná žaloba) a poskytnutie primeraného zadosťučinenia
(satisfakčná žaloba), pričom je potrebné rozlišovať morálnu a finančnú satisfakciu (§ 13 ods. 2 – tzv.
náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch).Ako uvádza prof. Vojčík v súvislosti s domáhaním sa
ochrany podľa ustanovenia § 13 ods. 1 a 2, odpoveď na otázku či sa tieto osoby môžu po smrti
fyzickej osoby domáhať uvedených práv, nie je jednoznačné ani zo zákona a neexistuje ani
19
jednotný názor súdov.
Ďalej tiež uvádza, že „uplatnením nárokov uvedených v § 13 ods. 1
dochádza k morálnemu očisteniu zomretej osoby, čo v končenom dôsledku znamená aj morálnu
satisfakciu pre osoby uvedené v § 15...“
Na základe uvedeného sa preto i pre
oblasť pracovnoprávnych vzťahov prikláňame k názoru, že v prípade ak ide o porušenie práva na
súkromie zamestnanca, ktoré možno klasifikovať i ako porušenie ochrany osobnosti podľa OZ môžu
sa nápravy prostriedkami vymedzenými v ustanovení § 13 ods. 1, domáhať i osoby vymedzené
v ustanovení § 15 OZ. V prípade náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch sa stotožňujeme s
názorom, že uvedené osoby nemôžu toto právo uplatňovať, keďže domáhanie sa náhrady
20
nemajetkove ujmy závisí výslovne od posúdenia danej konkrétne dotknutej osoby , a to ani
v pracovnoprávnych vzťahoch, i s ohľadom na ustanovenie § 35 ods. 7, ktoré výslovne zakotvuje
iba prechádzanie mzdových nárokov na Zákonníkom práce vymedzenom fyzické osoby v prípade,
ak nastane smrť zamestnanca.

17

KOVALČÍKOVÁ, M.: Nová koncepcia ochrany osobnosti zamestnanca z pohľadu pripravovanej
rekodifikácie Občianskeho zákonníka. Brno: Dny práva, Masarykova univerzita, 2010, s. 7
18
KNAP, K.- ŠVESTKA, J.- JEHLIČKA O. – PAVLÍK, P. – PLECITÝ, V.: Ochrana osobnosti podle
občanského práva, 4 podstatně přepracované a doplněné vydání, Linde Praha, a. s., 2004, s. 428.
19
VOJČÍK, P. a kol.: Občiansky zákonník, stručný komentár, Tretie doplnené a prepracované
vydanie, IURA EDITION, spol. s.r.o., Bratislava, 2010, s. 73
20
VOJČÍK, P. a kol.: Občiansky zákonník, stručný komentár, Tretie doplnené a prepracované
vydanie, IURA EDITION, spol. s.r.o., Bratislava, 2010, s. 74.

236

3

Ochrana práva na súkromie zamestnanca a právo zamestnávateľa vlastniť majetok.

Ako uvádza J. Svák, tradičné chápanie ľudských práv je založené na predstave, že ľudské
práva môžu byť narúšané iba v prípade právnych vzťahov medzi jednotlivcom a štátom, jeho
aktívnymi alebo pasívnymi zásahmi. Na základe uplatňovania práva na súdnu ochranu sa otázky
21
spojené s garanciou ľudských práv dostali aj do oblasti súkromného práva. Presvedčivosť
poznatku, že právo na súkromie je v čoraz väčšej miere súčasťou právnych vzťahov v rovine
súkromného práva, podporujú nielen súdne rozhodnutia z oblasti práva na ochranu osobnosti
(o čom svedčia i rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, ktorých počet v posledných rokoch narástol) ale
i početnosť judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. „Táto skutočnosť podmienila prenos
uplatňovania ľudských práv z pôvodne vertikálnych vzťahov, na základe ktorých je založená sféra
22
verejného práva do oblasti horizontálnych vzťahov, ktoré sú typické pre sféru súkromného práva.
23
V jednom z prelomových prípadov judikatúry ESĽP – Niemietz proti Nemecku sa Súd jednoznačne
vyjadril, že Dohovor jasne rozlišuje medzi súkromným životom a domovom na jednej strane
a pracovným a obchodným životom a priestorom na strane druhej. Súd konštatoval, že nie je
možné ani nevyhnutné pokúsiť sa o vyčerpávajúcu definíciu pojmu súkromného života. Avšak bolo
by potrebné považovať za príliš reštriktívne obmedziť ho na vnútorný okruh, v ktorom jednotlivec
môže žiť svoj vlastný život ako sa rozhodne a vylúčiť ho z vonkajšieho sveta, ktorý nespadá do tohto
okruhu. Rešpektovanie súkromného života musí do istej miery zahŕňať právo nadväzovať a rozvíjať
vzťahy s ostatnými ľuďmi. Ďalej tiež uviedol, že neexistuje žiaden dôvod, pre ktorý by z pojmu
súkromný život mali byť vylúčené činnosti profesionálnej alebo obchodnej povahy, pretože
v priebehu pracovného života má väčšina ľudí väčšiu, ak nie najväčšiu možnosť rozvíjať vzťahy
s okolitým svetom. Tento názor vedie ku skutočnosti, že nie je možné jasne odlíšiť, ktoré činnosti
človeka tvoria časť pracovného a obchodného života, a ktoré nie. Otázka či je právo na súkromný
život právom nachádzajúcim sa v rovnovážnom postavení ako v osobnom okruhu vzťahov života
človeka, tak i vzťahov vznikajúcich v priebehu pracovného života dáva judikatúra jednoznačnú
odpoveď. Uvedené tvrdenie podporil i Ústavný súd SR (22/01), ktorý uvádza: „Ústava pojem
súkromný a rodinný život bližšie nedefinuje...ústavný súd už uviedol, že pojem súkromný život je
pojem široký, ktorý nemožno vyčerpávajúcim spôsobom definovať, najmä ho nemožno obmedziť na
intímnu sféru a úplne z neho vylúčiť vonkajší svet tejto sféry.“ V konkrétnom premietnutí v praxi sa
právo na súkromie a dovolené respektíve nedovolené zásahy doň prejavujú v kontrolovaní
zamestnancov prostredníctvom kamerových systémov, odpočúvania súkromných alebo služobných
telefónov, kontrolou e-mailovej komunikácie zamestnancov, prípadne kontrolou listových zásielok,
ktoré sú doručené zamestnancovi ako súkromnej osobe alebo ako osobe so statusom
zamestnanec. Prelomovými prípadmi judikatúry ESĽP, s ktorými korešponduje i súčasná slovenská
pracovnoprávna úprava ochrany súkromia v ustanovení § 13 je i prípad Copland v. Spojené
24
kráľovstvo
sa sťažovateľka odvolávala na monitorovanie telefonickej komunikácie, emailovej
korešpondencie a používanie internetu, ktorým došlo k porušeniu čl. 8 Dohovoru. Súd konštatoval,
že telefónne hovory z obchodných či pracovných priestorov sa prima facie vzťahujú pod pojem
súkromný život a korešpondenciu v zmysle čl. 8 Dohovoru. Logicky preto vyplýva, že emaily
odoslané z práce by mali byť podobne chránené v súlade s čl. 8, ako aj informácie získané
z monitorovania osobného využívania internetu.
Ak vychádzame z kontextu čl. 8 Dohovoru, ktoré zakotvuje právo na súkromie, vyplývajú
z neho voči štátom požiadavky formulované negatívne. Judikatúra Európskeho súdu však už vo
svojich počiatkoch uviedla, že „vedľa tejto primárne negatívnej povinnosti môžu byť pozitívne
25
záväzky vlastné efektívnemu rešpektovaniu práv v článku 8 (napríklad Marckx proti Belgicku). Súd
v otázkach rozhodovania o oprávnenosti zásahu do práva na súkromie a tým stanovenia hraníc jeho
dovoleného obmedzenia, vychádza zo splnenia troch základných podmienok, a to legality,
legitímnosti a proporcionality vykonaných zásahov. I Ústavný súd pri rozhodovaní o zásahoch do
21
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práva na súkromie konštatoval (33/95): „Ústavné právo na rešpektovanie súkromného života
vrátane práva na ochranu osobných údajov nemá absolútnu povahu v tom zmysle, že by vylučovalo
všetky zásahy orgánov štátu.“ Vyžaduje sa súlad takéhoto zásahu s vnútroštátnymi predpismi
(zákonmi) daného štátu. Zároveň podlieha splneniu podmienky dosiahnutia legitímneho cieľa, tak
ako ich vymedzuje ods. 2 článku 8, ktorý sa dotýka záujmu štátu, spoločnosti alebo jednotlivca
a v neposlednom rade je to dodržanie princípu proporcionality, teda nevyhnutnosti uskutočneného
zásahu v demokratickej spoločnosti. ZP SR výslovne zakazuje monitorovanie zamestnanca na
pracovisku a v spoločných priestoroch, ako aj záznam
telefonických hovorov, či kontrolu
elektronickej pracovnej pošty. ZP ale zároveň pripúšťa možnosť takéhoto zásahu, a to na základe
splnenia niekoľkých veľmi neurčito formulovaných podmienok. Zákonodarca ako podmienku tohto
zásahu zakotvuje existenciu vážneho dôvodu spočívajúceho v osobitnej povahe činnosti
zamestnávateľa. Tento pojem nie je ďalej konkretizovaný. Dôvodová správa k zákonu č. 361/2012
Z. z., ktorým sa novelizoval ZP, uvádza že je to napríklad prevencia pred krádežou majetku
zamestnávateľa. Vzhľadom na absenciu bližšieho definovania, máme za to, že zamestnávateľ by
26
uvedené dôvody mal výpočtom stanoviť vo vlastnom internom predpise respektíve zakotviť tieto
dôvody kontroly už ako obsahovú súčasť pracovnej zmluvy (prípadne kolektívnej zmluvy) čím splní i
ďalšiu požadovanú podmienku predchádzajúceho upozornenia prípadného monitorovania
zamestnanca na pracovisku. Ako uvádza H. Barancová však „v konečnom dôsledku v prípade
vzniku súdneho sporu len súd je kompetentný rozhodnúť, či vymedzenie pojmu „vážne dôvody“
27
zodpovedá zásade proporcionality...“ Poslednou podmienkou je v prípade zavádzania kontrolného
mechanizmu povinnosť prerokovania rozsahu takejto kontroly, spôsobu realizácie ako i dobu
trvania so zástupcami zamestnancov. V nadväznosti na to nemožno opomenúť i súvisiace
ustanovenie § 12 ods. 2 ZP, ktoré pripúšťa možnosť nahradenia takéhoto prerokovania so
zástupcami zamestnancov „samo rozhodovaním“ zamestnávateľa, ak takíto zástupcovia
u zamestnávateľa nepôsobia. Uvedené prerokovanie sa preto javí iba ako výslovne formálna
podmienka, bez právnej relevancie. Z uvedeného dôvodu by sme preto skôr navrhovali zavádzanie
kontrolného mechanizmu podmieniť súhlasom zástupcov zamestnancov, respektíve v prípade
potreby
systematického
kontrolovania,
väčších
prevádzok
zamestnávateľa,
alebo
u zamestnávateľov so zvýšenou skutočne odôvodnenou potrebou
zavádzania kontrolného
mechanizmu determinovať jeho využitie súhlasom inšpektorátu práce.
Mnohé zahraničné právne úpravy, ktoré sú v súlade s čl. 8 Dohovoru stanovujú, že stála
a systematická kontrola na pracovisku uskutočňovaná prostredníctvom videokamier alebo iných
technických prostriedkov je zásahom do osobnostnej sféry zamestnanca. Uvedenú formu kontroly
pripúšťajú len za predpokladu, ak je jediným možným prostriedkom dosiahnutia určitého
28
konkrétneho oprávneného cieľa. Súhlasíme s názorom podľa ktorého, sa uvedená forma kontroly
zamestnancov považuje za prípustnú v prípade, ak ide o príležitostné kontroly na pracovisku,
29
vykonávané s cieľom overenia si plnenia pracovných povinností zamestnancov. Na strane druhej
je potrebné pripustiť, že v určitých činnostiach je potreba systematického monitorovania otázkou
nevyhnutnosti pre zabezpečenie riadneho fungovania konkrétneho zamestnávateľa. Napríklad
v prípadoch výrobných prevádzok, ktoré sú nevyhnutné nielen z dôvodu kontroly zamestnancov, od
ktorých pracovného výkonu je závislá kvalita pracovného výsledku, ale i z dôvodu zabezpečenia
bezpečnosti a ochrany na pracovisku v prípadoch špecifických pracovných podmienok
zamestnávateľov, u ktorých je zvýšené riziko výskytu pracovných úrazov, napríklad pri prácach
s pôsobením rôznorodých nebezpečných faktorov. I ods. 2 čl. 8 dovoľuje zásahy do práva na
súkromie v prípadoch, naplnenia legitímneho cieľa, ktorým je ochrana zdravia alebo práva a slobody
iných. V súvislosti so splnením podmienky proporcionality zásahu do práva na súkromie
30
preukázaním vážneho dôvodu v prípade Malone v. Spojené kráľovstvo Komisia vyslovila dva
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princípy: Prvým princípom je, že zákon musí byť dostatočne jasný respektíve „prístupný“ v zmysle,
že občanovi sa musí dostať upozornenie, ktoré je primerané s ohľadom na okolnosti zakotvené
v právnych predpisoch aplikovateľných v konkrétnom prípade. Druhým princípom je, že norma
nemôže byť považovaná za zákon, pokiaľ je síce formulovaná s dostatočnou presnosťou, až do
takej miery, že umožňuje jednotlivcom prispôsobovať svoje správanie. Jednotlivec musí mať danú
schopnosť predvídať v miere primeranej okolnostiam, následky, ktoré môže zásah spôsobiť. Súd
preto považuje výraz „súlad s právnymi predpismi“ nie len odkazovanie na vnútroštátne právo ale
musí byť daná kvalita zákona kompatibilná s princípmi právneho štátu. Zdôraznil, že požiadavka
predvídateľnosti neznamená, že jednotlivec by mal mať možnosť predvídať kedy štátne orgány
pravdepodobne zachytávajú komunikáciu, tak aby jednotlivec primerane tomu prispôsoboval svoje
správanie. Avšak právo musí byť dostatočne jasné vo svojich podmienkach, aby občanom poskytlo
zodpovedajúci údaj za akých okolností a podmienok sú štátne orgány oprávnené uchýliť sa
k tajnému a potenciálne nebezpečnému zásahu do práva na súkromný život a korešpondencie.
Problematika ochrany súkromia na pracoviskách sa vo väčšine prípadov spája s právom na
ochranu vlastníctva, t.j. nájdenia čo možno najoptimálnejšieho vzťahu v prípade, ak s právom na
súkromie koliduje právo na ochranu vlastníctva zamestnávateľa. Článok 20 ods. 1 Ústavy SR
ustanovuje „Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký
zákonný obsah a ochranu.“ Pri analýze pôsobenia práva na súkromie v pracovnoprávnych vzťahoch
vyvstáva otázka, v akej miere je možné právo na súkromie presadzovať na úkor práva
zamestnávateľa vlastniť majetok, alebo z pohľadu právneho kompromisu- v akom meradle je
potrebné tieto dve základné práva v ich vzájomnom vzťahu vyvažovať. „Sloboda súkromia a ani
právo vlastniť majetok nie sú absolútnymi právami bez obmedzení. Úlohou zákonodarcov
jednotlivých štátov a ich jurisdikcie je stanoviť rovnováhu medzi týmito základnými právami tým, že
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ich obe do určitej miery obmedzia.“ V tejto súvislosti sa opätovne dostávame ku konštatovaniu
Ústavného súdu SR (PL. ÚS 22/06) : „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.“ Ustanovenie § 81 ZP, ktoré demonštratívne vypočítava
základné povinnosti zamestnanca, uvádza, že zamestnanec je povinný riadne hospodáriť
s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou,
zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa. Súčasná
technologicky vyspelá spoločnosť otvára nielen možnosti pre zamestnávateľov, ako efektívne
chrániť svoj majetok, ale vytvára tiež spektrum možností pre zamestnancov využívať majetok
zamestnávateľa pre vlastné účely, či získavať informácie, ktorých zneužitím môžu porušiť tajomstvo
mlčanlivosti či využiť tzv. nehmotné statky zamestnávateľa (napríklad know- how) vo svoj prospech
a naopak v neprospech zamestnávateľa. Na základe rôznych štúdií vykonávaných i v zahraničnom
právnom prostredí vychádza tvrdenie zamestnávateľov o tom, že existuje mnoho „dobrých
obchodných dôvodov“ na elektronické monitorovanie zamestnancov na pracovisku. Medzi takéto
dôvody patrí napríklad maximalizovanie využitia počítačových systémov v prípade, ak zamestnanci
využívajú počítače na prácu, na sledovanie dodržiavania politiky zamestnávateľa ohľadom
počítačových systémov, emailových systémov a využitia internetu, na predchádzanie respektíve
odhaľovanie krádeží, obchodných tajomstiev, porušovania autorských práv zamestnancami alebo
zo strany tretích osôb, chrániť počítačové siete pred ich preplnením sťahovanými súbormi, či
32
unesenie dôkazného bremena v súdnych konaniach poskytnutím elektronických dôkazov.
V súvislosti s hľadaním tzv. spravodlivej rovnováhy medzi právom na súkromie zamestnanca
a právom zamestnávateľa na ochranu vlastníctva možno poukázať i na príklade nedávneho judikátu
33
Najvyššieho súdu ČR zo dňa 16. 8. 2012 . V konkrétnom prípade sa žalobca (zamestnanec) voči
žalovanému (zamestnávateľ- Kasalova píla) o určenie neplatnosti okamžitého skončenia
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pracovného pomeru na základe skutočnosti, že podľa dôkaznej listiny užívateľa „Burget“, žalobca
v období od 1.9. do 30.9. 2009 strávil neefektívnu prácu nesúvisiacu s výkonom jeho pracovnej
náplne na počítači žalovaného celkom niečo vyše 102 hodín. Najvyšší súd ČR uviedol, že
ustanovenie § 316 ZP sa zaoberá jednak ochranou majetku zamestnávateľa, jednak ochranou
súkromia zamestnanca. Miera ochrany súkromia je u zamestnanca určovaná (limitovaná,
obmedzovaná) tým, že uskutočňuje závislú prácu...Zamestnanci sú zároveň povinný využívať
výrobné prostriedky iba k vykonávaniu zverených vecí, riadne s nimi hospodáriť, strážiť
a ochraňovať ich pred poškodením, stratou a zničením alebo zneužitím a nejednať v rozpore
s oprávnenými záujmami zamestnávateľa. Takéto postavenie zamestnávateľa obsahuje výslovný
zákaz pre zamestnanca, aby bez súhlasu zamestnávateľa užívali pre svoju osobnú potrebu výrobné
a pracovné prostriedky zamestnávateľa, vrátane výpočtovej techniky, prípadne telekomunikačného
zariadenia. Ako uviedol NS ČR z takejto právnej úpravy teda nevyplýva, že zamestnanec nesmie
využívať pracovné prostriedky zamestnávateľa, vrátane výpočtovej techniky a telekomunikačného
zariadenia pre svoju osobnú potrebu, avšak iba so súhlasom zamestnávateľa.. Pretože zákonom
stanovený zákaz používať pre svoju osobnú potrebu výrobné
a pracovné prostriedky
zamestnávateľa je absolútny, môže zamestnávateľ súhlas k ich použitiu stanoviť v ľubovoľnom
rozsahu (od úplného súhlasu bez obmedzenia, cez súhlas len v určitom časovom alebo vecnom
rozsahu, až po súhlas iba k jednorazovému použitiu). Dôležitým aspektom, ktorý Najvyšší súd ČR
v tejto súvislosti vyslovil je skutočnosť, že stanovenie tohto rozsahu súhlasu k použitiu výrobných
a pracovných prostriedkov pre osobnú potrebu je na vôli zamestnávateľa. Oproti tomu kontrola
dodržiavania uvedeného zákazu nemôže byť zamestnávateľom vykonávané ľubovoľne, pretože
zamestnávateľ je oprávnený túto kontrolu uskutočňovať „primeraným spôsobom“. Keďže zákon
bližšie neustanovuje čo je primeraný spôsob kontroly – jedná sa o právnu normu s relatívne
neurčitou (abstraktnou) hypotézou- t. j. právnu normu, ktorej hypotéza nie je stanovená priamo
právnym predpisom, a ktorá tak prenecháva súdu, aby podľa svojho uváženia v každom
jednotlivom prípade vymedzil sám hypotézu právnej normy zo širokého, vopred neobmedzeného
okruhu okolností. Vzhľadom na spochybňovanie prípustnosti dôkazu, ktorým bola listina
s užívateľským menom, navštívenými internetovými stránkami, vrátane počtu hodín strávených ich
prezeraním, NS ČR uviedol, že je potrebné mať na zreteli , že ak má zamestnanec zakázané užívať
majetok zamestnávateľa pre svoju osobnú potrebu a zamestnávateľ má právo kontrolovať
dodržiavanie tohto zákazu, musí mať tiež možnosť nejakým spôsobom túto kontrolu realizovať
a získať tiež dôkaz o nedodržaní zákazu zamestnanca využívať prostriedky zamestnávateľa pre
svoju osobnú potrebu. Ako ďalej podotýka cieľom kontroly uskutočňovanej zamestnávateľom nebolo
zisťovanie obsahu emailových správ, SMS alebo MMS, odoslaných či prijatých zamestnancom ale
či zamestnanec rešpektuje (a ak nerešpektuje, tak v akej miere) zákaz užívať pre svoju osobnú
potrebu výpočtovú techniku vrátane jeho telekomunikačných zariadení, vyplývajúcu zo zákona, a to
s prihliadnutím k zákazu „nepoužívať internetové stránky s pochybným či citlivým obsahom alebo
stránky typu on – line spravodajstvo, sledovanie TV cez internet alebo počúvanie rozhlasu cez
internet, ktoré môžu nadmerne zaťažovať počítačovú sieť a ktoré nesúvisia s výkonom dohodnutej
práce. Je zrejmé, že kontrola smerovala k ochrane majetku zamestnávateľa. O súkromí
zamestnanca vypovedá i údaj o tom, ktoré internetové stránky si zamestnanec prezeral a ktoré
s výkonom jeho práce nesúviseli. V prejednávanej veci sa pritom jednalo o kontrolu dodržiavania
zákazu uvedeného v § 316 ods. 1, ktorých výkon zákon zamestnávateľovi umožňuje a nie
sledovanie súkromia (súkromných aktivít) zamestnanca, čím NS ČR záverom konštatoval, že miera
zásahu do súkromia žalobcu bola v tomto prípade zanedbateľná.
4

Záverečné úvahy

Otázka ochrany súkromného života je často traktovaným problémom, ktorý v sebe implikuje
nespočetné množstvo aspektov vzťahujúcich sa ako na zamestnávateľov, tak i zamestnancov. Koho
ochrana má byť v danom prípade väčšia by podľa samotného ZP nabádal k záveru, že ochrana
slabšieho subjektu pracovnoprávneho vzťahu, teda zamestnanca. Pravdou je, že technologická
vymoženosť súčasnej doby otvára nielen možnosti pre zamestnávateľov ako monitorovať
zamestnancov pri plnení ich pracovných úloh. Na strane druhej otvára celé spektrum možností pre
zamestnancov ako zneužiť majetok zamestnávateľa pre osobný prospech, alebo ako neefektívne
využívať pracovný čas vyčlenený na plnenie svojich pracovných povinností. Právo na súkromie
zastáva postavenie takého základného ľudského práva s medzinárodnými i ústavnými garanciami,
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ktoré koliduje s ďalšími právami požívajúcimi rovnakú právnu ochranu, akým je právo na ľudskú
dôstojnosť a právo na ochranu majetku. V nejednoznačných otázkach, ktoré v realizovaní práva na
súkromie v konkrétnych právnych vzťahoch nastávajú východiskovým bodom je judikatúra
Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorej vplyv sa postupnými krokmi premieta do vnútroštátnej
právnej úpravy ochrany práva na súkromie na pracoviskách. Svedčí o tom i nedávna legislatívna
úprava ZP, ktorá reflektuje požiadavky vyplývajúce z judikatúry ESĽP a vytvára normatívny základ
jeho ochrany v pracovnoprávnych vzťahoch. Napriek reagovaniu zákonodarcu na porušovanie
ústavne garantovaného listového tajomstva, ktoré v súčasnosti už zahŕňa i ochranu emailovej
korešpondencie, je potrebné súčasnú právnu úpravu považovať za nedostatočnú, vyžadujúcu si
väčšie precizovanie. V prvom rade sa domnievame, že je potrebné bližšie vymedziť vzťah ZP
a inštitútu ochrany osobnosti v zmysle ustanovení § 11-16 OZ. Rovnako pojem vážneho dôvodu,
ktorý odôvodňuje zásah zamestnávateľa do práva na súkromie zamestnanca je pojmom príliš
širokým, ktorý umožňuje subsumovať pod neho celý komplex dôvodov. Okrem toho považujeme za
potrebné upozorňovať na možnosti vykonávanej kontroly už pri uzatváraní pracovnej zmluvy.
V neposlednom
rade i zakotvenie
povinnosti prerokovania kontrolného mechanizmu
zamestnávateľom so zástupcami zamestnancov, považujeme za nepotrebné, keďže zároveň
vyvstáva otázka, čo v prípade, ak v prerokovaní zástupcovia zamestnancov vyjadria svoje
negatívne stanovisko. Na základe toho usudzujeme, že vhodnejšie by sa javilo zakotvenie súhlasu
zástupcov zamestnancov respektíve podmienenie jeho zavedenia súhlasom inšpektorátu práce,
v prípadoch existencie špecifických podmienok u zamestnávateľa.
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PRÁVNA ÚPRAVA DOVOLENKY A JEJ APLIKÁCIA V PRAXI
Vladimír Minčič
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa v článku venuje výkladu niektorých ustanovení dotýkajúcich sa
problematiky čerpania dovolenky za kalendárny rok a navrhuje ich možné riešenia.
Kľúčové slová: dovolenka, základná výmera, dovolenka za kalendárny rok, Zákonník práce.
Abstract: Abstrakt v angličtine (identický so slovenskou verziou abstraktu) v jednom odseku,
ktorý môže mať maximálne 1200 znakov aj s medzerami.
Key words: paid leave, basic area, annual leave, Labour Code .
1

ÚVOD
Pracovné právo patrí medzi tie právne odvetvia slovenského právneho poriadku, ktoré
nemôžeme zaradiť ani medzi súkromnoprávne a ani medzi verejnoprávne odvetvia Ide
o špecifické právne odvetvie, ktoré vykazuje znaky oboch typov právnych odvetví a o to
dôležitejšie je zaoberanie sa analýzou konkrétnych pracovnoprávnych inštitútov. Tie totiž pri
ich aplikácii v praxi ovplyvňujú veľké množstvo subjektov, ktoré vstupujú do
pracovnoprávnych vzťahov. Totiž, to ako sa vykladá konkrétne ustanovenie
pracovnoprávneho predpisu ovplyvňuje aj samotné zaradenie odvetvia práva do jednej
z vyššie menovaných skupín. Jedným vo vedeckej komunite málo pertraktovaným a v praxi
naopak veľmi často využívaným pracovnoprávnym inštitútom je aj inštitút dovolenky, ako
určitého časového intervalu, slúžiaceho zamestnancom na regeneráciu a oddych. Právny
inštitút dovolenky však nie je iba samotným oddychom, tak ako to mnohí chápu, ale s týmto
inštitútom je spojených množstvo formálnych aj obsahových problematických okruhov, ktoré
ich využívanie v praxi, v prípade, že nastane medzi zamestnancom a zamestnávateľom
v pracovnom pomere konflikt, podstatne sťažujú. Cieľom príspevku je poukázať na jednu
z týchto problematík a načrtnúť jej možné spôsoby riešenia, resp. sa pokúsiť o výklad
niektorých, podľa nášho názoru, nejasných ustanovení Zákonníka práce (ďalej len „ZP“)
pojednávajúcich o dovolenke.
2

DOVOLENKA AKO PRÁVNY INŠTITÚT PRACOVNÉHO PRÁVA
Právna úprava dovolenky sa nachádza v tretej časti zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“), ktorá nesie názov „Pracovný čas a doba
odpočinku“.
Zákonník práce inštitút dovolenky zaraďuje medzi tzv. doby odpočinku, čo súhlasí aj
s právnymi úpravami okolitých štátov. „Právo na dovolenku je tradične chápané za právo na
1
pracovné voľno (dobu odpočinku) s náhradou mzdy. „Zároveň však predstavuje zvláštnu
dobu odpočinku, pretože okrem toho, že za ňu prináleží náhradu mzdy, právo na dovolenku
vzniká len pri splnení zákonom ustanovených podmienok. Základným cieľom právnej úpravy
dovolenky je poskytnúť zamestnancovi voľno na zotavenie po výkone práce v určitom
2
území.“

1

Porovnaj s Hendrych, D. a kol.: Právnický slovník. 2. rozšířené vydání. Praha: C.H.Beck,
2001, s. 165.
2
Vlastník, J.: Pracovní doba a dovolená v zákoníku práce. In: Právní rozhledy, roč. 17, č. 12,
2009, s. 440.
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Zákonná právna úprava dovolenky vychádza z ústavného vymedzenia a zakotvenia
základného ľudského práva, ktorým je primeraný odpočinok na oddych po práci upraveného
v čl. 36 písm. f) Ústavy SR, ktorý hovorí o najkratšej prípustnej dĺžke platenej dovolenky na
zotavenie. „Kvalita tohto práva je určená najmä najvyššie prípustnou dĺžkou pracovného času
(vrátane práce nadčas najviac v rozsahu 48 hodín týždenne), ako aj právom zamestnancov
na odpočinok medzi dvoma zmenami (minimálny odpočinok v trvaní 12 po sebe nasledujúcich
3
hodín v priebehu 24 hodín a mladistvý zamestnanec aspoň 14 hodín v priebehu 24 hodín).“
Medzi zákonom a Ústavou SR v čl. 36 písm. e) formulované a upravené doby
odpočinku však patria aj iné časové intervaly, ktoré slúžia na oddych zamestnanca po
vykonaní práce ako napr. nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, dni
4
pracovného pokoja. Tu však je nemožné tieto pojmy spájať, nakoľko spomínané druhy dôb
odpočinku patria do kategórie obligatórnych s charakteristikou bezprostredného odpočinku po
vykonaní práce, zatiaľ čo dovolenka ma charakter zásluhovosti a nárok na ňu vzniká až po
odpracovaní konkrétneho počtu pracovných dní. Preto súhlasíme s názorom dr. Vlastníka,
ktorý konštatuje, že. cit.: „nie je možné porovnávať dovolenku a dobu odpočinku, pretože sa
nejedná o synonymné právne pojmy, ale o kategórie vzájomne podradené. Inými slovami,
zatiaľ čo každá dovolenka je dobou odpočinku, tak nie každá doba odpočinku je dovolenkou.
Dovolenka tak spadá do rovnakej právnej kategórie ako prestávka v práci, nepretržitý
5
odpočinok medzi dvoma zmenami alebo nepretržitý odpočinok v týždni.“
Z uvedeného vyplýva, že dovolenka nebude mať a ani nemá rovnaké podmienky jej
realizácie v praxi ako ostatné druhy odpočinku, už len z toho dôvodu, že sa nejedná
o obligatórny druh doby odpočinku, v tom zmysle slova, že sa realizuje bez uplatnenia
akýchkoľvek ďalších právnych krokov.
Dovolenka teda v právnom zmysle slova patrí medzi doby odpočinku, a predstavuje
určitý časový interval, ktorý zákonodarca upravil za účelom, aby si zamestnanec mohol po
odpracovaní zákonom stanoveného počtu pracovných dní oddýchnuť a zregenerovať telo
a myseľ nad mieru, ktorú mu ten istý zákonodarca priznáva pri ostatných druhoch dôb
odpočinku. Pokiaľ by sme pojem dovolenky chceli analyzovať z jazykového hľadiska, tak
dospejeme k názoru, že dovolenku predstavuje tzv. dovolenú ospravedlnenú absenciu
v práci, za ktorú zamestnanec poberá náhradu mzdy.
Základným predpokladom pre vznik nároku na čerpanie dovolenky je podľa vyššie
uvedeného povinné opracovanie určitého zákonom stanoveného počtu pracovných dní.
Podľa toho o aký počet pracovných dní potom rozlišujeme aj druh dovolenky, ktorý sa bude
čerpať. V tomto slova zmysle potom hovoríme o dovolenke za odpracované dni a dovolenke
za kalendárny rok alebo jej pomernej časti.
Osobitným druhom dovolenky je tzv. dodatočná dovolenka, ktorá má osobitný režim
realizácie a prislúcha iba tým zamestnancom, ktorý vykonávajú ťažké manuálne alebo
nebezpečné práce ako napríklad práca pod zemou pri nerastov alebo pri razení tunelov
a štôlni, zvlášť ťažké práce alebo zdraviu škodlivé práce. „Na rozdiel od dovolenky za
kalendárny rok, či dovolenky za odpracované dni, dodatková dovolenka okrem odpočinku
a zotavenia sleduje aj iný účel. Dodatková dovolenka sa poskytuje zamestnancom, ktorí
pracujú za zhoršených pracovných podmienok v zhoršenom pracovnom prostredí, a preto
tento druh dovolenky slúži aj ako regulátor pobytu zamestnancov v tomto prostredí tým, že ich
6
pobyt v tomto prostredí poskytovaním dodatkové dovolenky obmedzuje.“ Tomuto druhu
dovolenky sa však v nasledujúcej časti tohto článku venovať nebudeme, ale zameriame sa
najmä na dovolenku za kalendárny rok, ktorá je v praxi najvyužívanejším druhom dovolenky.

3

Macková, Z.: (Nad)štandardná právna úprava dovolenky v Slovenskej republike. In: Acta
Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, č. 29, 2011, s. 176.
4
K tomu pozri § 92 – 94 Zákonníka práce.
5
Vlastník, J.: Pracovní doba a dovolená v zákoníku práce. In: Právní rozhledy, roč. 17, č. 12,
2009, s. 440.
6
Bělina, M. a kol.: Pracovní právo. 5. Doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha:
C.H.Beck, 2010, s. 282.

244

3

DOVOLENKA ZA KALENDÁRNY ROK

3.1

Analýzy pojmu
Tak ako sme uviedli už v predchádzajúcom texte, tak dovolenka za kalendárny rok
alebo jej pomerná časť patrí medzi v praxi najrealizovateľnejšie druhy dovolenky. Ide
o typický druh dovolenky, na ktorú zamestnancovi vzniká nárok až po odpracovaní minimálne
60 pracovných dní v kalendárnom roku. Čerpanie dovolenky za kalendárny rok slúži
zamestnancovi k tomu, aby sa po odpracovaní uvedeného minimálneho počtu pracovných dní
zregeneroval nielen fyzicky ale aj psychicky.
Právna úprava obsiahnutá v § 103 ZP ods. 1 stanovuje minimálnu výmeru tohto druhu
dovolenky na 4 týždne, čo je v súlade s európskou legislatívou, ktorá v smernici č.
2003/88/ES o určitých aspektoch organizácie pracovného času (ďalej len „smernica“) v čl. 7
stanovuje povinnosť členským štátom, prijať opatrenia nevyhnutné nato, aby zabezpečili
každému zamestnancovi nárok na dovolenku s náhradou mzdy v trvaní najmenej 4 týždňov.
Táto dovolenka musí byť v súlade so smernicou čerpaná vždy v roku, v ktorom na jej
čerpanie vznikol nárok, najneskôr však v nasledujúcom kalendárnom roku, a hlavne, že
7
nemôže byť zamestnancovi poskytovaná peňažná náhrada za jej nevyčerpanie, v opačnom
prípade by to malo za následok, nabúranie celého princípu existencie dovolenky, ako času
slúžiaceho na regeneráciu fyzických a psychických síl zamestnancov.
3.2

Základná výmera dovolenky za kalendárny rok
Už v prípade vymedzenia základnej výmery dovolenky sa dostávame k prvému
problematickému okruhu, ktorým je výklad pojmov „základná výmera dovolenky“ a „ostatné
výmery dovolenky“, ktoré stanovuje ZP v § 103 ods. 2 a 3.
„Vychádzajúc z textu ustanovenia čl. 7 i čl. 1 smernice, ktorý vymedzuje účel a rozsah
smernice, môžeme konštatovať, že smernica zavádza iba minimálny rozsah ročnej zákonnej
dovolenky pre zamestnancov v rozsahu štyroch týždňov a požaduje jej prednostné
8
vyčerpanie in natura.“
Nakoľko ani európska legislatíva a ani Ústava SR nijakým spôsobom nelimituje
zákonodarcov v stanovení maximálnej výšky základnej výmery dovolenky, tak zákonodarca
v 103 § 2 a 3 upravil výmeru dovolenku pre prípady špecifických skupín zamestnancov (napr.
starší ako 33 rokov veku, či učitelia, riaditelia škôl a pod.) odlišne, ktorá sa pre tieto skupiny
zamestnancov stala takpovediac „základnou.
V znení § 103 ods. 2 ZP má každý zamestnanec, ktorý dovŕši v kalendárnom roku vek
33 rokov nárok na dovolenku za kalendárny rok vo výmere 5 týždňov a v znení § 103 ods. 3
ZP dovolenka riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa
špeciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, učiteľa, pedagogického asistenta,
majstra odbornej výchovy a vychovávateľa je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku.
Teda obe skupiny majú výmeru dovolenky upravenú vo väčšom rozsahu ako 4-týždňová
výmera dovolenky.
Zákonodarca v ZP 4- týždňovú výmeru dovolenky označuje ako základnú aj keď mu
tento popis tohto druhu dovolenky v tejto výmere nikto a nič neprikazuje. Vyložiť obsah pojmu
základná výmera je tak možné, len prostredníctvom jazykového výkladu. Pojem „výmera“
označuje určitý ohraničený rozsah merateľnej skutočnosti, ktorou je v tomto prípade čas.
Avšak pojem „základná“ už predstavuje zložitejšiu otázku, najmä v nadväznosti na niektoré
ďalšie ustanovenia ZP, ktoré pojednávajú napr. o nahrádzaní mzdy zo strany zamestnávateľa
v prípade, že nie je dovolenka presahujúca 4 týždne vyčerpaná.
Pojem „základný“ z jazykového hľadiska znamená nevyhnutný, hlavný, východiskový
a pod. Na margo uvedeného je možné celý pojem „základná výmera dovolenky“ vnímať vo
viacerých zmysloch.

7

Okrem prípadov, keď nie je možné vyčerpať dovolenku z dôvodu skončenia pracovného
pomeru.
8
Švec, M.: Právo na dovolenku v kontexte aktuálnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie
i európskej literatúry. In: Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 20, č. 1, 2012, s. 39.
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- Prvým je ten, že základná výmera dovolenky je stanovená pevne ako 4- týždňová
a to pre všetkých zamestnancov a rozsah dovolenky nad túto výmeru je už
nadstavbový, resp. nad rámec základnej výmery dovolenky. Z tohto pohľadu by
sme však mohli rozsah dovolenky nad rámec 4 týždňov považovať za istý bonus,
ktorý je ale potom nenárokovateľný.
- Druhý pohľad na pojem základná výmera dovolenky už striktne vychádza
z jazykového výkladu, a tak ho môžeme chápať ako niečo, čo je pevne stanovené
(minimálne dolná hranica výmery) pre rozličné druhy zamestnancov a preto
všetko, čo je nad rámec tejto výmery je „nadstavbové“, či „bonusové“.
V súlade s prvým pohľadom na výklad pojmu „základná výmera dovolenky“ potom
musíme považovať za základnú, resp. minimálnu hranicu dovolenky za kalendárny rok 4
týždne, a všetky ostatné výmery buď obligatórne určené (teda aj 5 týždňová a 8 týždňová
výmera v súlade s § 103 ods. 2 a 3 ZP) alebo fakultatívne dohodnuté sú výmerami
nadstavbovými. Takto to podľa nášho názoru chápe aj sám zákonodarca.
Na druhej strane v súlade s druhým možným výkladom pojmu „základná výmera
dovolenky“ je základnou výmerou dovolenky pre všetkých zamestnancov (okrem tých ktorí
9
majú viac ako 33 rokov veku a tých v zmysle § 103 ods. 3 ZP ) 4 týždňová dovolenka a pre
zamestnancov uvedených v § 103 ods. 2 a 3 ZP je základnou výmerou dovolenky 5, resp. 8
týždňová dovolenka. A dovolenka, ktorá sa fakultatívne dohodne nad rámec tejto výmery je
potom „nadstavbová.“
Pokiaľ ale spojíme výklad samotného pojmu „základná výmera dovolenky“ so
samotným účelom existencie dovolenky za kalendárny rok, ktorým je regenerácia a oddych (v
závislosti od veku – 5 týždňová výmera dovolenky pre zamestnancov starších ako 33 rokov,
alebo druhu práce - 8 týždňová výmera dovolenky pre zamestnancov pracujúcich s deťmi
a žiakmi), tak sa dostaneme do rozporu s ustanovením § 116 ods. 2 ZP, ktorý stanovuje
povinnosť zamestnávateľa, vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy v sume jeho priemerného
zárobku za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú
zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Pokiaľ
účelom dovolenky je zregenerovať telo a myseľ a zákonodarca sám stanovuje väčší rozsah
dovolenky pre vybrané typy zamestnancov (asi to považuje za nutné z fyzického ako aj
psychického hľadiska), tak skracovanie poskytnutej dovolenky až na 4 týždne je potom
v rozpore so samotným účelom existencie dovolenky, a to aj napriek tomu, že za
nevyčerpanú časť dovolenky zamestnanec dostane náhradu mzdy.
Domnievame sa však, že znenie § 116 ods. 2 ZP neodzrkadľuje povahu a účel
samotného čerpania dovolenky za kalendárny rok. Podľa nášho názoru majú rozličné výmery
dovolenky za kalendárny rok uvedené v § 103 ZP svoj dôvod, ktorým je buď
- vek – teda potreba dlhšej regenerácie po práci, alebo
- druh práce – teda práca s deťmi, ktorá je po psychickej stránke veľmi vyčerpávajúca.
V nadväznosti na uvedené ale § 116 ods. 2 ZP umožňuje tak zamestnancovi ako aj
zamestnávateľovi skrátiť výmeru dovolenky pri zamestnancoch uvedených v § 103 ods. 2 a 3
ZP až na 4 týždne. Tým pádom pre týchto zamestnancov nebude dovolenka za kalendárny
rok spĺňať svoj účel, ktorý je teda dostatočná regenerácia fyzických ako aj psychických síl.
Podľa nás by mal zákonodarca uvažovať nad zmenou § 116 ods. 2 ZP v tom znení, že
zamestnávateľ by musel zamestnancovi vyplatiť náhradu mzdy za nevyčerpanú časť
dovolenky iba v prípade, že zamestnanec nevyčerpá tú časť dovolenky, ktorá presahuje
výmery zakotvené v celom ustanovení § 103, teda nielen 4 týždne, ale aj 5, resp. 8 týždňov.
V nadväznosti na uvedené je ale treba podotknúť aj to, že zamestnanec síce má právo
čerpať dovolenku, na ktorú mu vznikol nárok v súlade so ZP, avšak jej čerpanie určuje
zamestnávateľ v súlade s § 111 ZP. V praxi to v spojení s § 116 ods. 2 znamená, že pokiaľ
zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky ani do konca nasledujúceho
9

Riaditeľ školy, riaditeľ školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľ špeciálneho
výchovného zariadenia a ich zástupcovia, učiteľ, pedagogický asistenta, majsera odbornej
výchovy a vychovávateľ.

246

kalendárneho roka po roku, v ktorom zamestnancovi vznikol na dovolenku nárok, tak si je
vedomý zároveň toho, že bude musieť zamestnancovi vyplatiť náhradu mzdy za tú časť
dovolenky, ktorú zamestnanec nevyčerpal, a ktorá zároveň presahovala základnú výmeru
dovolenky, teda 4 týždne. A teda v tomto spojení ustanovenie § 116 ods. 2 ZP plní skôr akúsi
prevenčnú, resp. donucovaniu funkciu.
Nemenej významným problémom v súvislosti s uvedeným je v súčasnosti aj to, že od
1.1.2013 sa novelou ZP do § 113 ods. 2 ZP dostalo právo zamestnanca určiť si sám čerpanie
dovolenky, a to v prípade, ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky
najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal
dovolenku do konca tohto kalendárneho roka. Zákonodarca toto právo koncipoval do roviny
fakultatívnej možnosti zamestnanca, čo však môže vyvolať rozporuplné reakcie (viď odsek
nižšie, pozn. autora). Oveľa lepším riešením by bolo, ak by zákonodarca danú situáciu upravil
spôsobom uloženia povinnosti zamestnancovi si určiť čerpanie dovolenky do konca
nasledujúceho kalendárneho roka.
V zmysle uvedeného môže v praxi nastať praktický problém, nakoľko sa môže stať, že
zamestnávateľ mal objektívne dôvody prečo zamestnancovi neurčil čerpanie dovolenky ani
do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka, a teda v súlade s § 113 ods. 2 ZP má zato, že
zamestnanec si čerpanie dovolenky určí sám a to do konca roka. Avšak ten svoje právo
nevyužije a zamestnávateľovi tým vzniknú ďalšie mzdové náklady, nakoľko bude
zamestnancovi musieť vyplatiť nielen mzdu za odpracovanú prácu ale aj náhradu mzdy za
nevyčerpanú časť dovolenky, keďže zákonodarca pri zmene predmetného § 113 ods. 2 ZP
nemyslel zároveň aj na zmenu § 116 ods. 2 ZP, kde pre takéto prípady mal zaviesť pravidlo,
v zmysle ktorého zamestnancovi nevzniká nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanú
dovolenku, pokiaľ si ju neurčí ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, ale iba vtedy,
ak aj napriek zamestnancovým pokusom u určenie čerpania dovolenky, mu zamestnávateľ
ním stanovené čerpanie dovolenky neumožní.
4

ZÁVER
V predmetnom článku sme sa pokúsili vymedziť niektoré významné pojmy v súvislosti
s problematikou čerpania dovolenky za kalendárny rok a v nadväznosti na náš výklad,
zároveň poukázať na dve situácie, ktoré v praxi môžu nastať. Dovolenka a nárok na jej
čerpanie je veľmi diskutovanou témou nielen v odborných kruhoch, a preto je dôležité pri jej
právnej úprave vychádzať zo správnych úvah, ako aj správne spájať jednotlivé ustanovenia
právneho predpisu, ktoré o nej pojednávajú. V článku sme za týmto účelom vymedzili niektoré
problémové okruhy, a pokúsili sa načrtnúť možné riešenie prostredníctvom návrhov „de lege
ferenda“,
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ROZLIŠOVACIA SPÔSOBILOSŤ OCHRANNEJ ZNÁMKY
Jozef Brázdil
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá spôsobilosťou označenia odlíšiť tovar a služby jedného
podnikateľa od tovarov a služieb iného podnikateľa, ktorá je jedným zo základných
konceptov známkového práva. Analyzuje posudzovanie rozlišovacej spôsobilosti označení,
jednotlivé výluky zo zápisnej spôsobilosti, ktoré musia byť podľa judikatúry európskych súdov
interpretované vo svetle podstatného verejného záujmu, ako aj získanie rozlišovacej
spôsobilosti užívaním.
Kľúčové slová: ochranná známka, označenie, podstatný verejný záujem, rozlišovacia
spôsobilosť, zápisné výluky, zdruhovenie
Abstract: The paper deals with capacity of a sign to distinguish goods and services of one
undertaking from those of other undertaking, which makes the distinctive character an
essential concept of trademark law. It analyzes assessment of distinctive character of signs,
grounds for refusal, which must be according to the settled case-law of the European courts
interpreted in light of the underlying general interest, as well as acquisition of distinctive
character through use.
Key words: trademark, sign, underlying general interest, distinctive character, grounds for
refusal, dilution
1

ÚVOD
Označenia tovarov a služieb boli v roku 1988 ako jeden z prvých predmetov práv
duševného vlastníctva harmonizované smernicou v rámci Európskeho spoločenstva.
Harmonizácia známkového práva je v súčasnosti upravená smernicou Európskeho
parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov
členských štátov v oblasti ochranných známok (kodifikované znenie) (ďalej len „smernica“),
do slovenského právneho poriadku transponovanou zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných
známkach. V roku 1993 bol nariadením vytvorený inštitút ochrannej známky Spoločenstva,
upravený právom EÚ priamo použiteľným vo všetkých členských štátoch. Dnes je jeho právna
úprava obsiahnutá v nariadení Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej
známke Spoločenstva (kodifikované znenie) (ďalej len „nariadenie“). Čl. 2 smernice, v zásade
zhodný s čl. 4 nariadenia, definuje ochrannú známku ako akéhokoľvek označenie, ktoré musí
spĺňať dve podmienky. Prvou podmienkou je, že sa dá vyjadriť graficky a druhou, že je toto
označenie spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iných
podnikov.
2

ABSOLÚTNE DÔVODY PRE ZAMIETNUTIE ALEBO NEPLATNOSŤ
Rozlišovacia spôsobilosť je schopnosť ochrannej známky umožniť príslušnej skupine
verejnosti určiť pôvod ňou chránených tovarov alebo služieb a odlíšiť ich od tovarov alebo
1
služieb iných podnikov. Označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť nie je možné
zapísať do registra ochranných známok.
Rozlišovacia spôsobilosť nie je stála vlastnosť. Označenie môže mať samo o sebe od
počiatku rozlišovaciu spôsobilosť (napr. fantazijné označenia). Na druhej strane môže mať
označenie spočiatku len veľmi malú alebo žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, získa ju ale
požívaním. Dlhodobým používaním označenia verejnosť začne vnímať toto označenie ako
dištinktívne, v dôsledku čoho získa rozlišovaciu spôsobilosť. Ak je však dištinktívne označenie
v čoraz väčšej miere používané na popis určitého druhu tovarov alebo služieb, alebo ak
1

Bod 41 rozsudku ESD C-329/02 SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH vs. OHIM
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množstvo ďalších subjektov začne používať podobné označenia, časom sa pôvodne
dištinktívne označenie stáva menej a menej dištinktívne a stratí schopnosť odlíšiť tovar alebo
služby podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov. Ak sa označenie stane generickým
označením pre určitý druh tovarov alebo služieb, môže to viesť k strate práv z ochrannej
známky.
Pri preskúmaní rozlišovacej spôsobilosti musí označenie prekonať niekoľko testov.
Smernica (v čl. 3 ods. 1 písm. b), písm. c.), písm. d) a nariadenie (v čl. 7 ods. 1 písm. b),
písm. c.), písm. d) definuje tzv. absolútne dôvody zamietnutia zápisu označenia ex offo
preskúmavané známkovým úradom. V súvislosti s nedostatkom rozlišovacej spôsobilosti sa
do registra nezapíšu, alebo ak už sú zapísané, vyhlásia sa za neplatné:
- ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť,
- popisné označenia - ochranné známky, ktoré sú tvorené výlučne z označení alebo značiek,
ktoré môžu v obchode slúžiť na označenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty,
zemepisného pôvodu alebo času výroby tovaru alebo poskytnutia služby, alebo iných
vlastností tovaru alebo služieb;
- ochranné známky, ktoré sa skladajú výlučne z označení alebo značiek, ktoré sa stali
obvyklými v bežnej reči alebo v bona fide a v zaužívaných obchodných zvyklostiach.
Tieto zápisné výluky sa do určitej miery prekrývajú a vo vzťahu k niektorým
posudzovaným označeniam prichádza do úvahy aplikácia viacerých absolútnych dôvodov pre
zamietnutie alebo neplatnosť súčasne. Aj napriek tomu každý z týchto dôvodov je nezávislý
od ostatných a vyžaduje samostatné preskúmanie, pretože každý je založený na inom
všeobecnom záujme. Jednotlivé výluky zo zápisnej spôsobilosti musia byť totiž podľa
judikatúry európskych súdov interpretované vo svetle podstatného všeobecného záujmu,
ktorý je základom každého z nich. Verejný záujem, zohľadňovaný pri prieskume každého
z týchto dôvodov, môže, ba dokonca musí odrážať rozličné úvahy, v závislosti od dotknutého
2
dôvodu zamietnutia.
3

NADOBUDNUTIE ROZLIŠOVACEJ SPÔSOBILOSTI UŽÍVANÍM
Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti niektorých označení môže byť prekonaný.
Prihláška ochrannej známky nebude zamietnutá, alebo ochranná známka vyhlásená za
neplatnú, na základe dôvodov uvedených v čl. 3 ods. 1 písm. b), písm. c.), písm. d) smernice
a v čl. 7 ods. 1 písm. b), písm. c.), písm. d) nariadenia, ak táto ochranná známka nadobudla
na základe svojho používania rozlišovaciu spôsobilosť (čl. 3 ods. 3 smernice, resp. čl. 7 ods.
3 nariadenia). Podmienkou je, že relevantné skupiny spotrebiteľov alebo aspoň ich podstatná
3
časť identifikujú tovar vďaka označeniu ako tovar pochádzajúci od určitého podniku.
Výnimkou sú označenia, ktoré nemôžu tvoriť ochrannú známku (čl. 3 ods. 1 písm. a)
smernice, resp. čl. 7 ods. 1 písm. a) nariadenia). Táto zápisná výluka nedefinuje osobitnú
požiadavku rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k čl. 3 ods. 1 písm. b) smernice, resp. v čl. 7
4
ods. 1 písm. b) nariadenia. Označeniami, ktoré nemôžu tvoriť ochrannú známku treba
5
chápať označenia nespĺňajúce požiadavky čl. 2 smernice, resp. čl. 4 nariadenia. Ide
6
predovšetkým o označenia, ktoré nie je možné vyjadriť graficky (napr. chuť, vôňa) , pričom
verejným záujmom na ktorom je založený test v čl. 3 ods. 1 písm. a) smernice, resp. v čl. 7
ods. 1 písm. a) nariadenia je fakt, že označenia ktoré všeobecne nie sú spôsobilé byť
ochrannou známkou a ktoré preto nemožno znázorniť graficky a/alebo nie sú spôsobilé
7
rozlíšiť tovar alebo služby podnikateľov sú vylúčené zo zápisu do známkového registra.

2

Body 45 a 46 rozsudku C-456/01 P a C-457/01 P Henkel vs. OHIM
Bod 52 rozsudku ESD C-108/97 a C-109/97 Windsurfing Chiemsee
4
Bod 77 rozsudku ESD C-299/99 Philips vs. Remington
5
Bod 25 rozsudku ESD C-321/03 Dyson Ltd vs. Registrar of Trade Marks
6
Ochranná známka môže byť tvorená aj označením, ktoré nie je samo osebe vnímateľné
zrakom, za predpokladu, že môže byť graficky znázornené a že takéto zobrazenie je jasné,
presné, samostatné, ľahko prístupné, zrozumiteľné, trvalé a objektívne (Rozsudok ESD C273/00 Sieckmann)
7
Bod 37 rozsudku ESD C-299/99 Philips vs. Remington
3
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Otázka nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je otázkou faktickou. Dôkazné bremeno
je na prihlasovateľovi a pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti musí príslušný známkový
8
úrad zohľadniť všetky relevantné skutočnosti a konkrétne okolnosti. Nadobudnutie
rozlišovacej spôsobilosti môže byť posúdené najmä podľa podielu označeného tovaru na trhu,
intenzity a trvania používania, zemepisného rozšírenia, rozsahu investícii vynaložených
podnikateľom na propagáciu označenia, časti relevantnej verejnosti identifikujúcej tovar na
základe označenia ako tovar pochádzajúci od konkrétneho podniku, vyhlásenia obchodných
9
a priemyselných komôr a iných profesijných asociácií.
Rozlišovacia spôsobilosť označenia musí byť vždy posudzovaná vo vzťahu k tovarom
a službám pre ktoré je známka zapísaná alebo ku ktorým sa žiada o zápis (napr. slovné
označenie „Advokát“ nie je dištinktívne označenie pre právne služby ale môže mať
rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k likéru, a slovné označenie „Diesel“ nie je dištinktívne pre
pohonné hmoty, môže však mať rozlišovaciu spôsobilosť pre oblečenie alebo parfumy). Ak
má označenie rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k určitým tovarom alebo službám a nie je
vhodné pre iné tovary a služby, tretie strany ho môžu pre tieto tovary a služby voľne používať.
To platí pre všetky formy označení, vrátane farby ako takej (napr. červená farba pre
označenie hasiacich prístrojov) alebo tvaru výrobku alebo jeho obalu (napr. tvar štandardnej
fľaše na pivo).
Rozlišovacia spôsobilosti tiež musí byť posúdená z pohľadu vnímania označenia
príslušnou skupinou verejnosti, to znamená priemerným spotrebiteľom tovaru alebo služby,
10
ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný. Rôzne cieľové skupiny
spotrebiteľov však majú rôznu úroveň pozornosti čo znamená, že označenie v jednom
11
prípade môže mať dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a v inom nie. Úroveň vnímania
ochrannej známky dotknutou verejnosťou sa totiž môže líšiť v závislosti od kategórie
ponúkaných tovarov a služieb a spotrebitelia môžu predstavovať veľmi pozornú verejnosť ak
12
môžu byť ich záväzky relatívne významné a poskytnuté služby relatívne technické. Ak je
tovar určený pre špecifického spotrebiteľa je možné predpokladať vyššiu úroveň
informovanosti a pozornosti (napr. farmaceutické výrobky predpisované spotrebiteľovi
13
kvalifikovaným profesionálom ). Ak sa preukáže, že podstatná časť relevantnej verejnosti
identifikuje na základe označenia tovar alebo služby ako pochádzajúce od konkrétneho
podnikateľa bola dosiahnutá dostatočná rozlišovacia spôsobilosť a je možné požadovať zápis
ochrannej známky.
Pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti ochranných známok Spoločenstva tiež platí,
že podľa čl. 7 ods. 1 písm. b) v spojení s čl. 7 ods. 2 nariadenia sa zápis zamietne aj
v prípade ak rozlišovacia spôsobilosť označenia chýba v časti EÚ alebo prípadne hoci aj len
14
v jednom členskom štáte. Aj keď rozlišovacia spôsobilosť chýba v časti EÚ, stojí to v ceste
zápisu ochrannej známky Spoločenstva. V takomto prípade označenie musí používaním
získať dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť v časti Spoločenstva kde neboli splnené
podmienky rozlišovacej spôsobilosti.
Aj keď teoreticky nie je možné ustanoviť rôzne úrovne rozlišovacej spôsobilosti pre
15
rôzne kategórie označení je v praxi komplikovanejšie preukázať rozlišovaciu spôsobilosť
16
niektorých druhov označení. Fantazijné slovné označenia alebo logá sú obvykle jednoducho
identifikovateľné ako dištinktívne označenia. Vo vzťahu k menej tradičným formám označenia,
8

Bod 67 rozsudku ESD zo 6. 5. 2003 vo veci C-104/01 Libertel, bod 49 rozsudku ESD zo 4.
5.1999 v spojených veciach C-108/97 a C-109/97 Windsurfing Chiemsee
9
Bod 51 rozsudku ESD zo 4. 5.1999 v spojených veciach C-108/97 a C-109/97 Windsurfing
Chiemsee
10
Bod 35 rozsudku ESD C-456/01 P a C-457/01 P Henkel vs. OHIM
11
Rozsudok SPS z 13. 6. 2007 vo veci T-441/05 IVG Immobilien vs. OHIM
12
Bod 70 a 73 rozsudku SPS T-320/03 Citicorp vs. OHIM, bod 26 rozsudku ESD C-342/97
Lloyd
13
Rozsudok SPS T-202/04 Madaus AG vs. OHIM
14
Bod 81-83 rozsudku ESD z 22. 6. 2006 vo veci C-25/05 August Storck
15
Rozsudok ESD C-299/99 Philips vs. Remington, rozsudok ESD C- 53/01 až C-55/01 Linde
16
Bod 42 rozsudku ESD C- 53/01 až C-55/01 Linde
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ako sú farby ako také, kombinácie farieb, tvar tovaru alebo jeho obalu, je preukázanie
rozlišovacej spôsobilosti komplikovanejšie a preto sú pre preukázanie
rozlišovacej
spôsobilosti týchto označení judikatúrou požadované prísnejšie kritériá.
4

OZNAČENIA, KTORÉ NEMAJÚ ŽIADNU ROZLIŠOVACIU SPÔSOBILOSŤ
Ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť nemožno zapísať do
registra, alebo ak už sú zapísané, vyhlásia sa za neplatné (čl. 3 ods. 1 písm. b) smernice,
resp. čl. 7 ods. 1 písm. b) nariadenia). Verejný záujem, ktorý je základom zápisnej výluky
vyplývajúcej z nedostatku rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, vyjadruje potrebu, aby
nebola nevhodne obmedzovaná dostupnosť tejto ochrannej známky pre iných podnikateľov,
ktorí ponúkajú tovary alebo služby rovnakého druhu, ako sú tie, pre ktoré sa požaduje zápis.
Okrem toho, so zreteľom na rozsah ochrany, je verejný záujem, ktorý je základom uvedeného
ustanovenia, zjavne neoddeliteľný od základnej funkcie ochrannej známky, ktorou je zaručiť
spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi totožnosť pôvodu ňou označeného výrobku alebo
služby a tým mu umožniť, aby bez akejkoľvek možnosti zámeny odlíšil tento výrobok alebo
17
službu od tých s odlišným pôvodom.
Pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti treba ochrannú známku posudzovať vždy
ako celok, pretože priemerný spotrebiteľ vníma obvykle ochrannú známku ako celok
a neskúma jej rozličné detaily. Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky môže byť
skúmaná po častiach, pre každý z jej prvkov samostatne, ale v každom prípade závisí od
preskúmania celku, ktorý vytvárajú. Iba skutočnosť, že každý z týchto prvkov, posudzovaný
samostatne, nemá rozlišovaciu spôsobilosť, neznamená, že rozlišovaciu spôsobilosť nemá aj
18
ich kombinácia. Na účel posúdenia rozlišovacej spôsobilosť je preto potrebné zohľadniť
19
celkový dojem, ktorý označenie vytvára. Nie je však vyžadovaná špecifická úroveň
nápaditosti, lingvistickej alebo umeleckej invencie. Je postačujúce, aby označenie umožnilo
20
verejnosti určiť pôvod ňou chránených tovarov alebo služieb.
4.1

Farba ako taká
Východiskom rozhodovacej praxe je, že farby majú predovšetkým dekoratívnu funkciu
a nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Farby alebo kombinácie farieb označené abstraktne a bez
kontúr, ktorých odtiene sú uvedené odkazom na vzorku farby a špecifikované podľa
medzinárodne uznávanej klasifikácie farieb, používané v systematickom, vopred určenom a
stálom usporiadaní, môžu tvoriť ochrannú známku pod podmienkou, že farby alebo
kombinácie farieb preukázateľne spĺňajú funkciu označenia v kontexte, v ktorom sú použité a
tieto farby alebo kombinácie farieb sú schopné identifikovať tovar alebo službu, pre ktoré je
podaná prihláška ochrannej známky, ako tovar alebo službu pochádzajúce od určitého
podnikateľa a odlíšiť predmetný tovar alebo službu od tovarov alebo služieb iných
podnikateľov. Ak kombinácia farieb spĺňa podmienky pre to, aby mohla tvoriť ochrannú
známku je potrebné, aby známkovú úrad preskúmal, či navrhovaná kombinácia spĺňa aj
ostatné náležitosti pre zápis ako ochrannej známky, pre tovary alebo služby podniku, ktorý
zápis žiada. Pri tomto preskúmaní sa musia zohľadniť všetky okolnosti daného prípadu,
vrátane predchádzajúceho používania označenia, ktorého zápis ako ochrannej známky sa
21
požaduje. Toto preskúmanie musí takisto brať ohľad na verejný záujem, ktorý prikazuje
17

Rozsudok ESD C-329/02 P SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH vs. OHIM
Bod 28 rozsudku C-329/02 P SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH vs. OHIM
19
Vo vzťahu k slovnej ochrannej známke bod 24 rozsudku ESD C-104/00 DKV vs. OHIM
20
Bod 40 a 41 rozsudku C-329/02 P SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH vs. OHIM
21
Ako príklad rozsahu preskúmania možno uviesť rozhodnutie druhého odvolacieho senátu
OHIM-u vo veci R 1620/2006-2 Mars U.K. Limited o zápise CTM vo forme purpurovej farby
pre výrobky Whiskas. Na podporu svojho tvrdenia, že označenie získalo rozlišovaciu
spôsobilosť vo vzťahu k relevantným tovarom, prihlasovateľ predložil dôkazy: záznamy o
predaji a nákladoch na propagáciu výrobkov Whiskas v EÚ z rokov 1991 až 2004; obrázky
a fotografie obalov výrobkov Whiskas využívajúcich purpurovú farbu po celé obdobie rokov
1991 až 2004; fotografie stojanov na produkty Whiskas v obchodoch z ôsmych členských
štátov, ktorých prevažujúcou farbou bola purpurová; niekoľko druhov reklamných predmetov
18

253

neobmedzovať neprimerane dostupnosť farieb pre iné subjekty ponúkajúce tovary alebo
22
služby totožného druhu, ako sú tie, pre ktoré sa navrhuje zápis ochrannej známky. Čím
väčšie množstvo tovarov a služieb je predmetom prihlášky na zápis farby alebo farebnej
kombinácie ako ochrannej známky, tým je pravdepodobnejšie, že sa získané neprimerané
výhradné právo dostane do konfliktu s udržaním systému hospodárskej súťaže.
4.2

Tvar tovaru alebo jeho obalu
Tvar tovaru alebo jeho obalu môže byť ochrannou známou za predpokladu, že je
spôsobilý rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iných podnikov.
Kritériá posúdenia rozlišovacej spôsobilosti označenia tvoreného tvarom výrobku sa nelíšia
23
od kritérií pre iné druhy označení. Pri uplatnení týchto kritérií však vnímanie príslušnej
skupiny verejnosti nie je nevyhnutne rovnaké v prípade trojrozmernej ochrannej známky
tvorenej tvarom samotného výrobku ako v prípade slovnej alebo obrazovej ochrannej
známky. Priemerní spotrebitelia totiž pri neexistencii akéhokoľvek grafického alebo slovného
prvku nemajú vo zvyku usudzovať o pôvode tovarov na základe ich tvaru alebo tvaru ich
balenia a preto môže byť náročnejšie preukázať rozlišovaciu spôsobilosť trojrozmerného
24
označenia ako slovného alebo obrazového označenia.
Čím viac sa tvar približuje
najpravdepodobnejšiemu tvaru predmetného tovaru, tým je pravdepodobnejšie, že predmetný
25
tvar nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Iba označenie výrazne odlišné od normy alebo zvykov
Whiskas nápadne obsahujúcich purpurovú farbu; informácie o podiele na trhu v Spojenom
kráľovstve, podľa ktorej mal Whiskas 36 % podiel na trhu s vlhkým krmivom pre mačky, 10 %
podiel v suchom krmive pre mačky, 75 % podiel na trhu s mliekom pre mačky a 47 % podiel
na trhu s hračkami; štúdiu spotrebiteľského povedomia, kde z 1 680 ľudí (z Nemecka,
Spojeného kráľovstva, Talianska a Francúzska) väčšina poznala značku Whiskas vďaka
stálemu a výraznému používaniu purpurovej farby na obaloch a v reklame, čo malo
preukazovať, že nie je možné poznať značku Whiskas bez spojitosti s purpurovou farbou;
svedecké výpovede obchodníkov s výrobkami pre mačky a chovateľov mačiek zo Spojeného
kráľovstva preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť purpurovej farby; prieskum z Talianska,
ktorého výsledkom bolo, že 58 % opýtaných si spontánne spájalo purpurovú farbu so značkou
Whiskas a 40 % uviedlo Whiskas ako prvú značku ktorú im pripomína purpurová farba;
rozhodnutie talianskeho úradu pre reguláciu reklamy, že použitie purpurovej farby iným
obchodníkom by mohlo viesť k zámene, pretože táto farba je typická pre žiadateľove
produkty. Napriek všetkým predloženým dôkazom OHIM v prvej inštancii odmietol zapísať
ochrannú známku s odôvodnením, že farba ako taká nemá rozlišovaciu spôsobilosť
a získanie tejto vlastnosti nebolo preukázané. Spochybnil predložené dôkazy, najmä
prieskumy, a uviedol, že dostatočne nereprezentujú povedomie spotrebiteľov v celom
Spoločenstve. V odvolaní prihlasovateľ predložil výsledky ďalších prieskumov z Belgicka,
Holandska, Francúzska a Rakúska, ktoré preukazovali vysoké povedomie o spojitosti
purpurovej farby a značky Whiskas. Na základe posúdenia predložených dôkazov považoval
odvolací senát OHIM-u za dostatočne preukázané, že purpurová farba bol v kontexte so
značkou Whiskas používaná v období rokov 1991 – 2004 v rámci celého Spoločenstva,
dosiahla významný podiel na trhu, boli vynaložené značné prostriedky na jej reklamu
a marketing a tým dosiahla vysokú úroveň rozlišovacej spôsobilosti označenia purpurovou
farbou na relevantnom trhu. Dospel k záveru, že z požadovanej ochrannej známky môže
aspoň podstatná väčšina spotrebiteľov identifikovať výrobok ako pochádzajúci od žiadateľa
a proces dostatočného zoznámenia relevantnej verejnosti s označením už prebehol.
22
Body 34, 37, 42 rozsudku ESD C-49/02 Heidelberger Bauchemie
23
Bod 48 rozsudku ESD C-299/99 Philips vs. Remington
24
Bod 48 rozsudku ESD C-53/01 až C-55/01 Linde, bod 52 rozsudku ESD C-218/01 Henkel
vs. Deutsches Patent- und Markenamt, bod 30 rozsudku ESD C-136/02 Mag Instrument vs.
OHIM, bod 28 rozsudku ESD C- 173/04 SiSi-Werke vs. OHIM, bod 27 rozsudku ESD C-25/05
August Storck vs. OHIM
25
Ako príklad možno uviesť Rozsudok v spojených veciach C-456/01 P a C-457/01 P Henkel
KGaA vs. OHIM a C-468/01 P až C-472/01 P Procter & Gamble Company vs. OHIM. Obe
spoločnosti požiadali OHIM o zápis trojrozmerných označení tvorených tvarom tabliet do
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odvetvia, a tým spôsobilé plniť svoju základnú funkciu označenia pôvodu, nie je pozbavené
26
rozlišovacej spôsobilosti. Porovnávanie však nie je možné systematicky obmedzovať len na
odvetvie tovarov, pre ktoré sa zápis žiada. Nemôže byť vylúčené, že spotrebitelia daného
tovaru môžu byť ovplyvnení vo svojom vnímaní prihlasovaného označenia podmienkami
predaja iných tovarov, ktorých sú tiež spotrebiteľmi. Podľa povahy predmetných tovarov
a prihlasovaného označenia môže byť pre posúdenie rozlišovacej spôsobilosti potrebné vziať
do úvahy širšie odvetvie. Pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti relevantnou normou alebo
zvykmi odvetvia môžu byť norma a zvyky odvetvia tovarov rovnakej povahy a určených
rovnakým spotrebiteľom ako tovary, pre ktoré sa požaduje zápis. Určitý tvar môže byť totiž
pre konkrétny výrobok jedinečný, ale je obvyklý pre širšiu kategóriu výrobkov, do ktorej patrí
27
aj výrobok pre ktorý sa zápis požaduje.
Ani okolnosť, že tovar má kvalitný dizajn nevyhnutne neznamená, že označenie
tvorené trojrozmerným tvarom tovaru umožňuje rozlíšiť tovar od tovarov iných podnikov. Ak
prihlasované označenia zodpovedajú obvyklým tvarom používaným inými výrobcami,
neumožňujú výrobok individualizovať ani ho spájať s určitým obchodným pôvodom. Okolnosť,
že tvar je „variantom“ obvyklého tvaru tohto typu výrobku nepostačuje na preukázanie
rozlišovacej spôsobilosti označenia. Je potrebné vždy overiť, či označenie umožňuje
priemernému spotrebiteľovi predmetného tovaru, primerane informovanému a primerane
pozornému a obozretnému, rozlíšiť predmetný tovar od tovarov iných podnikov bez analýzy
28
a bez preukázania zvláštnej pozornosti.
Označenie môže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť aj v prípade, ak sa používa
29
v kombinácii s už zapísanou ochrannou známkou. Platí to napríklad, ak prihlasované
označenie tvorí tvar výrobku alebo jeho obal a je na ňom systematicky uvádzaná slovná
ochranná známka, pod ktorou sa uvádza na trh. Akékoľvek používanie označenia však
nepredstavuje používanie označenia vo funkcii ochrannej známky a nie je možné zamieňať
30
trojrozmerné označenie s jeho grafickým dvojrozmerným zobrazením. Záujmové skupiny
spotrebiteľov musia identifikovať tovar alebo službu prostredníctvom „používania označenia
31
ako ochrannej známky“. Výraz „používanie označenia ako ochrannej známky“ sa má chápať
ako používanie označenia s cieľom identifikovať tovar alebo službu pochádzajúcu od určitého
32
podniku. Pozornosť priemerného spotrebiteľa je najvyššia keď pripravuje alebo vykonáva
33
výber medzi rozličnými tovarmi predmetnej kategórie. Z toho judikatúra vyvodila záver, že
práčky alebo umývačky, ktoré boli zamietnuté z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti.
Tablety do práčok a umývačiek zhodnotil ESD ako bežne používané a úroveň pozornosti,
ktorú spotrebiteľ venuje ich tvaru preto nie je vysoká. Zaoblené hrany tabliet sú vnímané skôr
ako praktický prvok a spotrebitelia sú zvyknutí na rôzne farebné znaky a bodky v tabletách.
Ani zmena základných geometrických tvarov alebo pridanie inej farebnej vrstvy alebo bodiek,
by nebola dostatočne charakteristickým znakom pre určenie pôvodu výrobku, ale iba ďalším
jeho bežným variantom.
26
Bod 39 rozsudku ESD C-456/01 P a C-457/01 P Henkel vs. OHIM, bod 31 rozsudku ESD
C-136/02 P Mag Instrument vs. OHIM
27
Rozsudok ESD C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG vs. OHIM,
v ktorom súd nevzal pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti trojrozmerných označení
tvorených stojacimi vreckami na nápoje pre ovocné nápoje a ovocné šťavy do úvahy normy a
zvyky v odvetví ovocných nápojov a ovocných štiav, ale normy a zvyky v odvetví tekutých
potravín vo všeobecnosti a dospel k záveru, že tento typ balenia sa už vo všeobecnosti
používa na tekuté potraviny a preto nemá dostatočne výraznú neobvyklú povahu aby mohol
slúžiť ako označenie konkrétneho obchodného pôvodu tovaru tejto kategórie.
28

Rozsudok ESD C-136/02 P Mag Instrument Inc vs. OHIM
Rozsudok ESD C-353/03 Nestlé vs. Mars UK
30
Rozsudok ESD C-24/05 P August Storck KG vs. OHIM
31
Bod 64 rozsudku C-299/99 Philips vs. Remington, bod 26 rozsudku ESD C-353/03 Nestlé
vs. Mars UK
32
Bod 29 rozsudku ESD C-353/03 Nestlé vs. Mars UK
33
Bod 41 rozsudku ESD C-361/04 P Ruiz-Picasso a i. vs. OHIIM
29

255

pri určovaní, či označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť používaním bude osobitne
významná skutočnosť, či priemerný spotrebiteľ je alebo nie je v styku s označením
v momente nákupu. Ak sa pozerá na obal iba s dvojrozmerným vyobrazením prihlasovaného
trojrozmerného označenia, možno konštatovať, že nie je v priamom styku s tvarom tovaru, o
34
ktorého zápis ako trojrozmernej ochrannej známky sa žiada.
5

VÝLUČNE POPISNÉ OZNAČENIA
Ochranné známky, ktoré sú tvorené výlučne z označení alebo značiek, ktoré môžu v
obchode slúžiť na označenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu
alebo času výroby tovaru alebo poskytnutia služby, alebo iných vlastností tovaru alebo služieb
nebudú zapísané do registra, alebo ak už sú zapísané, vyhlásia sa za neplatné (v čl. 3 ods. 1
písm. c) smernice, resp. v čl. 7 ods. 1 písm. c) nariadenia). Označenie výlučne len popisné
(napr. dry, selected, extra, mini, super, soft, ležiak, instantná káva, autodoprava) nemajú
rozlišovaciu spôsobilosť, to isté sa vzťahuje aj na označenia, ktoré sa môžu stať popisnými
v budúcnosti, vrátane zemepisných označení.
Verejným záujmom tvoriacim základ tejto zápisnej prekážky je, aby tieto označenia
a údaje, ktoré popisujú kategóriu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zápis požadovaný, mohli
35
byť užívané voľne všetkými. Táto zápisná prekážka bráni tomu, aby takéto označenie alebo
údaje boli vyhradené jedinému podnikateľovi z dôvodu jeho zápisu ako ochrannej známky.
Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti možno v týchto prípadoch spravidla prekonať pridaním
dištinktívneho prvku (napr. pridaním dištinktívneho grafického prvku k slovnému označeniu).
V prípade ak ide o slovné označenia tvorené slovným spojením, popisný charakter
ochrannej známky musí byť zisťovaný nielen vo vzťahu ku každému jednotlivému slovu
posudzovanému oddelene, ale aj vo vzťahu k celku, ktorý je týmito slovami tvorený. Testom
popisného charakteru v tomto prípade je, či posudzovaná slovná kombinácia je normálnym
spôsob označovania tovaru alebo služby, alebo charakterizuje jeho základné vlastnosti v
"bežnom jazyku". Každá rozpoznateľná odchýlka vo formulácii prihlasovaného slovného
spojenia od spôsobu obvyklého vyjadrovania dotknutej skupiny spotrebiteľov k pomenovaniu
výrobkov alebo služieb alebo ich zásadných vlastností, ktorá prepožičiava slovnému spojeniu
36
rozlišovaciu spôsobilosť, umožňuje jeho zápis ako ochrannej známky. Slovná ochranná
známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť len za predpokladu, keď je preukázané, že slovné
37
spojenie je bežne užívané v obchodných a najmä reklamných oznámeniach. Prípadná
rozlišovacia spôsobilosť môže byť skúmaná pre každý pojem alebo prvok oddelene ale
v každom prípade musí vychádzať z celkového vnímania tejto ochrannej známky relevantnou
verejnosťou a nie z domnienky, že prvky, ktoré samostatne nemajú rozlišovaciu spôsobilosť,
nemôžu, ak sú kombinované, vykazovať takúto spôsobilosť. Samotná okolnosť, že každý
z týchto prvkov hodnotený samostatne nemá rozlišovaciu spôsobilosti, totiž nevylučuje, že
38
kombinácia, ktorú tvorí, môže vykazovať rozlišovaciu spôsobilosť.
5.1 Zemepisné označenie
Vo vzťahu k zemepisným označeniam definovala judikatúra európskych súdov
špecifické pravidlá rozlišovacej spôsobilosti. Interpretačným pravidlom je verejný záujem, aby
tieto označenia mohli byť používané podnikmi ako označenie zemepisného pôvodu dotknutej
kategórie tovarov alebo služieb, najmä z dôvodu ich schopnosti odhaliť akosť a ďalšie
vlastnosti dotknutej kategórie tovarov alebo služieb, ale tiež rôzne ovplyvniť preferencie
spotrebiteľov napríklad tým, že spojí tovar alebo služby s miestom, ktoré môže vyvolať
39
pozitívne pocity. Zápis zemepisných názvov ako ochranných známok je vylúčený, pokiaľ
tieto názvy označujú určité zemepisné miesta, ktorá sú preslávené alebo známe v súvislosti
s dotknutou kategóriou tovarov alebo služieb, a ktoré vykazujú spojitosť s týmito tovarmi
34

Rozsudok ESD C-24/05 P August Storck KG vs. OHIM
Rozsudok ESD C-363/99 Koninklijke KPN Nederland
36
Rozsudok ESD C-383/99 Procter & Gamble vs. OHIM
37
Rozsudok ESD C-64/02 OHIM vs. Erpo Mobelwerk GmbH
38
Rozsudok ESD C-329/02 P SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH vs. OHIM
39
Bod 33 rozsudku SPS T-379/03 Peek & Cloppenburg KG vs. OHIM
35

256

alebo službami pre priemerného spotrebiteľa tejto skupiny tovarov alebo služieb. Ďalej sú
vylúčené zápisy zemepisných názvov ako ochranných známok, pokiaľ tieto názvy môžu byť
užívané podnikmi, pričom by mali zostať dostupné pre tieto podniky ako označenia
40
zemepisného pôvodu dotknutej kategórie tovarov alebo služieb. Zemepisný názov je možné
zapísať ako ochrannú známku len ak v povedomí príslušnej verejnosti nie je spojený s
41
prílišnou kategóriu tovarov alebo služieb.
6

OZNAČENIA VÝLUČNE OBVYKLÉ V BEŽNOM JAZYKU ALEBO POCTIVÝCH
OBCHODNÝCH STYKOCH
Ochranné známky, ktoré sa skladajú výlučne z označení alebo značiek, ktoré sa stali
obvyklými v bežnej reči alebo v bona fide a v zaužívaných obchodných zvyklostiach nemožno
zapísať do registra, alebo ak už sú zapísané, vyhlásia sa za neplatné (v čl. 3 ods. 1 písm. d)
smernice, resp. v čl. 7 ods. 1 písm. d) nariadenia). V praxi môže ísť napríklad o prípady, keď
podnikateľ uvedie na trh nový tovar alebo službu, pre ktoré neexistuje všeobecné označenie.
Verejnosť môže začať používať ochrannú známku ako všeobecné označenie druhu tovaru
alebo služby v bežnom jazyku, bez ohľadu na pôvod tovaru alebo služby (napr. slovné
označenie celofán alebo alobal pre baliacu fóliu, linoleum pre podlahovú krytinu alebo xerox
pre kancelárske kopírovacie zariadenie). Táto zápisná výluka sa výrazne prekrýva
s predchádzajúcimi absolútnymi dôvodmi pre zamietnutie alebo neplatnosť, pretože
označenia obvyklé v bežnom jazyku spravidla nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť a/alebo
sú výlučne len popisné a teda už nespĺňajú kritériá testov požadovaných čl. 3 ods. 1 písm. b)
a písm. c) smernice, resp. čl. 7 ods. 1 písm. b) a písm. c) nariadenia, a má sama o sebe len
minimálny význam.
7

ZÁVER
Základnou vlastnosťou ochranných známok je ich rozlišovacia spôsobilosť, to znamená
schopnosť ochrannej známky umožniť relevantnej skupine spotrebiteľov určitého tovaru alebo
služby určiť pôvod ňou chránených tovarov alebo služieb a odlíšiť ich od tovarov alebo
služieb iných podnikov. Označenie môže mať od počiatku rozlišovaciu spôsobilosť,
označenie, ktoré má spočiatku len veľmi malú alebo žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, ju môže
získať dlhodobým používaním a označenie, ktoré sa začne požívať ako generické označenie
určitých druhov tovarov alebo služieb môže rozlišovaciu spôsobilosť stratiť. Pri preskúmaní
rozlišovacej spôsobilosti musí posudzované označenie prekonať niekoľko zápisných výluk,
ktoré musia byť aplikované a interpretované vo svetle podstatného verejného záujmu, ktorý
je základom každej z nich.
Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti môže byť v niektorých prípadoch prekonaný
získaním rozlišovacej spôsobilosti dlhodobým používaním. Príslušný známkový úrad
posudzujúci rozlišovaciu spôsobilosť musí preveriť, či je táto požiadavka splnená na základe
konkrétnych informácií, berúc do úvahy vnímanie príslušného druhu tovarov alebo služieb
priemerným spotrebiteľom týchto tovarov alebo služieb, ktorý je primerane informovaný,
pozorný a obozretný a okolnosť, či cieľová skupina spotrebiteľov identifikuje výrobky ako
výrobky pochádzajúce od určitého podniku na základe používania prihlasovaného označenia
a či je teda označenie používané ako ochranná známka. Nie každé používanie označenia
pritom možno vziať do úvahy. Nepripúšťa sa napríklad používanie trojrozmerného označenia
v dvojrozmernom zobrazení.
Pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti rôznych druhov označení v zásade nemajú
byť používané rozdielne kritériá. Aplikáciu týchto kritérií vo vzťahu k niektorým označeniam
však možno označiť za prísnejšiu. Vychádza z predpokladu, že vnímanie relevantnej
verejnosti nie je v prípade niektorých označení rovnaké. Priemerní spotrebitelia nemajú vo
zvyku robiť závery o pôvode tovaru na základe jeho farby, tvaru alebo tvaru jeho obalu
a preto môže byť ťažšie preukázať rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k farbe ako takej alebo
trojrozmernému označeniu.
40
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BUDÚCNOSŤ INTERNETOVÝCH PRÁV V JUDIKATÚRE
SLOVENSKÝCH SÚDOV
Daniela Čičkánová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Naša generácia čelí vzniku práv, ktoré priamo súvisia s technologickým pokrom
a s masovým rozvojom internetu. Príspevok sa zaoberá hypotézou, akým spôsobom bude
v budúcnosti možné tieto práva vymáhať v súlade s rozhodovacou praxou slovenských
súdov.
Kľúčové slová: internetové práva, právo na informačné sebaurčenie, právo byť zabudnutý,
právo na ochranu on – line súkromia, vlastnícke právo, poskytovateľ internetových služieb
Abstract: Our generation has to deal with a formation of the new rights, which are directly
connected with technological development of mankind - internet rights. The paper analyzes
the possibilities of application of these rights into Slovak case law.
Key words: Internet rights, right to informational self - determination, right to be forgotten,
privacy rights, right to on – line privacy, proprietary right, provider of internet services
1

ÚVOD
Internet je novým prvkom vo svetovom právnom systéme. V Slovenskej republike
s týmto typom práva ešte nemáme relevantné skúsenosti, v zahraničí však už môžeme
pozorovať prvé snahy vyrovnať sa s novým svetom, ktorý vznikol a existuje súbežne popri
tom reálnom, a to internetovým svetom. Práve doň sa totiž „zo skutočného života“ posúva
významná časť sociálnej aj ekonomickej sféry.
Spojené štáty americké, Čína, Japonsko a štáty západnej Európy už disponujú prvými
praktickými skúsenosťami s právom na internete. V Slovenskej republike sme sa ešte
s internetovým právom nemali možnosť stretnúť vo väčšom rozsahu. Výnimky tvoria snáď len
oblasti ochrany osobnosti a práva duševného vlastníctva. Medzi základné faktory
odôvodňujúce prakticky nulové množstvo existujúcich konaní v danej oblasti nepochybne
patrí konzervativizmus Slovákov, v dôsledku ktorého nie je protiprávne konanie vo sfére
občianskeho práva na internete v SR vysoko frekventované, ale súčasne aj neistota
prameniaca z neskúsenosti v tejto právnej oblasti. Aktuálna dĺžka súdnych sporov s už
stabilizovanými predmetmi konania je naviac alarmujúca, je preto otázne, akú dĺžku konania
budú mať prvé spory zaoberajúce sa problematikou práva na internete.
Ani vyššie uvedené krajiny však ešte nemali príležitosť vysporiadať sa s novým
prvkom internetu v práve v celom rozsahu. V dnešnom svete totiž stále nie je jasné, čo
presne internet je a aké možnosti ponúka. Medzi aktuálne otázky patrí aj pochybnosť o tom,
či je možné vymazať údaje uverejnené na internete úplne, t.j. nie len v rozsahu, aby neboli
vyhľadateľné, ale aby nemohli byť nikdy obnovené.
Vniknutie internetu do každodenného života právnej spoločnosti teda znamená
množstvo výziev nielen pre právnu vedu, ale predovšetkým pre súdnu prax. Čiastočne sa
Vám ich budeme snažiť priblížiť v tomto príspevku.
2

OFF – LINE A ON – LINE PRÁVO: DVA ROZDIELNE SVETY?
Spolu s extrémne rýchlym rozmachom internetu vznikol virtuálny svet, ktorý sa riadi
vlastnými pravidlami nezávislými od toho skutočného. Internetový svet práva je však
nepreskúmaný a legislatívne neupravený. Existuje, samozrejme, aj odlišný právny názor,
v súlade s ktorým internetové práva nie sú z právneho hľadiska ničím novým a výnimočným
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a môžeme na ne aplikovať existujúce právne normy. Podľa nášho názoru je rozhodne
potrebné zohľadniť špecifické prvky on – line sveta akými sú napríklad anonymita a
prepojenie všetkých právnych systémov sveta spôsobom, aký sme v histórii ľudstva doteraz
nepoznali.
Napriek vyššie uvedenej úvahe máme za to, že nie je potrebné vytvárať nové právne
odvetvie internetových práv. Niektoré už existujúce právne inštitúty je totiž možné bez
výrazných zmien aplikovať na právne prostredie internetu. Samozrejme, ako s každou novou
technológiu, aj v prostredí internetu vznikli oblasti špecifické výhradne pre on – line svet.
V dôsledku týchto skutočností je nevyhnutné najmä kvôli efektívnejšej vymožiteľnosti
internetových práv konštituovať nové práva. Na podporu argumentácie deklarujúcej
existenciu uvedených dvoch skupín práv v on – line svete si dovoľujeme uviesť dva príklady
z každej z uvedených skupín.
2.1

Existujúce právne inštitúty aplikovateľné v prostredí internetu
V súlade s vyššie uvedeným existujú právne inštitúty, ktoré vôbec nie je potrebné
výrazne modifikovať na to, aby boli využiteľné aj v internetovom svete. Podľa nášho názoru
bude dostatočné deklarovať, že určité situácie, ktoré vzniknú v on – line priestore budú
subsumované pod ten – ktorý inštitút.
Práve v tejto oblasti prináleží najvýznamnejšia úloha súdom Slovenskej republiky.
Pokiaľ by sa snažila upraviť každý prípad priamo legislatíva, detailná úprava každej novej
problematiky by nevyhnutne viedla k naplneniu tézy: najpodrobnejšie upravené právo –
najväčšie bezprávie.
2.1.1 Vlastnícke právo
Prvý a najjednoduchší príklad pre právne inštitúty, ktoré nie je potrebné kvôli existencii
internetu modifikovať, je vlastnícke právo a jeho ochranné mechanizmy. Vzhľadom na
skutočnosť, že v komparácií s Áziou a USA je Európa v oblasti internetu menej skúsená,
použijeme praktický príklad práve z Číny.
V Číne sa v roku 2005 stal prípad demonštrujúci nedostatky legislatívnej úpravy
v oblasti nového sveta internetu. Kamaráti Qui Chengwei a Zhu Caoyuan (26 rokov) boli
vášnivými hráčmi celosvetovo obľúbenej hry The Legend of Mir 3 (internetová strategická
hra). Túto hru môžu hrať simultánne hráči kdekoľvek na svete, pričom si môžu navzájom
predávať artefakty získané v hre. Qui a Zhu v hre získali unikátny meč, ktorý existoval výlučne
vo virtuálnom svete. Zhu však bez súhlasu svojho priateľa meč vydražil v internetovej aukcii
za približne 700,- EUR. Qui išiel toto konanie Zhu oznámiť ako trestný čin. Príslušníci
Policajného zboru mu však oznámili, že virtuálne vlastníctvo normy platného práva
1
neochraňujú a odmietli skutok riešiť.
Potreba riešiť otázku vlastníctva virtuálnych predmetov v Slovenskej republike nie je
taká akútna ako v Číne, kde sa množstvo hráčov internetových domáha ochrany ich práv.
V danom prípade je však otázka virtuálneho vlastníctva neznáma aj u nás a onedlho ju
rovnako budeme nútení riešiť.
Na prvý pohľad pôsobí problematika vlastníckeho práva k virtuálnym, a teda
v skutočnom svete neexistujúcim „veciam“, absurdne. Na druhej strane však virtuálne
predmety majú finančne vyčísliteľnú hodnotu, t.j. sú oceniteľné (vo vyššie uvedenom prípade
cena zistená v aukcii), sú prevoditeľné (výherca aukcie meč získal, pričom následne nebolo
možné získať ho bez jeho súhlasu späť do dispozície Qui a Zhu), dovolené, ovládateľné
ľudskou vôľou a je možné identifikovať ich majiteľa.
Náš právny poriadok nám poskytuje možnosť vyriešiť vyššie uvedenú problematiku
virtuálneho vlastníctva jednoduchým spôsobom. V zmysle ustanovenia § 118 ods. 1 zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník sú predmetom občianskoprávnych vzťahov veci, a pokiaľ
to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty a nad rozsah predmetného
ustanovenia aj výsledky tvorivej duševnej činnosti a hodnoty ľudskej osobnosti. Ako
najefektívnejšie východisko sa teda javí subsumovať virtuálne predmety pod termín „iné
1

Chinese gamer sentenced to life. In: BBC NEWS, 08.06.2005. Dostupné prostredníctvom:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4072704.stm
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majetkové hodnoty“. Podľa nášho názoru je teda možné predmetnú situáciu s vlastníctvom
virtuálnych predmetov vyriešiť prostredníctvom výkladu Najvyššieho súdu SR publikovaného
v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR, ktorý deklaruje, že virtuálne
predmety patria do skupiny iných majetkových hodnôt, a teda môžu byť predmetom
občianskoprávnych vzťahov, vrátane vlastníckych vzťahov. Žiadne ďalšie legislatívne úpravy
nie sú v tejto fáze na uznanie virtuálnych predmetov ako predmetov občianskoprávnych
vzťahov potrebné.
2.1.2 Právo na informačné sebaurčenie
Oblasť ochrany osobnostných práv patrí v anonymnom prostredí internetu medzi
najohrozenejšie. Pokiaľ však ide napríklad o ochranu osobnosti narušenú publikovaním
článku v printovom médiu alebo na internetovom portáli niektorého vydavateľa, rozdiel si
môžeme všimnúť len v rozsahu prístupnosti takéhoto článku. Z hľadiska komplexnej ochrany
osobnostných práv však existuje citeľný rozdiel medzi stupňom ohrozenia práva na
informačné sebaurčenie v off – line a v on – line prostredí.
Právo na informačné sebaurčenie v SR nie je dostatočne etablované, a to napriek
tomu, že existuje a je porušované aj v našich podmienkach. Právo na informačné
sebaurčenie garantuje každej ľudskej bytosti právo na ochranu pred neoprávneným
zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním osobných údajov. Uvedené právo
predstavuje právo každého jednotlivca rozhodnúť sa, v akom rozsahu, kde, ako a s kým bude
2
zdieľať svoje osobné údaje.
V dôsledku rozvoja vedy a techniky nadobúda v našom
právnom systéme aplikácia predmetného práva stále dôležitejšie postavenie. Existencia
uvedeného práva súvisí aj s mimoriadne aktuálnymi a citlivými témami, medzi ktoré patrí
napr. biomedicína. V súlade s vyššie uvedeným sa však v tomto článku budeme zaoberať
zmyslom práva na informačné sebaurčenie v internetovom prostredí.
Porušením daného práva teda nie je len jednorazové porušenie práva na ochranu
osobnosti, ale zhromažďovanie údajov umožňujúcich vytvoriť si reálny obraz o osobnosti či jej
záujmoch bez jej vedomia a súhlasu. Porušovanie predmetného práva je však
z ekonomického hľadiska pre rôzne marketingové spoločnosti takmer nevyhnutné. Napríklad
sociálna sieť Facebook je schopná odhaliť pohlavie svojich užívateľov, vek, záľuby
a množstvo ďalších informácií. Podľa uvedených zistení následne prenajíma reklamný
2

Termín „právo na informačné sebaurčenie“ pochádza z významného rozhodnutia
nemeckého Ústavného súdu z roku 1983. Súdne konanie v tejto právnej veci vyvolalo
schválenie zákona o sčítaní ľudu v Spolkovej republike Nemecko. V súlade so sporným
zákonom štát o všetkých obyvateľoch zhromažďoval údaje, medzi ktoré patrilo meno
a priezvisko, telefónne číslo, dátum narodenia, pohlavie, osobný stav, občianstvo či
vierovyznanie obyvateľov. Informácie získané počas sčítania ľudu mohli byť následne podľa
predmetného zákona odovzdané a porovnávané s informáciami nachádzajúcimi sa
v národných registroch. V nadväznosti na tieto skutočnosti mohli byť konkrétne osobné
údaje kombinované s daňovými údajmi, údajmi o príjmoch a mnohými ďalšími. Informácie,
ktoré by kombináciou rôznych databáz štát o svojich občanoch získal, by naviac výrazne
presahovali osobné údaje, s ktorých odovzdaním štátu majitelia osobných údajov skutočne
súhlasili. Štát si tak legálnou cestou vytvoril prostredie, v ktorom mohol kombináciou
jednotlivých údajov odhaliť kompletný profil svojich obyvateľov. Z dôvodu dôkladného
prepojenia všetkých osobných údajov vzniesli nemeckí občania množstvo sťažností. Na ich
základe Ústavný súd rozhodol, že zákon o sčítaní ľudu je neplatný z dôvodu výrazného
narušenia súkromia jednotlivcov, ktoré predstavuje hrozbu autokratického štátu a vytvoril tak
jedno z najdôležitejších práv novodobej histórie práva. V predmetnom judikáte jeho tvorcovia
v predstihu pred inými národnými právnymi systémami uviedli: „ ... v kontexte moderného
prenosu dát patrí ochrana jednotlivca proti neobmedzenému zhromažďovaniu, uchovaniu,
používaniu a odhaľovaniu osobných údajov medzi všeobecné súkromné ústavné práva
jednotlivcov (Allgemeines Persönlichkeitsrecht). Uvedená základná skupina práv garantuje
každému jednotlivcovi možnosť determinovať okolnosti odhaľovania jeho osobných údajov.
Rozsah tohto práva na informačné sebaurčenie (informationelles Selbstbestimmungsrecht) je
limitovaný len v prípade prevahy verejného záujmu.“
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priestor, pričom zabezpečí, aby sa reklama umiestňovala užívateľom, ktorí tvoria cieľovú
skupinu tej – ktorej spoločnosti.
V prípade práva na informačné sebaurčenie však rovnako v Slovenskej republike
nie sú v prostredí internetu potrebné výrazné legislatívne zmeny. Postačujúce bude
definovanie jeho pravidiel prostredníctvom judikatúry slovenských súdov. Internetové
prostredie totiž porušovanie tohto práva len extrémne zjednodušuje, jeho podstatu ale
relevantným spôsobom nemení.
2.2

Práva, ktoré spoločnosť doteraz nepotrebovala
V zmysle vyššie uvedeného však súdy nedisponujú vzhľadom na náš systém práva
právomocou priamo vytvoriť nové práva, ktoré v aktuálnom právnom systéme chýbajú.
Z tohto dôvodu bude musieť v druhej oblasti „internetových práv“ zasiahnuť do existujúceho
hmotného práva priamo legislatíva. Ako príklady takýchto práv si dovoľujeme uviesť právo byť
zabudnutý a právo na on – line súkromie.
2.2.1 Právo byť zabudnutý
Internet nezabúda. Účelom práva byť zabudnutý je práve prelomenie uvedeného
konceptu. Právo byť zabudnutý začalo byť dôležité v čase vzniku sociálnych sietí. Tie
zabezpečujú najväčšiu globalizáciu v šírení osobných údajov v dejinách ľudstva.
Dňa 22.01.2012 predniesla v Európskej komisii podpredsedníčka Európskej komisie
pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Reding reč s názvom „Vytvorenie
štandardov moderného práva na ochranu osobných údajov vo veku nových technológií“
3
(Making Europe tthe Standard Setter for Modern Data Protection Rules in the Digital Age).
V predmetnom prejave predstavila v rámci konceptu novodobej ochrany osobných údajov aj
myšlienku zavedenia práva byť zabudnutý do únijnej legislatívy. Medzi odbornou verejnosťou
4
vyvolala táto idea obrovský ohlas, ktorý však sprevádzala aj výrazná kritika. Pani Reding
právo byť zabudnutý opísala ako právo jednotlivca odstrániť spracované alebo uložené
osobné údaje v príslušnom systéme, tieto osobné údaje odstrániť z takéhoto systému, pokiaľ
neexistuje prevažujúci legitímny záujem verejnosti na ich uskladnení.
V rámci tohto práva však existujú dve základné tendencie, a to v rozsahu:
a) práva odstrániť údaje, ktoré o sebe uverejnila príslušná osoba
b) práva odstrániť údaje, ktoré o osobe uverejnil tretí subjekt.
Sporná je však práve otázka, či sa právo byť zabudnutý vzťahuje na všetky subjekty,
ktoré publikujú osobné údaje (napr. videá, fotky či komentáre) o príslušnom jedincovi alebo
oprávňuje len právo konkrétneho jedinca odstrániť údaje, ktoré počas svojho života o sebe
5
uverejnil, a ktoré ďalej nechce sprístupňovať či už verejnosti alebo časti svojho okolia. Pokiaľ
3

Prejav je dostupný on line na http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-26_sk.htm.
Kritické prejavy označovali právo byť zabudnutý za najväčšiu hrozbu slobody prejavu.
5
Ako kontroverzný sa v tomto kontexte môže javiť napríklad jeden z prvých zákonov na svete
zakotvujúcich právo byť zabudnutý, ktorý sa stane účinným v Kalifornii v roku 2015. Účelom
predmetného zákona je ochrániť deti a mládež pred ich neskúsenosťou. Zákon je súčasťou
tzv. novej americkej koncepcie ochrany osobných údajov „Nešpehujme deti“ (Do Not Trac
Kids Policy). V súlade s predmetným zákonom sú všetci prevádzkovatelia internetových
služieb povinní umožniť príslušným užívateľom odstrániť všetky údaje, ktoré títo užívatelia
publikovali do veku 18 rokov, t.j. fotografie, komentáre, blogy alebo ďalšie formy
publikovaných osobných údajov alebo iných prejavov osobnosti. Tieto údaje nesmú byť ďalej
následne vyhľadateľné (napr. cez Google) ani zverejnené, ostanú však naďalej uložené na
serveroch, prostredníctvom ktorých boli publikované. Politika ochrany osobných údajov
v Spojených štátoch amerických nadobúda v dôsledku zvyšujúcej sa hodnoty osobných
údajov značnú popularitu. Medzi ďalšie nové legálny pojmy, ktoré sa v právnom systéme
štátu Kalifornia objavili, patrí „zákaz pornopomsty“ (revenge porn). V európskych
podmienkach je predstava podobného zákona pomerne absurdná, v Kalifornii však
zverejňovanie fotografií či videí odhalných bývalých partnerov nadobudlo obrovské rozmery,
v dôsledku čoho bolo nutné upraviť túto oblasť legislatívne. Obete „porno pomsty“ po
zverejnení ich fotografií alebo videí sa v závislosti od veku stali často šikanovanými,
4
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by však toto právo znamenalo absolútnu kontrolu ľudí nad ich osobnými údajmi na internete,
jeho realizácia by bola mimoriadne náročná. Dôvodom je určitá nemožnosť identifikovať často
anonymný subjekt, ktorý sprístupnil osobné údaje o tretej osobe na internete. Naviac, bez
ohľadu na to, či svoje osobné údaje zverejní príslušná osoba alebo tretí subjekt, tisícky
ďalších užívateľov internetu môžu tieto údaje zdieľať či uskladniť ich vo svojich osobných
počítačoch (kde ich už ochraňuje právo na on – line súkromie).
2.1.2 Právo na ochranu on – line súkromia
Nemecké súdnictvo je aj autorom konceptu práva na ochranu on - line súkromia.
Podstatou tohto práva je myšlienka, že užívatelia počítačov majú legitímne právo veriť, že ich
počítač spolu s príslušenstvom je nedostupný tretím subjektom. Zjednodušene povedané,
že informácie, ktoré sa nachádzajú v osobnom počítači jednotlivca nemôžu byť bez jeho
vedomia a súhlasu získané napr. štátom alebo tretími subjektmi.
V danom momente nie je ešte uvedené právo v Európe natoľko etablované, aby bolo
možné analyzovať jeho jednotlivé aspekty. Je však z neho zrejmá tendencia nemeckých
súdov ochrániť nositeľov do dnešného dňa neidentifikovaných práv ich jasnou špecifikáciou,
ktorá okrem iného zaručí aj výrazne efektívnejšiu vymožiteľnosť práv v on – line svete.
3

ZÁKLADNÉ OTÁZKY VYMOŽITEĽNOSTI INTERNETOVÝCH PRÁV
V prvej časti článku sme všeobecne naznačili výzvy, ktoré súdnictvo čakajú v oblasti
hmotného práva. V ďalšej časti sa budeme zaoberať reálnou vymožiteľnosťou on - line práv
v skutočnom svete. Základom vymožiteľnosti práva je právo podať návrh na začatie konania.
V danom prípade je však nevyhnutné vytvoriť pravidlá jednoznačne určujúce, kde je možné
takýto návrh podať a proti komu. V ďalšej časti konania podľa zákona č. 99/1963 Zb.
6
Občiansky súdny poriadok
sú procesné pravidlá súdneho konania v aktuálnom stave
vyhovujúce, preto sa nimi nebudeme podrobne zaoberať.
3.1

Zisťovanie miestnej príslušnosti
Je potrebné uvedomiť si, že internet je miesto bez hraníc. Naše práva môže porušiť
osoba nachádzajúca sa na druhom konci sveta, patriaca pod úplne odlišnú jurisdikciu, resp.
nachádzajúca sa na území nespadajúcom pod žiadnu jurisdikciu (napr. medzinárodné vody).
7

Určenie vecnej a miestnej príslušnosti súdov vo vzťahoch s medzinárodným prvkom
už je predmetnom zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.
Pokiaľ však tretia osoba uverejní nepravdivé, resp. osobné informácie patriace inej osobe, nie
je relevantné, či k danému protiprávnemu konaniu došlo v SR, USA alebo v Afrike.
Predmetné informácie sú dostupné kdekoľvek na svete, kde je možné pripojiť sa k internetu.
Z hľadiska určovania miestnej príslušnosti vo vzťahoch s medzinárodným prvkom
sú v súlade s aktuálnou legislatívou podstatné hraničné určovatele. Z existujúcich hraničných
určovateľov sa ako najlogickejšie pri poškodení práv a spôsobení škody alebo nemajetkovej
ujmy javí kritérium práva miesta, kde vznikla škoda. Pokiaľ však škoda vznikne v dôsledku
zverejnenia informácií na internete, prejaví sa prakticky všade vo svete, kde sa môžu
s protiprávne zverejnenou informáciou prostredníctvom internetového pripojenia zoznámiť
tretie subjekty.
Vzhľadom na túto skutočnosť vzniká poškodenej osobe možnosť vybrať si jurisdikciu
poskytujúcu jej najvhodnejšie prostriedky na ochranu jej práv. V Európe začal uvedený trend
napr. vo Francúzsku, kde súdy umožnili poškodeným zvoliť si jurisdikciu. Takéto uplatňovanie
práva sa ukázalo ako šikanózne voči žalovaným, v dôsledku čoho vznikla doktrína určenia
prenasledované rôznymi špecifickými osobami alebo stratili zamestnanie či rodinu. Viac
informácií napr. prostredníctvom: GOODE, E.: Victims Pusch Laws to End Online Revenge
Posts. The New Yor Times, 23.09.2013. Dostupné on line:
www.nytimes.com/2013/09/24/us/victims-push-laws-to-end-online-revenge-posts.html?_r=1&.
6
Ďalej ako „Občiansky súdny poriadok
7
POLČÁK, R.: Právo na internetu. Brno: Computer Press, 2007. S. 7. Predmetnú publikáciu
v prípade záujmu o vybrané otázky internetového práva rozhodne odporúčame.
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miestne príslušného súdu po zhodnotení škodovej udalosti vo vzťahu k spôsobu, akým došlo,
8
resp. mohlo dôjsť ku škode.
V zmysle vyššie uvedeného máme za to, že v našich podmienkach bude
najracionálnejšie aplikovať vo vzťahu porušenia práv prostredníctvom internetu a miestnej
príslušnosti doktrínu „najväčšieho rozsahu poškodenia práva poškodeného“. V praxi tak bude
miestne príslušný súd, v obvode ktorého vznikla najväčšia škoda, t.j. v obvode, kde
sa poškodený najviac zdržuje.
3.2

Pasívna vecná legitimácia
Aktívne vecne legitimovaný subjekt je subjekt, ktorého práva boli poškodené, resp.
ktorý sa domnieva, že k ich poškodeniu došlo. Identifikácia pasívne vecne legitimovaného
subjektu je však v anonymnom prostredí internetu výrazne náročnejšia.
Ako pasívne legitimované subjekty môžu byť potenciálne označené nasledujúce
skupiny osôb:
a) fyzické alebo právnické osoby aktívne konajúce protiprávne,
b) internetové prehliadače,
c) sprostredkovatelia internetových služieb.
Ad a): Náročnosť identifikácie aktívne konajúcej osoby porušujúcej právo
poškodeného subjektu spočíva predovšetkým v tom, že potenciálne žalovateľný subjekt sa
môže nachádzať kdekoľvek vo svete, pričom v danom prípade je vysoko pravdepodobné, že
bude vystupovať anonymne, resp. pod prezývkou (nick name). Vzhľadom na skutočnosť, že
podľa ustanovenia § 79 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku je v podstatnou náležitosťou
návrhu na začatie konania meno, priezvisko, resp. aj dátum narodenia, telefonický kontakt,
bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov a údaj o štátnom občianstve, bude podanie
takéhoto návrhu na začatie konania často zmarené.
Ad b): V dôsledku tejto skutočnosti existuje tendencia, v zmysle ktorej za odstránenie
údajov majú zodpovedať prevádzkovatelia internetových služieb. Pokiaľ by však boli za
uverejnené údaje zodpovedné spoločnosti poskytujúce služby internetových prehliadačov,
napr. v prípade práva byť zabudnutý by spoločnosť Google musela odovzdať viac ako 2 %
svojich ročných príjmov len za účelom nápravy poškodenia tohto jedného práva, pokiaľ
by nestíhala trvalo odstraňovať všetky informácie, ktoré o sebe užívatelia zverejnili
9
a následne sa rozhodli odstrániť. Podľa nášho názoru naviac nie je možné spravodlivo
požadovať, aby tzv. internetové prehliadače v celom rozsahu zodpovedali za údaje, ktoré je
možné prostredníctvom nich vyhľadať. Tento názor sa však nevzťahuje na platené služby,
ktoré takéto spoločnosti poskytujú, ako napr. reklamné služby.
Ad c): Realistickú alternatívu riešenia problematiky pasívne legitimovaného subjektu
v prípade, kedy ho nie je možné identifikovať, ponúka európsky koncept sprostredkovateľov
internetových služieb. Konkrétne smernica č. 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady o
určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o
elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode), ktorá sa u nás
pretransformovala do zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode (ďalej ako „Zákon“).
Napriek skutočnosti, že sa Zákon zaoberá predovšetkým oblasťou elektronického obchodu, je
možné využiť v ňom uvedené delenie zodpovednosti poskytovateľov služieb aj na všeobecné
prípady. Predmetné delenie je totiž aplikovateľné všeobecne na služby informačnej
spoločnosti.
Podľa uvedeného Zákona môžeme rozdeliť poskytovateľov služieb do troch skupín,
10
1. poskytovateľ služieb, ktorého činnosťou je prenos informácií,
8

POLČÁK, R.: Právo na internetu. Brno: Computer Press, 2007. S. 24.
FERENSTEIN, G.: On California’s Bizarre Internet Eraser Law For Teenagers. TechCrunch,
24.09.2013. Dostupné on line prostredníctvom: http://techcrunch.com/2013/09/24/oncalifornias-bizarre-internet-eraser-law-for-teenagers/
10
Ustanovenie § 6 ods. 1 Zákona, citujeme: „Poskytovateľ služieb nezodpovedá za
9
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2. poskytovateľ služieb, ktorého činnosťou je automatické dočasné uloženie
11
informácií,
3. poskytovateľ služieb, ktorého činnosťou je ukladanie informácií na žiadosť príjemcu
služieb do pamäte elektronických zariadení slúžiacich na vyhľadávanie informácií.
12

Zodpovednosť každého poskytovateľa služieb je však upravená špecificky, preto je
potrebné subsumovať konkrétnych poskytovateľov služieb správne pod jednotlivé normy.
Samozrejme, väčšina poskytovateľov služieb poskytuje všetky služby naraz, z toho dôvodu
bude nutné individualizovať konkrétnu službu, ktorú využil subjekt konajúci protiprávne.
Podľa ustanovenia § 6 ods. 5 Zákona uplatňujúceho sa na všetky tri typy
poskytovateľov služieb však uvedení poskytovatelia nie sú povinní sledovať informácie ani
oprávnení vyhľadávať informácie, ktoré sa prenášajú alebo ukladajú. Ak sa však dozvedia o
protiprávnosti takých informácií, sú povinní odstrániť ich z elektronickej komunikačnej siete
alebo aspoň zamedziť k nim prístup. Súd môže dokonca poskytovateľom služieb nariadiť ich
odstránenie z elektronickej komunikačnej siete aj vtedy, ak sa poskytovatelia služieb o ich
protiprávnosti nedozvedeli.
Z vyššie uvedenej skutočnosti vyplýva, že pokiaľ je poskytovateľ služieb notifikovaný
o tom, že príjemcovia jeho služieb prostredníctvom uvedených služieb konali protiprávne,
nesie zodpovednosť za svoje ďalšie konanie. Predmetný Zákon nedefinuje, kto má byť
subjektom, ktorý oznámi poskytovateľovi služieb, že sú na jeho portáli publikované
protiprávne informácie. V momente, kedy je teda poskytovateľ služieb notifikovaný
o protiprávnosti tej - ktorej informácie, stáva sa zodpovedný za jej ďalšie zotrvávanie na
príslušnej webovej stránke. V prípade, že informáciu neodstráni, stáva sa pasívne
legitimovaným subjektom a poškodená osoba ho môže účinne žalovať za účelom odstránenia
publikovanej, uloženej alebo prenášanej informácie.
Dovoľujeme si aplikáciu uvedeného ustanovenia demonštrovať praktickým príkladom.
Martin na webovej stránke spoločnosti YouTube nájde video obsahujúce nevhodné zábery
jeho brata v podnapitom stave. Užívateľ, ktorý mal video zverejniť, je neidentifikovateľný.
Martin pošle preto výzvu na odstránenie videa s upozornením na protiprávne zverejnenie
videa bez súhlasu jeho brata spoločnosti YouTube. Pokiaľ YouTube video nevymaže a nie je
ani možné zistiť, kto video uverejnil, bude sa Martinov brat môcť domáhať ochrany svojich
práv v konaní vedenom proti spoločnosti YouTube.
Vyššie uvedený príklad na prvý pohľad nepôsobí spravodlivo, keďže YouTube nemôže
vedieť, či Martin hovorí pravdu a ide skutočne o protiprávnu informáciu. Pokiaľ by sa však
YouTube ako poskytovateľ služieb nestal zodpovedným za zverejnené informácie a ani
prenášané informácie, ak služby informačnej spoločnosti pozostávajú výlučne z prenosu
informácií v elektronickej komunikačnej sieti alebo z poskytnutia prístupu do elektronickej
komunikačnej siete, a poskytovateľ služieb a) nedal podnet na prenos informácií, b) nevybral
príjemcu informácií, c) nezostavil ani neupravil informácie.“
11
Ustanovenie § 6 ods. 3 Zákona, citujeme: „Poskytovateľ služieb nezodpovedá za
automatické dočasné uloženie informácií výlučne na účel zefektívnenia ich ďalšieho prenosu
v elektronickej komunikačnej sieti k ďalším príjemcom služieb, ak poskytovateľ služieb a)
neupravuje informácie, b) dodržiava podmienky prístupu k informáciám, c) dodržiava pravidlá
aktualizácie informácií spôsobom všeobecne uznávaným a používaným v príslušnom odvetví,
d) nevyužíva technológie na nezákonné získavanie a používanie uložených informácií, e) bez
zbytočného odkladu zamedzí prístup k uloženým informáciám, alebo informácie odstráni
potom, ako sa dozvie, že na pôvodnom zdroji prenosu boli odstránené, alebo prístup k nim
bol zamedzený, alebo súd alebo orgán dozoru nariadili ich odstránenie alebo zamedzenie
prístupu k nim.“
12
Ustanovenie § 6 ods. 4 Zákona, citujeme: „Poskytovateľ služieb nezodpovedá za
informácie poskytnuté príjemcom služieb a uložené na jeho žiadosť do pamäte elektronických
zariadení slúžiacich na vyhľadávanie informácií, ak poskytovateľ služieb nevie o protiprávnom
obsahu uložených informácií alebo o protiprávnom konaní príjemcu služieb a na odstránenie
protiprávneho stavu koná bez zbytočného odkladu; za tieto informácie však zodpovedá, ak
príjemca služieb koná podľa jeho pokynov.“
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neprezradil informácie o užívateľovi, ktorý video uverejnil, Martinov brat by sa nemohol vôbec
ochrany svojich práv domáhať, pretože by z objektívnych príčin nevedel identifikovať pasívne
legitimovaný subjekt.
Na druhej strane je možné vyššie uvedené ustanovenie aj zneužiť. Ako príklad
môžeme uviesť spoločnosť Facebook. Facebook umožňuje vytvorenie skupín prezentujúcich
rôzne myšlienky, ľudí, ale aj tovary. V prípade, že podnikateľ úspešne predáva tovar
prostredníctvom skupiny vytvorenej na Facebooku, jeho konkurent na hospodárskom trhu
môže spoločnosť Facebook notifikovať o vymyslenej protiprávnosti uvedenej skupiny za
účelom získania konkurenčnej výhody na trhu. Konkurent uvedie, že skupinu je potrebné
vymazať, pretože predáva produkty, pretože porušujú jeho práva duševného vlastníctva.
Spoločnosť Facebook nedisponuje právomocou súdu a má teda len dve možnosti. Pokiaľ
skupinu neodstráni, vystaví sa hrozbe podania návrhu na začatie konania zo strany
konkurenta (spoločnosť Facebook nevie, či hovorí pravdu). Ak sa podávanie návrhov
na začatie konania o odstránenie protiprávne uverejnených údajov dostane do praxe, môže
ísť o stovky až tisíce podobných návrhov po celom svete. Pokiaľ sa teda Facebook bude
chcieť vyhnúť uvedenému súdnemu konaniu, po notifikácii skupinu vymaže. V tom prípade sa
však vystaví hrozbe návrhu na začatie konania zo strany podnikateľa „vlastniaceho“
predmetnú skupinu, keďže práve Facebook svojim aktívnym konaním skupinu odstránil,
pričom skupina bola jeho „vlastníctvom“ a on prostredníctvom nej získaval zisk.
Z vyššie uvedeného dôvodu považujeme za jednoduchší a spravodlivejší model,
v ktorom by sa musela osoba oznamujúca protiprávne informácie dostatočne identifikovať.
Poskytovateľ služieb by informoval svojho užívateľa, ktorý spornú informáciu uverejnil
o žiadosti tejto osoby spolu s výzvou na odstránenie informácie. Pokiaľ by v racionálne
stanovenej lehote užívateľ nereagoval na výzvu alebo by reagoval negatívne, poskytovateľ
služieb by mal právo poskytnúť oznamujúcej osobe všetky dostupné údaje, ktoré o užívateľovi
má, aby osoba mohla podať návrh na začatie konania priamo proti subjektu aktívne
konajúcemu protiprávne. Tvrdené protiprávne informácie by však zostávali publikované,
pričom by nemohlo dôjsť ku vzniku nemajetkovej ujmy či škody na strane subjektu, ktorý
informácie aktívne uverejnil. Tento by však zodpovedal za náhradu škody a nemajetkovú
ujmu oznamujúcej, t.j. potenciálne poškodenej, osobe.
V dnešnej dobe však poskytovatelia služieb nedisponujú právom prezrádzať údaje
o svojich užívateľoch na požiadanie fyzických a právnických osôb, preto sa tieto údaje môžu
poškodené osoby dozvedieť, až keď podajú proti poskytovateľovi služieb návrh na začatie
konania. Informácie o „skutočnom“ pasívne legitimovanom subjekte teda poskytovateľ služieb
uvedie až na žiadosť súdu, často už ako účastník konania.
4

ZÁVER
V tomto príspevku sme sa čitateľom snažili priblížiť problematiku vniknutia internetu
do právneho systému SR z hľadiska hmotného aj procesného práva. Je pravdepodobné, že
hmotné právo sa v tejto oblasti bude tvoriť často skôr na nadnárodnej úrovni (smernice,
nariadenia), pričom takýto prístup je z dôvodu neobmedzeného dosahu internetového
pripojenia efektívny a racionálny.
Samozrejme, nadnárodné právo väčšinou upravuje jednotlivé právne inštitúty skôr
všeobecne, pričom ich reálna implementácia je úlohou štátnej legislatívy a súdov. Z tohto
hľadiska považujeme v najbližších desaťročiach za kľúčovú najmä činnosť slovenských
súdov. Vzhľadom na špecifickosť práva na internete a internetu v práve bude pravdepodobne
základnou výzvou súdov dokázať vykladať novovznikajúce spory nielen z hľadiska
systematického a logického, ale najmä a predovšetkým z hľadiska teleologického. Práve
tento výklad môže podľa nášho názoru zabezpečiť efektívnu a spravodlivú ochranu práv v SR
aj po vstupe internetu do súdnych sporov, a teda vo svete skutočnom aj virtuálnom.
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VYBRANÉ HMOTNO-PRÁVNE INŠTITÚTY OCHRANY
SPOTREBITEĽA V ÚVEROVÝCH VZŤAHOCH
Vladimír Filičko
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Zo zákonnej úpravy a osobitnej povahy spotrebiteľského práva vyplývajú špecifiká
spotrebiteľsko - právnych vzťahov, ktoré tieto vzťahy viac či menej odkláňajú od
„štandardných“ občiansko-právnych vzťahov. Autor sa v predkladanom príspevku zaoberá
oblasťou hmotno - právnych špecifík v úverových vzťahoch a z celého rozsiahleho katalógu
vyberá tie, ktoré majú najväčší, tak teoretický, ako i praktický dosah. Pri jednotlivých
inštitútoch ochrany autor poukazuje na platnú právnu úpravu, jej nedostatky a z nej plynúce
aplikačné problémy. Pri problémoch vznikajúcich v praxi autor poukazuje taktiež na
rozhodnutia súdov, ktoré sa danou otázkou zaoberali a túto sa aj významným spôsobom
snažili vyriešiť.
Kľúčové slová: právo na informácie, právo na odstúpenie od zmluvy, neprijateľné zmluvné
podmienky, obligatórne náležitosti zmluvy o úvere;
Abstract: Of regularization and the specific nature of consumer rights under the specificities
of consumer relations to which these relations are more or less deviate from the "standard"
civil legal relations. The author of the paper deals with substantive in credit relations and with
all of the specifics extensive catalog of select those that have the greatest and theoretical as
well as practical impact. When individual institutes protection author points to the current
legislation, its shortcomings and her resulting application problems. When problems arising in
practice, the author also points out the decisions of the courts to deal with the matter at hand,
and this is also an important way trying to solve.
Key words: right to information, the right of withdrawal, unfair contract terms, obligatory
requirements of the loan agreement;
1

ÚVOD
Právny poriadok platný na území Slovenskej republiky obsahuje celý rad všeobecne
záväzných právnych noriem poskytujúcich spotrebiteľom zvýšenú mieru ochrany oproti
ostatným subjektom práva. Tieto normy sú vyjadrené, tak v osobitných a samostatných
právnych predpisoch prijatých výlučne za účelom zvýšenia ochrany spotrebiteľov, ako
1
i v rámci kódexov a iných predpisov všeobecného charakteru. Spotrebiteľské právo zahŕňa
2
normy tak súkromného, ako aj verejného práva .
Špecifický charakter noriem spotrebiteľského práva je určený najmä tým, že tieto
normy majú spravidla kogentnú povahu, čo predstavuje značnú odchýlku od všeobecnej
koncepcie súkromného práva vychádzajúcej zo zásady zmluvnej voľnosti. Uvedená
kogentnosť právnych noriem spotrebiteľského práva vyplýva okrem iného z ustanovenia § 54
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
3
„Občiansky zákonník“) . Csach uvádza, že uvedené ustanovenie je možné vykladať v troch
smeroch, a to tak, že:
1

FEKETE, I.: Občiansky zákonník - Komentár. Bratislava: Epos, 2007. ISBN 978-80-8057688-2
DRGONCOVÁ, J.: Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a v Európskej únii. Šamorín:
Heuréka, 2007. ISBN 978-80-89122-45-5
2
VOJČÍK, P. a kol.: Občianske právo hmotné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, ISBN 978-80-7380402-2
3
§ 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka - Zmluvné podmienky upravené spotrebiteľskou
zmluvou sa nemôžu odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa najmä
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1.
prehlasuje všetky kogentné právne normy za jednostranne zmeniteľné
v prospech spotrebiteľa,
2.
prehlasuje právnu úpravu spotrebiteľských zmlúv za jednostranne kogentnú,
3.
všetky pôvodne dispozitívne ustanovenia občianskeho zákonníka (podľa nášho
názoru aj iných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa) sú jednostranne kogentné a je
4
možné sa od nich odchýliť iba v prospech spotrebiteľa;
Okrem kogentnej povahy spotrebiteľsko - právnych noriem je ich charakteristickou
črtou taktiež to, že upravujú všetky právne vzťahy vznikajúce medzi spotrebiteľmi a
dodávateľmi, bez ohľadu na to, či sú tieto vzťahy založené na základe predpisov
spotrebiteľského, občianskeho, alebo obchodného práva. Pre ich aplikovanie je určujúce
práve postavenie účastníkov konkrétneho právne vzťahu, a to konkrétne osobitné postavenie
slabšej zmluvnej strany – spotrebiteľa.
Za účelom zabezpečenia ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany je so strany
spotrebiteľsko – právnych noriem nevyhnutné nerušenie dvoch základných občiansko –
právnych zásad, a to zásady rovnosti subjektov a zásady zmluvnej voľnosti.
Zo zákonnej úpravy a osobitnej povahy spotrebiteľského práva teda vyplývajú
špecifiká spotrebiteľsko-právnych vzťahov, ktoré tieto vzťahy viac či menej odkláňajú od
„štandardných“ občiansko-právnych vzťahov. Tieto špecifiká je možné, hlavne podľa povahy
predpisu, ktorým sú dané, rozčleniť na hmotno-právne a procesno-právne.
2

PRÁVNA ÚPRAVA SPOTREBITEĽSKÝCH ÚVEROVÝCH VZŤAHOV
Pokiaľ hovoríme o ochrane spotrebiteľa v úverových vzťahov je dôležité vymedziť
právnu úpravu vzťahujúcu sa na tieto právne vzťahy. Uvedené je dôležité hlavne z dôvodu
nejednotnosti názorov právnej teórie, ako i súdnej praxe týkajúcich sa otázky všeobecného
predpisu, ktorého ustanovenia je nevyhnutné na dané právne vzťahy aplikovať v prípade
absencie špeciálnej úpravy.
Právnymi predpismi špeciálneho charakteru prijatými výlučne za účelom úpravy
právnych vzťahov vznikajúcich medzi veriteľmi a spotrebiteľmi na základe zmlúv o úvere,
prípadne zmlúv o pôžičke sú:
- zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre
spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských
úveroch“) a
- zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách“);
Ďalším dôležitým predpisom v oblasti spotrebiteľských vzťahov je štandardne zákon č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane
spotrebiteľa“).
Problém pri úverových zmluvách uzatváraných so spotrebiteľmi nastáva v otázke, ktorý
všeobecných predpis je potrebné a nevyhnutné aplikovať v prípade absencie špeciálnej
právnej úpravy. Pri pôžičkách vzhľadom na to, že ide o zmluvný typ podľa zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) tento
problém odpadá, avšak v praxi sú neporovnateľne častejšie uzatvárané práve úverové
zmluvy.
Všeobecným predpisom, ktorého aplikácia v uvedených intenciách pripadá do úvahy
môže byť:
- Občiansky zákonník, alebo
- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „
Obchodný zákonník“);
Bez ohľadu na názorovú nejednotnosť je na úverové vzťahy, ktorých jedným z
účastníkov je spotrebiteľ, nevyhnutné aplikovať ustanovenia prvej hlavy piatej časti
nemôže vopred vzdať svojich práv, ktoré mu tento zákon priznáva, alebo si inak zhoršiť svoje
zmluvné postavenie.
4
CSACH, K.: Štandardné zmluvy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 179, ISBN 978-80-7380-199-1
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Občianskeho zákonníka upravujúcich spotrebiteľské zmluvy, konkrétne ustanovenia § 52 a
nasl.. V otázkach všeobecnej úpravy záväzkového práva, ktorú je nevyhnutné aplikovať na
úverové vzťahy je k dispozícii viacero rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
z ktorých príkladmo poukazujme na:
1. staršie rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorým sa
všeobecné súdy nižších stupňov, či už úmyselne, alebo nie dlhšiu dobu riadili,
vydané v konaní vedenom pod sp. zn.: 4 Cdo/152/2009 uvádza, že všeobecným
predpisom, ktorým sa majú riadiť úverové zmluvy uzatvárané so spotrebiteľmi je
Občiansky zákonník. Uvedené odôvodňuj tým, že:
- v súlade s ustanoveniami § 54 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka sa zmluvné
podmienky upravené spotrebiteľskou zmluvou nemôžu odchýliť od tohto zákona
a v pochybnostiach o obsahu spotrebiteľských zmlúv platí výklad pre spotrebiteľa priaznivejší
je pre spotrebiteľa priaznivejšia práve právna úprava obsiahnutá v ustanoveniach
Občianskeho zákonníka a zároveň
- na spotrebiteľské úverové zmluvy je nevyhnutné okrem osobitným
ustanovení zákona o spotrebiteľských úveroch aplikovať všeobecné ustanovenia
Občianskeho zákonníka, čo vyplýva z ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa.
2. novšie rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vydané v konaní
vedenom pod sp. zn.: 6 MCdo/4/2012 vychádza z ustanovení § 497 až § 507
Obchodného zákonníka, podľa ktorých je úverová zmluva absolútnym obchodom, čo
znamená, že sa tento právny vzťah bez ohľadu na povahu jeho účastníkov je
potrebné aplikovať ustanovenia Obchodného zákonníka.
V uvedených intenciách sa črtá taktiež „tretia alternatíva“, podľa ktorej by sa v súlade
s ustanovením § 54 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka malo osobitne posudzovať, či
v prípade absencie špeciálnej právnej úpravy je na úpravu konkrétneho čiastkového vzťahu
pre spotrebiteľa priaznivejšie uplatnenie ustanovení Občianskeho zákonníka, alebo
Obchodného zákonníka. Typickým príkladom môže byť premlčanie, ktorého všeobecná
lehota by v prípade nároku na strane spotrebiteľa bola 4 ročná a v prípade nároku na strane
veriteľa 3 ročná.
Takýto stav podľa názoru autora, v súlade s otázkou právnej istoty, nie je účelný a
udržateľný, a preto autor zastáva názor, že všeobecným predpisom upravujúcim
spotrebiteľské úverové zmluvy má byť výlučne Občiansky zákonník. Uvedené je odôvodnené,
okrem záverov prezentovaných v rozhodnutí Najvyššieho súd Slovenskej republiky, sp. zn.: 4
Cdo/152/2009, na ktoré bolo poukázané, taktiež najmä tým, že samotný zákon
o spotrebiteľských úveroch vo viacerých ustanoveniam priamo na právnu úpravu obsiahnutú
v Občianskom zákonníku odkazuje.
Pokiaľ hovoríme o problematike spotrebiteľských úverových zmlúv je vhodné poukázať
aj na to, že veritelia sa často krát snažia vyhnúť aplikácii ustanovení zákona o
spotrebiteľských úveroch, ako i ďalších právnych predpisov určených na ochranu
spotrebiteľa, a to (v predchádzajúcich obdobiach) prostredníctvom určenia použitia
finančných prostriedkov na účel podnikania, povolania alebo zamestnania a v súčasnosti
označením spotrebiteľa identifikačným číslom osoby.
V súlade so zachovaním základných zásad ochrany spotrebiteľa je však nevyhnutné
posudzovať účel použitia finančných prostriedkov a konanie v rámci predmetu podnikania
z objektívneho hľadiska. Teda nepostačuje označenie účelu na podnikanie (spotrebitelia totiž
absolútne nemusia tušiť, k čomu tým veriteľ smeruje), alebo označenie spotrebiteľa IČOm,
ale účel použitia finančných prostriedkov je nevyhnutné súdom skúmať z objektívneho
hľadiska, teda skúmať to, na čo reálne boli finančné prostriedky použité. Uvedené je
potvrdené celým radom rozhodnutí, z ktorých príkladmo odkazujem na rozhodnutie Krajského
súdu v Prešove vydané v konaní vedenom pod sp. zn.: 6 Co/84/2011.
3

VYBRANÉ HMOTNO – PRÁVNE ŠPECIFIKÁ OCHRANY SPOTREBITEĽA V
ÚVEROVÝCH VZŤAHOV
Medzi základné hmotno – právne špecifiká ochrany spotrebiteľa v úverových vzťahov možno
zaradiť:
1. právo na informácie,
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2.
3.
4.
5.
6.

obligatórne náležitosti zmluvy o úvere,
inštitút neprijateľných zmluvných podmienok,
právo na odstúpenie od zmluvy,
zásada in dubio contra preferentem,
právo na zaplatenie primeraného finančného zadosťučinenia;

3.1

Právo na informácie
Právo na informácie patrí medzi najstaršie inštitúty poskytujúce spotrebiteľovi vyššiu
mieru ochrany, ako je poskytnutá subjektom iných bežných občianskoprávnych, či
obchodnoprávnych vzťahov. Základom práva na informácie sú hlavne, ale nie len
ustanovenia § 11 a nasledujúce zákona o ochrane spotrebiteľa. Povinnosť informovať a právo
byť informovaný však upravuje takmer každý predpis spotrebiteľského práva. V oblasti
úverových vzťahov je právo na informácie upravené § 4 až 6 zákona o spotrebiteľských
úveroch. Dôsledné informovanie spotrebiteľa o obsahu zmluvy a podmienkach dodávateľa
má osobitný význam najmä pri adhéznych zmluvách formulovaných zo strany dodávateľa a je
nevyhnutné hlavne preto, aby si spotrebiteľ mohol zvážiť to, či má, alebo nemá vstúpiť do
právneho vzťahu s dodávateľom. Informačná povinnosť dodávateľa obsahuje:
 predzmluvnú povinnosť,
 zmluvnú povinnosť,
5
 zmluvnú povinnosť po uzavretí zmluvy;
3.2

Obligatórne náležitosti zmluvy o úvere
Právo na informácie má v rámci úverových vzťahov osobitný význam najmä z pohľadu
a v súvislosti z obligatórnymi náležitosťami zmluvy o úvere, ktorých výpočet je uvedený v § 9
ods. 2 zákona o spotrebiteľských úveroch, a ktorých absencia je ustanovením § 11 ods. 1
tohto zákona sankcionovaná bezúročnosťou a bezpoplatkovosťou poskytnutého úveru. V
praxi veritelia mnoho krát opomenú uviesť práve niektorý z údajov, ktorého neuvedenie
spôsobuje bezúročnosť a bezpoplatkovosť poskytnutého úveru, a to najmä údaje vyžadované
§ 9 ods. 2 zákona o spotrebiteľských úveroch písm.:
a) druh spotrebiteľského úveru,
b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo finančného agenta, ktorý zmluvu v mene
veriteľa uzatváral,
f) dobu trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere a termín konečnej splatnosti spotrebiteľského
úveru,
g) podmienky upravujúce čerpanie úveru,
j) ročnú percentuálnu mieru nákladov,
k) výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov,
y) priemernú hodnotu ročnej percentuálnej miery nákladov;
3.3

Právo na odstúpenie od úverovej zmluvy
Právo na odstúpenie od úverovej zmluvy je jedným zo základných práv účastníkov
úverovej zmluvy, ktorého využitím však veriteľ dosiahne diametrálne odlišné následky, ako sú
tie, ku ktorým jeho úkon smeroval.
Veritelia odstupujú od úverových zmlúv v prípade, ak si dlžníci riadne neplnia svoje
povinnosti, teda najmä v prípade, ak neuhrádzajú riadne a včas dohodnuté splátky. V prípade
riadneho neplnenia zmluvných povinností veriteľ odstúpi od úverovej zmluvy, zosplatní úver
a vyzve dlžníka na vrátenie zostatku istiny úveru, ako i zvyšku odmeny spoliehajúc sa na
ustanovenie úverovej zmluvy, prípadne všeobecných úverových podmienok, podľa ktorého
dlžníkovi odstúpením od zmluvy nezaniká záväzok splatiť pohľadávku spolu s príslušenstvom.
Takéto zmluvné dojednanie je však pre rozpor so zákonom neplatné a veriteľ sa takýmto
postupom „de facto“ vzdá všetkých poplatkov, úrokov, ako i dohodnutých sankcií.
Uvedené je odôvodnené tým, že:
5

DRGONCOVÁ, J.: Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a v Európskej únii. Šamorín:
Heuréka, 2007. ISBN 978-80-89122-45-5
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1. podľa § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa odstúpením od zmluvy zmluva od
začiatku zrušuje a účastníci sú povinný vrátiť si to, čo na základe nej nadobudli z titulu
6
bezdôvodného obohatenia a
2. podľa § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa zmluvné podmienky upravená
spotrebiteľskou zmluvou nemôžu odchýliť od tohto zákona v neprospech spotrebiteľa;
Tieto závery boli judikované napr. rozhodnutím Krajského súdu v Trenčíne vydaným
v konaní vedenom pod sp. zn.: 17 Co/99/2012 dňa 20.02.2013, podľa ktorého „ustanovenie
spotrebiteľskej zmluvy, ktoré napriek odstúpeniu od zmluvy zachováva právo veriteľa
na úrok, poplatky a zmluvné pokuty a iné sankcie z titulu porušenia zmluvy, zhoršujú
postavenie spotrebiteľa, pretože spotrebiteľa zaväzujú nad rámec povinností
vzniknutých podľa Občianskeho zákonníka v dôsledku odstúpenia od zmluvy.
Akékoľvek rozšírenie záväzkov spotrebiteľa vrátane sankcie a príslušenstva popri vzájomnej
reštitučnej povinnosti, postavenie spotrebiteľa zhoršuje. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
podľa uvedenej zmluvnej podmienky dohodnutej medzi účastníkmi konania sú
nevýhodnejšie ako dôsledky odstúpenia podľa úpravy v Občianskom zákonníku.“
Taktiež podľa rozhodnutia Krajského súdu v Prešove vydaného v konaní vedenom pod
sp. zn.: 6 Co/2/2013 dňa 19.11.2013, podľa ktorého „sa žalovaný sám rozhodol pre
odstúpenie od zmluvy, aj keď existujú inštitúty, ktoré zmluvu od začiatku nerušia, napríklad
výpoveď. Súd považoval za relevantné ustanovenie § 54 ods. 1 OZ, ktoré bráni
nevýhodnejšiemu dojednaniu dôsledkov odstúpenia od zmluvy, než ako upravuje
Občiansky zákonník a ten je pre žalovaných priaznivejší. Klauzula o odstúpení je preto
podľa súdu neplatná pre rozpor so zákonom (§ 54 ods. 1 v spojení s § 39 OZ).
Ústavná súladnosť uvedených rozhodnutí bola potvrdená rozhodnutím Ústavného
súd Slovenskej republiky v konaní I. ÚS 402/2013-10.
3.4

Zásada in dubio contra preferentem
Zásada in dubio contra preferentem je daná ustanovením § 54 ods. 2 Občianskeho
zákonníka, podľa ktorého v pochybnostiach o obsahu spotrebiteľských zmlúv platí výklad,
ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší. Uvedené ustanovenie má v spotrebiteľskom práve
zásadný význam, keďže jeho aplikáciou dochádza k modifikácii všeobecného výkladového
pravidla zakotveného v § 35 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Predmetné ustanovenie zákona
vyplývajúce zo Smernice Rady č. 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v
spotrebiteľských zmluvách vyplýva z predpokladu, že väčšina spotrebiteľských zmlúv má
charakter adhéznej (formulárovej zmluvy), teda zmluvy vopred pripravenej dodávateľom,
ktorej obsah spotrebiteľ nijako neovplyvňuje. Z toho dôvodu sa javí ako logické a účelné, aby
v prípade pochybností vzniknutých nejednoznačným alebo nejasným vyjadrením zmluvného
ustanovenia niesla riziko zmluvná strana, ktorá ho naformulovala, navyše ak ide o „silnejšiu“
zmluvnú stranu.
3.5

Právo na zaplatenie primeraného finančného zadosťučinenia
Právo na zaplatenie primeraného finančného zadosťučinenia je inštitútom upraveným
v ustanovení § 3 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého spotrebiteľ, ktorý na
súde úspešne uplatní porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a
osobitnými predpismi, má právo na primerané finančné zadosťučinenie od toho, kto za
porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi
zodpovedá.
Samotné znenie tohto ustanovenia je značne strohé a v prípade uplatnenia tohto
práva vyvstávajú mnohé otázky, s ktorými je nutné sa v samotnom konaní vysporiadať. Tieto
otázky neboli doposiaľ adekvátne zodpovedané ani príslušnou judikatúrou. Zákon totiž
stanovuje výlučne to, že v prípade, ak bolo spotrebiteľom na súde úspešne uplatnené
porušenie práve resp. povinnosti, má ten právo na primerané finančné zadosťučinenie.
Základné otázky týkajúce sa toho čo znamená úspešne uplatnenie práva, otázky výšky
6
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primeraného finančného zadosťučinenia, a to hlavne z pohľadu možnosti súdu odmietnuť
priznanie primeraného finančného zadosťučinenia, alebo možnosti znížiť požadované
zadosťučinenia a na základe akých kritérií má byť primeranosť posudzovaná ostávajú
neriešené.
4

ZÁVER
V súčasnom období hospodárskej krízy, stále sa zvyšujúcej miery nezamestnanosti,
ako i z dôvodu celkovej nezdravej ekonomickej situácie vládnucej v podmienkach Slovenskej
republiky je využívanie služieb úverových spoločností, či už bánk, ale hlavne „nebankoviek“
často využívaným prostriedkom umožňujúcim, tak preklenutie nepriaznivých životných
období, ako i udržanie si určitého životného štandardu.
Požičanie si finančných prostriedkov je často krát jediným riešením umožňujúcim
dlžníkom zabezpečiť základné životné potreby tak sebe, ako i svojej rodine. Na druhej strane
nemožno opomenúť taktiež v praxi často sa vyskytujúce prípady tzv. „profesionálnych
dlžníkov“, ktorí sú zadlžení v takej miere, že uspokojenie ich veriteľov nebude nikdy možné.
Ide o prípady dlžníkov, ktorí majú desiatky úverov a pôžičiek, ktoré nie sú nijakým spôsobom
schopní splatiť.
Je samozrejme základným právom veriteľov a dnes už aj ich povinnosťou stanovenou
ustanovením § 7 zákona o spotrebiteľských úverov posúdiť schopnosti spotrebiteľa splácať
spotrebiteľský úver a v prípade zistenia tejto nemožnosti požadovaný úver neposkytnúť. To,
že zákonodarca spravil z tohto základného práva veriteľov zároveň ich povinnosť, a to
dokonca pod hrozbou bezúročnosti a bezpoplatkovosti poskytnutého úveru, je nevyhnutné
hodnotiť, ako ďalší kladný čiastkový krok brániaci veriteľom, využívajúcim systém reťazenia
úverov, uspokojiť svoje pohľadávky z celého majetku dlžníkov. Veritelia totiž pri uzatváraní
úverových zmlúv popretkávaných celým radom neprijateľných zmluvných podmienok,
ustanovení v rozpore s dobrými mravmi a zákonom, s odplatou porovnateľnou s úžerou
a sankciami v enormnej výške pripravujú dlžníkov o strechu nad hlavou a celý majetok.
Je potrebné kvitovať, že takémuto nežiaducemu správaniu dlžníkov, ale hlavne
veriteľov sa Slovenská republika snaží brániť. Táto obrana sa prejavuje hlavne častým
novelizovaním špeciálneho predpisu upravujúceho tieto vzťahy, a to zákona
o spotrebiteľských úveroch. Podnety na novelizáciu zákonodarca nachádza najmä
v rozhodovacej činnosti všeobecných súdov, ktoré ochranu spotrebiteľa v úverových
vzťahoch značným spôsobom dotvárajú.
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VÝROKOVÁ ČASŤ ROZHODNUTIA PODĽA OBČIANSKÉHO
SÚDNEHO PORIADKU, JEJ VZŤAH K ODÔVODNENIU
ROZHODNUTIA A SÚVISIACE APLIKAČNÉ PROBLÉMY
Juraj Gedra
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá výrokovou časťou rozhodnutia podľa Občianskeho

súdneho poriadku, jej vzťahu k odôvodneniu rozhodnutia a súvisiacimi aplikačnými
problémami.
Kľúčové slová: výrok, rozhodnutie, odôvodnenie
Abstract: The article is focused on the enunciation of the decision under Civil Procedure,

its relation with the substantiation of the decision and related practical problems.
Key words: verdict, decision, substantiation
1

ÚVOD

Základnú právnu úpravu súdneho rozhodovania obsahuje zákon č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok („ďalej len „Občiansky súdny poriadok“) v platnom znení. Vydanie
súdneho rozhodnutia je základným účelom každého civilného procesu. Kľúčovú úlohu
v právnom štáte zohrávajú súdy. Ich základnou funkciou je byť strážcami dodržiavania ústavy,
zákonov a základných práv a slobôd občanov. Logicky sa nám do popredia dostáva často
kladená otázka, kto ,,stráži“ samotných strážcov ústavy a zákonov. Z odbornej literatúry
vyplýva odpoveď, že súd musí mať postavenie tzv. deliberatívnej inštitúcie, čo znamená, že
jednak musí verejne uviesť presvedčivé a dostatočné dôvody svojho rozhodnutia a zároveň je
povinný dôkladne zvážiť všetky agrumenty pre a proti.
2

FORMY SÚDNYCH ROZHODNUTÍ A ICH ZÁKLADNÉ FORMÁLNE NÁLEŽITOSTÍ
„Súdne rozhodnutie je vybavenie návrhu – žiadosti účastníka; rozhoduje sa o nároku,
ktorý sa uplatňuje návrhom, alebo o veci, o ktorej súd začal konanie uznesením podľa ust. §
81 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku. Obsah rozhodnutia musí vyjadriť vzťah k obsahu
1
návrhu na začatie konania alebo k obsahu uznesenia, ak sa konanie začalo bez návrhu.“
Logickým vyvrcholením činnosti súdov je samotné súdne rozhodnutie. V prvom rade ide
o najdôležitejší procesný úkon súdu a zároveň je aj nástrojom, ktorým sa napĺňa základný cieľ
civilného procesu. Charakterovým znakom takéhoto rozhodnutia je záväznosť, autoritatívnosť
a vynutiteľnosť. V občianskom súdnom konaní rozoznávame viaceré formy súdnych
rozhodnutí a to rozsudok, uznesenie, platobný rozkaz, európsky platobný rozkaz, rozkaz na
plnenie, zmenkový platobný rozkaz a šekový platobný rozkaz a osvedčenie o dedičstve.
Rozsudok je základným meritórnym rozhodnutím. ,,Rozsudkom rozhoduje súd o veci
2
samej. Zákon ustanovuje, kedy súd rozhoduje vo veci samej uznesením . V porovnaní
s uznesením sa odlišuje najmä povahou nárokov o ktorých sa ním rozhodnuje, doručovaním,
prípustnosťou opravných prostriedkov (riadných, mimoriadných) a formálnymi náležitosťami.
Rozsudok z obsahového hľadiska musí obsahovať:
úvodnú časť (záhlavie)
výrokovú časť
odôvodnenie
1

Bajcura, A.: Súdne rozhodnutia v občianskom procesnom práve. Vydavateľstvo SAV,
Bratislava 1970, s.51.
2
§152 ods.1 Občianského súdneho poriadku
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poučenie

Pokiaľ chceme hovoriť o písomnom vyhotovení uznesenia, tak jeho náležitosti sú
v podstate zhodné. Odlišnosťou je to, že v prípade, ak sa návrhu vyhovie v celom rozsahu
a nikto mu neodporoval alebo ide o uznesenie, ktorým sa upravuje vedenia konania nie je
potreba ho odôvodňovať. Na základe § 169 ods. 2 Občianského súdneho poriadku uznesenie
o zamietnutí návrhu na prerušenie konania a uznesenie o prerušení konania musí byť vždy
odôvodnené. To isté platí aj v prípade, ak sa rozhodolo, že uznesenie je vykonateľné až po
jeho právoplatnosti. Čo sa týka doručovania taktiež tu je istá odlišnosť. Účastníkom konania
sa doručuje uznesenie len vtedy ak je proti nemu prípustné odvolanie alebo ak sa ním ukladá
nejaká povinnosť, alebo ak je to potrebné pre samotné vedenie konania.
3

VÝROKOVÁ ČASŤ ROZHODNUTIA
„Výrok je najpodstatnejšou časťou rozsudku a tvorí vlastne obsah rozhodnutia vo veci
samej. Preto má byť vyjadrením presného, koncentrovaného a úplného znenia rozhodnutia
súdu. Musí zodpovedať návrhu na začatie konania, a pritom byť dostatočne konkrétny
3
a zrozumiteľný, aby mohol byť vykonateľný.“ Enunciát (výrok) je časťou rozhodnutia, ktorá je
spôsobilá nadobudnúť právoplatnosť a vykonateľnosť. Pokiaľ ide o rozhodnutia vydané
v sporovom konaní musí obsahovať právnu kvalifikáciu skutku uvedeného v žalobnom petite.
Naproti tomu, pokiaľ pôjde o rozhodnutie vydané v nesporovom konaní obsahom je
autoritatívne určenie práv a povinnosti účastníkov konania. Súd sa musí vo výroku
rozhodnutia vysporiadať s celým predmetom konania a zároveň musí dodržiavať zásadu ne
ultra petitum okrem stanovených zákonných výnimiek k tomu pozri bližšie § 153 ods. 2
Občianského súdneho poriadku. Súd vo výroku rozhodne aj o trovách konania za podmienky,
že sa o nich nerozhodlo samostatne. Pre účastníka konania je najpodstatnejšie to, aby vo
výroku rozhodnutia našiel svoje právo, ktoré je precízne formulované súdom. Výrok rozsudku,
ktorý sa týka plnenia v peniazoch môže byť vyjadrený aj v cudzej mene, ak sú splnené
podmienky uvedené v § 155 ods. 2 Občianského súdneho poriadku. Výrok rozsudku, ktorý
nadobudne právoplatnosť sa stáva záväzným pre stanovený okruh účastníkov konania. Vždy
sa musí vyhlásiť v mene Slovenskej republiky a verejne.
Pri vyhlásení rozsudku súd vždy uvedie výrok rozhodnutia, odôvodnenie, poučenie
o opravnom prostriedku a možnosť výkonu rozhodnutia. Výrok a poučenie je zároveň
súčasťou zápisnice o pojednávaní. Zo súčasnej právnej úpravy nevyplýva povinnosť súdu
uviesť v zápisnici o pojednávaní aj samotné odôvodnenie rozsudku. Na základe § 156 ods.4
Občianského súdneho poriadku obsah výroku vyjadreného v zápisnici z pojednávania
a obsah vyhláseného výroku rozhodnutia musí byť zásadne zhodný. Taktiež dôvody uvedené
v písomnom vyhotovení rozhodnutia by mali byť zhodné s dôvodmi, ktoré boli verejne
vyhlásené. Napriek tomu, že sudca má povinnosť rozsudok verejne odôvodniť súčasná súdna
prax preukázala, že sudca súdne rozhodnutie odôvodní, ale len z formálneho hľadiska,
prípadne ho neodôvodní vôbec a účastníkov konania len odkáže na písomné vyhotovenie
rozsudku. V niektorých prípadoch môže vzniknúť situácia, keď sudca, rozhodnutie odôvodnil
avšak účastník konania príp. jeho právny zástupca následne zistí, že vyhlásené dôvody sa
odlišujú buď úplne alebo čiastočne s tými, ktoré boli uvedené v písomnom vyhotovení. Taktiež
môže nastať opačná situácia a to, že dôvody, ktoré sú uvedené v písomnom vyhotovené
neboli ústne vyhlásené vôbec. Do popredia sa nám dostáva pochybnosť o tom, či tento stav
veci zodpovedá právu účastníka konania na súdnu ochranu. ( k tomu bližšie pozri rozhodnutie
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 5 Cdo 254/2009 spomínané nižšie).
Ako už bolo vyššie spomenuté, obsah rozhodnutia musí vyjadriť vzťah k obsahu
návrhu na začatie konania alebo k obsahu uznesenia, ak sa konanie začalo bez návrhu. Táto
formulácia však neznamená, že žalobca má povinnosť urobiť návrh na znenie výroku
rozsudku. V prípade, ak žalobca v žalobnom petite uviedol určite, presne a zrozumiteľne
povinnosť, čo má byť uložená žalovanému alebo uviedol spôsob určenia právneho vzťahu,
tak podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky súd nekoná v rozpore so
3

Tóthová, M.: Tvorba a forma rozsudku súdu prvého stupňa v občianskoprávnych veciach.
Justičná revue, 59, 2007 č. 6 – 7, s. 881.
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zákonom, ak využitím odlišných slov vo výroku rozhodnutia vyjadrí tie isté práva a povinnosti,
ktorých sa domáhal žalobca. Len súd má právo rozhodnúť ako bude znieť výrok jeho
rozhodnutia. Návrhom žalobcu na možné znenie výroku nie je viazaný. Súd pri formulovaní
výroku musí venovať pozornosť aby z obsahového hľadiska vyjadril to, čoho sa žalobca
4
domáhal.
4

ODÔVODNENIE ROZHODNUTIA
Po výrokovej časti rozhodnutia nasleduje odôvodnenie. Odôvodnenie nenadobúda
právoplatnosť. Je významné z hľadiska logickej konzistentnosti, presvedčivosti
a preskúmateľnosti súdneho rozhodnutia. Odôvodnenie rozhodnutia má vysvetľujúcu
a výchovnú funkciu. Poradie skutočností a tvrdení uvedené v § 157 ods. 2 Občianskeho
poriadku je pre súd záväzné.
1)
2)
3)
4)
5)

6)

Súd je povinný v odôvodnení najskôr uviesť čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal
a z akého dôvodu.
Súd musí výstižne, stručne a jasne zhrnúť predmet konania a znenie žalobného
petitu. Taktiež musí uviesť dôvody, o ktoré žalobca opiera návrh.
Vyjadrenie žalovaného, súd v podstate vlasnými slovami zhrnie obranu žalovaného
proti žalobnému petitu. Uvádza všetky právne a skutkové tvrdenia žalovaného.
Následne sa súd v odôvodnení vyjadrí ku skutočnostiam, ktoré považuje za
preukázané a ktoré nie.
Ďalej zhrnie dôkaznú situáciu, čiže vyjadrí sa k dôkazom v tom zmysle, ktoré vykonal
resp. nevykonal, prečo ich vykonal/ nevykonal,musí uviesť úvahy podľa ktorých
postupoval pri tom, keď hodnotil dôkazy. V civilnom procese platí zásada voľného
hodnotenia dôkazov na základe ktorej žiadny z dôkazov nemá určenú zákonnu silu.
Subsumpcia- podradenie skutkového stavu pod právnu normu.

Na základe ustanovenia § 157 ods. 3 a 4 Občianského súdneho poriadku je prípustné
aj skrátenie prípadne zjednodušenie odôvodnenia. Súd v takomto prípade uvedie len predmet
konania a ustanovenia zákona na základe ktorého rozhodol. Tento postup prichádza do
úvahy v nasledujúcich prípadoch:
kontumačný rozsudok podľa § 153b ods. 1 Občianského súdneho poriadku
rozsudok na základe vzdania sa nároku podľa 153a ods. 1 Občianského súdneho
poriadku
rozsudok na základe uznania nároku podľa § 153a ods. 1 Občianského súdneho
poriadku
ak bol na pojednávaní vyhlásený rozsudok v prítomnosti všetkých účastníkov
konania alebo ich zástupcov a tí sa vzdajú odvolania, ide po postup podľa § 157
ods. 3 Občianského súdneho poriadku
ak súd rozhodol o predloženom návrhu rozsudkom pre zmeškanie podľa § 153b
Občianského súdneho poriadku následne potom ako odporca nedodržal súdom
uloženú lehotu na písomné vyjadrenie sa alebo v prípade ak nárok v celom rozsahu
neuzná a uvedie fakty na podporu svojej obrany, predloží listiny a dôkazy na
5
preukázanie svojich tvrdení.
Na základe uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky každý účastník konania
má právo na odôvodnenie súdneho rozhodnutia. Toto odôvodnenie musí zrozumiteľne
a jasne dať odpoveď na všetky skutkovo a právne relevantné otázky, ktoré sa vzťahujú na
samotný predmet súdnej ochrany. Súd je povinný svoje úvahy o právnych, ale aj skutkových
záveroch riadne a zrozumiteľne odôvodniť a to z dôvodu, aby nevznikla pochybnosť
o zákonnosti súdneho rozhodnutia. Jedným zo spôsobov realizácie objektívneho práva je
rozhodovacia činnosť súdu. Účelom je najmä odstránenie nesprávneho chápania zo strany
právnických a fyzických osôb pri uskutočňovaní právnych vzťahov. Súd je povinný nielen
4
5
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vysloviť svoj záver, ale aj zdôvodniť úvahy, ktoré použil pri rozhodovaní a taktiež odôvodniť,
čo ho viedlo k použitiu právnych predpisov, podľa ktorých kokrétny prípad rozhodol. Ak by
nastala situácia, že účastník si vyžaduje, aby sa v danom prípade postupovalo podľa
odlišných právnych predpisov, súd je povinný prihliadnúť na takúto požiadavku účastníka,
prípadne zdôvodniť, prečo navrhnuté právne predpisy nie sú relevantné pre právne
6
posúdenie konkrétneho prípadu.
5

OPRAVA ODÔVODNENIA
Oprava odôvodnenia prichádza do úvahy len vtedy, ak rozhodnutie nenadobudlo
právoplatnosť a bol podaný návrh účastníka konania na takúto opravu. Oprava je možná len
z dôvodu, že odôvodnenie nemá podklad v zistenom skutkovom stave. V prípade, ak súd
takémuto návrhu účastníka konania vyhovie rozhoduje uznesením. V opačnom prípade návrh
na opravu odôvodnenia predloží bez toho, aby o ňom rozhodol odvolaciemu súdu.
6
6.1

VÝZNAMNÉ ATRIBÚTY ODÔVODŇOVANIA SÚDNÝCH ROZHODNUTÍ
Povinnosť odôvodniť použitie neurčitých právnych pojmov
Súdy mnohokrát v rozhodovacej činnosti musia uplatniť právne predpisy, ktoré
obsahujú tzv. neurčité právne pojmy napr. ,,dôvody hodné osobitného zreteľa, verejný
poriadok atď.“. Použitie neučitého právneho pojmu si vyžaduje jeho aplikáciu na konkrétnu
skutkovú okolnosť prípadu a výklad daného pojmu s ohľadom na tieto skutkové okolnosti. Súd
je povinný výklad a aplikáciu takéhoto neučitého právneho pojmu v danom rozhodnutí
zdôvodniť. V žiadnom prípade nie sú neurčité právne pojmu ustanoveniami, ktoré by súdu
dovoľovali ľubovôľu. Ich použitie predstavuje zložitý proces aplikácie práva, kedy rozhodnutie
súdu nevyplýva len z právnej normy a opisu skutkovej okolností, ale aj z mnohých ďalších,
právnych alebo hodnotiacich úsudkov, ktoré nemožno v texte právneho predpisu nájsť, ale sú
7
tiež len úvahami, avšak musia pri rozhodovaní tvoriť súčasť právneho sylogizmu. Vyššie
spomínanú potrebu právnej argumentácie potvrdil aj Ústavný súd v náleze III. ÚS 311/07 ,,
ústavný súd skúmal, či najvyšší súd sťažovateľovi ozrejmil svoje myšlienkové pochody,
spôsob hodnotenia dôkazov, skutkové zistenia a vyvodené právne závery takým spôsobom,
aby výsledok rozhodovacej činnosti bol jasný, zrozumiteľný a dostatočne odôvodnený a aby
sťažovateľ nemusel hľadať odpoveď na nastolenú problematiku v rovine dohadov, aby sa
s prijatými závermi bolo možné stotožňiť ako s logickým záverom procesu poznania nielen
právnych záverov, ale aj záverov skutkových, z ktorých skutkové závery vychádzajú.“
Z uvedeného možno konštatovať, že ak samotné odôvodnenie rozhodnutia neobsahuje
premisy, myšlienkové kroky (úvahy), ktoré zdôvodňujú, že ide o prípad kedy možno použiť
neurčitý právny pojem adresát takéhoto rozhodnutia, ale aj verejnosť je povinná hľadať
8
odpoveď na právny problém ,,v rovine dohadov“.
6.2

Povinnosť súdu odôvodniť ako boli zohľadnené rozhodujúce právne normy pre
daný prípad
Podľa nášho názoru sú právne normy aplikovateľné na daný prípad relevantnou
skutočnosťou, ktoré tvoria základ pre rozhodnutie súdu. Súd sa musí aj bez návrhu
vysporiadať so všetkými rozhodujúcimi právnymi normami, ktoré možno aplikovať na daný
prípad. Tento postup vyplýva zo zásady ,,súd pozná právo“ (iura novit curia). Toto môže byť
do istej miery obmedzené tzv. dispozičnou zásadou na základe ktorej súd preskúma len
právne argumenty, ktoré účastník uviedol v žalobe. Nevysporiadanie a nezohľadnenie
významnej právnej normy, ktorú bolo možné aplikovať na konkrétny prípad Ústavný súd
nazýva neodôvodnenosťou rozhodnutia, ale aj svojvôľnosťou súdneho rozhodnutia.

6
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,,Pokiaľ všeobecný súd dospeje k rozhodnutiu bez toho, aby sa vo svojom
rozhodnutí vysporiadal so všetkými rozhodujúcimi skutočnosťami tvoriacimi základ pre
rozhodnutie všeobecného súdu treba považovať takéto rozhodnutie za rozporné s čl. 46 ods.
9
1 Ústavy a čl. 6 dohovoru.“ Jednou z najdôležitejšich povinností súdu je vysporiadať sa
s návrhmi a argumentami účastníkov konania. Súd dá najavo účastníkovi konania, že boli
vypočutí a že sa ich argumentami zaoberal, tým že v súdnom rozhodnutí zareaguje na
argumenty účastníkov konania. Celý tento proces sa nazýva dialógom medzi účastníkmi
argumentácie. V tomto dialógu účastníci predkladajú argumenty podporujúce určité
stanovisko prípadne odporujúce danému stanovisku pričom najlepší argument určuje
rozhodnutie vo veci samej.
Ústavný súd SR je oprávnený preskúmať ústavnosť rozhodnutí všeobecných súdov.
Už mnohokrát práve preto, že sa súdy riadne nevysporiadali s argumentami účastníkov
konania, také rozhodnutie zrušil z dôvodu porušenia práva na spravodlivý proces. Súdy musia
byť v argumentácia, ktorú obsahuje odôvodnenie rozhodnutia konzistentné a tieto argumenty
musia byť podkladom pre príslušný záver. Čo znamená, že odôvodnenie nemôže obsahovať
jedno tvrdenia a zároveň negáciu toho tvrdenia. Ak nastane taká situácia Ústavný súd SR
zruší súdne rozhodnutie obsahujúce argumenty vo vzájomnom rozpore. ,, Podľa názoru
ústavného súdu právne závery najvyššieho súdu treba považovať za arbitrárne.
Predovšetkým treba uviesť, že najvyšší súd na jednej strane zdôvodnil, prečo vyplýva okruh
účastník konania popri navrhovateľovi z osobitného zákona a na druhej strane však bez
10
akéhokoľvek vysvetlenia dospel aj k opačnému záveru.“
6.3

Povinnosť súdu odôvodniť odklon od existujúcej judikatúry
Ústavný súd Slovenskej republiky vo viacerých zo svojich nálezov konštatuje, že
obdobné situácie by mali byť po právnej stránke posudzované rovnakým spôsbom. „Za
diskriminačný možno považovať taký postup, ktorý rovnaké alebo analogické situácie rieši
11
odchylným spôsobom, pričom ho nemožno objektívne a rozumne odôvodniť.“
Rešpektovanie povinnosti rovnakého rozhodovania v podobných veciach vyúsťuje do
neexistencie nesúladov v rozsiahlejšom rámci rozhodovacej činnosti daného súdu ako takej,
ale tiež vo vzťahu ku existujúcej judikatúre ostatných súdov (a to najmä súdov vyššieho
stupňa, napr. Najvyššieho súdu Slovenskej republiky).
V rámci všeobecnej povinnosti rozhodovať v podobných veciach rovnako je dôležité
zdôrazniť tiež osobitnú povinnosť súdov uvádzať presvedčivé a dostačujúce dôvody v prípade
odklonu od jestvujúcej judikatúry. Pri pohľade na právny poriadok našich západných
„susedov“ môžeme konštatovať, že český zákonodarca uvedenú povinnosť explicitne zakotvil
do ustanovenia § 13 nového Občianskeho zákonníka: „Každý, kdo se domáhá právní
ochrany, může důvodně očekávať, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný
právní případ, která již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje
v podstatných znacích; byl li případ rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní
12
ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky. “
Ďalej vo vyššie uvedených intenciách môžeme uviesť, že povinnosť rozhodovania
v obdobných prípadoch vyplýva tiež z jednej z hlavných zásad racionálneho právneho
argumentovania, t.j. zásady zovšeobecnenia (univerzalizácie). Podľa tejto zásady je každý
subjekt argumentácie (a to vrátane súdu) povinný vlastné tvrdenia uplatniť nielen na
špecifický prípad, ale tiež na ostatné prípady, ktoré sú vo všetkých podstatných atribútoch
podobné. Zároveň každý jednotlivý úsudok hodnotenia a povinnosť majú byť aplikované na
každý ďalší prípad, ktorý je podobný vo všetkých podstatných aspektoch. Z toho vyplýva, že
13
sa tu vyžaduje hodnotová a obsahová jednotnosť. Vo vzťahu k právnej filozofii môžeme
spomenúť, že povinnosť súdneho orgánu uvádzať v prípadoch odklonu od jestvujúcej
9
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a zaužívanej judikatúry presvedčivé a dostatočné dôvody odklonu veľmi úzko súvisí aj z tzv.
zásadou inertie („principle of inertia“) podľa ktorej nemôže byť názor, ktorý v minulosti už bol
prijatý, zavrhnutý bez odôvodnených a dostatočných dôvodov.
Okrem uvedených záverov je možné z pravidla rovnakého rozhodovania v obdobných
prípadoch vyvodiť aj to, že ak už v rámci judikatúry exitujú dve rôzne interpretácie určitého
ustanovenia a súd sa prikloní k jednej z nich, má povinnosť špecifkovať dôvody, na základe
ktorých aplikoval konkrétnu interpretáciu a neuplatnil druhú interpretáciu. Na ilustráciu našich
tvrdení si dovolíme poukázať na nález Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 110/07, v rámci
ktorého konštatoval nedostatky rozsudku krajského súdu. Konkrétne, ústavný súd videl
najväčší nedostatok rozsudku krajského súdu v kompletnej absencii reakcie na argumentáciu,
ktorá sa nachádzala v rozhodnutí predloženom zo strany najvyššieho súdu a ktorá
podporovala postoj sťažovateľa, hoci sa jednalo o dovtedy nezverejnené rozhodnutie. Krajský
súd taktiež neposkytol svoj postoj k opačným rozhodnutiam ostatných senátov toho istého
krajského súdu. Krajský súd sa predovšetkým nevyporiadal s tým, „že v obdobnej veci bolo už
rozhodnuté odlišne. Krajský súd by z hľadiska práva na spravodlivý proces mohol rozhodnúť
14
odchylne, ak by svoj názor presvedčivo odôvodnil v kontraste s odchylnými rozhodnutiami.“
6.4

Povinnosť súdu odôvodniť proces dokazovania
Súd má povinnosť nielen odôvodniť právne posúdenie prípadu, ale zároveň má
povinnosť dostatočne zdôvodniť proces dokazovania. Čo znamená, že súd je povinný
v odôvodnení súdneho rozhodnutia venovať dostatočnú pozornosť návrhom na vykonanie
dôkazov a samotným dôkazom. Treba si však uvedomiť, že pri preskúmavaní rozhodnutia
všeobecného súdu Ústavným súdom jeho úlohou nie je nahrádzať dokazovanie
a prehodnocovať hodnotenie dôkazov urobené všeobecným súdom. Jeho úlohou je len
odstrániť závažné pochybenia v procese dokazovania spôsobujúce porušenie práva na
spravodlivý proces a práva na súdnu ochranu.
7

APLIKAČNÉ PROBLÉMY V PRAXI
V súčasnosti sa možno v súdnej praxi stretnúť s množstvom nedostatkov. Veľakrát sa
stáva, že súd v odôvodnení rozhodnutia len opíše skutkový stav, uvedie citáciu konkrétneho
ustanovenia právneho predpisu a potom len skonštatuje, že z daných ustanovení ,,vyplýva“
konkrétny záver. Nedostatkom takéhoto rozhodnutia je práve to, že jasne a zrozumiteľne
z neho nevyplýva prečo súd použil citované ustanovenia právneho predpisu a prečo ho
v konkrétnom prípade s prihliadnutím na okolkosti prípadu aplikoval práve týmto spôsobom.
Ďalším aplikačným problémom, s ktorým sa možno stretnúť pomerne často je
nekonzistentnosť súdneho rozhodovania. Tento problém spočíva nielen v rozdielnom
rozhodovaní súdov toho istého stupňa, ale dokonca aj senáty toho istého súdu v obdobných
prípadoch častokrát rozhodnú odlišne, prípadne svoje rozhodnutia ani neodôvodnia z akého
dôvodu sa odklonili od ustálenej judikatúry.
Dokonca sa môžeme stretnúť aj s prípadom, keď rozhodnutie je vnútorné rozporné.
Teda súd v odôvodnení uvedie argumenty pre, ale aj argumenty proti. Mnohokrát súdy
v odôvodnení svojho rozhodutia uvedie nezrozumiteľné, ba dokanca aj zmätočné argumenty
alebo také argumenty, ktoré nemajú žiadnu právnu relevanciu pre konkrétny prípad.
V istých prípadoch sa môžno stretnúť dokonca aj s tým, že súdy vôbec nevenujú
pozornosť významným argumentom pre rozhodnutie vo veci samej prednesenými účastníkmi
konania. Tiež sa mnohokrát nezaoberajú ústavnými aspektami konkrétneho prípadu
a nedodržujú povinnosť vysvetľovať ustanovenie určitého právneho predpisu v súlade
s ústavnými princípmi a ľudskými právami.
Pretože sa pri súdných rozhodnutiach stretávavame v súčasnosti stále častejšie
s vyššie uvedenými problémami, nedostatkami je rozhodujúce najmä to, aké požiadavky na
argumenty v rozhodnutí si vyžaduje judikatúra Ústavného súdu Slovenskej republiky
a judikatúra Európského súdu pre ľudské práva. V praxi sa význam judikatúry odráža najmä
v oprávnení Ústavného súdu Slovenskej republiky preskúmať ústavnosť súdných rozhodnutí
všeobecných súdov. Ústavný súd Slovenskej republiky vydal veľa rozhodnutí zrušujúcich
14
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súdne rozhodnutia všeobecných súdov, pretože neboli odôvodnené vôbec alebo boli
odôvodnené nedostatočne a následkom toho bolo porušenie práva na spravodlivý proces
zakotveného v čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
8

ZÁVERY JUDIKATÚRY ÚSTAVNÉHO SÚDU SR A ESĽP
Ako sme sa už vyššie v práci spomínali z judikatúty Ústavného súdu Slovenskej
republiky a z rozhodnutí Európského súdu vychádza, že súdne rozhodnutie, ktoré je
nedostatočné odôvodnené predstavuje porušenie Ústavy Slovenskej republiky a Dohovorom
zaručeného práva na spravodlivý proces a súdnu ochranu. Napriek tomu, že nedostatočné
odôvodnenie predstavuje závažné porušenie práva všeobecné súdy mnohokrát svoju
zákonnú povinnosť opomínajú. Už na základe v práci spomínaných povinností súdu pri
vydávaní rozhodnutí sme sa snažili vyvodiť základné požiadavky, ktoré musia byť
dodržiavané pri odôvodnení súdneho rozhodnutia. Medzi tieto primárne predpoklady môžeme
zaradiť najmä:
1) Rozhodnutie musí vždy logicky vychádzať z právnej normy, príp. iných ďalších úvah,
ktoré súd uvedie v rozhodnutí (premisy, myšlienkové kroky).
2) V prípade pochybností, že daný skutkový stav možno podradiť pod určitú právnu
normu, súd musí vždy vo svojom rozhodnutí uviesť aj ďalšie úvahy, ktoré riešia túto
otázku.
3) Argumentácia súdu musí obsahovať dostatočný počet úvah najmä v prípade použitia
a výkladu neurčitých právnych pojmov typu ,,verejný poriadok“, ,,dôvody hodné
osobitného zreteľa“ , ktoré transparentne a zrozumiteľne premostia daný pojem
s konkrétnym skutkovým stavom.
4) Argumenty si nikdy nemôžu vzájomne odporovať.
5) V prípade odklonu rozhodnutia od predchádzajúceho rozhodnutia v obdobnej veci je
súd povinný dôkladne odôvodniť takéto rozhodnutie. Túto povinnosť má najmä
vtedy, ak rozhodol odlišne od ustálenej príp. publikovanej judikatúry, rozhodnutí
vyšších súdov ak tým argumentuje účastník konania.
6) Ak argumenty účasníka konania môžu mať vplyv na rozhodnutie vo veci samej súd
je povinný sa s nimi vyrovnať a uviesť dôvody prečo ich prijal, prípadne prečo ich
odmietol.
7) Samotné skonštatovanie súdu, že argument účastníka konania je irelevantný pre
rozhodnutie nepostačuje, súd je povinný vždy v odôvodnení ho vyvrátiť alebo aspoň
spochybniť.
8) Taktiež je súd povinný vždy odôvodniť prečo niektorý dôkaz odmietol alebo prečo ho
považuje za nevierohodný.
9

ZÁVER
Pri skúmaní aplikačných problémov súvisiacich s výrokom, ale najmä odôvodnením
súdneho rozhodnutia podľa Občianského súdneho poriadku sa v súčasnosti môžeme
v súdnej praxi stretnúť s množstvom nedostatkov. V mnohých prípadoch súd v odôvodnení
rozhodnutia len opíše skutkový stav, uvedie citáciu konkrétneho ustanovenia právneho
predpisu a potom len skonštatuje, že z daných ustanovení ,,vyplýva“ konkrétny záver,
nedostatkom čoho je uvedenie dôvodov, na základe ktorých súd použil citované ustanovenia
právneho predpisu a prečo ich aplikoval práve týmto spôsobom. Ďalším častým aplikačným
problémom je nekonzistentnosť súdneho rozhodovania súdov toho istého stupňa, ale
dokonca aj senátov toho istého súdu v obdobných prípadoch. Dokonca sa môžeme stretnúť
aj s prípadom, keď rozhodnutie je vnútorné rozporné. Existujú však aj rôzne iné aplikačné
problémy s ktorými je možné sa stretnúť v praxi súdov.
Z dôvodu vyššie uvedených problémov, resp. nedostatkov je rozhodujúce najmä to
aké požiadavky na argumenty v rozhodnutí si vyžaduje judikatúra Ústavného súdu SR ale
tiež judikatúra Európského súdu pre ľudské práva. V praxi sa význam judikatúry odráža
najmä v oprávnení Ústavného súdu SR preskúmať ústavnosť súdných rozhodnutí
všeobecných súdov. Ústavný súd SR vydal značné množstvo rozhodnutí zrušujúcich súdne
rozhodnutia všeobecných súdov pretože neboli odôvodnené vôbec alebo boli odôvodnené
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nedostatočne a následkom toho bolo porušenie práva na spravodlivý proces zakotveného
v čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
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DRUHY ROZHODNUTÍ V KONANÍ O DEDIČSTVE
Pavol Šmondrk
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Primárnym cieľom tohto príspevku je poskytnúť jeho čitateľom, ale aj samotnému
autorovi ucelený pohľad na problematiku spojenú s otázkou dedičského práva, konkrétne
rozhodnutí v konaní o dedičstve. V príspevku sú rozobraté tri druhy rozhodnutí v konaní
o dedičstve, a to: Uznesenie o schválení prípadne neschválení dohody o prenechaní
predlženého dedičstva na úhradu dlhov veriteľov, Uznesenie o dedičstve a Osvedčenie
o dedičstve. Autor bližšie rozoberá ich obsahovú, ale aj formálnu stránku, a taktiež popisuje
procesnoprávne predpoklady ich vydania.
Kľúčové slová: dedičské právo, dedičstvo, uznesenie, rozhodnutie, osvedčenie, dedič
Abstract: The primary objective of this paper is to provide its readers, but the author himself
holistic view of the problems associated with the issue of succession law, in particular the
decision in probate proceedings. This paper discussed three types of decisions in probate
proceedings, namely: Resolution on the approval of non-approval agreement to relinquish the
prolonged inheritance to pay debts creditors Order of Succession and certificate of
inheritance. Author further discusses their content but also the formal aspect, and also
describes the procedural prerequisites of issue.
Key words: probate law, inheritance, order, decision, certificate, heir
1

ÚVOD
Smrť osoby, prípadne jej vyhlásenie za mŕtvu je považované za objektívnu právnu
skutočnosť, ktorej následkom je vznik nových občianskoprávnych vzťahov. Konanie
o dedičstve predstavuje jednu z najvýznamnejších agend, ktoré sa uskutočňujú v rámci
osobitných občianskoprávnych konaní. Je nevyhnutné uvedomiť si, že samotné dedičské
konanie je veľmi komplikovaný a mnohokrát aj časovo náročný proces, v ktorom sa riešia
nielen čisto osobné právne otázky. V konaní o dedičstve je potrebné osobitne citlivo
harmonizovať tak spoločenské, ako aj subjektívne občianske záujmy. Primárnou funkciou
a cieľom dedičského konania je upevňovať zákonnosť na území Slovenskej republiky, brať
ohľad na zabezpečenie ochrany všetkých foriem vlastníctva, ale aj na ochranu osobných
a majetkových práv. Zachovávanie a ochrana týchto princípov je zakotvená už v samotnej
Ústave SR, a to v článku 20 odsek 1, kde sa hovorí, že: „Každý má právo vlastniť majetok.
Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Dedenie sa
zaručuje.“
Platná hmotnoprávna úprava týkajúca sa dedičského práva vychádza z ustanovení
Občianskeho zákonníka, kde je uvedené, že dedičstvo sa nadobúda na základe právnej
skutočnosti, ktorou je smrť poručiteľa. Hmotnoprávna úprava dedenia je upravená v siedmej
časti Občianskeho zákonníka a je rozdelená do piatich hláv, ktoré na seba obsahovo
nadväzujú. Dedenie je z tohto hľadiska upravené v ustanoveniach § 460 až 487 Občianskeho
zákonníka. Samotné konanie o dedičstve môžeme zaradiť do konaní patriacich do právomoci
civilných súdov. Procesnoprávna úprava konania o dedičstve je obsiahnutá v piatej hlave
tretej časti Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP") medzi osobitnými - nesporovými
konaniami. Odčlenenie osobitných konaní do systematicky samostatnej časti je odôvodnené
odlišnou povahou hmotnoprávnych vzťahov, v ktorých sa nachádzajú ich nositelia. To sa
neskôr prejavuje v poskytnutí právnej ochrany týmto vzťahom vo forme zásahu štátu na
základe zvýšenej iniciatívy orgánov justície, ale v neposlednom rade aj na procesnoprávnej
úprave a odlišnom uplatnení primárnych procesných princípov a zásad a z toho vyplývajúcich
inštitútov a úkonov. Dedičské právo procesné upravuje postup súdu, notára ako súdneho
komisára, ale aj účastníkov v konaní o dedičstve tak, aby bola v plnej miere zabezpečená
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spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov dedičov s cieľom vykonať a uplatniť
poručiteľovu poslednú vôľu. Procesnú stránku dedičského konania upravuje aj zákon číslo
323/1992 Z.z. o notároch a notárskej činnosti. Notári sa podieľajú na prejadnaní a v taxatívne
vymedzených prípadoch aj na rozhodnutí v konaní o dedičstve. Táto spolupráca notárov
a civilných súdov na prejdenaní a predovšetkým rozhodnutí v dedičskom konaní je notárom
ustanovená zákonom a jedným z dôvodov takéhoto postupu je hlavne neúmerná dĺžka trvania
týchto konaní a z toho vyplývajúca nežiaduca právna neistota v majetkových vzťahoch po
poručiteľovi pre jeho dedičov. Notár je oprávnený realizovať nielen úkony, ktoré smerujú
k vydaniu osvedčenia o dedičstve, ale aj úkony spojené s priebehom dedičského konania.
Primárnym cieľom tohto príspevku je však poskytnúť ucelený pohľad na problematiku
spojenú s otázkou dedičského práva, konkrétne samotných rozhodnutí v konaní o dedičstve.
Druhy rozhodnutí v dedičskom konaní môžeme systematicky časovo rozdeliť do štyroch
samostatných skupín, a to:
a) rozhodnutia vydané v priebehu konania,
b)

čiastkové rozhodnutia v dedičskom konaní,

c)

záverečné rozhodnutia v dedičskom konaní,

d)

uznesenie o nariadení likvidácie spoločnosti.

Medzi najčastejšie vyskytujúce sa rozhodnutia v konaní o dedičstve môžeme zaradiť
napríklad:
uznesenie o začatí konania,
uznesenie o zastavení konania,
uznesenie o spornosti v otázke dediča a jeho dedičského práva,
uznesenie, ktorým sa ukladá dedičovi, u ktorého je dedičské právo menej
pravdepodobné, podanie žaloby na uplatnenie jeho práva,
uznesenie o vymedzení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré
nebolo vyporiadané ani dohodou a ani rozhodnutím súdu, a určenie toho, čo patrí do
dedičstva a čo pozostalému manželovi,
uznesenie o schválení prípadne neschválení dohody o prenechaní predĺženého
dedičstva na úhradu dlhov veriteľov,
uznesenie o dedičstve,
uznesenie o nariadení likvidácie dedičstva,
osvedčenie o dedičstve.
2

VYBRANÉ DRUHY ROZHODNUTÍ V KONANÍ O DEDIČSTVE
Vzhľadom na účel a cieľ príspevku svoju pozornosť sústreďujem na tri, z môjho
pohľadu, najvýznamnejšie, rozhodnutia v konaní o dedičstve, a to: uznesenie o schválení,
prípadne neschválení dohody o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov veriteľov,
uznesenie o dedičstve a osvedčenie o dedičstve.
2.1

Uznesenie o schválení, prípadne neschválení dohody o prenechaní predĺženého
dedičstva na úhradu dlhov veriteľov
Ustanovenie § 175p ods. 1 a 2 OSP uvádza že: „Účastníci sa môžu dohodnúť o tom,
že predlžené dedičstvo sa prenechá veriteľom na úhradu dlhov. Táto dohoda podlieha
schváleniu súdu, ktorý dohodu schváli, ak neodporuje zákonu; ak dohodu neschváli,
pokračuje sa v konaní po právoplatnosti rozhodnutia. Ak sa po právoplatnom skončení
konania objaví ďalší majetok, postupuje sa podľa odseku 1. Ak zostane majetkový prebytok,
prejedná ho súd ako dedičstvo.“
Dedičstvo je predlžené v prípade, ak je všeobecná cena majetku nižšia ako výška
dlhov, čiže pasíva prevyšujú aktíva. Ak je dedičstvo predlžené zákon dáva možnosť uzatvoriť
dohodu, ktorou sa dedičstvo prenechá veriteľom. Odporúča sa, aby nedochádzalo k uzavretiu
dohody dedičov s poručiteľovými veriteľmi bez predchádzajúcej konvokácie veriteľov, a to
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z toho dôvodu, že v takom prípade dediči ručia za poručiteľove dlhy celým svojim majetkom.
„Na návrh dedičov vydá súd uznesenie, v ktorom vyzve veriteľov, aby mu oznámili
svoje pohľadávky v lehote, ktorú v uznesení určí, a poučí ich o tom, že dedičia
nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky včas neoznámili, pokiaľ je uspokojením
pohľadávok ostatných veriteľov vyčerpaná cena dedičstva, ktoré dedičia nadobudli.
Uznesenie súd uverejní vyvesením na úradnej tabuli súdu.“
Dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.
Konvokácia, prípadne výzva veriteľom, aby oznámili svoje pohľadávky, prichádza do úvahy
len v prípade, že existuje predpoklad, že pasíva dediča prevyšujú aktíva, z čoho vyplýva, že
dedičstvo je predlžené. V prípade, že konvokácia potvrdí predlženie dedičstva, je možné
zaoberať sa otázkou dohody veriteľov a dedičov o prenechaní predlženého dedičstva na
úhradu dlhov podľa ustanovenia § 175p OSP alebo o likviádácii dedičstva v zmysle
ustanovenia § 175t OSP. V odbornom článku uverejnenom v Ad Notam č. 3/1999 je uvedené,
že: „Dohodou o přenechání předluženého dědictví věřitelům musí uzavírat na jedné straně
všichni dědici zůstavitele a na druhé straně všichni věřitelé, jejichž pohledávky byli zařazeny
do pasiv dědičství. Z dohody musí být zřejmé, co který z věritelů takto z dedičství nabývá
(které jednotlivé majetkové položky, popřípadě jaký spoluvlastnický podíl). Není-li v této
dohodě uvedeno, co má který věřitel nabýt, je neúčinná a nemůže být soudem schválená.“
Bez konvokácie veriteľov sa neodporúča uzatvoriť dohodu o prenechaní predlženého
dedičstva. Z právnej úpravy však priamo nevyplýva, že uvedený postup je možné uplatniť
i v prípade, ak štát nadobudne dedičstvo formou odúmrti. Existuje však domnienka, že takisto
je zvolanie veriteľov dôvodné v prípade, ak dedičstvo prešlo na štát formou odúmrti
a predpokladá sa postup podľa ustanovenia § 471 ods. 2 OZ – likvidácia dedičstva. Tento
postup treba považovať ako ochranu dedičov, ale aj ako ochranu štátu voči veriteľom, ktorí
neprihlásia svoje pohľadávky. Neoznámené pohľadávky nebudú súčasťou predmetu dohody
o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov veriteľov, ak je cena dedičstva
vyčerpaná na úhradu pohľadávok, ktoré boli oznámené. Nakoľko je konvokácia, teda výzva
veriteľov, možná len na návrh dedičov, je adekvátne, aby súdny komisár poučil dedičov
o možnosti, výhodách a následkoch tejto výzvy. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že konvokácia
je podmienená podaním návrhu dedičov, a aj keď štát v prípade odúmrti nie je dedičom,
podľa ustanovenia § 472 ods. 1 OZ zodpovedá za dlhy poručiteľa ako aj za náklady spojené
s pohrebom totožne ako dedič. Treba sa však domnievať, že bude rovnako legitimovaný na
podanie návrhu. Túto skutočnosť potvrdzuje i rozsudok č. 34/1976 v ktorom je uvedené:
„Pokud jde o postup podle ustanovení § 36 not. řádu (nyní podle ustanovení § 175n), nelze
považovat za správnou praxi, při níž státní notářství (nyní soud)vyzývá vyhláškou věřitele ve
všech případech, v nichž dědictví připadá státu. Notářský řád (nyní OSŘ) nezná generální
návrh bez vztahu k určité projednávané věci. I stát je povinen v každé jednotlivé věci podat
návrh na svolání věřitelů. V prípade, že je návrh podaný, súd je povinný vydať verejnú
vyhlášku vo forme uznesenia, ktorá bude obsahovať výzvu neznámemu počtu veriteľov, aby
oznámili súdnemu komisárovi svoje pohľadávky a ich výšku, čiže rozsah, určenie lehoty,
v ktorej je potrebné oznámenie realizovať, poučenie, že dedičia nezodpovedajú tým
veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili, ak uspokojením veriteľov, ktorí svoje
pohľadávky oznámili, bude majetok patriaci do dedičstva už vyčerpaný.
Z hľadiska formy môžeme konštatovať, že ide o uznesenie ktoré môže vydať aj súdny
komisár. Uznesenie sa doručí účastníkom konania ako i veriteľom, ktorí sú známy, a taktiež
sa uverejní na úradnej tabuli súdu. Pre túto formu zverejnenia platí, že pätnástym dňom
vyvesenia bolo rozhodnutie doručené tým účastníkom, ktorí nie sú súdu známi ako aj tých,
ktorých pobyt nie je známy. Konvokačné uznesenie je možné vydať hneď, keď je okruh
dedičov známy. Nemusí nasledovať až po konštatovaní predlženia a vydania uznesenia
v zmysle ustanovenia § 175o OSP. Táto výzva, ktorá je adresovaná veriteľom je možná už
vtedy, keď výsledky doterajšieho priebehu konania a zostavenia súpisu pasív a aktív
dedičstva potvrdzujú vyčíslenie dedičstva, ktoré je predlžené. Pri prihlasovaní pohľadávok
veriteľov je postačujúca ústna forma. V tomto štádiu nie je veriteľ povinný preukazovať
oprávnenosť a existenciu pohľadávky, to však musí v čase, keď sa uzatvára dohoda
o prenechaní predlženého dedičstva alebo pri nariadení likvidácie dedičstva. Po realizácii
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tejto výzvy však už dedičia nebudú zodpovedať za neprihlásené dlhy, hoci sa na základe
tejto výzvy prihlásia veritelia, ktorí majú nevýhodnejšie postavenie a tí budú ďalším
procesným zákonným postupom uspokojení oproti ostatným veriteľom s výhodnejším
poradím (postavením), ktorých pohľadávky nezaniknú, no u dedičov si ich už nebudú môcť
uplatniť.
V prípadoch, že konvokácia veriteľov bola vykonaná a prednostný veriteľ si svoju
pohľadávku neprihlásil, nemá nárok na jej uspokojenie po vyčerpaní hodnoty nadobudnutého
dedičského podielu, pretože miera zodpovednosti dediča bola vykonanou konvokáciou
obmedzená. Iba v prípade ak k uzavretiu takejto dohody nedôjde, je možné brať do úvahy
likvidáciu dedičstva. Súdny komisár by mal vynaložiť tak svoje odborné znalosti ako
i schopnosti na to, aby medzi dedičmi a veriteľmi došlo ku konsenzu pri uzavretí tejto
dohody. Touto možnosťou by sa tak predišlo procesu zdĺhavej likvidácie dedičstva, ktorá je
upravená v ustanovení § 175t OSP. Oprávnení na uzavretie dohody sú na jednej strane
dediči poručiteľa (prípadne jeden dedič) a na strane druhej veritelia poručiteľa (prípadne
jeden veriteľ), avšak len tí veritelia, ktorých pohľadávky sú zaradené do pasív dedičstva,
prípadne štát, ak mu dedičstvo má pripadnúť podľa ustanovenia § 462 OZ. Títo veritelia,
prípadne štát, ktorému má pripadnúť dedičstvo sa pri uzatváraní dohody stávajú účastníkmi
konania, a to v zmysle ustanovenia § 175b OSP, druhá veta. Táto dohoda musí byť určitá
a zrozumiteľná, hlavne pokiaľ ide o rozsah nadobudnutého dedičstva resp. o nadobudnutí
dedičstva iným spôsobom ako podľa zásad rozvrhu speňažovania dedičstva pri jeho
likvidácii, napríklad že celé dedičstvo nadobudne jeden veriteľ. Táto dohoda podlieha
súdnemu schváleniu.
Súd túto dohodu neschváli v prípade, že odporuje zákonu, najčastejšie však vtedy, ak
nie sú splnené predpoklady na prenechanie dedičstva veriteľom, pretože dedičstvo nie je
predlžené, ale i v tom prípade, ak je na prospech veriteľov uspokojenie pri likvidácii
dedičstva. Súd dohodu neschváli aj v prípade, že je neurčitá a podobne. Nevylučuje sa, že
dohoda môže byť taktiež súčasťou osvedčenia o dedičstve. Uznesenie sa v tomto prípade
doručuje všetkým účastníkom, teda dedičom, veriteľom, prípadne štátu. Proti tomuto
uzneseniu nie je odvolanie prípustné. Právoplatnosťou uznesenia o schválení dohody sa
konanie o dedičstve končí. V tomto prípade dochádza zo strany veriteľov k nadobudnutiu
vlastníckeho práva na základe rozhodnutia súdu a nie z titulu dedenia. Ak súd, prípadne
súdny komisár dohodu neschváli, pokračuje sa v dedičskom konaní. Z toho vyplýva možnosť
uzavrieť novú dohodu, ktorá ako tá predchádzajúca, podlieha schvaľovaciemu procesu súdu,
alebo schváleniu súdnym komisárom. Ak nastane situácia, že sa po právoplatnom skončení
konania o dedičstve objavia ďalšie aktíva, pričom už schválenou dohodou došlo
k uspokojeniu všetkých veriteľov v plnom rozsahu, prejednajú sa tieto aktíva ako dedičstvo
(novoobjavený majetok). V prípade, že schválenou dohodou nedošlo k uspokojeniu všetkých
veriteľov, prípadne nedošlo k uspokojeniu ich pohľadávok v plnom rozsahu, môže sa tento
novoobjavený majetok stať predmetom ďalšej dohody o prenechaní dedičstva veriteľom.
2.2

Uznesenie o dedičstve
Uznesenie o dedičstve sa považuje za rozhodnutie meritórne, čiže rozhodnutie vo veci
samej a spravidla sa jeho vydaním dedičské konanie končí. Uznesenie o dedičstve vydá súd,
nie súdny komisár. Na návrh súdneho komisára ho však súd vydať môže. Účastníkom
konania sa toto uznesenie doručuje do vlastných rúk. Právoplatné uznesenie sa doručuje
i príslušnej správe katastra z dôvodu vykonania zápisu. Uznesenie sa doručuje poštou, a to
na adresu, ktorú uviedol účastník v návrhu, prípadne na inej písomnosti napr. v zápisnici
z predbežného vyšetrenia, pokiaľ neoznámi súdnemu komisárovi inú adresu na doručovanie
písomností. V prípade, že účastník konania (fyzická osoba) neuviedol svoju adresu na
doručovanie, tak sa mu doručuje na adresu trvalého pobytu. Proti uzneseniu o dedičstve je
prípustné odvolanie v zmysle ustanovenia § 201 a nasl. OSP. Je nevyhnutné aby uznesenie
obsahovalo všeobecné náležitosti podľa ustanovenia § 169 OSP, ktorými sú: uvedenie súdu,
ktorý ho vydal, označenie účastníkov a veci, výrok, odôvodnenie, poučenie o odvolaní, deň
a miesto vydania uznesenia. Uznesenie súdu, ktoré sa týka vlastníckych alebo iných práv
k nehnuteľnostiam, okrem toho musí zahŕňať údaje potrebné pre zápis do katastra
nehnuteľností. V uznesení nemôže chýbať výrok o odmene súdneho komisára, z ktorého

285

musí byť zrejmé, akú čiastku musí zaplatiť každý z účastníkov dedičského konania a v akej
lehote. V odôvodnení uznesenia nesmie absentovať ako sa táto odmena vypočítala, teda je
potrebné uviesť konkrétny predpis upravujúci výpočet výšky odmeny notára. Taktiež môže
obsahovať informáciu na aký účet sa má uvedená čiastka uhradiť. Rozsudok NS ČR č.
24/2000 hovorí, že: „Ak súd rozhodne o tom, že dedičstvo pripadá štátu (§462 OZ), odmenu
notára a jeho hotové výdavky je povinný zaplatiť za štát (§ 140 ods. 3 druhá veta
OSP)príslušný okresný súd, ktorý notára poveril, aby ako súdny komisár vykonal úkony
v konaní o dedičstve.“ Odôvodnenie uznesenia ďalej obsahuje z akých skutkových zistení
a z akých zákonných ustanovení súdny komisár vychádzal. Právoplatné uznesenie
o dedičstve sa stáva exekučným titulom len pre pohľadávku medzi dedičmi (v prípade, že sa
navzájom vyplácajú), ďalej pre náhradovú pohľadávku z bezpodielového spoluvlastníctva
manželov a pre súdny poplatok a odmenu a náhradu hotových výdavkov súdneho komisára.
Túto skutočnosť potvrdzuje aj Soudní judikatura č. 24/1997 kde je uvedené: „Uznesenie
o dedičstve nie je rozhodnutím, na základe ktorého by dedič bez ďalšieho mohol exekúciou
vymáhať pohľadávku poručiteľa voči jeho dlžníkovi.“ Spôsoby upravujúce možnosti
rozhodnutia súdu sú komplexne upravené v zákone. Ide o tieto spôsoby:
súd potvrdí nadobudnutie dedičstva jedinému dedičovi, pričom sa môže jednať o dediča
zo zákona, alebo o dediča zo závetu, prípadne môže ísť o maloletého dediča alebo
o osobu, ktorá má ustanoveného opatrovníka. Z dôvodu, že ide o jednoduchý postup nie
je nutné nariadenie pojednávania. No i v takomto prípade súd môže nariadiť
pojednávanie z dôvodu, ak je nevyhnutné vykonať dokazovanie (o rozsahu majetku
patriaceho do dedičstva, o všeobecnej cene majetku) alebo z dôvodu hospodárnosti.
Dedičské konanie s jediným dedičom môže byť ukončené vydaním osvedčenia
o dedičstve v zmysle ustanovenia § 175 zca OSP.
súd potvrdí, že dedičstvo, ktoré nenadobudol žiaden dedič, pripadlo štátu (§462 OZ).
Štát však nadobúda dedičstvo nie z titulu dedenia, ale pripadne mu ako odúmrť (caduca
bona). Rovnaký postup je možný aj v prípade, ak poručiteľ časť majetku odkázal
závetným dedičom, ale nemá dedičov zo zákona. Na štát potom z titulu odúmrti
prechádza majetok, o ktorom v závete poručiteľ nerozhodol. Táto možnosť môže nastať
i vtedy, ak sa závet vzťahuje na celé dedičstvo, ale je čiastočne nulitný. Nakoľko v tomto
prípade štát nie je dedičom, nemá možnosť uzavrieť o zvyšnej časti majetku dohodu
o vyporiadaní dedičstva. Avšak nie je vylúčené, aby bola uzavretá dohoda sui generis,
a to v prípade, že by bola výhodná rovnako pre závetných dedičov, ako aj pre štát.
V tomto prípade sa taktiež nevyžaduje nariadenie pojednávania.
súd schváli dohodu o vyporiadaní dedičstva v prípade, že táto dohoda neodporuje
zákonu alebo dobrým mravom v zmysle ustanovenia § 482 OZ. Podmienkou uzavretia
dedičskej dohody je existencia minimálne dvoch dedičov. V prípade, že je dedičom
jedná osoba, ktorá dedí napr. ako syn poručiteľa a zároveň ako právny nástupca po
nebohej manželke, tak nemôže sama so sebou uzavrieť dohodu, avšak výrokovú časť
rozhodnutia je nevyhnutné štylizovať ako potvrdzujúce uznesenie o dedičstve.
K uzavretiu dohody je nutný konsenzus, teda súhlas všetkých dedičov (tak zákonných
ako i závetných), respektíve ich zástupcov. Nepostačujúcou je však skutočnosť, že
väčšina dedičov s dohodou súhlasí, ak aspoň jeden dedič s dohodou nesúhlasí.
Formálne potvrdenie súhlasu s dohodou o vyporiadaní dedičstva sa preukáže až
podpisom účastníkov na listine, ktorá obsahuje jej znenie (predovšetkým zápisnica
z pojednávania a osvedčenie o dedičstve). Dohoda však musí obsahovať a zahŕňať
všetok známy majetok, ktorý patrí do dedičstva (nielen niektorej jeho časti). Napriek
tomu dedičská dohoda ponúka dedičom široké dispozičné právomoci. Taktiež dohoda,
podľa ktorej by jeden z dedičov nenadobudol z dedičstva nič, nie je v rozpore s dobrými
mravmi. S predchádzajúcim súhlasom veriteľov môže byť zmyslom dohody aj dohoda
o zodpovednosti za pasíva poručiteľa. V prípade, že sa k takejto dohode nepristúpi, platí
ustanovenie § 470 ods. 2 OZ, v ktorom je uvedené, že ak je viac dedičov, zodpovedajú
za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva
nadobudli, k celému dedičstvu. Dedičskú dohodu je však možné až do právoplatného
skončenia dedičského konania meniť, odvolávať alebo ju nahradiť novou dohodou. Ak
nastane prípad, že súd dedičskú dohodu uznesením neschváli, je možné pokračovať
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v konaní až po právoplatnosti takéhoto uznesenia. V ďalšom konaní je možné pokúsiť
sa o uzavretie novej dedičskej dohody, prípadne sa dedičstvo nadobudne na základe
dedičských podielov. V praxi však k neschváleniu dohody prichádza len výnimočne
nakoľko súdny komisár vedie účastníkov dedičského konania k uzavretiu takej dohody,
ktorú je možné schváliť. Ak nastane situácia, že dedičom je maloleté dieťa, alebo osoba,
ktorá má ustanoveného opatrovníka (účastník bez procesnej spôsobilosti), je
podmienkou schválenia takejto dohody rozhodnutie príslušného (poručenského) súdu,
že dohoda je v záujme týchto osôb. Túto skutočnosť uvádza aj rozhodnutie č. 67/1970
v ktorom je uvedené, že: „Právny úkon uzavretia dohody urobený zástupcom dedičom,
ktorý nemá sám spôsobilosť na právne úkony, potrebuje pre svoju platnosť vždy
schválenie opatrovníckym súdom. Pokiaľ nie je právny úkon uzavretia dohody urobený
zástupcom maloletého dediča právoplatne schválený súdom starostlivosti o maloleté
deti, nie je ešte perfektný a štátne notárstvo (teraz súd)nemôže prikročiť k schváleniu
dohody dedičov.“ Z toho vyplýva, že po podpísaní dohody pred súdnym komisárom
tento predloží vec miestne príslušnému okresnému súdu (súdom) na schválenie
právnemu úkonu zákonného zástupcu alebo opatrovníka. Dohoda sa stáva právne
perfektnou a je možné jej schválenie súdom až schválením dohody „poručenským“
súdom. Opatrovník, ktorý bol dedičovi ustanovený na neznámom mieste, nie je
oprávnený uzavrieť za neho dedičskú dohodu.
súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov, v prípade ak medzi
účastníkmi nedôjde k dohode buď z dôvodu, že pri uzatváraní dohody nedospeli ku
konsenzu, alebo že ich dohodu súd neschválil. Dedičský podiel môže dedičovi
prináležať či už zo zákona, závetu, alebo z oboch titulov. K určitým zvratom v týchto
dedičských podieloch môže prísť iba pri započítaní na dedičský podiel. Dedičský podiel
každého dediča je možné vyjadriť slovne (napr. každý rovným dielom), percentom,
alebo zlomkom.
súd urobí vyporiadanie medzi dedičmi a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov nadobudol
v zmysle ustanovenia § 484 OZ. V tomto prípade taktiež súd nemôže rozhodnúť
svojvoľne, ale musí vziať do úvahy predovšetkým to, ktorý z dedičov má najlepšie
predpoklady na hospodárenie s takouto vecou prípadne právom. Následne musí vziať
do úvahy reálne užívanie niektorých vecí dedičmi ešte za života poručiteľa a taktiež už
existujúcu veľkosť spoluvlastníckych podielov ako aj efektívny spôsob využitia veci.
O tomto vyporiadaní je možné uvažovať v prípade, ak dochádza k drobeniu pôdy pod
rozsah stanovený zákonom ( č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom) alebo keď je súd resp. súdny komisár viazaný hmotnoprávnou
úpravou zániku spoločného nájmu bytu podľa ustanovenia § 707 ods. 2 a 3 OZ. Tieto
prípady sú obsiahnuté v poznámke pod čiarou k tomuto ustanoveniu, ale nakoľko
odkazová poznámka nie je súčasťou právneho predpisu, z čoho vyplýva skutočnosť, že
nemá normatívny charakter, je možné týmto spôsobom vyporiadať dedičstvo aj pri
ďalších prípadoch, ktoré sa opierajú o hmotné právo, napr. spoločné nehnuteľnosti
pozemkových spoločenstiev tzv. urbárske nehnuteľnosti, prípadne ďalších, ktoré
prinesie samotná aplikačná prax.
súd neschváli dohodu o vyporiadaní dedičstva a potvrdí nadobudnutie dedičstva
v zmysle dedičských podielov prípadne vykoná vyporiadanie medzi dedičmi a potvrdí, čo
ktorý dedič nadobudol. Príčinou, prečo súd dohodu neschváli, je jej priamy rozpor so
zákonom prípadne dobrými mravmi. Takýto postup je opodstatnený najmä vtedy, ak
dohodu neuzavrú všetci dedičia alebo ak sa týka nárokov, ktoré vzniknú dedičom až
v budúcnosti, alebo majetku, ktorý sa má objaviť v budúcnosti.

Účel dedičského konania, ktoré sa považuje a chápe ako nesporové konanie, nie je
v rozpore, ak je súčasťou uznesenia o dedičstve aj uznesenie o určení majetku, ktorý mal
poručiteľ s pozostalým manželom v bezpodielovom spoluvlastníctve a o jeho vyporiadaní
v zmysle ustanovenia § 175l OSP, a taktiež uznesenie o určení všeobecnej ceny majetku,
výšky dlhov a čistej hodnoty dedičstva v zmysle ustanovenia § 175o OSP. Takéto uznesenie
obsahuje vo výrokovej časti viacero rozhodnutí.
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2.3

Osvedčenie o dedičstve
Osvedčenie o dedičstve patrí k osobitným druhom rozhodnutia o dedičstve, ktoré je
oprávnený vydať len notár ako súdny komisár (prípadne notársky kandidát), nie však súd.
Vydaním osvedčenia o dedičstve sa dedičské konanie považuje za ukončené, nakoľko
osvedčenie o dedičstve sa považuje za rozhodnutie vo veci samej v zmysle ustanovenia §
175s ods. 1 OSP. Inštitút osvedčenia o dedičstve bol zavedený novelou OSP (Zákonom č.
232/1995 Z.z.) účinnou od 1.12.1995. Od tohto času osvedčenie o dedičstve predstavuje
najfrekventovanejší spôsob akým sa konanie o dedičstve končí. Rovnako ako uznesenie
o dedičstve má aj osvedčenie o dedičstve deklaratórny charakter ku dňu smrti poručiteľa.
Osvedčenie o dedičstve je prípustné vydať za splnenia týchto zákonom taxatívne
vymedzených predpokladov:
môže ho vydať iba notár, ktorý má na vydanie tohto osvedčenia poverenie súdu,
prípadne jeho notársky kandidát, v prípade že ho notár písomne poveril výkonom činnosti
podľa OSP;
účastníci dedičského konania s vydaním osvedčenia vopred vyjadrili súhlas, pričom tento
súhlas musia dať písomne, ústne do zápisnice alebo, a to najčastejšie, je ich súhlasný
prejav vôle uvedený priamo v osvedčení o dedičstve. Ak nastane situácia, že súhlas
odmietne dať čo i len jeden z účastníkov konania, notár osvedčenie nevydá a postupuje
podľa ustanovenia § 175 zd OSP – Predpoklady pre rozhodnutie súdu;
je možné ho vydať len v nesporových veciach, ktoré taxatívne vymenúva zákon
(dedičstvo nadobudol jediný dedič, dedičstvo pripadlo štátu, došlo k vyporiadaniu
dedičstva dohodou, dedičia a veritelia poručiteľa uzavreli dohodu o prenechaní
predlženého dedičstva na úhradu dlhov). Posúdenie splnenia týchto predpokladov je
výlučne na notárovi. V prípade, že podmienky splnené sú, notár musí ukončiť dedičské
konanie vydaním osvedčenia. Ustanovenie ods. 2 demonštratívne vymedzuje výpočet
formálnych a obsahových náležitostí osvedčenia o dedičstve. Toto rozhodnutie zvyčajne
obsahuje i ďalšie náležitosti, a to predovšetkým:
právny titul dedenia, pri dedení zo zákona s uvedením príbuzenského pomeru
k poručiteľovi, prípadne dedičskej skupiny a s uvedením výšky dedičského podielu, ktorý
na dedičov pripadá,
poučenie a upovedomenie účastníkov o ich procesných právach a povinnostiach,
údaj o tom, že v dedičskom konaní dedič, ktorý nebol spôsobilý na procesné právne
úkony, bol v konaní zastúpený opatrovníkom alebo kolíznym opatrovníkom
s identifikáciou osobitného opatrovníckeho konania, ako i samotného rozhodnutia,
údaj o tom, že právny úkon opatrovníka (kolízneho opatrovníka) bol schválený
v osobitnom konaní, ako aj identifikáciu samotného rozhodnutia,
údaj o tom, že neznámy dedič na neznámom mieste boli zastúpení opatrovníkom,
údaj o tom, že ide o náhradné (dodatočné) dedičské konanie, a identifikácia rozhodnutia,
ktorým sa skončilo predchádzajúce konanie,
spôsob ohodnotenia predmetov dedičstva,
hodnotu nadobudnutých dedičských podielov jednotlivých dedičov a pod.
V prípade, ak v osvedčení o dedičstve absentuje niektorá z obligatórnych náležitostí,
považuje sa za neplatné. Keď je predmetom dedičstva nehnuteľnosť musí mať osvedčenie
o dedičstve náležitosti podľa ustanovenia § 42 KZ, predovšetkým presné označenie
účastníkov práv k nehnuteľnostiam ako aj označenie nehnuteľností v súlade s katastrálnym
zákonom. Určito a jednoznačne označiť dedičov je vhodné v každom dedičskom rozhodnutí,
nakoľko toto slúži ako doklad o dedičskom práve a môže byť použité taktiež pri uplatňovaní
práv a právnych nárokov v iných konaniach (napr. plnenie z poistenia). Vydaniu osvedčenia
o dedičstve predchádza riadne dedičské konanie tak, ako keby bolo ukončené súdnym
uznesením. Osvedčenie o dedičstve musí byť doručené všetkým účastníkom dedičského
konania, resp. ich zástupcom. Nakoľko účastníci konania alebo ich zástupcovia sú prítomní
na ústnom pojednávaní, teda aj pri vyhotovovaní osvedčenia o dedičstve (keďže musia túto
listinu podpísať), súdny komisár takmer vždy v záujem rýchlosti a hospodárnosti konania vydá
rovnopis osvedčenia o dedičstve bezprostredne po pojednávaní. V prípade, že by k tomu
nedošlo, túto listinu je povinný účastníkovi doručiť. Ostatným osobám, odlišných od
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účastníkov konania (príslušnej správe katastra) doručuje toto osvedčenie súd. Po prevzatí
osvedčenia o dedičstve zákon účastníkom konania priznáva možnosť požiadať príslušný súd
v zákonom stanovenej lehote o pokračovanie v dedičskom konaní. O tejto možnosti sú
účastníci konania poučení priamo v osvedčení o dedičstve. Žiadosť nemusí byť odôvodnená
avšak musí spĺňať podmienky podania uvedené v ustanovení § 42 OSP a zároveň musí byť
adresovaná súdu alebo poverenému súdnemu komisárovi, ktorý je povinný ju bezodkladne
postúpiť súdu. Po splnení týchto zákonných podmienok stráca osvedčenie o dedičstve
platnosť a hľadí sa naň, ako keby nebolo vôbec vydané. Potom súd vec vráti poverenému
súdnemu komisárovi na ďalšie konanie. Súdny komisár ani účastníci konania nie sú obsahom
pôvodného osvedčenia o dedičstve viazaní. Nie je však vylúčené, aby opätovne uzavreli
rovnakú dohodu ako v pôvodnom osvedčení. Keď v ďalšom konaní budú znova splnené
podmienky na vydanie tohto rozhodnutia, notár vydá nové osvedčenie o dedičstve.
Späťvzatie žiadosti o pokračovanie v konaní o dedičstve zákon nepripúšťa. Keď žiadosť nie je
podaná vôbec, nie je podaná včas, nie je podaná osobou oprávnenou, resp. neobsahuje
všeobecné náležitosti pre podanie, osvedčenie o dedičstve nadobudne šestnástym dňom od
doručenia poslednému účastníkovi účinky právoplatného uznesenia o dedičstve. Tým je
konanie o dedičstve skončené a súd doložkou vyznačí právoplatnosť tohto rozhodnutia.
Zákon pripúšťa možnosť účastníkov konania vzdať sa práva na podanie žiadosti
o pokračovanie v konaní o dedičstve. V prípade, ak sa tejto možnosti vzdajú všetci účastníci
konania, osvedčenie o dedičstve nadobudne účinky odo dňa vzdania sa tohto práva
posledným účastníkom. Nakoľko je dedičské konanie konaním nesporovým, často sa stáva,
že všetci účastníci sa vzdajú tohto práva už po poučení o tejto možnosti. Právo požiadať súd
o pokračovanie v dedičskom konaní vzniká účastníkovi až prevzatím osvedčenia. Vzdať sa
tohto práva môže takisto až po vyjadrení súhlasu s obsahom osvedčenia a po jeho podpísaní.
Hneď potom notár môže túto skutočnosť (vzdanie sa práva) zaznamenať priamo v osvedčení
o dedičstve, ktoré nadobudne účinky právoplatného uznesenia o dedičstve dňom prevzatia
osvedčenia posledným účastníkom, najčastejšie teda v deň jeho vydania. V prípade, že sa po
vydaní osvedčenia o dedičstve zistí chyba v písaní, počítaní alebo iná zrejmá nesprávnosť,
doložkou sa vykoná jeho oprava pod skončený text listiny, ak s tým účastníci súhlasia.
Z dôvodu opätovného predvolávania všetkých účastníkov, možno priamo v osvedčení
o dedičstve splnomocniť jedného z nich (príp. inú osobu) na opravu možných chýb alebo
zrejmých nesprávností.
3

ZÁVER
Konanie o dedičstve je stále aktuálnou a rozvíjajúcou sa témou. Dôležitosť ako aj
význam dedičského konania vychádza tak z počtu prejednávaných vecí, ako aj zo zmyslu
a účelu, ktorý sa týmto konaním sleduje. Dedičské konanie je, ako som už vyššie spomenul,
nepretržite rozvíjajúcou sa oblasťou civilného práva procesného, ktorá v priebehu rokov
prešla výraznými zmenami. Dedičské právo prispieva k zabezpečeniu právnej istoty
a kontinuity v právnych vzťahoch. Hlavným a neopomenuteľným cieľom každého dedičského
konania je najmä upevňovanie zákonnosti, zabezpečovanie ochrany všetkých foriem
vlastníctva a v neposlednom rade i ochrana osobných a majetkových práv.
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DOKTRÍNA VYČERPANIA PRÁV V PRÁVE DUŠEVNÉHO
VLASTNÍCTVA
Radoslava Sláviková Geržová
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Právo duševného vlastníctva je jedným z najprogresívnejšie sa vyvíjajúcich oblastí práva.
Jednoznačne najväčšou výzvou pre tento systém práva je neustála schopnosť reagovať na
požiadavky spoločnosti charakterizovanej nástupom digitálnej éry, v rámci vývinu ktorej vyvstávajú
stále ďalšie otázky a problémy pri uplatňovaní tradičných koncepcií práva duševného vlastníctva.
Inštitút vyčerpania práva sa tak stáva predmetom nespočetných sporov, ako aj protichodných
názorov odborníkov, a to najmä na úrovni Európskej únie, v rámci ktorého je tento inštitút jednou zo
základných záruk fungovania voľného pohybu tovaru na jednotnom vnútornom trhu. Tento fakt
prispieva k tomu, že spracovanie témy vyčerpania práva v duševnom vlastníctve je zaujímavé aj z
hľadiska rozsiahlej judikatúry pochádzajúcej najmä z rozhodnutí Európskeho súdneho dvora.
Inštitút vyčerpania práva je jedným z mála právnych inštitútov, ktorý je zrodený z judikatúry
Európskeho súdneho dvora a až následne bol tento inštitút inkorporovaný do legislatívy.
Kľúčové slová: právo duševného vlastníctva, vyčerpanie práv, ochranná známka, dizajn, autorské
dielo
Abstract: Intellectual property law is one of the most progressive and advancing areas of law. The
single biggest challenge for this system of law is the constant ability to respond to the needs of
society brought about by the advent of the digital age, and the further it progresses the more there
are matters and issues in terms of the application of traditional intellectual property law concepts.
The exhaustion of rights doctrine has thus become the focus of numerous disputes and the
opposing opinions of experts, particularly at the European Union level where this doctrine is one of
the fundamental guarantees for the functioning of the free movement of goods on the internal
market. That is one of the reasons why the topic of exhaustion of rights in intellectual property is
interesting from the perspective of the extensive case-law stemming in particular from the rulings of
the European Court of Justice. The exhaustion of rights doctrine is one of the few legal doctrines to
first come out of the case-law of the European Court of Justice and only afterward be incorporated
into legislation.
Key words: intellectual property law, exhaustion of rights doctrine, trademark, design, copyright
work
1

ÚVOD
„...Právo majiteľa predmetu duševného vlastníctva udeľovať súhlas na verejné rozširovanie
originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva sa
vyčerpá prvým oprávneným predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva k príslušnému
1
predmetu práva duševného vlastníctva...“ Takto definuje profesor Vojčík v najvšeobecnejšej rovine
jeden z najpríznačnejších obsahových prvkov práva duševného vlastníctva, ktorý sa aplikuje na
väčšinu jeho predmetov - princíp vyčerpania práva.
Ako uvádza Adamová v článku Vyčerpanie práv v digitálnom prostredí, doktrína vyčerpania
práva predstavuje tradičnú koncepciu v systéme práva duševného vlastníctva, ktorej uplatnením
dochádza k zániku práva majiteľa predmetu duševného vlastníctva rozhodovať o ďalšom verejnom
rozširovaní predmetu jeho výlučných práv. V praxi to znamená, že po prvom oprávnenom predaji
alebo inom prevode vlastníckeho práva k originálu alebo rozmnoženine predmetu duševného
vlastníctva nie je nositeľ práva naďalej schopný kontrolovať, a tým pádom ani zabrániť ďalšiemu
rozširovaniu svojho ideálneho objektu, hoci všetky ostatné k nemu sa viažuce práva mu zostávajú
zachované. Princíp vyčerpania práva tak predstavuje výnimku zo zásady, že nositeľ výlučných
1

Pozri aj VOJČÍK P. a kol. Právo duševného vlastníctva. Plzeň, Aleš Čeněk, s.r.o., 2012, s. 141
a nasl., ISBN 978- 80-7380373
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osobnostných a majetkových práv má ako jediný výsadné právo rozhodovať o každom použití
2
svojho autorského diela alebo iného predmetu duševného vlastníctva.
2

SKÚSENOSTI V SLOVENSKEJ JUDIKATÚRE
Rozhodnutie spracovať problematiku vyčerpania práva bolo motivované najmä mojím
záujmom o systém práva duševného vlastníctva, prameniacim z mojej advokátskej praxe, v rámci
ktorej som riešila viacero prípadov z tejto oblasti práva. V jednom z týchto prípadov, ktorý bol
prelomový nielen v mojej advokátskej praxi, ale aj v slovenskom súdnictve, som sa zaoberala práve
inštitútom vyčerpania práva a jeho uplatňovaním pri strete s najvýznamnejšími osobnostnými
a majetkovými právami nositeľa práv k predmetu duševného vlastníctva. V tomto konkrétnom
prípade, ktorý sa stal predmetom búrlivej diskusie v kruhoch odborníkov v oblasti práva duševného
vlastníctva, ako aj v umeleckých kruhoch, sa podarilo vsunúť inštitút vyčerpania práva v duševnom
vlastníctve do rozhodovacej praxe súdov.
Konkrétne išlo o zákaz autora vyrábať a distribuovať na trh jeho autorského diela zhmotnené
vo vonkajšom vzhľade stomatologických súprav známeho stomatologického výrobcu. Tento prípad
vyvstal otázku súbehu autorskoprávnej a priemyselnoprávnej ochrany dizajnu a aj aplikáciu inštitútu
vyčerpania práva, keď súd riešil aj otázku, či sa pri autorských dielach, ktoré boli zmenené bez
súhlasu autora a teda bolo pri nich porušené právo autora na nedotknuteľnosť, dá odvolávať na
inštitútu vyčerpania práva. Skutočnosť bola taká, že súdy mali problém porozumieť uvedenej
doktríne, v podstate sa ňou ani nezaoberali. Z pohľadu práva je však rozhodné, či autor udelil či
súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny.
Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s
autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákona“),
právo autora udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny
zaniká pre územie členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom
hospodárskom priestore prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k
originálu diela alebo k jeho rozmnoženine na území členského štátu alebo zmluvného štátu, a to pre
originál diela a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom tohto predaja alebo iného prevodu
vlastníckeho práva. Z uvedeného potom vyvstáva otázka, čo ak boli predmetom prvého prevodu
diela, ktoré nie sú originálom autorského diela, ale sú akýmisi nedovoleným spojením viacerých
prvkov (niektorých autorských a iných vyhotovených bez súhlasu autora alebo bez autorskej
3
korektúry). Je zrejmé, že autor nedal súhlas na prvý prevod takéhoto pozmeneného diela, a preto
by sa zrejme jeho právo nevyčerpalo. V danom spore, ako som už uviedla vyššie, sa však súd
vôbec princípom vyčerpania nezaoberal. V spore súd vydal predbežné opatrenie, ktorým výrobcovi
zakázal distribuovať pozmenené výrobky na trh, ale v odôvodnení sa doktrína vyčerpania práva
nespomína, a to napriek námietky protistrany v odvolacom a dovolacom konaní.
Domnievam sa však, že vyčerpanie práva sa vzťahuje vždy ku konkrétnemu a špecifickému
predmetu práv a preto by súd nemal prihliadnuť v prípade porušenia práva na nedotknuteľnosť
autorského diela, t.j. nie je na mieste hovoriť o vyčerpaní práva, pretože účelom vyčerpania práva je
rovnováha medzi slobodou pohybu tovaru a ochranou práva duševného vlastníctva, a nie
uprednostniť slobodu pohybu tovaru v rámci Európskej únie pred ochranou konkrétneho práva
duševného vlastníctva.
3

PRINCÍP VYČERPANIA PRÁVA Z POHĽADU PRÁVA EU
Princíp vyčerpania práva v práve duševného vlastníctva z pohľadu práva Európskej únie sa
javí ako jeden zo základných princípov európskej integrácie, ktorá je založená na voľnom pohybe
tovaru a služieb. Voľný pohyb tovaru a služieb je v podstate najzásadnejšou výhodou integračného
procesu. Sloboda voľného pohybu služieb a tovaru znamená odstránenie prekážok (clá,
2

ADAMOVÁ, Z. Vyčerpanie práv v digitálnom prostredí. In: Právo, Veda a Umenie, ISSN 1338-774,
roč. I., 2012, č. 1, s. 3 a nasl.
3
Podľa § 17 ods. 1 písm. d) Autorského zákona, autor má právo na nedotknuteľnosť svojho diela,
najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do
svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojím dielom, ktoré by malo za
následok narušenie jeho cti a dobrej povesti. Ak to povaha diela alebo spôsob použitia diela
nevylučuje, autor má právo na autorský dohľad (autorskú korektúru) nad nakladaním so svojím
dielom.
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administratívne prekážky a iné brániacich voľnému pohybu tovaru v EU). Na tejto zásade je
postavená samotná doktrína vyčerpania práv a jej základom je Zmluva o fungovaní Európskej únie.
Základom pre definovanie princípu vyčerpania práv sú články 34 a 36 Zmluvy o fungovaní
4
Európskej únie , podľa ktorých sa zakazujú množstevné obmedzenia dovozu medzu členskými
štátmi a opatrenia s podobným účinkom (článok 34). Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora
Európskej únie, práva duševného vlastníctva podľa vnútroštátneho práva, ktoré môžu brániť
dovozom tovaru, môžu byť považované za opatrenia s obdobným účinkom podľa článku 34 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie. Právne úkony z výlučných práv duševného vlastníctva nemôžu obstáť,
pokiaľ nie sú odôvodnené podľa článku 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, kde sa uvádzajú
dôvody prípustné pre obmedzenia vývozu a dovozu tovaru. Mimo iných je to aj ochrana
obchodného a priemyselného vlastníctva. Avšak základ je, a Súdny dvor Európskej únie
zdôrazňuje, že ani prípustné obmedzenia nemôže ísť a brániť účelu európskej ekonomickej
integrácii, ktorým je sloboda pohybu tovaru a služieb. Z tohto pohľadu nemožno pozerať na princíp
vyčerpania práv iba ako na právny koncept, ale treba mať na pamäti aj širšie ekonomické
5
súvislosti. Konkrétne ide o tzv. paralelné vývozy, kde na jednom území dochádza k stretu
identických tovarov od rovnakého výrobcu, avšak odlišného distribútora a najmä za rozdielne ceny.
Je prirodzené, že keďže úlohou európskej integrácie je sloboda pohybu tovaru a služieb,
Súdny dvor si musel všimnúť, že prílišná ochrana osobnostných a majetkových práv majiteľov
duševného vlastníctva môže tvoriť podstatnú prekážku pre jednotný trh. A z tohto dôvodu práve
Súdny dvor vytvoril už v 70. rokoch 20. storočia koncepciu vyčerpania práv v duševnom vlastníctve,
keď Súdny dvor musel šalamúnsky vyriešiť a vyložiť ustanovenia Zmluvy o fungovaní Európskej
únie spôsobom aby nenarušil jednotný trh. V zmysle ustanovenia pôvodného článku 295 Zmluvy
(teraz 345), ustanovenia Zmluvy sa nedotýkajú úpravy vlastníckych vzťahov uplatňovanej v
členských štátoch a teda vlastnícke vzťahy sa riadia vnútroštátnym právom. Z tohto dôvodu vyriešil
systém vlastníckych vzťahov k predmetom duševného vlastníctva tak, že vyslovene uviedol, že tieto
práva nezanikajú, ale sa vyčerpávajú jeho oprávneným umiestnením na trh EU. Konkrétne išlo
o rozsudok Rozsudok Súdneho dvora z 8. júna 1971 vo veci Deutsche Grammophon Gesellschaft
mbH proti Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG. Vec 78/70. Súd analyzoval rozsah článku 36
ZFEU (pôvodný článok 30 ZES) za účelom prekonania tvrdenia, že ustanovenie tohto článku
dovoľuje obmedzenie voľného pohybu tovarov pre účely ochrany „priemyselného a obchodného
vlastníctva“ a dospel k záveru, že treba rozoznávať medzi „existenciou“ práva duševného
vlastníctva a jeho „výkonom“.
Zásada vyčerpania bola prvýkrát ustanovená Európskym súdnym dvorom v dvojici
rozhodnutí z roku 1974 Centrafarm BV a Adriaan de Peijper v. Sterling Drug Inc (Case 15-74) a
Centrafarm BV a Adriaan de Peijper v. Winthrop BV (Case 16-74). Prvý menovaný sa týkal
patentového práva a druhý ochrannej známky. Prekážka voľného pohybu tovaru môže vzniknúť
existenciou ustanovení v rámci národnej legislatívy týkajúcej sa priemyselného a obchodného
vlastníctva, ktoré určujú práva majiteľa patentu ako nevyčerpané, ak výrobok chránený patentom sa
predáva v inom členskom štáte, pričom výsledkom je, že majiteľ patentu môže zabrániť dovozu
výrobku do jeho vlastného členského štátu, ak sa tento predával v inom členskom štáte. Znenie v
Centrafarm v. Winthrop je je obdobné, avšak pridáva sa článok 10 rozhodnutia podľa ktorého,
takáto prekážka nie je dôvodná, ak výrobok bol umiestnený na trh zákonným spôsobom majiteľom
ochrannej známky, alebo s jeho súhlasom v členskom štáte z ktorého bol dovezený, takže nemôže
byť pochybnosť o zneužití alebo porušení ochrannej známky.
Súdny dvor uviedol, že z ochrannej známky vyplýva jej majiteľovi právo používať ochrannú
známku, tak, že ju prvý krát uvedie na trh s daným tovarom. Majiteľ ochrannej známky však stráca
prvým predajom chráneného tovaru právo namietať používanie ochrannej známky v súvislosti
s týmto tovarom v rámci trhu EU, čiže uvedením tovaru označeného ochrannou známkou alebo
s jeho súhlasom sa vyčerpáva špecifický predmet ochrannej známky. To znamená, že prvým
uvedením na trh členského štátu so súhlasom nositeľa práv sa tovar dostal do režimu voľného
obehu v rámci ES.
Pomerne diskutabilnou je otázka súhlasu vlastníka práv k predmetu práva duševného
vlastníctva s uvedením chránených výrobkov na trh. Konkrétne chcem poukázať na častú situáciu
4

Pôvodne články 28 a 30 Zmluvy o založení Európskeho Spoločenstva.
Pozri aj KRALIK, A. Doktrína vyčerpania práv z ochranných známok a jej uplatnenie v EÚ. In:
Duševné vlastníctvo, ISSN 1335/ 28812008, roč. 12, č. 1 a 2, s.26.
5
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pri reťazení zmluvných vzťahov, kedy sú bez vedomia vlastníka práv uzatvárané zmluvné
záväzkové vzťahy, na ktoré nemá vlastník vplyv. V takejto situácii je teda sporené, či sú takéto
výrobky uvedené na trh so súhlasom vlastníkov práv. Súdny dvor riešil túto otázku vo svojom
rozhodnutí č. 324/08 v kauze makro Zelfbedienungsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV
a Remo Zaandam BV proti Diesel Spa, predmetom ktorého bolo určenie či známa módna značka –
spoločnosť Diesel - dala konkludentný súhlas na uvedenie topánok vyrábaných spoločnosťou
Cosmos a označených ich ochrannou známkou na trh v európskeho hospodárskeho priestoru. Teda
konkrétne, či k vyčerpaniu práva môže dôjsť aj pri udelení nevýslovného, čiže implicitného súhlasu
6
majiteľa ochrannej známky s jej uvedením na trh. Rozhodnutie Diesel má význam v tom, že
zjednocuje podmienky pre udelenie súhlasu a odkazuje na rozhodnutie vo veci Davidoff, pod č. C
414-416/99 - Zino Davidoff a Levi Strauss, v ktorom Súdny dvor konštatoval, že aj za predpokladu,
že výrobky boli po prvýkrát uvedené na trh v rámci európskeho hospodárskeho priestoru subjektom,
ktorý nie je hospodársky prepojený s majiteľom ochrannej známky a bez jeho výslovného súhlasu,
môže vôľa vzdať sa svojho výlučného práva majiteľom ochrannej známky vyplývať z implicitného
7
súhlasu tohto majiteľa.
Súdny dvor negatívnym spôsobom vymedzil skutočnosti, z ktorých
negatívny súhlas nemožno vyvodiť, a to (i) majiteľ ochrannej známky neoznámil všetkým
nadobúdateľom tovaru umiestneného mimo trhu EHP, že nesúhlasí so spätným dovozom tohto
tovaru, (ii) na tovare nie je vyznačené varovanie o zákaze umiestnenia na trhu v rámci EHP, (iii)
majiteľ ochrannej známky pri prevode vlastníckeho práva, ktorý je označený jeho ochrannou
známkou neuložil nadobúdateľovi žiadne zmluvné obmedzenia.
Ako je to v prípade uvedenie tovarov v rozpore s uzavretou licenčnou zmluvou, riešil Súdny
dvor v súvislosti s porušením ustanovení licenčnej zmluvy so známym módnym domom Dior.
V prípade uvedenia prestížnych tovarov označených ochrannou známkou so súhlasom jej majiteľa,
udelenej na základe licenčnej zmluvy, v rozpore s touto licenčnou zmluvou má majiteľ ochrannej
známky právo zabrániť opätovnému predaju týchto výrobkov, len vtedy ak sa preukáže, že opätovný
predaj týchto výrobkov zasahuje do dobrého mena ochrannej známky. Toto pravidlo Súdny dvor
8
judikoval v rozsudku č. C-59/08 vo veci Copad SA proti Christian Dior couture SA.
3.1

Vyčerpanie práva vo vzťahu k dizajnom
Právna úprava dizajnu je už tradične súčasťou práv priemyselného vlastníctva, avšak dizajn
je značne špecifický vo vzťahu k ostatným predmetom priemyselného vlastníctva, pretože jeho
charakter sa vzťahuje nie na vlastné technické riešenie, ako je to v prípade ostatných predmetov
práva priemysleného vlastníctva, ale na jeho vonkajšiu úpravu, teda na estetické a umelecké prvky.
Charakteristickú črtu dizajnu tak predstavuje jeho umeleckosť a estetickosť, ktoré možno považovať
za základné znaky umeleckého diela. V tejto súvislosti vyvstáva sporná otázka, či a za akých
podmienok môže byť dizajn chránený aj ako autorského dielo, a teda či pri dizajnoch dochádza
k súbehu autorskoprávnej a priemyselnoprávnej ochrany. Vychádzajúc z názoru popredných
odborníkov z tejto oblasti práva, pri dizajnoch jednoznačne dochádza k súbehu týchto dvoch
druhov ochrany, a teda aj inštitút vyčerpania práva sa pri dizajnoch musí posudzovať osobitne so
zreteľom na tento súbeh.
Pri dizajnoch je inštitút vyčerpania práva v slovenskom právnom poriadku vyjadrenie najmä v
§ 18 Zákona č. 444/2002 o dizajnoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dizajnoch“),
na základe ktorého majiteľ zapísaného dizajnu nemá právo zakázať tretím osobám nakladať
s výrobkom, v ktorom je dizajn patriaci do rozsahu ochrany stelesnený alebo na ktorom je dizajn
patriaci do rozsahu ochrany použitý, ak bol tento výrobok majiteľom zapísaného dizajnu alebo
9
s jeho súhlasom uvedený na trh.
Obdobne je doktrína vyčerpania práva vo vzťahu k dizajnom upravená aj v Nariadení Rady
ES č. 6/2002 o dizajne Spoločenstva, podľa ktorého sa práva vyplývajúce z dizajnu Spoločenstva
nevzťahujú na činnosť týkajúcu sa výrobku, v ktorom je dizajn patriaci do rozsahu ochrany použitý
6

Pozri aj Rozhodnutie ESD č. C- 324ú08 Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry
BV a Remo Zaandam BV proti Diesel SpA
7
Pozri aj Rozsudok ESD č. 414/99 Zino Davidoff vs. Levi Strauss
8
Pozri aj Rozsudok ESD zo 23.04.2009 č. C-59/08 Copad SA proti Christian Dior couture SA
9

Pozri aj Zákon č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov
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alebo v ktorom je stelesnený, vyčerpajú, ak bol takýto výrobok majiteľom dizajnu Spoločenstva lebo
10
s jeho súhlasom uvedený na trh Spoločenstva.
Uplatňovanie pravidla vyčerpania práva vo vzťahu k dizajnom zabraňuje majiteľom, resp.
pôvodcom zapísaných dizajnov kontrolovať pohyb výrobku, v ktorom je konkrétny dizajn stelesnený.
Majiteľ dizajnu tak nemá právo regulovať napríklad spätný dovoz výrobku alebo jeho uvedenie na
inom trhu v rámci Spoločenstva. V tejto súvislosti chcem upriamiť pozornosť na rozhodnutie
Súdneho dvoru vo veci Terrapin Ltd. V. Terranova Industrie C.A Kapfer and Co. Pod č. C 119/75,
v ktorom Súdny dvor judikoval, že majiteľ dizajnu Spoločenstva nemôže zakázať alebo pozastaviť
distribúciu výrobku, ktorý bol s jeho súhlasom uvedený na trh. Častokrát dochádza k tomu, že
oprávnený nadobúdateľ výrobkov, v ktorých je stelesnený dizajn, tento dizajn pozmení alebo upraví
a nositeľ práv k dizajnu sa voči tomu nemôže brániť, preto je v tejto súvislosti možnosť pozmenenia
dizajnu vhodné upraviť už v licenčnej zmluve. Napriek tomu, že prvoradým cieľom Spoločenstva je
dosiahnutie jednotného vnútorného trhu, a za tým účelom dochádza k odstraňovaniu väčšiny
prekážok a obmedzení, nie je možné pripustiť absolútnu slobodu v pohybe tovaru. Preto právo
stanovuje výnimky z absolútnej slobody pohybu tovaru v rámci vnútorného trhu pri ochrane práv
iných.
3.2

Vyčerpanie práva vo vzťahu k ochranným známkam
,,...Doktrína vyčerpania práv pri ochranných známkach spočíva na princípe, že po uvedení
určitého tovaru alebo služby na trh majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom, majiteľ
ochrannej známky už nemôže brániť nadobúdateľovi tohto tovaru alebo služby v ďalšom
11
obchodovaní...“
Vyčerpanie práv z ochrannej známky však nemá za následok zánik všetkých práv majiteľ
ochrannej známky. Predmetom vyčerpania je právo majiteľa ochrannej známky zakázať tretím
osobám dovoz, ponuku alebo predaj tovarov, ktoré boli vyrobené buď ním samým alebo s jeho
súhlasom. Majiteľ ochrannej známky stráca právo na kontrolu distribúcie určitého tovaru
označeného svojou ochrannou známkou v momente prvého predaja tohto výrobku. Z princípu
teritoriality ochranných známok vyplýva, že existencia a právna ochrana ochranných známok sa
vzťahuje na územie, kde je ochranná známka zaregistrovaná. Doktrína vyčerpania práv sa uplatňuje
v troch základných teritoriálnych modalitách, ktoré zároveň vymedzujú rozsah práv voči paralelným
dovozom. Z teritoriálneho hľadiska rozlišujeme národné, medzinárodné a regionálne vyčerpanie
práv.
Národný koncept vyčerpania práva dáva majiteľovi práv najširšiu ochranu, pretože jeho
práva sa vyčerpávajú iba vo vzťahu k výrobkom, ktoré ním alebo s jeho súhlasom boli prvýkrát
uvedené na trh v krajine, ktorej právny poriadok upravuje národný koncept vyčerpania práv, a tak sa
12
môžu majitelia práv brániť akýmkoľvek paralelným dovozom.
Národný koncept vyčerpania práva
je v oblasti ochranných známok upravený v § 15 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach.
Koncept medzinárodného vyčerpania práva v oblasti ochranných známok poskytuje najmenšiu
právnu ochranu majiteľom práv, pretože ich práva sú vyčerpané okamihom, keď boli výrobky
označené ich ochrannou známkou prvýkrát uvedené nimi alebo s ich súhlasom na trh, a to
kdekoľvek na svete.
Na to aby bol zaistený voľný pohyb tovaru v rámci Európskej únie a zabránilo sa umelému
deleniu jednotného európskeho trhu, čo by bolo v rozpore so základnými princípmi EÚ, bol v rámci
EÚ zavedený jednotný princíp regionálneho vyčerpania práva, a to na území všetkých členských
štátov EÚ, ktorý bol rozšírený o členské štáty Dohody o európskom hospodárskom priestore.
Zásada vyčerpania práva v rámci Spoločenstva je zakotvená v § 13 Nariadenia ES 207/2009
o ochrannej známke Spoločenstva (ďalej len „Nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva“) a v §
7 Smernice 2008/95/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných
13
známok (ďalej len „Smernica 2008/95/ES) a predstavuje vyváženie záujmov medzi slobodným
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Pozri aj Nariadenie č. 6/2002 o dizajne Spoločenstva [
Králik, A. Doktrína vyčerpania práv z ochranných známok a jej uplatnenie v EÚ. In: Duševné
vlastníctvo, ISSN 1335 / 288, 2008, roč. 12, č. 1 a 2, s. 10 a nasl.
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Pomaizlová, K. Vyčerpaní práv k některým průmyslovým právům – současná právni úprava
a očekávané změny v důsledku vstupu do EÚ. In: epravo.cz, ISSN 1213-189X
13
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pohybom tovarov na jednej strane a výkonom práv z ochrannej známky na strane druhej. Bez tejto
zásady by mal majiteľ ochrannej známky právo zabrániť uvedeniu tovarov označených ochrannou
známkou na trh konkrétneho členského štátu, zatiaľ čo on sám alebo tretia osoba s jeho súhlasom
uviedla rovnaké tovary na trh v inom členskom štáte, čo by zásadným spôsobom ovplyvnilo
fungovanie vnútorného trhu. Nariadenie o ochrannej známke však zakotvuje aj výnimku z princípu
vyčerpania práva, a to v prípade, ak existujú oprávnené dôvody, aby majiteľ ochrannej známky
zabránil komercializácii tovarov obzvlášť tam, kde sa stav tovarov zmenil alebo zhoršil po ich
uvedení na trh. Za takéto oprávnené dôvody sa považujú najmä paralelné dovozy tovaru, ktoré
poškodzujú ekonomickú situáciu vlastníka ochrannej známky na novom trhu a nezaisťujú mu
potrebný predpredajný a predajný servis, ktorý spotrebiteľ spája s kvalitou výrobku označeného
ochrannou známkou.
V tejto súvislosti je nevyhnutné zmieniť už spomenutý rozsudok Súdneho dvora vo veci
Centrafarm, ktorým bol v tejto oblasti konštituovaný koncept komunitárneho vyčerpania práva.
V kauze Centrafarm Súdny dvor judikoval, že podľa primárneho práva Spoločenstva môže byť voľný
pohyb tovaru obmedzený len z dôvodu ochrany priemyselného vlastníctva, musí to byť však
odôvodnené záujmom na ochrane práv, ktoré tvoria špecifický predmet tohto priemyselného
vlastníctva. Vo vzťahu k ochranným známkam je špecifickým predmetom tohto predmetu
priemyselného vlastníctva záruka, že vlastník danej ochrannej známky bude mať výlučné právo túto
obchodnú známku používať za účelom prvého uvedenia výrobkov chránených touto ochrannou
14
známkou do obehu.
V rámci komunitárnej úpravy inštitútu vyčerpania práva vo vzťahu k ochranným známkam je
potrebné zaoberať sa viacerými otázkami.
Na otázku, ktorým momentom dochádza k uplatneniu inštitútu vyčerpania práva, či za tento
moment možno považovať už samotný dovoz tovarov označených ochrannou známkou na trh
európskeho hospodárskeho priestoru alebo sa naopak treba domnievať, že k vyčerpaniu práva
dochádza až v dôsledku neskorších úkonov majiteľa ochrannej známky, odpovedal Súdny dvor
v rozhodnutí vo veci Peak Holding AB proti Axolin-Elinor AB. Podľa vyjadrenia Súdneho dvora,
výrobky označené ochrannou známkou nemožno považovať za uvedené na trh európskeho
hospodárskeho priestoru, ak ich majiteľ ochrannej známky priviezol na trh v rámci európskeho
hospodárskeho priestoru s cieľom predať ich v ňom alebo ich ponúkol na predaj spotrebiteľom
v európskeho hospodárskeho priestoru bez toho, aby ich skutočne predal. Z toho jednoznačne
vplýva, že k vyčerpaniu výlučných práv, ktoré majiteľovi ochrannej známky priznáva Nariadenie
o ochrannej známke Spoločenstva, dôjde až po predaji alebo inom prevode vlastníckeho práva k
výrobkom označeným ochrannou známkou v rámci európskeho hospodárskeho priestoru, z ktorého
15
má majiteľ práv ekonomický prospech.
3.3

Princíp vyčerpania práva a autorské právo
Princíp vyčerpania práva pri autorských dielach je upravený na národnej aj nadnárodnej
úrovni, jednotlivé pramene práva sa v oblasti vyčerpania práva navzájom dopĺňajú. V rámci
vnútroštátneho práva bolo uplatňovanie princípu vyčerpania práva k autorským dielam zakotvené
v každom jednom platnom znení Zákona č. 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“).
Základným dokumentom upravujúcim vyčerpanie práva k autorským dielam na
medzinárodnej úrovni je Zmluva WIPO o autorskom práve uzavretá Svetovou organizáciou
duševného vlastníctva. Pokiaľ ide o vyčerpanie práva, táto zmluva nezasahuje do možnosti
zmluvných strán určiť za akých podmienok sa prípadne vyčerpanie práv uplatní pri prvom predaji
diela. Európskemu spoločenstvu tak umožňuje prehĺbiť harmonizáciu vnútroštátnych legislatív aj
pokiaľ ide o pravidlo vyčerpania práva.
Komunitárny princíp vyčerpania práv, ktorý sa uplatňuje aj v SR po jej vstupe do EÚ je
upravený v Smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/29 o harmonizácii niektorých aspektov
autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (ďalej len „Smernica

Pozri aj Smernicu 2008/95/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti
ochranných známok
14
Pozri aj Rozsudok ESD z 31. 10. 1974 vo veci Centrfarm BV and Adriaan De Pijper proti Winthrop
BV C-16/74
15
Pozri aj Rozhodnuti ESD č. 16/03 Peak Holding AB proti Axolin Elinor AB
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o harmonizácii autorských práv“). Cieľom zásady vyčerpania práva uplatňujúcej sa v rámci EÚ je
dosiahnuť rovnováhu medzi nevyhnutnou ochranou autorských práv, ktoré svojim majiteľom
v zásade poskytujú monopol na ich využívanie, a požiadavkami voľného pohybu tovaru v rámci
vnútorného trhu EÚ. Tento cieľ judikoval Súdny dvor už vo svojom rozsudku pod názvom Deutsche
Grammophon z roku 1971, ktorý bol prelomovým v oblasti vyčerpania práva. V odôvodnení tohto
rozsudku Súdny dvor zdôraznil, že účelom zmluvy o založení európskych spoločenstiev je spojenie
trhov členských štátov do jednotného trhu.
V súvislosti s ustanovením o vyčerpaní práva zakotvenom v Smernici o harmonizácii
autorských práva sa spornou stala otázka vyčerpania práva vo vzťahu k tretím krajinám. Podľa
rozhodnutia súdneho dvora vo veci Laserdisken ApS proti Kulturministeriet sa inštitút vyčerpania
práva obsiahnutý v Smernici o harmonizácii autorského práva nevzťahuje na územie tretích krajín,
a toto ustanovenie nemôže byť vylúčené žiadnym vnútroštátnym ustanovením, ktoré by zakotvovalo
vyčerpanie práva na šírenie originálu alebo rozmnoženiny diela v rámci Spoločenstva, ktoré bolo
17
uvedené na trh v krajinách mimo Spoločenstva nositeľom práva. Z neexistencie tohto pravidla by
vyplynuli neodvratné prekážky voľného pohybu tovaru a slobodného poskytovania služieb v rámci
európskeho hospodárskeho priestoru.
Vývoj posledných rokov, charakterizovaných rozvojom digitálnej éry, priniesol výraznú
potrebu ochrany počítačových programov, ktoré sú v zmysle čl. 2 Bernského dohovoru chránené
autorským právom, rovnako ako literárne diela. Na úrovni Spoločenstva je osobitná právna úprava
princípu vyčerpania práva vo vzťahu k počítačovým programom upravená v Smernici Rady č.
91/250/EHS o právnej ochrane počítačových programov. Najväčší problém vo vzťahu k inštitútu
vyčerpanie práva pri počítačových programoch vyriešila judikatúra súdneho dvora, a to konkrétne vo
18
veci Usedsoft , v ktorom Súdny dvor ustálil, že k vyčerpaniu práva vo vzťahu k autorským dielam
dochádza sprístupnením rozmnoženiny diela nielen v hmotnej, ale aj v nehmotnej podobe. Na
základe tohto rozhodnutia, dochádza k vyčerpaniu práva aj pri stiahnutí programu od poskytovateľa
prostredníctvom internetu, na základe uzavretej licenčnej zmluvy.
4

ZÁVER
Inštitút vyčerpania práva je originálny právny inštitút, ktorý je zrodený z judikatúry
Európskeho súdneho dvora a až následne skoro po skoro 20 rokoch bol tento inštitút inkorporovaný
do legislatívy EU. Účelom príspevku bolo poukázať a predostrieť základný exkurz významu tohto
princípu, ktorým je ochrana slobody voľného pohybu tovaru a služieb v korelácii s ochranou práva
duševného vlastníctva. Bude zaujímavé sledovať, akým smerom sa bude tento inštitút ďalej vyvíjať,
ale predpokladám, že rozsudok Súdneho dvora vo veci Usedsoft bude následne potvrdený aj inými
súdnymi rozhodnutiami, pretože obchod prostredníctvom internetu patrí taktiež k atribútom slobody
voľného pohybu tovaru a služieb.
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Zásady súkromného práva v judikatúre súdov
Monika Pavlovová
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva

Abstrakt: Hlavnou úlohou príspevku na tému „Zásady súkromného práva v judikatúre súdov“ je
priblížiť zásady súkromného práva prostredníctvom judikatúry súdov, či už súdov slovenských alebo
českých. Cieľom je nielen charakterizovať jednotlivé nosné zásady súkromného práva, ale uviesť
aký význam majú zásady pri tvorbe judikatúry a aký vplyv má judikatúra na zásady súkromného
práva.
Kľúčové slová: zásada, súkromné právo, judikatúra, princíp, súkromnoprávny vzťah, právna
úprava, nález, uznesenie, rozhodnutie.
Abstract: The main task of the contribution "Principles of private law in the case law of the courts" is
to approximate the principles of private law through case law of the courts, whether the slovak
courts or czech courts The aim is not only to describe different carrier principle of private law, but
noted the importance of the principle on the creation of case law and what impact has the case law
on the principles of private law.
Key words: Principle, private law, case law, principle, private law relationship, legislation, sentence,
order, decision.
ÚVOD
Hodnoty práva sa ukrývajú v sústave základných zásad. Pojmom základné zásady
súkromného práva sú označované základné ideové princípy, na ktorých spočíva celý systém
súkromného práva a ktoré prechádzajú celou sférou súkromného práva. Zásady súkromného práva
možno označiť aj ako základné hodnotové pravidlá, ktoré regulujú súkromnoprávne vzťahy a ktoré
sú využívané (resp. ich treba používať a aplikovať) pri výklade noriem súkromného práva a ich
aplikácii v praxi.
V ustanovení § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení: „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,“ je uvedený odkaz na použitie zásad. V Občianskom zákonníku nie je tak ako
v Obchodnom zákonníku právna norma, ktorá by sa vo svojej právnej úprave odvolávala na zásady
právnej úpravy. Aj napriek tomu, že Občiansky zákonník neobsahuje odkaz na zásady, je potrebné
vykladať ho vo svetle týchto základných zásad.
Pred niekoľkými rokmi bola téma základných zásad súkromného práva marginálnym
pojmom, v posledných rokoch je táto téma veľmi často rozoberaná, možno hovoriť až o hypertrofii
19
zásad , ktoré sú formulované a definované na najrôznejších filozofických a filozoficko-právnych
úrovniach, v najrôznejšej fáze ich tvorby a významu pre právo.
Niektoré zo zásad súkromného práva pochádzajú z čias antického Ríma a práve ich pôvod
v rímskom práve svedčí o ich nadčasovosti. Niektoré zo zásad súkromného práva majú povahu
prísloví alebo porekadiel ako napríklad neznalosť zákona neospravedlňuje a používajú sa aj mimo
20
právnickej terminológie. Niektoré zásady vznikli v čase rozkvetu tovarovej výroby a prekvitania
obchodu, niektoré zo zásad sú nepriamo zakotvené v právnej úprave a je možné si ich odvodiť
a niektoré sa našli v judikatúre.

19

HURDÍK, J.: K systému zásad soukromého práva, In: Základné zásady súkromného práva v
zjednotenej Európe, Medzinárodná vedecká konferencia, Smolenice 20.- 21. September 2007,
Bratislava: IURA EDITION 2007, s. 73
20
Fekete, I:. Občiansky zákonník, komentár, Bratislava: Epos: 2007, s. 19
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Pokiaľ chceme hovoriť o záväznosti judikatúry (súdneho rozhodnutia) je nutné uviesť, že
v slovenskom právnom poriadku sú súdy viazané len zákonom. Z toho vyplýva, že súdy aplikujú
stanoviská iných súdov alebo ich judikáty len v tom prípade, ak je zrejmé, že daný judikát je
v súlade so zákonom, avšak záväzné nie sú. Judikáty sú považované za právne nezáväznú
21
výkladovú pomôcku. Aj judikatúra súdov dopomáha k lepšiemu chápaniu zásad súkromného
práva práve analýzou konkrétnych prípadov, prostredníctvom ktorých je možné bližšie vidieť
charakter danej zásady, či prípadné porušenie niektorej zásady súkromného práva.
1.

ZÁSADA ROVNOSTI
Zásada rovnosti má v práve kľúčový význam. Zásada rovnosti v súkromnom práve je
odvodená od všeobecného princípu rovnosti, ktorý môžeme zaradiť k tzv. implicitným princípom,
22
ktoré sú princípmi vysokého stupňa všeobecnosti.
Tento princíp je vlastne súčasťou pojmu
spravodlivosti vo formálnom zmysle, demonštruje samu ideu práva a nemá žiadne hranice. Vo
vzťahu k základným právam a slobodám je v Slovenskej republike rovnosť ústrednou kategóriou
23
demokratického právneho štátu garantovaná Ústavou Slovenskej republiky.
Zaručuje sa rovnosť
základných práv a slobôd všetkých ľudí bez rozdielu a tým aj zákaz akejkoľvek diskriminácie či
znevýhodnenia niektorých skupín, založený na rozdieloch pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a
náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k
národnostnej alebo etnickej menšine, majetku, rodu alebo iného postavenia.(čl. 12 ods. 2 Ústavy
Slovenskej republiky ). Základným cieľom čl. 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.
Ústavný súd vo svojom uznesení sp. zn. PL. ÚS 16/08 zo 7. mája 2008 popísal ústavný
princíp rovnosti takto: „Všetky ustanovenia Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) o
rovnosti treba vnímať, interpretovať a uplatňovať v organickej väzbe, čo zvlášť platí o tých
ustanoveniach ústavy, ktoré sú formulované vo všeobecnej podobe (čl. 12 ods. 1 prvá veta, čl. 12
ods. 2 a čl. 13 ods. 3 ústavy), keďže predstavujú základné východisko uplatnenia princípu rovnosti v
konkrétnom prípade, resp. v konkrétnej situácii. 2. Ustanovenie čl. 12 ods. 1 prvej vety ústavy
predstavuje vyjadrenie ústavného princípu rovnosti v najvšeobecnejšej podobe, ktoré garantuje
rovnosť v jej prirodzenoprávnom poňatí, t. j. ľudia sa rodia rovní a sú rovní v zmysle svojej fyzickej
existencie. Takto všeobecne ponímaná rovnosť si ale vyžaduje konkretizáciu pre jednotlivé skupiny
subjektov práva, konkrétne právne prípady a právne situácie.Ustanovenie čl. 12 ods. 2 ústavy je
všeobecným pravidlom o rovnosti, ktoré predstavuje všeobecnú konkretizáciu prvej vety čl. 12 ods.
1 ústavy, pretože prostredníctvom neho sa prirodzenoprávne poňatie rovnosti posúva do roviny
právnej. Toto ustanovenie ústavy zabezpečuje generálnu ochranu pred diskrimináciou a vo svojej
podstate vyjadruje rovnosť všetkých ľudí pred zákonom. Článok 12 ods. 1 prvú vetu ústavy
nemožno interpretovať a uplatniť izolovane, t. j. minimálne bez spojenia s čl. 12 ods. 2 ústavy, ktoré
je jeho všeobecným pozitívno-právnym vyjadrením formulujúcim vo vzťahu ku všetkým orgánom
verejnej moci konkrétny právne relevantný zákaz (zákaz diskriminácie - čl. 12 ods. 2 druhá veta
ústavy). Článok 13 ods. 3 ústavy vo všeobecnej rovine vyjadruje požiadavku (princíp) rovnosti ako
jednu z kľúčových materiálnych podmienok obmedzenia všetkých základných práv a slobôd.“
Samotná zásada rovnosti v súkromnoprávnych vzťahoch je zakotvená najmä v ustanovení
§ 2 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Vyplýva predovšetkým z ekonomickej podstaty trhových
vzťahov v demokratickej spoločnosti a garantuje rovnaké postavenie subjektov občianskeho práva
24
bez ohľadu na ich právnu formu, pôvod či štátu príslušnosť a podobne. Zásada rovnosti
v právnych vzťahoch znamená predovšetkým to, že nikto nemôže jednostranne inému ukladať
povinnosti a ani vnucovať práva, žiadny zo subjektov nemá výhodnejšie postavenie, čo platí aj pre
štát pokiaľ vystupuje ako subjekt občianskoprávnych vzťahov a žiaden zo subjektov nemôže
autoritatívne vynútiť od druhého účastníka splnenie povinnosti. Prípadný spor medzi účastníkmi
súkromnoprávneho vzťahu rozhoduje tretia nezávislá strana, čiže súd.

21
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Rozvoj trhovej spoločnosti priniesol so sebou veľké množstvo nadnárodných spoločností,
ktoré svojím hospodárskym postavením možno v niektorých prípadoch vo svetle určitých
skutočností za sociálne silnejšie subjekty, ktoré prostredníctvom komplikovaných ekonomických
a právnych vzťahov majú možnosť spôsobiť, že jednotlivec sa v porovnaní s nimi ocitne
25
v nevýhodnejšej pozícii a subjekt, ktorý mu poskytuje služby môže profitovať na jeho úkor. Preto
sa súčasťou zásady rovnosti stala aj potreba ochrany slabšieho subjektu, čiže ochrana spotrebiteľa.
Zastávam názor, že ochranu slabšej strany by bolo vhodné považovať za podzásadu zásady
rovnosti, nakoľko je uplatňovaná v užšom množstve prípadov. Taktiež si dovolím poukázať na fakt,
že nielen spotrebiteľ je považovaný za slabšiu stranu, ale v rámci rodinného práva aj dieťa.
Zásada ochrany slabšej strany nemožno považovať za zásadu absolútnu a pri jej aplikácii
je nevyhnutné, aby boli zvážené všetky okolnosti, aby nedošlo v konečnom dôsledku k stretu
s inými záujmami. Nielen zákonodarca, ale najmä sudcovia by mali dbať pri výklade a aplikácii tejto
podzásady na dôvody a všetky faktory, ktoré ovplyvnili daný stav aby neporušili pri aplikácii ochrany
slabšej zmluvnej strany akceptovanú hranicu medzi prirodzenou nerovnosťou, ktorá si nevyžaduje
v zásade žiadnu korekciu a medzi nerovnosťou, kde je jedna zo strán označená za slabšiu stranu
26
a potrebuje patričnú ochranu. Kritériá ochrany musia byť nadstavené veľmi opatrne, lebo
nesprávne nadstavenie môže zapríčiniť znásobenie nerovnosti.
Hlavnou úlohou moderného práva je vniesť do vzťahov v súkromnom práve spravodlivosť
a vyrovnať tak de iure faktickú nerovnosť subjektov súkromnoprávneho vzťahu. Aj český Najvyšší
súd konštatoval vo svojom Rozsudku týkajúcom sa ochrany spotrebiteľa zo dňa 29. Júna 2010, sp.
zn.: 23 Cdo 1201/2009, že: „zásadu ochrany slabšej strany nemožno v žiadnom prípade považovať
27
za ochranu ľahkomyseľnosti a nezodpovednosti .“
V civilnom procese sa zásada ústavný princíp rovnosti prejavuje prostredníctvom zásady
strán vytváraním rovnakých procesných podmienok a procesného postavenia subjektov, o ktorých
právach a povinnostiach rozhoduje občianskoprávny súd. „Rovnosť účastníkov súd zabezpečuje
vytvorením rovnakých procesných možností na uplatnenie ich práv a plnenie ich povinností.
Podstata tejto ústavnej zásady spočíva v tom, že všetci účastníci občianskeho súdneho konania
(osobitne sporového konania) majú rovnaké procesné práva a povinnosti, ktoré uplatňujú a plnia za
rovnakých procesných podmienok bez zvýhodnenia alebo diskriminácie niektorej z procesných
strán. Nerozhoduje procesné postavenie alebo procesná pozícia účastníka, nie je podstatné ani to,
28
ktorý z účastníkov sa stane žalobcom a ktorý z účastníkov je žalovaný.“ „Požiadavka spravodlivého
procesu obsahuje zásadu zaručujúcu pre každú stranu v procese mať rovnakú možnosť obhajovať
29
svoje záujmy a zároveň vylučujúcu mať možnosť podstatnej výhody voči protistrane.“
2.

ZÁSADA PRÁVNEJ ISTOTY
Zásadu právnej istoty možno považovať za súborný názov pre skupinu zásad, ktoré chránia
účastníka právneho vzťahu pred neistotou, ktorá by mohla vzniknúť konaním iného účastníka
súkromnoprávneho vzťahu alebo pred zásahom do vzťahu zo strany štátnej moci. Preto je
nepochybné, že zásada právnej istoty patrí medzi najdôležitejšie zásady právneho štátu a z toho
dôvodu je nevyhnutné, aby ju mal na zreteli zákonodarca pri tvorbe práva, pri jeho výklade
a aplikácii. Pojem právnej istoty je veľmi široký, z toho dôvodu sa prejavuje vo veľkom množstve
prípadov a oblastí života práva.
Pokiaľ ide o oblasť tvorby práva, zásada právnej istoty sa prejavuje v jej viacerých
oblastiach. V prvom rade je dôležité uviesť, že pri tvorbe práva je kladený dôraz na požiadavku
stability práva, ktorej úlohou je zabrániť neodôvodneným zmenám v právnych predpisoch. Taktiež je
nepostrádateľné, aby mal každý možnosť oboznámiť sa s platným právom v takej forme, ktorá je
kodifikovaná.
Pri tvorbe práva by mala byť dodržiavaná predovšetkým zákonnosť, ústavné normy
a základné ľudské práva, právny poriadok by mal byť jednotný, právne pojmy ktoré sú používané,
25

LAZAR, J: Občianske právo hmotné 1. časť, 2. vydanie. Bratislava: IURA EDITION 2006, s. 16
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27
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v prípade, že sú v rôznych zákonoch používané rovnaké, by mali byť obsahovo totožné, aby
30
v aplikácii práva nedochádzalo k rozličným výkladom.
Ďalším predpokladom na naplnenie právnej istoty v oblasti tvorby práva je jasnosť, presnosť,
určitosť a zrozumiteľnosť právnych noriem, nakoľko zákon ktorý je napísaný nezrozumiteľne môže
mať za následok zlú aplikáciu práva, nepredvídateľnosť rozhodnutí štátnych orgánov, čím by došlo
k celkovému narušeniu základných princípov, na ktorých je postavená zásada právnej istoty.
Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil k jednoznačnosti interpretácie zákonov takýto názor: „Ak
ustanovenie zákona vytvára podmienky na jeho svojvoľnú a účelovú interpretáciu, a to s takou
intenzitou, ktorá protirečí princípu právnej istoty ako jednému z definičných znakov právneho štátu,
31
je takéto ustanovenie v rozpore s čl. 1 ods. 1 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky.“ V inom
rozhodnutí súd konštatoval: „Výklad právneho predpisu nesmie obmedzovať, resp. brániť v reálnom
uplatnení základného práva. Medzera v právnej úprave nemôže mať za následok porušenie
základného práva garantovaného v Ústave Slovenskej republiky. V takomto prípade je potrebné
32
použiť taký výklad, ktorý by základné právo nielenže neporušoval, ale naopak garantoval.“
Neopomenuteľným predpokladom pre princíp právnej istoty je uplatnenie zákazu
retroaktivity, nakoľko ak by prijatý nový predpis následne menil dôsledky konania, ktoré vzniklo na
základe zákona účinného v minulosti, tento prístup by mohol byť považovaný za hrubý rozpor
v predvídateľnosti právneho poriadku. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS
21/08 z 23. septembra 2009. „Právna úprava, ktorá umožňuje bez časového obmedzenia zasahovať
do právoplatných rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci, ktoré zakladajú,
rušia alebo menia práva alebo povinnosti individuálne určeným adresátom (fyzickým osobám alebo
právnickým osobám) uplatnením mimoriadnych opravných prostriedkov alebo iných prostriedkov
nápravy (ku ktorým treba zaradiť aj protest prokurátora), je v materiálnom právnom štáte
neakceptovateľná, pretože je v rozpore s princípom právnej istoty a ochrany dôvery všetkých
subjektov práva v právny poriadok, ktorý tvorí neodmysliteľnú súčasť princípov právneho štátu
33
zaručených prvou vetou čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.“
V oblasti aplikácie práva je nutné dbať predovšetkým na stabilitu a jednoznačnosť výkladu
práva, stabilitu právoplatných rozhodnutí, ktorých právoplatnosť a vykonateľnosť by v právnom štáte
mala byť stabilným riešením situácie a predvídateľnosti súdnych rozhodnutí, nakoľko súdne
34
rozhodnutie má byť logickým vyústením predchádzajúceho priebehu konania.
Všeobecný pojem právnej istoty, nachádzajúci sa v súkromnom práve je vyjadrený
zásadami, z ktorých každá chráni určitú špecifickú a presne vymedzenú sféru súkromnoprávnych
vzťahov.
Vzhľadom k tomu, že zásada právnej istoty pozostáva všeobecne z viacerých zásad, ktoré
spoločne obsahovo napĺňajú jej význam, nie je vždy možné presne vymedziť, čo konkrétne princíp
35
právnej istoty znamená a nie je možné túto zásadu s úplnou presnosťou definovať . Do skupiny
zásad, ktoré napomáhajú charakterizovať a všeobecne napĺňať princíp právnej istoty možno zaradiť:
1. Zásadu ochrany dobrej viery,
2. Zásadu nedotknuteľnosti vlastníckeho práva,
3. Zásadu ochrany nadobudnutých práv,
4. Zásadu zákazu retroaktivity,
5. Zásada prevencie.
2.1

Zásada ochrany dobrej viery
Definícia pojmu dobrej viery (bona fides) nie je jednotná ani v dnešnej dobe. V niektorých
historických obdobiach nebol pojem dobrej viery akceptovaný vôbec. V niektorých obdobiach (napr.
obdobie 19. storočia) bola existencia dobrej viery úplne popieraná a neprípustná, resp. nebola
30
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považovaná za všeobecnú zásadu. V iných obdobiach (napr. prelom 19. a 20. storočia) bola
vyzdvihovaná a uprednostňovaná a to najmä z dôvodu unifikácie národných právnych poriadkov
v oblasti súkromného práva.
Pojem
dobrej viery bol používaný už v rímskom práve, ktoré bolo rešpektované napríklad aj vo
francúzskom Code civil z doku 1804. V iných súkromnoprávnych kódexoch, ktoré v minulosti vznikli
(napr. rakúsky občiansky zákonník) nebol používaný priamo pojem dobrej viery, ale pojem
poctivosti.
Pokiaľ ide o súčasné chápanie pojmu dobrej viery, možno ju ponímať aj ako kategóriu psychickú ale
i ako kategóriu mravnú. Ako psychická kategória je dobrá viera obmedzená na konkrétne situácie,
s ktorými platné právo spája následky, ktoré vyplynú z určitého psychického stavu konajúcej osoby.
Pokiaľ ide o dobrú vieru ako mravnú kategóriu, takto bola chápaná hlavne v minulosti, kedy
bola označovaná najmä pojmom dobré mravy ale aj pojmom vyššie uvedenej poctivosti.
V súčasnosti, v objektívnom chápaní dobrej viery ako mravnej kategórie, nadobúda táto zásada
špecifický význam. Jednotlivé normy súkromného práva chápu osoby vstupujúce do právnych
vzťahov ako osoby, ktoré konajú poctivo, pokiaľ nie je dokázaný opak. Objektívna dobrá viera na
rozdiel od dobrej viery subjektívnej preto nespočíva v posudzovaní vnútorného presvedčenia či
neznalosti, ale je chápaná ako etická zásada, ktorá vyjadruje hodnoty spoločnosťou uznávané
37
a uprednostňované. „Pri hodnotení dobrej viery je vždy potrebné brať do úvahy, či držiteľ pri
normálnej opatrnosti, ktorú je možné s ohľadom na okolnosti a povahu daného prípadu po každom
požadovať, nemal, resp. nemohol mať po celú vydržaciu dobu dôvodné pochybnosti o tom, že mu
právo náleží. Dobrá viera zaniká v okamihu, keď sa držiteľ zoznámil so skutočnosťami, ktoré
objektívne mohli vyvolať pochybnosti o tom, že mu vec alebo právo náležia alebo, že je subjektom
38
práva, ktoré vykonáva.“
Dobromyseľnosťou nadobúdateľov sa zaoberal Ústavný súd Slovenskej republiky v uznesení
z 10. februára 2010 sp. zn. I. ÚS 50/10. Poukázal v ňom na zásadu rímskeho práva (nemo plus iuris
ad alium transferre potest, quam ipse habet), v zmysle ktorej z nepráva nemôže vzniknúť právo.
Zdôraznil, že platne nemôže nadobudnúť vlastnícke právo právny nástupca, ak subjekt, od ktorého
odvodzuje (derivatívne) svoje vlastnícke právo k nehnuteľnosti, toto právo nikdy nenadobudol, a
39
teda ho ani nemohol ďalej platne previesť.
2.2

Zásada nedotknuteľnosti vlastníckeho práva
Nedotknuteľnosť vlastníckeho práva je zásadou, ktorú treba chápať ako základnú a veľmi
dôležitú požiadavku maximálnej ochrany subjektívneho práva voči všetkým neoprávneným
zásahom. K napĺňaniu tohto cieľa dopomáha aj platné znenie Občianskeho zákonníka v ustanovení
§1 ods. 1 „Úprava občianskoprávnych vzťahov prispieva k napĺňaniu práv a slobôd, najmä ochrany
osobnosti a nedotknuteľnosti vlastníctva.“
Zákon dovoľuje a presne stanovuje výnimky, kedy je možné oprávnene a za prísne
stanovených podmienok zasiahnuť do práva vlastníckeho, tzv. oprávnené zásahy do vlastníckeho
práva alebo formou vyvlastnenia. Ak by ktorákoľvek zo zákonných podmienok na vyvlastnenie
nebola splnená, nepôjde o „oprávnený“ zásah do vlastníckeho práva. Z tohto dôsledku je možné,
aby bol uplatnený mechanizmus ochrany vlastníckeho práva, ktorý môže v tomto prípade smerovať
40
aj proti štátnemu orgánu, ktorý inicioval vyvlastnenie. „Ochrana vlastníckeho práva je zaručená tak
Ústavou Slovenskej republiky čl. 20, ako aj čl. 1 Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o
ochrane ľudských práv a základných slobôd. Z oboch dokumentov vyplýva, že obmedzenie
vlastníckeho práva je možné len v nevyhnutnej miere a na základe zákona, pričom výkon
vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné
41
prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.“
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2.3

Zásada ochrany nadobudnutých práv
S požiadavkou istoty a stability právneho poriadku je úzko spätý aj inštitút ochrany
nadobudnutých práv. Táto zásada predovšetkým znamená, že len zo zmeny právneho predpisu
nemožno odvodiť to, že by nová právna úprava mohla viesť k zániku právnych vzťahov, ktoré boli
upravené predošlým právnym predpisom a ktoré nová právna úprava neupravuje. Táto
charakteristika ochrany nadobudnutých práv sa na prvý pohľad podobá retroaktivite, avšak
retroaktivitou nie je. Retroaktivita a ochrana nadobudnutých práv sú navzájom nadväzné, avšak
retroaktivita predstavuje prekročenie hraníc pôsobnosti nového právneho predpisu spätne, do
obdobia pred účinnosťou daného právneho predpisu.
Zásada ochrany nadobudnutých práv na rozdiel od retroaktivity predpokladá, že nový právny
predpis pôsobí na právne vzťahy, ktoré vznikli skôr len vtedy, ak zákon tak vyslovene neustanoví
alebo ak v dôsledku všeobecného pôsobenia zásady ochrany nadobudnutých práv by jeho
42
pôsobením došlo k zásahu do trvajúcich právnych vzťahov.
Pre ďalšie spresnenie možno uviesť, že zatiaľ čo retroaktivita pôsobí spätne, do obdobia
pred prijatím nového právneho predpisu, ochrana nadobudnutých práv pôsobí od obdobia
nadobudnutia účinnosti nového právneho predpisu, teda z minulosti, resp. prítomnosti do
budúcnosti.
Príkladom z reálnej praxe, kde je uplatnená zásada ochrany nadobudnutých práv je hlavne
vlastnícke právo. Ak niekto splnil podmienky pre vydržanie nehnuteľnosti a stal sa vlastníkom danej
nehnuteľnosti, nový zákon by nemal nadobudnuté vlastnícke právo uprieť, resp. ho zrušiť. Zásada
ochrany nadobudnutých práv by sa mala uplatňovať predovšetkým tam, kde je potrebné
rešpektovať tú skutočnosť, že vzniknuté práva boli založené na dôvere v stabilitu právneho poriadku
43
a hlavne na dôvere v trvalosť právnej regulácie a ochrany.
Úzky súvis zásady nadobudnutých práv so zásadou nemo plus iuris konštatoval nepriamo aj
Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom uznesení: „Ak bol správou katastra povolený vklad
vlastníckeho práva na základe absolútne neplatnej zmluvy, je teda reálne daný len modus, avšak
jasne chýba titulus, teda platne uzavretá zmluva. Na základe absolútne neplatného právneho úkonu
takto nemôže dôjsť k platnému prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, a teda nemožno
uvažovať o ochrane vlastníckeho práva hoc i dobromyseľného nadobúdateľa. Rovnako tak nie je
možné za uvedeného stavu uprednostniť požiadavku právnej istoty a ochrany práv nadobudnutých v
44
dobrej viere pred zásadou, podľa ktorej nikto nemôže na iného previesť viac práv, ako má sám.“
2.4

Zásada zákazu retroaktivity
Zákaz retroaktivity je neodmysliteľnou súčasťou zásady právnej istoty, čo judikoval aj
Najvyšší súd Slovenskej republiky „K imanentným znakom právneho štátu neodmysliteľne patrí aj
požiadavka ,,princíp právnej istoty" a ochrany dôvery občanov v právny poriadok, súčasťou čoho je i
zákaz spätného (retroaktívneho) pôsobenia právnych predpisov. V podmienkach demokratického
štátu, kde vládnu zákony a nie subjektívne predstavy ľudí a z požiadavky právnej istoty jednoznačne
vyplýva záver, že právny predpis, resp. jeho ustanovenia pôsobia iba do budúcnosti a nie do
minulosti. V prípade ich spätného pôsobenia by sa vážne narušila požiadavka na ich bezrozpornosť,
ďalej na všeobecnú prístupnosť (poznateľnosť), čím by nevyhnutne dochádzalo k situácii, že ten, kto
postupuje podľa práva, by nemal žiadnu možnosť zoznámiť sa s obsahom budúcej právnej normy,
ktorá by napríklad jeho konanie podľa platného práva v minulosti vyhlásila za protiprávne, resp. za
právne neúčinne. To by teda znamenalo, že jednotlivé subjekty práva by nemali istotu, či ich
konanie podľa platného a účinného práva v dobe, kedy došlo k nemu, nebude neskoršie (po prijatí
nového právneho predpisu) ex tunc posudzované ako protiprávne alebo právne neúčinné, s
vylúčením ochrany nimi riadne nadobudnutých práv v minulosti (v súlade splatnou a účinnou
45
právnou úpravou).“ Vyjadruje snahu o zachovanie právnych istôt vo vzťahoch, ktoré už jestvujú
v prípade, že príde k novej právnej úprave. Ide hlavne o to, aby jestvujúce práva príchodom novej
legislatívy nemohli byť odňaté a aby sa neposudzovali právne vzťahy, ktoré vznikli skôr podľa
neskoršej právnej úpravy.
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Pokiaľ ide o nepravú retroaktivitu, tá je prípustná a funguje na báze, že právne vzťahy, ktoré
vznikli pred účinnosťou novej právnej úpravy a trvajú po jej účinnosti sú posudzované čo sa týka
vzniku a nárokov podľa starej právnej úpravy a od okamihu účinnosti novej úpravy sa posudzujú
podľa nej. Ústavný súd zastáva názor, že „...ako z pohľadu pravej, tak aj nepravej retroaktivity
právnych noriem je podstatnou otázkou nadobudnutých práv, ktoré by preto neskoršia právna
46
úprava už nemala rušiť, prípadne zhoršovať ale (a pro futuro) len zlepšovať“ ...V ďalšom rozhodnutí
skonštatoval, že: „...zákonodarca môže výnimočne uplatniť retroaktívne ustanovenia na úpravu
nových (existujúcich) právnych stavov, pričom v takomto prípade musí preukázať závažné dôvody
všeobecného záujmu, ktoré si môžu vyžiadať alebo odôvodniť prelomenie zásady zákazu spätnej
47
pôsobnosti v prospech slobodnej tvorby právnej úpravy zo strany zákonodarcu. “. Podobné
stanovisko zaujal aj Európsky súd pre ľudské práva, keď vyslovil právny názor, že v občianskom
práve môže zákonodarca výnimočne uplatniť retroaktívne ustanovenia na úpravu daných
(existujúcich) právnych stavov. V právnom štáte však musia jestvovať závažné dôvody
všeobecného záujmu, ktoré môžu prelomiť zásadu zákazu spätnej pôsobnosti v prospech slobodnej
48
tvorby práva zo strany zákonodarcu.
Z hľadiska systematického zaradenia jednotlivých zásad súkromného práva možno o zásade
zákazu retroaktivity povedať, že ide o podzásadu, prípadne dielčiu zásadu, ktorá dotvára zásadu
právnej istoty.

2.5

Zásada prevencie
Ideálnym stavom by bolo rešpektovanie všetkých právnych noriem a záväzkov subjektmi,
ktorých sa jednotlivé záväzky dotýkajú. Takýto stav však v spoločnosti nie je možný, z toho dôvodu
je potrebné, aby spoločenské vzťahy, menovite právny systém bol regulovaný. Podstatou právnej
regulácie je, aby boli spoločnosťou stanovené pravidlá správania sa spoločne so stanovením
prípadných sankcií, ak nebudú pravidlá dodržiavané. V oblasti súkromného práva sú používané
sankcie vtedy, keď určitá osoba poruší svoju subjektívnu povinnosť.
V prípade, že nastane určitá nerovnováha a dôjde k porušeniu stavu, resp. k ujme, je cieľom
noriem súkromného práva tento stav napraviť, resp. kompenzovať. Najčastejšou formou
kompenzácie je cesta zmeny, resp. prerozdelenia majetkových pomerov medzi zúčastnenými
stranami, napr. vo forme náhrady nákladov, ktoré vznikli pri uplatnení práva, vo forme náhrady
škody, vydania bezdôvodného obohatenia, či zmluvnej pokuty.
Samotný
Občiansky
zákonník napomáha predchádzaniu porušeniam a ohrozeniam práv, ktoré vyplývajú zo
súkromnoprávnych vzťahov. V ustanovení § 3 ods. 2 Občianskeho zákonníka je zakotvená podstata
tejto zásady. Ukladá všetkým fyzickým osobám, právnickým osobám, orgánom štátu, miestnej
samosprávy dbať na to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu a porušovaniu práv, ktoré vyplývajú
z občianskoprávnych vzťahov a aby sa prípadné rozpory riešili medzi účastníkmi prioritne dohodou.
Analogicky z ustanovenia § 43 Občianskeho zákonníka vyplýva, že pri uzatváraní zmluvných
vzťahov majú strany dbať na to, aby predchádzali k vzniku rozporov.
Úlohu generálnej klauzuly tvorí ustanovenie § 415 Občianskeho zákonníka, ktoré ukladá
každému povinnosť počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku, prírode a životnom
49
prostredí. Nielen samotné ustanovenie § 415 ale aj nasledujúce ustanovenia § 416 – 419
Občianskeho zákonníka sú zamerané na predchádzanie škodám. „Každý je povinný počínať si
vzhľadom na konkrétne okolnosti tak, aby nespôsobil vznik škody. Jeho použitie prichádza do úvahy
v prípade, ak neexistuje iná konkrétna právna úprava vzťahujúca sa na konanie, ktorého
50
protiprávnosť sa posudzuje“
3.

ZÁSADA DOBRÝCH MRAVOV
Zásada dobrých mravov patrí medzi nosné zásady súkromného práva, v zmysle ustanovenia
§ 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka nesmie byť výkon práv v rozpore s dobrými mravmi. Ústavný súd
judikoval o dobrých mravoch nasledovné: „Dobrými mravmi sú pravidlá správania sa, ktoré sú v
46
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prevažnej miere v spoločnosti uznávané a tvoria základ fundamentálneho hodnotového poriadku.“
Z uvedeného rozhodnutia možno konštatovať, že ide o súbor pravidiel a mravných zásad,
ktoré zákon presne nevymedzuje, ale očakáva, že výkon práv a povinností bude v súlade s nimi.
Podľa najvyššieho súdu Českej republiky je potrebné vykladať dobré mravy ako „souhrn
společenských, kulturních a mravních norem, jež v historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost,
vystihujíce podstatné historické tendence jsou sdíleny rozhodující částí společnosti a mají povahu
norem základních. Právní úkon se příčí dobrým mravům, pokud nerespektuje některou ze souhrnu
společenských, kulturních a mravních norem, jež v historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost,
vystihují podstatné historické tendence, jsou sdíleny rozhodující částí společnosti a mají povahu
52
norem základních.“
K problematike dobrých mravov jestvuje veľké množstvo judikátov, nakoľko s týmto pojmom
sa stretáme nielen v Občianskom práve, ale aj práve obchodnom , rodinnom, pracovnom. Najvyšší
súd Slovenskej republiky zaujal k problematike dobrých mravov stanovisko: „Dobré mravy (boni
mores) patria k zásadám súkromného práva, bývajú užívané ako kritérium obmedzujúce subjektívne
práva v ich obsahu alebo častejšie obmedzujúce výkon subjektívnych práv. Dobré mravy, hoci sú
zákonným pojmom, a teda majú funkciu normotvornú, nie sú zákonom definované. Ich obsah
spočíva vo všeobecne platných normách morálky, pri ktorých je daný všeobecný záujem ich
rešpektovania. Posúdenie konkrétneho obsahu pojmu dobré mravy patrí preto vždy od prípadu
53
k prípadu sudcovi.“
Nakoľko dobré mravy ako určité vlastnosti morálky sú predmetom vývoja spoločne s ľudskou
spoločnosťou, je nemožné zastaviť ich vývoj a postupnú zmenu. Aj keď si samotný pojem
zachováva svoju platnosť a materiálne bohatstvo, pod tlakom okolností sa mení. Pravdepodobne
nie je vhodné pokúšať sa o legálnu definíciu tohto pojmu, nakoľko by sa pojem stal rigidným a stratil
54
by svoj význam. Rozhodujúcu úlohu pri snahe o definovanie tohto pojmu a výklad by mal zohrávať
nezávislý súd, ktorý svojou činnosťou stanoví hranice chápania tohto pojmu.
4.

ZÁSADA ZMLUVNEJ VOĽNOSTI – AUTONÓMIE STRÁN
Najväčšiu časť súkromnoprávnej oblasti a vo všeobecnosti súkromnej sféry tvorí
predovšetkým zmluvné právo, ktoré je prostriedkom regulácie vzťahov medzi jednotlivými subjektmi
súkromného práva. Pomocou zmlúv si fyzické ale aj právnické osoby regulujú a napomáhajú
k uspokojovaniu svojich potrieb a záujmov. Práve prostredníctvom zmlúv dochádza k výmene
tovarov a služieb, z toho dôvodu je možné konštatovať že jednou zo základných funkcií zmluvného
práva je čo najviac uľahčiť túto výmenu, predovšetkým za účelom maximalizácie sociálneho
55
a ekonomického využitia statkov.
Základným východiskom pri posudzovaní vzťahov v súkromnom práve je fakt, že tieto vzťahy
vznikajú predovšetkým medzi osobami, ktorých postavenie je autonómne, čiže samostatné a bez
akejkoľvek závislosti na druhom. Autonómia vôle sa však nedotýka iba slobodnej vôle uzatvárať
56
zmluvy, ale taktiež možnosťou zmluvy meniť, rušiť a realizovať , čo vyplýva nielen v uskutočňovaní
právnych úkonov ale aj vo faktickom správaní.
Pokiaľ
hovoríme
o slobode,
tá
je
v súkromnoprávnych vzťahoch veľmi dôležitá. John Locke chápal slobodu vo svojom diele Dve
pojednania o vláde, ako od prírody danú, večnú a pozitívnu hodnotu, ktorá aj napriek
obmedzovaniu, limitácii, spochybňovaniu v dejinách ľudstva patrí každému jednému jedincovi už len
z dôvodu jeho bytia a ľudia preto môžu stratiť svoju slobodu len rovnakým spôsobom ako možno
57
stratiť život.
V sfére súkromného práva má sloboda podobu minimalizácie zasahovania do
vzťahov jednotlivcov a to najmä minimalizáciu zásahov štátnych orgánov štátu (pokiaľ to nie je
nevyhnutné) ale aj odstránením bariér, ktoré by mohli brániť v snahe uspokojiť potreby subjektov
súkromného práva.
Zásada zmluvnej slobody v súkromnoprávnych vzťahoch spočíva najmä:
51
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1. V slobode urobiť právny úkon, prípadne v slobode neurobiť právny úkon,
2. V slobode výberu subjektu,
3. V slobode voľby formy právneho úkonu,
4. V slobode vymedzenia obsahu právneho úkonu.
Zmluvnú voľnosť charakterizoval ústavný súd ako: „Právny princíp umožňujúci zmluvným
stranám upraviť si vzájomné pomery tak, aby to čo najlepšie vyhovovalo ich potrebám a záujmom.
Preto i sústava objektívneho záväzkového práva ponecháva účastníkom zmluvných vzťahov
pomerne veľkú voľnosť pri zmluvnej úprave vzájomných práv a povinností. Zodpovedá to
ústavnému princípu autonómie konania subjektov práva (čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky),
ktorý vytvára priestor pre čo najširšie uplatnenie sebarealizácie jednotlivca pri uspokojovaní jeho
právom chránených potrieb a záujmov v demokratickej spoločnosti. Právo v tejto sfére plní iba
korekčnú a preventívnu funkciu voči takej zmluvnej úprave vo vzájomných vzťahoch súkromnoprávnych subjektov, ktorá by s ohľadom na všeobecne akceptované morálne, mravné i etické
hodnoty spoločnosti nespravodlivo zvýhodnila, resp. znevýhodnila niektorého z kontrahentov. Iba v
prípade, ak všeobecný súd túto korekčnú a preventívnu funkciu práva nepretaví do rozhodovania v
konkrétnej kauze a naruší zásadným spôsobom ústavno-právny status niektorého účastníka
súkromno-právneho vzťahu daný hodnotami, ktoré ústavný poriadok chráni, otvára sa Ústavnému
58
súdu Slovenskej republiky priestor na zásah do výkonu kompetencie všeobecných súdov.“
ZÁVER
Úlohou tohto príspevku bolo aspoň čiastočne priblížiť, charakterizovať a popísať niektoré zo
základných zásad súkromného práva. Som toho názoru, že medzi základné zásady súkromného
práva je možné radiť aj ďalšie zásady, ale vzhľadom na rozsah príspevku som sa snažila vybrať tie,
ktoré pokladám za kľúčové a najvýznamnejšie. Chápanie súkromných zásad a ich samotná
systematika sa líši od pohľadu a názoru jednotlivých expertov na oblasť súkromného práva.
Príspevok obsahuje pri vybraných zásadách ich stručnú charakteristiku a význam, ktorý majú
pre oblasť súkromného práva. Pri každej zásade sú uvedené citácie rozhodnutí súdov, ktoré
pokladám za významné, vystihujúce danú zásadu a vhodné ako príklad na priblíženie danej zásady.
Zásady súkromného práva podľa môjho názoru ovplyvňujú právnu prax a tým teda aj ich
výskyt a výklad má vplyv na tvorbu judikatúry. Taktiež práve judikatúra nám na základe svojho
poznania jednotlivých živých prípadov z praxe dopomáha k charakteristike zásad a ich prípadnému
rozvoju.
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ZASTÚPENIE MALOLETÉHO DIEŤAŤA
Dominika Vokálová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta
Abstrakt: Rodičia maloletého dieťaťa sú nositeľmi rodičovských práv a povinností. Obsahom
rodičovských práv a povinností je okrem iného zastupovanie maloletého dieťaťa. Autorka sa vo
svojom príspevku zameriava na judikatúru súdov, pokiaľ ide o rozvíjanie neurčitého pojmu
podstatná a bežná vec pri zastupovaní maloletého dieťaťa. Nevyhne sa popisu aplikačných
problémov v praxi. Záverom prezentuje nutnosť sledovania záujmu maloletého dieťaťa pri výkone
zastupovania maloletého dieťaťa.
Kľúčové slová: zastúpenie, maloleté dieťa, rodič, rodičovská zodpovednosť, podstatná vec, bežná
vec, záujem maloletého dieťaťa
Abstract: The parents of a minor child are the carriers of parental responsibility. Parental
responsibility also includes the representation of a minor child. The author of this paper focuses on
the jurisprudence of the courts, in terms of the development of the vague term of fundamental and
common cause, in the representation of a minor child. The paper does not circumvent the
description of application problems in practice. The conclusion of the paper presents the need to
monitor the minor child's interest in the exercise of the representation of the minor child.
Key words: representation, minor child, parent, parental responsibility, fundamental cause,
common cause, interest of minor child
1

ÚVOD
Teória a prax občianskeho práva rozlišuje zastúpenie priame a nepriame. Nepriame
zastúpenie možno v literatúre nájsť pod termínom „náhradníctvo“. Oba druhy zastúpenia majú
spoločný znak, a to že subjekt v postavení zástupca činí prejav vôle (právny úkon). Naopak rozdiel
medzi priamym a nepriamym zástupcom spočíva v tom, že priamy zástupca robí prejav vôle v mene
zastúpeného a na jeho účet, zatiaľ čo nepriamy zástupca robí právny úkon, aj keď na účet
zastúpeného, ale v mene vlastnom. Uvedená rozdielnosť spôsobuje, že práva a povinnosti
z priameho zastúpenia vznikajú priamo zastúpenému. Nepriamy zástupca nadobúda práva
a povinnosti sám. Zo vzťahu nepriameho zastúpenia mu následne vzniká povinnosť nadobudnuté
práva a povinnosti previesť na zastúpeného (spôsobom uvedeným v zmluve – napr. postúpením
1
pohľadávky).
V podmienkach Slovenskej republiky zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len
„OZ“) upravuje iba priame zastúpenie, samozrejme pokiaľ hovoríme o zastúpení upravenom v časti
„Zastúpenie“ (§ 22 - 33b OZ). Nepriame zastúpenie nie je vylúčené (napr. zmluva o obstaraní
2
predaja veci v zmysle ust. § 733 OZ) .
Právny vzťah zástupcu a zastúpeného môže vzniknúť na základe rôznych skutočností, a to
priamo zo zákona, zo zmluvy alebo na základe rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu.
Podľa dôvodu vzniku potom právna teória delí zastúpenie na:
1. Zákonné zastúpenie – vznikajúce na základe zákona alebo rozhodnutia súdu alebo iného
štátneho orgánu
2. Zmluvné zastúpenie – vznikajúce na základe zmluvy (existenciu tohto právneho vzťahu
3
možno voči tretím osobám preukázať plnomocenstvom).
Občianskoprávna úprava zastúpenia ust. § 22 a nasl. OZ umožňuje, aby v mene
zastúpeného konal niekto iný ako zástupca sledujúc jednak sociálne záujmy tých, ktorí musia byť
zastúpení, pretože sami nie sú spôsobilí na právne úkony a jednak záujmy osôb, ktoré síce

1
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spôsobilosť na právne úkony majú, avšak z určitých dôvodov právny úkon, resp. úkony nerobia
4
samy, ale dajú sa zastúpiť nimi zvoleným zástupcom (splnomocnencom).
Právne predpisy upravujú nielen práva a povinnosti v rámci určitého právneho vzťahu, ale
5
samozrejme aj ustanovujú, kto môže byť ich nositeľom, teda subjektom právneho vzťahu. Účastník
právneho vzťahu je subjektom, ktorý je nositeľom subjektívnych práv a povinností. Teda je ním
každá osoba, ktorú právo uznáva za osobu v právnom slova zmysle, pričom toto uznanie sa viaže
na priznanie právnych vlastností, ktoré nazývame jednak spôsobilosť na práva a povinnosti a jednak
6
spôsobilosť na právne úkony.
Spôsobilosťou na práva a povinnosti sa rozumie spôsobilosť mať v medziach právneho
7
poriadku práva a povinnosti v právnych vzťahoch. Z medzinárodnoprávnej úpravy vyplýva, že:
„Každý má právo, aby bola všade uznávaná jeho právna osobnosť“ (čl. 6 Všeobecnej deklarácie
ľudských práv). Spôsobilosť na práva a povinnosti dotvára status fyzickej osoby, ktorá tvorí jeho
jednu časť, a to časť pasívnej zložky. Ďalšou zložkou tohto pasívneho statusu sú základné práva
8
a slobody, ktoré osobe prináležia už len zo samotnej skutočnosti jeho existencie. Naopak aktívna
zložka statusu fyzickej osoby vychádza z konceptu autonómie indivídua. Umožňuje uviesť do života
to, čo je obsahom pojmu pasívnej zložky statusu fyzickej osoby. Možno hovoriť o spôsobilosti na
9
právne úkony. Vnútri spôsobilosti na právne úkony sa rozlišuje jednak spôsobilosť na právne úkony
a spôsobilosť na protiprávne úkony (tzv. deliktuálna spôsobilosť). Spôsobilosťou na právne úkony
sa rozumie spôsobilosť vlastným konaním, ktoré je v súlade s právnymi predpismi zakladať, meniť či
rušiť právne vzťahy, t.j. zakladať, meniť alebo rušiť subjektívne práva, resp. právne povinnosti. Táto
spôsobilosť predpokladá dosiahnutie právne relevantného stupňa intelektuálnej a vôľovej vyspelosti
10
konajúcej osoby. Spôsobilosť na právne úkony preto fyzická osoba nezískava okamihom
narodenia tak, ako je to pri spôsobilosti na práva a povinnosti. Spôsobilosť na právne úkony je
relevantnou zložkou statusu fyzickej osoby a významným faktorom, pokiaľ ide o zákonné zastúpenie
maloletého dieťaťa.
Predmetom tohto príspevku je zameranie sa na problematiku zákonného zastúpenia vo
vzťahu k maloletému dieťaťu rodičmi a aplikačné problémy s tým súvisiace.
2

OSOBA ZÁSTUPCU
Občiansky zákonník odkazuje pri úprave zákonného zastúpenia maloletého dieťaťa na
osobitnú úpravu zákona o rodine, ktorá vymedzuje, kto je zákonným zástupcom maloletého dieťaťa.
Predovšetkým sú zákonným zástupcom maloletého dieťaťa jeho rodičia, ktorí sú spôsobilí na
právne úkony v plnom rozsahu, a ktorí neboli pozbavení rodičovských práv a povinností alebo im
11
výkon rodičovských práv a povinností nebol pozastavený. Nie je vylúčená životná situácia, kedy
rodičia z určitých dôvodov nebudú schopní vykonávať rodičovské práva a povinnosti (§ 56 ods. 1
zákona č. 36/2005 Z.z. zákona o rodine (ďalej len „ZoR“). Za tohto stavu súd ustanoví maloletému
dieťaťu poručníka, ktorý bude rodičovské práva a povinnosti vykonávať za rodiča. V dôsledku
potreby ochrany záujmov maloletého dieťaťa trvalejšieho charakteru sa stáva poručník tiež
12
zákonným zástupcom maloletého dieťaťa.
Poručníctvo je najúplnejšou náhradou výkonu
rodičovských práv a povinností. Z oprávnení a povinností rodiča má poručník právo (a nie
13
povinnosť) dieťa vychovávať, zastupovať ho a spravovať jeho majetok (§ 56 ods. 1 ZoR). Ďalším
subjektom výkonu zastupovania maloletého dieťaťa môže byť súdom ustanovený opatrovník (§ 60
ods. 1 ZoR). V rozhodnutí o ustanovení opatrovníka súd vymedzí rozsah jeho práv a povinností tak,
aby bol splnený účel, na ktorý bol opatrovník sledujúc záujem maloletého dieťaťa (§ 61 ods. 2 ZoR).
Opatrovník na základe uvedeného môže maloleté dieťa zastupovať iba v rozsahu vymedzenom
4
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14

rozhodnutím súdu. Takto dochádza k rozdeleniu výkonu rodičovských práv a povinností. Výkon
funkcie opatrovníka môže byť viazaný na vykonanie konkrétnej úlohy (krátkodobej alebo dlhodobej),
alebo jeho ustanovenie môže byť viazané na zabezpečenie náhradného plnenia časti výkonu
15
rodičovských práv a povinností. Pestún, resp. iná fyzická osoba ako rodič, ktorej bolo maloleté
dieťa zverené do osobnej starostlivosti, rozhodujú vo vzťahu k maloletému dieťaťu iba v bežných
16
veciach a v týchto veciach aj maloleté dieťa zastupujú. Aj v prípade, keď je maloleté dieťa zverené
do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti, právo zastupovať maloleté dieťa
v podstatných veciach patrí rodičovi. Ak sú tieto osoby toho názoru, že rozhodnutie rodiča
v podstatnej veci nie je v súlade so záujmom maloletého, môže sa domáhať preskúmania tohto
súladu pri konkrétnom úkone rodiča zo strany súdu (§ 45 ods. 4 a § 50 ods. 1 ZoR).
3

OSOBA ZASTÚPENÉHO
Maloletým dieťaťom sa rozumie osoba, ktorá nedovŕšila osemnásty rok veku (t.j. 00:00 hod.
17
dňa v mesiaci, v ktorom sa pred 18 rokmi narodila ). Občiansky zákonník ráta s možnosťou
nadobudnutia plnoletosti pred dovŕšením osemnásteho roku veku osoby (§ 8 ods. 2 veta druhá OZ).
Právna úprava spôsobilosti na právne úkony maloletých detí nebola niečím nemenným.
V každom prípade však spôsobilosť na právne úkony závisela a závisí na veku a dosiahnutí určitého
stupňa rozumovej a mravnej vyspelosti maloletého.
Z hľadiska teórie a nazerania čisto legislatívne technického sa právna úprava môže vybrať
rôznymi smermi:
1, upraviť, že osoba má spôsobilosť na právne úkony iba v tom rozsahu, ktorý zodpovedá jej
stupňu individuálneho vývoja, a to v konkrétnom okamihu týkajúceho sa právneho úkonu,
2, upraviť, že osoba má spôsobilosť na právne úkony iba v tom rozsahu, ktorý zodpovedá
všeobecne uznávanému stupňu vývoja jednotlivca určitého veku,
3, upraviť spôsobilosť na právne úkony stanovením presnej vekovej hranice, s ktorou je
spojená zmena rozsahu spôsobilosti na právne úkony.
18
V uvedených smeroch sa vyskytuje tak prvok objektívny, ako aj prvok subjektívny .
Povinnosť zastupovať maloleté dieťa sa týka iba tých právnych úkonov, ktoré maloleté dieťa
nemôže samostatne vykonať. Súčasná koncepcia spôsobilosti maloletého dieťaťa na právne úkony
je spočíva v tom, že maloleté dieťa spôsobilosť na právne úkony buď má a potom koná sám svojím
19
menom alebo spôsobilosť na právne úkony nemá a koná za neho zákonný zástupca. V zmysle
ust. § 9 OZ majú maloletí spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané
rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku. Spôsobilosť na právne úkony nie je
posudzovaná individuálne, ale zodpovedá všeobecne uznávanému stupňu vývoja jednotlivca
v určitom veku.
4

ZASTÚPENIE
Výkon rodičovských práv a povinností, pokiaľ ide o zastúpenie maloletého dieťaťa, závisí od
veku maloletého dieťaťa, keďže výkon tohto práva závisí od stupňa spôsobilosti maloletého dieťaťa
na právne úkony a tá zasa od celkovej rozumovej a vôľovej vyspelosti maloletého dieťaťa
zodpovedajúcej jeho veku. Najintenzívnejšie sa právo a povinnosť zastupovať maloleté dieťa
20
prejavuje v najútlejšom veku maloletého dieťaťa. S pribúdajúcim vekom, a teda i vyspelosťou
maloletého dieťaťa postupne stráca právo a povinnosť zastupovať maloleté dieťa na svojej
21
potrebnosti. Ak v prípade posúdenia všetkých okolností prípadu rozumová a vôľová vyspelosť
zodpovedajúca veku maloletého dieťaťa je neprimeraná vo vzťahu ku konkrétne vykonanému
právnemu úkonu, je právny úkon absolútne neplatným. Uvedenú skutočnosť nemôže zmeniť ani
dodatočný súhlas zákonného zástupcu. Súd tiež nemôže v inom konaní pri posudzovaní platnosti
14

FICOVÁ, S. a kol. Ochrana práv maloletého v civilnom procese, s. 49.
PAVELKOVÁ, B. Zákon o rodine. Komentár, s. 370.
16
Tamtiež s. 200
17
Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 6Cz 45/1987 zo dňa 23.12.1987.
18
FRINTA, O. Pojetí svéprávnosti v návrhu nového občanského zákoníku, s. 58.
19
SVOBODA, J. Zákon o rodine, s. 81, 82.
20
PLANKOVÁ, O.Rozvod manželstva v československom práve, s. 136.
21
PLANK K. Majetkoprávne vzťahy v rodine, s. 253.
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právneho úkonu prehlásiť právny úkon za platný, ak zákon stanovuje pre jeho platnosť osobitné
22
podmienky (napr. schválenie právneho úkonu súdom).
Dosiahnutím určitého veku maloletého dieťaťa, najmä vo veciach rýdzo osobných, resp.
pracovnoprávnych môžu maloletí vystupovať vo vlastnom mene (napr. podanie návrhu na uzavretia
manželstva maloletým starším ako 16 rokov, spísanie závetu vo forme notárskej zápisnice
maloletým starším ako 15 rokov, spôsobilosť v pracovnoprávnych vzťahoch vlastnými právnymi
úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti vzniká v zásade dňom, keď fyzická osoba dovŕši
23
15 rokov veku).
24
Maloleté dieťa môže byť zásadne zastúpené ktorýmkoľvek rodičom. Či pri právnom úkone
je postačujúce, aby maloleté dieťa bolo zastúpené jedným rodičom alebo oboma, závisí od
skutočnosti, či sa jedná o záležitosť bežnú alebo podstatnú. V prípade bežných záležitostí môže byť
maloleté dieťa zastúpené ktorýmkoľvek rodičom. Pokiaľ však konanie pri zastúpení rodiča presahuje
25
rámec bežných vecí, je nevyhnutné, aby bolo maloleté dieťa zastúpené oboma rodičmi. V praxi sa
uvedené prejaví tak, že ak jeden z rodičov zastupuje maloleté dieťa v bežných veciach, nie je nutné
vyjadrenie druhého rodiča. Pokiaľ však ide o podstatnú vec, je potrebné požiadať o vyjadrenie
druhého rodiča, či s prejavom zastupujúceho rodiča súhlasí. Plná moc napĺňa charakter udelenia
takého súhlasu. Nemožno vylúčiť ani inú písomnosť, z ktorej možno nepochybne vyjadriť súladnú
26
vôľu druhého rodiča.
Pri zastupovaní maloletého dieťaťa je v súlade s vyššie uvedeným potrebné rozlišovať
zastupovanie pri bežných a pri podstatných veciach. Otázku, či ide o bežnú alebo podstatnú vec je
potrebné posudzovať podľa konkrétnych okolností a povahy prípadu. Zákonodarca
demonštratívnym spôsobom vymenúva, ktoré veci pri výkone rodičovských práv a povinností sú
vecami podstatnými, v prípade nezhody v ktorých na návrh jedného z rodičov súd rozhodne
sledujúc najlepší záujem maloletého dieťaťa. V zmysle ust. § 35 ZoR ide o rozhodovanie o
27
vysťahovaní sa maloletého dieťaťa do cudziny , o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom
občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o
príprave na budúce povolanie, Pojem bežná vec a podstatná vec ďalej rozvíja inštruktívna
28
judikatúra súdov . V prípade, ak súd dospeje k záveru, že je podaný návrh na rozhodnutie
v prípade nezhody rodičov v bežnej veci, súd konanie musí zastaviť z dôvodu existencie
29
neodstrániteľnej prekážky podmienok konania.
Bežnou vecou sa spravidla považujú pravidelné platby a príjmy, akými je napr. platenie
30
inkasa, dane, prijímanie výťažku z majetku vo forme nájomného, dividend, úrokov.
Záväzkovoprávne vzťahy predstavujú širokú škálu právnych vzťahov, ktorých účastníkom
môže byť i maloleté dieťa. V mnohých prípadoch musí byť maloleté dieťa zastúpené zákonným
zástupcom, a to nielen pri uzatváraní samotných zmlúv, ale aj následne pri právnych úkonoch s nimi
súvisiacimi. Za podstatnú vec je potrebné vždy považovať prevod nehnuteľnosti (i jej podielu), či už
vo forme nadobudnutia alebo straty vlastníctva. S vlastníctvom nehnuteľnosti je pravidelne spojený
celý rad právnych vzťahov, či už povahy súkromnoprávnej (napr. spojených s jej údržbou alebo
užívaním) alebo verejnoprávnej (napr. dane). Uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti sa preto týka oblasti správy majetku maloletého dieťaťa a nemožno ho považovať
31
za bežnú vec, nakoľko nejde o bežné hospodárenie s majetkom maloletého dieťaťa. Rovnaký
32
záver je možno vyvodiť i pri iných právach týkajúcich sa nehnuteľností, napr. záložného práva,
22
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23.02.2011
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33

práva zodpovedajúce vecnému bremenu,
resp. pri zrušení a vyporiadaní podielového
34
spoluvlastníctva k nehnuteľnosti. Právne úkony týkajúce sa nájmu bytu tiež nepatria do kategórie
35
právnych úkonov, ktoré by mohlo vykonávať maloleté dieťa. Rovnako tak je podstatnou vecou
36
právny úkon týkajúci sa hnuteľnej veci vyššej hodnoty (napr. motorového vozidla, avšak nie
37
jednostopového). Judikatúra súdov za podstatnú vec považuje i uzavretie zmluvy o stavebnom
sporení maloletým dieťaťom a takisto je podstatnou vecou i právny úkon smerujúci k predčasnému
38
39
ukončeniu tohto právneho vzťahu, uzavretie zmluvy o prevode cenných papierov, postúpenie
40
41
pohľadávky, uznanie dlhu. Vo vzťahu k darovaniu však judikatúra zastala názor, že ak je
maloleté dieťa schopné pochopiť podstatu darovacej zmluvy a znamená to preňho zároveň finančný
42
prospech, je na predmetný úkon spôsobilé, a to i pokiaľ ide o prijatie daru vo vyšších hodnotách.
V ostatných prípadoch darovania musí byť maloleté dieťa zastúpené zákonných zástupcov. Pokiaľ
ide darovanie nehnuteľnej veci zastúpenie maloletého dieťaťa zákonným zástupcom je nevyhnutné.
Jedným z dôvodov zániku záväzkovoprávneho vzťahu je splnenie dlhu. Prijatie plnenie z
právneho úkonu, ktorého je účastníkom maloleté dieťa, ktoré nebolo riadne zastúpené, nemožno
43
považovať za riadne splnenie dlhu.
Za podstatnú vec judikatúra súdu považuje i uzavretie zmluvy o budúcej zmluve uvádzajúc,
že pri uzatváraní zmluvy o budúcej zmluve sa síce priamo v čase uzatvárania zmluvy o budúcej
zmluve s majetkom nenakladá, ale z takejto zmluvy vznikajú účastníkom zmluvy práva a povinnosti,
44
ktorými sú viazaní pri budúcom nakladaní s majetkom.
Rozsiahlou je i judikatúra vo veciach dedičských. Za podstatnú vec sa považuje uzavretie
45
46
dedičskej dohody, odmietnutie dedičstva,
vyhlásenie o tom, že sa maloleté dieťa nebude
47
dovolávať relatívnej neplatnosti závetu pre rozpor s ust. § 479 OZ i dovolanie sa neplatnosti
závetu.
4.1

Obmedzenie zákonného zástupcu
Zákonný zástupca maloletého dieťaťa nemôže za neho robiť bez ďalšieho všetky právne
úkony, na ktoré nie je maloleté dieťa spôsobilé. Obmedzenie zákonného zástupcu spočíva v dvoch
smeroch:
A: V zmysle ust. § 28 OZ, ak sú zákonní zástupcova povinní tiež spravovať majetok tých,
ktorých zastupujú a nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu.
Zmyslom predmetnej právnej úpravy úzko spájajúcu zastupovanie maloletého dieťaťa
a správu jeho majetku je ochrana záujmov maloletého dieťaťa. Súd autoritatívnym spôsobom
potvrdzuje, že právny úkon, ktorý za neho vykonal jeho zákonný zástupca, je v záujme maloletého

Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 14CoP 2/2014 zo dňa 4.2.2014: „Schválenie právneho
úkonu rodičom maloletých detí by neprimerane zaťažovalo majetok maloletého dieťaťa, pretože aj
keď by boli preklenuté predchádzajúce poskytnuté úvery, tak zaťaženosť rodičov maloletého
dieťaťa, ako aj majetku maloletého dieťaťa by bola veľmi vysoká a trvajúca neúmerne dlhú dobu.“
33
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34
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35
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39
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40
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45
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dieťaťa. Rozhodnutie súdu, ktorým sa právny úkon za maloleté dieťa schvaľuje, nemá konštitutívnu,
ale deklaratórnu povahu a pôsobí ex tunc, t.j. od okamihu, kedy bol právny úkon zákonným
48
zástupcom vykonaný.
Rozhodným v danom prípade je zistenie, že ide o správu majetku
maloletého dieťaťa v inej ako bežnej veci, t.j. vo veci podstatnej.
Pri rozhodovaní o schválení právneho úkonu súd prihliada predovšetkým na záujem
maloletého dieťaťa (§179 O.s.p.) skúmajúc okolnosti konkrétneho právneho úkonu. Pri riešení
otázky, či je dedičská dohoda v záujme maloletého dieťaťa je potrebné prihliadnuť k tomu, aká je
možnosť užívať veci nadobudnuté v dedičstve a aké by boli prípadné náklady s ich udržiavaním.
Tiež, či by bolo únosné a spoločensky žiaduce vytvoriť k veci z dedičstva spoluvlastnícky vzťah
49
nepatrným podielom. Pokiaľ ide odmietnutie dedičstva, súd rozhodujúci o schválení tohto úkonu
musí mať dostatočne zistené podklady o povahe, druhu a hodnote majetku poručiteľa a výške jeho
50
dlhov a následne môže pristúpiť k vyhodnotenie, či schválenie tohto úkonu je v záujme maloletého
dieťaťa.
V nadväznosti ust. § 28 OZ a ust. § 179 zákon č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho
poriadku (ďalej len „O.s.p.“) je zrejmé, že právny úkon zreteľne vybočujúci z rámca bežných vecí
(podstatná vec) pri správne majetku maloletého dieťaťa k svojej platnosti vyžaduje schválenie súdu.
Bez toho, aby došlo k schváleniu právneho úkonu, ide o právny úkon absolútne neplatný pre rozpor
51
so zákonom v zmysle ust. § 39 OZ a ako taký nemôže vyvolávať zamýšľané právne následky. Zo
súdom neschváleného právneho úkonu (kúpnej zmluvy) nevznikne povinnosť zaplatiť kúpnu cenu
ani oprávnenie kúpnu cenu prevziať a právny vzťah, ak dôjde k plneniu z absolútne neplatnej
52
zmluvy, je bezdôvodným obohatením. Rovnako tak pokiaľ nie je právny úkon uzavretia dohody
urobený zákonným zástupcom maloletého dediča právoplatne schválený súdom, notár nemôže
prikročiť ku schváleniu dohody dedičov, tým menej potom k vydaniu potvrdenia o nadobudnutí
53
dedičstva podľa dohody dedičov. Nesprávny je záver, v zmysle ktorého je potrebné návrh na vklad
vlastníckeho práva zamietnuť, ak je účastníkom zmluvy o prevode vlastníckeho práva maloleté
dieťa a ku dňu začatia vkladového konania nebol právny úkon súdom schválený. Ak sa k návrhu na
vklad vlastníckeho práva spolu so zmluvou nepredloží rozhodnutie súdu o schválení právneho
úkonu, je potrebné vkladové konanie prerušiť (§ 31a písm. c) zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) a vyzvať
účastníkov konania na predloženie rozhodnutie súdu. Rozhodným je ex tunc potvrdenie správnosti
nakladania s majetkom už v dobe vykonaného právneho úkonu, preto to platí i pre podanie návrhu
na vklad. Podmienkou povolenia vkladu vlastníckeho práva týkajúceho sa maloletého dieťaťa je,
aby bol právny úkon schválený súdom. Ak by súd právny úkon neschválil, boli by splnené
54
podmienky pre zamietnutie návrhu na vklad.
K schváleniu právneho úkonu za maloleté dieťa môže dôjsť vopred (skôr, ako bude
vykonaný) alebo i následne (teda v dobe, keď už bol urobený). Vždy je však nevyhnutné, aby
schvaľovaný právny úkon bol dostatočne určitým spôsobom označený (popísaný) tak, aby
z rozhodnutia súdu bolo nepochybné, k schváleniu akého právneho úkonu došlo. Následné
schválenie právneho úkonu nie je obmedzené žiadnou lehotou. Ak však maloleté dieťa dovŕši
55
plnoletosť, závisí to iba na jeho rozhodnutí, či vykonaný právny úkon schváli.
Rozhodnutie súdu, ktorým sa schvaľuje právny úkon za maloleté dieťa nie je prostriedkom
k riešeniu stretu záujmu medzi rodičom a maloletým dieťaťom, ani prostriedkom k jeho odstráneniu,
56
prípadne jeho konvalidácie.
Problematickými sa javia názorové koncepcie na schvaľovanie podania žaloby zákonným
zástupcom za maloleté dieťa súdom starostlivosti o maloletých a následky z toho plynúce.
Prvá názorová koncepcia vychádza zo záveru, že podanie žaloby je v zásade procesným
úkonom, ktorý vyžaduje schválenie súdu a výnimkou by mali byť prípady, keď sa schválenie tohto
48
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procesného úkonu vyžadovať nebude, najmä pokiaľ pôjde o spory nepatrnej hodnoty, prípadne
spory o nárokoch, ktorý dôvod je nesporný. Uvedený záver zohľadňuje dôsledky, ktoré sú spojené
57
predovšetkým s povinnosť náhrady trov konania v prípade neúspechu v konaní.
Následky
neschválenia tohto procesného úkonu sa môžu odraziť v dvoch rovinách. Prvý názor pri absencii
schválenia procesného úkonu súdom starostlivosti o maloletého spočíva v nevyvolaní žiadneho
58
právneho následku. Čo by v praxi malo znamenať, že by súd na podaný návrh nemal prihliadať.
Druhý právny názor zastáva rozhodovacia prax českých súdov. Absencia schválenia procesného
úkonu súdom starostlivosti o maloletých sa považuje za odstrániteľný nedostatok podmienok, za
59
ktorých môže súd konať (procesná podmienka). Bude preto potrebné zo strany súdu urobiť
vhodné opatrenia na odstránenie nedostatku, a to tým, že súd dá podnet na začatie konania
o schválenie právneho - podania žaloby za maloleté dieťa. Až v prípade nadobudnutia
60
právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí návrhu, bude možné konanie zastaviť.
61
Prax slovenských súdov nie je odzrkadlením uvedenej rozhodovacej praxe českých súdov,
62
resp. názoru právnej vedy. Všeobecné súdy prejednávajú žaloby, ktoré v zastúpení maloletého
dieťaťa podávajú jeho rodičia ako zákonní zástupcovia (napr. žaloby o ochranu osobnosti,
o náhradu škody vo forme bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia a iné) bez toho, aby sa
na podanie žaloby vyžadovalo schválenie súdu. Vec súd prejednáva s konštatovaním, že sú
splnené všetky podmienky, za ktorých môže konať. Vychádza sa z koncepcie, že podanie žaloby
zákonným zástupcom v mene maloletého dieťaťa vyplýva priamo z uplatňovania jeho rodičovských
práv a povinností.
Zákonní zástupcovia maloletého dieťaťa sú povinní spravovať majetok maloletého dieťaťa
s náležitou starostlivosťou (§32 ods. 1 ZoR). Náležitá starostlivosť je taká starostlivosť, ktorá v čo
najširšej miere chráni majetkové záujmy maloletého dieťaťa, odrazom ktorej je konania smerujúce
63
k zachovaniu existujúcich hodnôt a k ich prípadnému rozmnoženiu. Nerešpektovanie povinnosti
spravovať majetok maloletého dieťaťa náležitým spôsobom je i podávanie zrejme bezúspešné
žaloby v jeho mene maloletého dieťaťa. V prípade nerešpektovania uvedenej povinnosti rodičia ako
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zákonní zástupcovia zodpovedajú svojmu maloletému dieťaťu za škodu, ktoré mu ich konaním
vznikla (§ 420 OZ). Uvedené možno vzťahovať i na škodu vo forme vzniknutej náhrady trov konania.
Argumentácia o nevyhnutnosti schválenia procesného úkonu podania žaloby súdom
starostlivosti o maloletých je odôvodňovaná predovšetkým prípadným neúspechom v konaní
a nevyhnutnosťou znášania trov konania. Ak v zmysle ust. § 179 O.s.p. súd je povinný skúmať
záujem maloletého, povinnosťou súdu starostlivosti o maloletých bude vyjadriť právny záver, či sa
predmetný procesný úkon odrazí nepriaznivo v majetkovej sfére maloletého dieťaťa. Teda v čase
rozhodovania súdu o schválení podania žaloby by mal vziať na zreteľ prípadnú povinnosť
maloletého dieťaťa nahradiť trovy konania, a tým prejudikovať rozhodnutie súdu vo veci samej, t.j.
vo veci žaloby, ktorej podanie by malo schváleniu súdu podliehať, resp. minimálne uzavrieť, že
podanie žaloby nie je zrejmým bezúspešným uplatňovaním práva. Skúmanie záujmu maloletého
dieťaťa vo veci podania žaloby zákonným zástupcom by preto s poukazom na prípadnú povinnosť
nahradiť trovy konania v konaní úspešnému žalovanému malo okrajovo zahrnúť i záver vzťahujúci
sa k veci samej. Pokiaľ ide o argument výrazného zaťaženia maloletého dieťaťa poplatkovou
povinnosťou, je potrebné poznamenať opätovne na rovinu úvah vo vzťahu ku konštatovaniu
pravdepodobnosti úspechu v konaní a následnej náhrade zaplateného súdneho poplatku v prípade
úspechu maloletého dieťaťa v konaní, rovnako prípadného prejudikovania rozhodnutia o oslobodení
maloletého od platenia súdnych poplatkov na návrh, resp. konštatovania osobného alebo vecného
oslobodenia v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov.
Postavenie maloletého dieťaťa v zastúpení zákonným zástupcom na strane žalovaného
nevyžaduje schválenie súdu, nakoľko ide o nárok žalobcu a súd starostlivosti o maloletých nemusí
byť s uvedeným úkonom uzrozumený. Z výkonu práva zastúpenia vyplýva povinnosť žalobu prijať
64
a brániť sa proti nej. Obrana žalovaného je však rovnako spojená v poplatkovou povinnosťou
(napr. súdny poplatok za odpor), či s povinnosťou náhrady trov konania v prípade neúspechu.
Z hľadiska praxe by schvaľovanie procesného úkonu malo byť vecou starostlivosti súdu
o maloletých v zmysle ust. § 88 ods. 1 písm. c) O.s.p., ktorý nebude vždy totožný so súdom vo veci
samej (§ 84 – 88 O.s.p.), čo by sa rovnako nepriaznivo odzrkadlilo v dĺžke súdneho konania, najmä
pokiaľ by dochádzalo k prenášaniu príslušnosti (§ 177 ods. 2 O.s.p.).
Rovnako nie je odôvodnená požiadavka schvaľovania procesného úkonu súdneho zmieru
v konaní, v ktorom je účastníkom maloleté dieťa zastúpené zákonným zástupcom. Súd
prejednávajúci vec samú je povinný pri schvaľovaní súdneho zmieru skúmať, či predostretý súdny
zmier je v súlade s právnymi predpismi. Jeho úlohou je preto aj posúdenie, či záujem maloletého
dieťaťa odôvodňuje schválenie súdneho zmieru. V zmysle čl. 3 ods. 1 Dohovoru o ochrane práv
dieťaťa „záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí,
nech už uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi,
správnymi alebo zákonodarnými orgánmi.“ Schválenie súdneho zmieru súdom starostlivosti
o maloletých a následne súdom prejednávajúci vec samú by znamenal duplicitné rozhodovanie,
ktoré by sa priečilo zákonnej požiadavke hospodárnosti súdneho konania.
Osobitosťou je spôsobilosť maloletého dieťaťa dať sa sám v konaní zastúpiť advokátom.
Súdy k uvedenému pristúpia tak, že najprv skúmajú rozumovú a vôľovú vyspelosť maloletého
dieťaťa. Za týmto účelom maloleté dieťa vypočujú a zisťujú, čo ho viedlo, aby sa v konaní dal
zastúpiť advokátom a z akých prostriedkov sú uhrádzané trovy právneho zastúpenia. Spravidla
maloleté dieťa po dovŕšení veku 15 rokov má mať rozumové a vôľovú vyspelosť, ktorá ho na daný
právny úkon robila spôsobilým a súd v takom prípade zastúpenia maloletého advokáta v konaní
pripustí.
B: V zmysle ust. § 22 OZ z dôvodu stretu (rozporu) záujmu zástupcu so zastúpeným, ktoré je
65
doplnené ustanovením § 31 ods. 2 ZoR.
V prípade stretu záujmov rodičov a maloletého dieťaťa je zastupovanie detí rodičmi podľa §
66
31 ods. 2 ZoR vylúčené.

64

KERECMAN, P. Maloletý účastník občianskeho sporového konania, s. 3 – 28.
HRUŠÁKOVÁ, M. a kol.: K některým otázkám právní subjektivity a způsobilosti k právním úkonům
u nezletilých. s. 56-57
66
Uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. US 440/08 zo dňa 17.12.2008, sp. zn.
I. ÚS 240/08 zo dňa 7.8.2008, sp. zn. II. ÚS 38/08 dňa 24.1.2008.
65

316

Stret záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom je daný nielen v prípade, kedy rozpor
záujmov zástupcu a zastúpeného existuje a je v konaní zistený (§ 22 OZ), ale ust. § 31 ods. 2 ZoR
rozširuje ochranu maloletého dieťaťa i na prípady, keď stret záujmu iba hrozí (nemusí ani nastať). Z
hľadiska záveru o strete záujmu stačí iba pravdepodobnosť kolízie záujmov, ktorá je daná vždy, keď
rodič a maloleté dieťa uplatňuje v občianskom súdnom konaní nároky, ktorých základ, resp. výška
67
sú vzájomne podmienené. Súdna prax dospela k záverom, že rodičia nemôžu maloleté dieťa
zastupovať v žiadnom konaní, ktoré smeruje proti druhému rodičovi (napr. konanie o úpravu výkonu
68
69
70
rodičovských práv a povinností, konania o zapretie rodičovstva, konanie o určenie mena ).
Kolízia záujmov nie je daná, ak ide o darovanie a darcami sú rodičia, ktorí vykonávajú
rodičovské práva a povinnosti, a obdarovaným je maloleté dieťa neschopné posúdiť obsah tohto
právneho úkonu. Rodičia ako darcovia sú súčasne zákonní zástupcovia, ktorí sú oprávnení dar za
71
maloleté dieťa prijať. Platí to v prípade, ak pri zastúpení nedochádza k stretu záujmov medzi
rodičmi a maloletým dieťaťom. Kolíziu záujmov pri darovaní určitého finančného obnosu nemožno
72
očakávať. Naopak kolízia záujmov je daná, ak je maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti
jedného z rodičov, ktoré sa po smrti tohto rodiča stáva jedinou oprávnenou z nájomného vzťahu.
Druhý rodič, ktorý po smrti rodiča vykonáva právo osobnej starostlivosti oň, na nasťahovanie do
nájomného bytu potrebuje schválenie súdom a z dôvodu kolízie záujmov, musí byť maloletému
73
dieťaťu ustanovený v tomto konaní kolízny opatrovník. Ustanovenie kolízneho opatrovníka je
odôvodnené tiež napr. v konaní v súvislosti so stavebným sporením, predovšetkým pri podávaní
žiadosti o poskytnutie úveru zo stavebného sporenia, pri dispozícii s nehnuteľnosťou, ak rodič
74
i maloleté dieťa sú spoluvlastníkmi, v dedičskom konaní, ak rodič a maloleté dieťa sú dedičmi.
Kolízia záujmov medzi zákonným zástupcom a maloletým dieťaťom vylučuje zastúpenie v
75
rozsahu kolíziou zastúpených záujmov účastníkov právneho vzťahu.
Záujmy toho, kto má byť ustanovený súdom za kolízneho opatrovníka nesmú byť v rozpore
so záujmami maloletého dieťaťa a spravidla je kolíznym opatrovníkom orgán sociálnoprávnej
76
ochrany detí a sociálnej kurately. Súd je povinný vždy vymedziť rozsah práv a povinností
77
kolízneho opatrovníka podľa účelu, pre ktorý bol opatrovník ustanovený. Kolízny opatrovník sa
v súdom ustanovenom rozsahu stáva namiesto rodiča zákonným zástupcom maloletého dieťaťa,
preto môže, okrem iného, splnomocniť inú osobu k zastupovaniu maloletého dieťaťa v rozsahu,
78
v akom je sám oprávnený za maloleté dieťa konať.
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Právne úkony vykonané rodičov za maloleté dieťa, ak by bol daný alebo by hrozil stret ich
79
80
záujmov, sú právnymi úkonmi absolútne neplatnými a procesné úkony sú neúčinné , resp. ide o
81
podania (napr. ústavná sťažnosť) podané neoprávneným osobami.
5

ZÁVER
Rodičovské práva a povinnosti predstavujú relatívne zložitý komplex práv a povinností.
Zastúpenie maloletého dieťaťa, ktoré je jednou zo zložiek rodičovských práv a povinností, je
upravené v zákone o rodine a i Občianskom zákonníku rámcovo a reálnu podobu uvedenému
inštitútu dáva judikatúra súdov a právna veda vychádzajúc z potreby nachádzania spravodlivého
a záujmy maloletého dieťaťa chrániaceho riešenia. Predmetný príspevok je odrazom relevantnej
judikatúry súdov v danej problematike, ktoré reaguje na rozmanitosť v právnych vzťahoch.
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POVINNOSŤ ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU KONAŤ S ODBORNOU
STRATOSTLIVOSŤOU
Kinga Alakszová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok je venovaný povinnosti štatutárneho orgánu konať s odbornou starostlivosťou.
Autorka sa podrobnejšie venuje pojmu „odborná starostlivosť“ z dôvodu, že Obchodný zákonník
tento pojem často používa, avšak ho vôbec nedefinuje.
Kľúčové slová: odborná starostlivosť, štatutárny orgán, povinnosť, konanie s odbornou
starostlivosťou
Abstract: The article is devoted to the obligation of the statutory body to act with due care. The
author in more detail pays attention to the concept of „due care“, because the Commercial Code
often uses this term, but does not define it at all.
Key words: due care, statutory body, obligation, to act with due care
1

ÚVOD
Novela Obchodného zákonníka č. 147/2001 Z.z. a zákon č. 500/2001 Z.z rozšírila úpravu
zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú spoločnosti pri výkone funkcie. Z tohto
dôvodu sa v roku 2002 uskutočnil tzv. „Okrúhly stôl“, ktorého predmetom bola práve predmetná
prijatá právna novela. Skupina účastníkov zastávala názor, že ide len o pokus upraviť zodpovednosť
štatutárnych orgánov a v praxi sa ťažko bude uplatňovať. Skúsenosti avšak ukázali, že v praxi
vznikajú rôzne diskutabilné otázky a spory o náhradu škody spôsobenej štatutárnym orgánom
1
spoločnosti vznikajú už pri interpretácii paragrafov upravujúcich ich zodpovednosť.
2

POVINNOSŤ
ŠTATUTÁRNEHO
ORGÁNU
KONAŤ
S ODBORNOU
STAROSTLIVOSŤOU
Obchodný zákonník (ďalej len „ObZ“) upravuje zodpovednosť štatutárneho orgánu v § 135a,
ktorá sa vzťahuje na konateľov spoločnosti s ručeným obmedzením, kým v § 194 ods. 5 upravuje
zodpovednosť predstavenstva v akciovej spoločnosti. Tieto ustanovenia ObZ tiež ustanovujú
niektoré povinnosti štatutárnych orgánov kapitálových obchodných spoločností.
Pôvodné znenie § 135 o právach a povinnostiach konateľov boli veľmi stručné, možno
konštatovať, že len rámcové: „Konatelia sú povinní zabezpečiť riadne vedenie predpísanej
evidencie a účtovníctva, viesť zoznam spoločníkov a informovať spoločníkov o záležitostiach
spoločnosti.“
Významnú zmenu priniesla novela č. 500/2001 Z.z., ktorá rozšírila ustanovenia ObZ o §135a,
ktorý sa v širšej miere venuje úprave povinností a zodpovednosti štatutárneho orgánu. §135a ObZ
nadväzuje na úpravu obsiahnutú v § 56a o zákaze zneužívania práva v obchodných spoločnostiach,
najmä upravuje solidárnu zodpovednosť konateľov za škodu spôsobenú porušením povinností pri
výkone ich funkcie, ako aj právne následky udelenia absolutória konateľovi a právo veriteľov
spoločnosti za podmienok ustanovených zákonom uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet
2
nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom. Konatelia pri výkone ich funkcie musia
dodržiavať určité povinnosti, ktoré sú upravené vo viacerých ustanoveniach zákona, v iných

1

Škrinár, A.: K niektorým problémom právnej úpravy zodpovednosti štatutárnych orgánov za škodu
spôsobenú spoločnosti výkonom funkcie podľa Obchodného zákonníka, in: Bulletin slovenskej
advokácie, č. 11, 2008, str. 16
2
Žitňanská, L., Ovečková, O., a kol.: Obchodné právo, Obchodné spoločnosti, 2. Doplnené
a prepracované vydanie, IURIS LIBRI, spol. s r.o., Bratislava, 2013, str. 281
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právnych predpisoch, v spoločenskej zmluve, resp. v stanovách a v rozhodnutiach valného
zhromaždenia.
V zmysle §135a ods. 1 ObZ „konatelia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou
starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. 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 spoločníkov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy
len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.“ Základnou
požiadavkou na výkon funkcie konateľa je jej vykonávanie s odbornou starostlivosťou a v súlade so
záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Povinnosť konať s odbornou starostlivosťou je
v ObZ konkretizovaná príkladmo. Táto povinnosť v sebe zahŕňa najmä povinnosť:
- zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu
rozhodovania;
- zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach;
- neuprednostňovať pri výkone svojej pôsobnosti svoje záujmy, záujmy len niektorých
3
spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
2.1 Pojem „odborná starostlivosť“
Pojem „odborná starostlivosť“ nie je v ObZ definovaný, avšak tento pojem ObZ často používa
pri úprave niektorých zmluvných typoch. Napríklad pri mandátnej zmluve mandatár je povinný
postupovať s odbornou starostlivosťou pri zariaďovaní záležitostí mandanta. Pri zasielateľskej
zmluve zasielateľ je povinný s vynaložením odbornej starostlivosti dojednať spôsob a podmienky
prepravy zodpovedajúce čo najlepšie záujmom príkazcu.
Definíciu pojmu „odbornej starostlivosti“ obsahuje zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKaR“). V zmysle § 7 ZKaR „konaním s odbornou starostlivosťou sa
rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu konajúcej osoby po
zohľadnení všetkých dostupných informácií, ktoré sa týkajú a môžu mať vplyv na jej konanie.“
Konanie s odbornou starostlivosťou v prvom rade vyžaduje, aby konajúca osoba zaobstarala všetky
dostupné informácie, ktoré sú potrebné pri rozhodovaní, resp. môžu mať vplyv na jeho konanie.
V druhom rade je potrebné, aby konajúca osoba tieto informácie starostlivo vyhodnotila a následne
konala a rozhodovala so starostlivosťou primeranou jej funkcii a postaveniu. Pri konaní s odbornou
starostlivosťou treba posúdiť, či konajúca osoba využila všetky dostupné informácie.
Konajúca osoba, aby mohla konať s odbornou starostlivosťou, musí mať určité odborné
predpoklady, schopnosti a skúsenosti súvisiace s funkciou, ktorú vykonáva. Ak požadované
odborné predpoklady alebo skúsenosti nemá, je povinná zabezpečiť potrebných odborníkov pre
výkon odborných činností. Z tohto názoru bol aj Najvyšší súd ČR, ktorý vo svojom rozhodnutí
uviedol, že, ak konateľ nemá potrebné znalosti na zariadenie záležitostí spoločnosti, je povinný
zaistiť jeho posúdenie osobou, ktorá potrebné znalosti má. Súčasťou odbornej starostlivosti je aj
4
schopnosť rozpoznať, ktoré činnosti nie je schopný vykonávať, resp. ktoré potrebné znalosti nemá.
Podľa JUDr. Škrinára „odbornú starostlivosť môžeme charakterizovať ako najvyšší stupeň
starostlivosti štatutárneho orgánu, ktorý možno od neho požadovať v konaní za spoločnosť. Pôjde
o odbornú starostlivosť, ktorá sa vyžaduje v danom odvetví, odbore aj s prihliadnutím na mieru
5
poznatkov v danej oblasti.“ Podľa neho problémom pri dodržaní odbornej starostlivosti môže byť aj
rozdielna úroveň vedomostí, vzdelania a skúseností. Člen štatutárneho orgánu sa nemôže
vyhovárať na nižší stupeň vedomostí a vzdelania, nakoľko aj pri absencií týchto predpokladov
možno od neho požadovať, aby konal s odbornou starostlivosťou.

3

Suchoža, J., Husár, J. a kol.: Obchodné právo, 1. Vydanie, IURA EDITION, Bratislava, 2009, str.
499-500
4
Rozsudok NSČR, sp. zn. 29Cdo 2531/2008, z 30.10.2008
5
Škrinár, A.: K niektorým problémom právnej úpravy zodpovednosti štatutárnych orgánov za škodu
spôsobenú spoločnosti výkonom funkcie podľa Obchodného zákonníka, in: Bulletin slovenskej
advokácie, č. 11, 2008,
str. 17
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JUDr. Pospíšil zastáva názor, že „ pod konaním s odbornou starostlivosťou treba rozumieť
tak aktívne konanie, teda robenie určitých úkonov, ako aj pasívne konanie, teda zdržanie sa robenia
určitých úkonov. Preto zanedbanie svojich povinností tým, že sa nekonalo vtedy, keď sa podľa
odbornej starostlivosti konať malo, znamená, že sa s odbornou starostlivosťou nekonalo. Odborná
starostlivosť je vymedzená objektívne v tom smere, že posúdenie či určitá osoba konala s odbornou
starostlivosťou, netreba zisťovať s pohľadu konajúcej osoby, čo by vyžadovalo skúmanie jej vôle,
6
ale z pohľadu okolností tak, ako sú vnímané širším okruhom nezaujatých osôb.“
2.2 Odborná starostlivosť vs. náležitá starostlivosť
ObZ pri úprave povinností člena predstavenstva akciovej spoločnosti používa pojem „náležitá
starostlivosť“. V zmysle § 194 ods. 5 ObZ. „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 spoločníkov.“
V literatúre sa vyskytujú názory, že pojmy „odborná starostlivosť“ a „náležitá starostlivosť“ nie
sú obsahovo totožné.
Prof. Dědič je toho názoru, že „požadavek odborné péčě nahrazen méně přísnou formulací
o plnění povinností s náležitou péčí. Rozdíl je v tom, že u povinnosti odborné péčě nelze přihlížet ke
7
znalostem, kvalifikaci a zkušenostem konkrétní osoby, zatímco při požadavku náležité péčě ano“.
Tomuto názoru oponuje prof. Eliáš, ktorý tvrdí, že „požadavek náležité péčě je přísnější něž
ldyby šlo o pěči jen odbornou, protože při náležité péči nejde pouze o profesionalitu výkonu, ale
i o zvýšenou loajalitu, kterou musí reprezentant společnosti vykazovat ve vztahu k ní v daleko vyšší
8
míře než pouhý (bežný) smluvní partner.“
Pri týchto dvoch názoroch existuje tretie poňatie, ktoré sa pokúsi o kompromis. Z tohto
vychádza aj doc. Štenglová, ktorá poukazuje nato, že rozlišovanie medzi pojmami „odborná
starostlivosť“ a „náležitá starostlivosť“ nemá praktický význam. Uvádza, že „lze nepochybně
souhlasit s tím, že členem představenstva může být i osoba, která nemá potřebné odborné
předpoklady pro výkon takové funkce, a nelze tedy od ní očekávat, že bude při výkonu funkce
představenstva postupovat s náležitou péčí (i když by takový postup neměl být pravidlem).
K povinnostem náležité péče pak ovšem patří zajistit pro výkon odborných činností, kterými ja
9
taková osoba pověřena, potřebné kvalifikované odborníky.“
Podľa prof. Patakyovej pri odbornej starostlivosti treba zvážiť „možnosti členov
predstavenstva zvládnuť funkciu a primerane tomu zabezpečiť vytvorenia takého informačného
systému v akciovej spoločnosti, v rámci ktorého budú členovia predstavenstva ako riadiaceho
a výkonného orgánu schopní rozhodovať s takou znalosťou veci v predmete podnikania spoločnosti,
10
ktorá sa v objektívnom zmysle bude požadovať za postačujúcu.“
3

ZÁVER
V literatúre sa vyskytujú rôzne názory na pojmy „odborná starostlivosť“ a „náležitá
starostlivosť“. Niektorí odborníci zastávajú názor, že tieto pojmi sú úplne odlišné, niektorí k týmto
názorom oponujú a tvrdia, že žiadny rozdiel neexistuje.
§ 135 ods. 1 ObZ vyžaduje konanie s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami
spoločnosti a všetkých jej spoločníkov, pričom § 194 ods. 5 ObZ ustanovuje požiadavku, aby
členovia predstavenstva konali s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť konať s odbornou
starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Ak porovnáme oba
paragrafy, môžeme vidieť, že oba vyžadujú povinnosť odbornej starostlivosti a povinnosť konať
v súlade so záujmami spoločnosti a jej spoločníkov, resp. akcionárov. Z tohto dôvodu sa prikláňam
6

Pospíšil, B.: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii s komentárom, Eurokódex Poradca podnikateľa
spol. s r.o., Žilina, 2005, str. 16-17
7
Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník, Komentář, Prospektrum, Praha, 1997, str. 605
8
Eliáš, K.: K některým otázkám odpovědnosti reprezentantů kapitálových společností, Právník, č.
4/1999,
str. 311
9
Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M.: Obchodní zákoník, Komentář, C.H.Beck, Praha, 1998, str. 475
10
Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník, Komentár, 4. Vydanie, Bratislava: C.H.Beck, 2013, str.
790-791
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k názoru, že neexistuje zásadný rozdiel medzi týmito pojmami. Rozdiel vidím len v požiadavke
profesionality, nakoľko funkcia člena predstavenstva v akciovej spoločnosti požaduje vyššiu úroveň
znalostí, vedomostí, resp. skúseností.
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NÁHRADA ŠKODY- VYBRANÉ PROBLÉMY Z HĽADISKA
SÚDNEJ JUDIKATÚRY
Liana Bernátová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autorka sa v článku zaoberá problematikou deliktuálneho záväzkového práva v
obchodných vzťahoch. Pozornosť venuje najmä možnosti zmluvnej limitácie náhrady škody.
Vybraný problém analyzuje a ilustruje aj na rozhodnutí Najvyššieho súdu ČR.
Kľúčové slová: náhrada škody, zodpovednosť, judikatúra, zmluvná limitácia náhrady škody
Abstract: Author of this article deals with breach of contractual law in commercial relationships.
Main attraction is focused on the opportunity of contractual limitation of compensatory damages.
Selected problem is also analysed and illustrated on judicial decision of the Czech Supreme Court.
Keywords: compensatory damages, responsibility, judicial decisions, contractual limitation of
compensatory damages
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ÚVOD
Týmto článkom by som rada poukázala na rozporuplnú interpretáciu ustanovenia § 386 ods.
1 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého nároku na náhradu škody sa nemožno vzdať pred
porušením povinnosti, z ktorej môže škoda vzniknúť. Vzniká tu otázka, či a do akej miery môžu
zmluvné strany kontraktuálne limitovať výšku náhrady vzniknutej škody. Predmetnú problematiku
analyzujem v zmysle zákonných ustanovení, odborných názorov a rozhodnutí v danej veci.
2

NÁHRADA ŠKODY V ZMYSLE USTANOVENIA § 386 V KONTEXTE S § 379 OBZ
Interpretácia a následná aplikácia zákonných ustanovení v praxi sa javí byť vecou veľmi
zložitou. Najmä, ak na danú problematiku existujú dva protichodné názory. Inak tomu nie je ani
v prípade možnosti zmluvne limitovať náhradu vzniknutej škody v obchodnoprávnych vzťahoch.
Ustanovenie § 386 ods. 1 ObZ je v kontexte ust. § 263 ods. 1 ObZ kogentné. Znamená to, že
akékoľvek odchylne upravené dohody zmluvných strán odchyľujúce sa od tohto ustanovenia sú
v rozpore so zákonom a teda v zmysle ust. § 39 OZ absolútne neplatné. Ustanovenie o možnosti
vzdať sa práva na náhradu škody je špeciálnym k ust. § 574 OZ, podľa ktorého dohoda, ktorou sa
niekto vzdáva práva, ktoré môže vzniknúť až v budúcnosti, je neplatná. Obchodný zákonník
umožňuje pri práve na náhradu škody vzdať sa tohto práva vopred aj pred jeho vznikom, ale nie
1
skôr, ako povinný poruší povinnosť záväzku, v dôsledku ktorého môže škoda vzniknúť. Na toto
kogentné ustanovenie nadväzuje ust. § 379 ObZ týkajúce sa rozsahu náhrady škody. V zmysle ust.
§ 379 ObZ prvej vety sa nahrádza skutočná škoda a ušlý zisk. Skutočnou škodou možno všeobecne
rozumieť majetkovú ujmu spočívajúcu v zmenšení majetku existujúceho pred porušením povinnosti.
Pod pojmom ušlý zisk možno rozumieť majetkovú ujmu spočívajúcu v nedosiahnutí zväčšenia
majetku poškodeného napriek tomu, že sa takéto zväčšenie s ohľadom na pravidelný chod vecí
dalo očakávať. Podľa rozsudku Najvyššieho súdu ČR zo dňa 31.01. spis.zn. II.Odon15/1996:
„Škoda je majetková ujma vyjadriteľná v peniazoch, ktorá sa prejavuje buď ako skutočná škoda
alebo ako ušlý zisk. Obe tieto formy škody sú v zásade rovnocenné a existencia jednej z nich nie je
podľa platného práva podmienkou vzniku a uplatnenia druhej formy. Z platného práva nemožno
teda vyvodiť, že by podmienkou vzniku zodpovednosti za škodu vo forme ušlého zisku bol tiež vznik
skutočnej škody. Stanovenie ušlého zisku nie je ľubovoľné a musí byť vykonané tak, aby bola
zaistená prevdepodobná výška blížiaca sa podľa bežného uvažovania istote.“
Toto ustanovenie týkajúce sa rozsahu náhrady škody je dispozitívnej povahy, takže zmluvné
strany si môžu ľubovoľne upravovať uhrádzanie škody či ušlého zisku. K dispozícii majú širokú
škálu možností. Môžu sa dohodnúť, že v prípade vzniku škody sa bude uhrádzať len skutočná
1
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škoda a nie aj ušlý zisk, a to aj v prípade, že tento by v dôsledku škodnej udalosti vznikol. Môžu tiež
dohodou vylúčiť z hradenia skutočnej škody náklady, ktoré by poškodená strana musela vynaložiť
v dôsledku porušenia povinnosti druhej strany. Možno tiež rôznym spôsobom obmedziť rozsah
2
budúcej skutočnej škody, prípadne rozsah budúceho ušlého zisku. Nemožno však zabúdať, že
rozsah limitovanej škody nesmie byť v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku.
Podľa Pelikánovej kogentné ustanovenie § 386 ods. 1 ObZ kladie medze dispozitívnosti tých
3
ustanovení, ktoré upravujú rozsah náhrady škody. Teda nezakazuje rozsah náhrady škody
dohodou strán obmedziť, ale zakazuje, aby sa zmluvné strany vzdali svojho práva, resp. nároku na
náhradu škody ako celku. Toto tvrdenie možno podporiť aj právnou úpravou ustanovení
o zodpovednosti štatutárnych orgánov pri s.r.o., a.s. a družstve, kde zákonodarca kogentnými
ustanoveniami expressis verbis zakazuje uzavretie dohôd, ktorými by sa vylučovala alebo
obmedzovala zodpovednosť štatutárnych orgánov za škodu.
Limitácia náhrady škody dohodou sa bežne uplatňuje v medzinárodnom obchode. Aj princípy
medzinárodných obchodných zmlúv UNIDROIT umožňujú za určitých podmienok zmluvnú limitáciu
rozsahu náhrady škody. Napríklad v Nemecku je možná zmluvná limitácia náhrady škody za presne
vymedzených podmienok, pričom zákon upravuje rôzne situácie podľa stupňa zavinenia, pričom
limitácia sa nepripúšťa pri škode spôsobenej úmyselne. V Maďarsku zákonodarca priamo upravuje
podmienky možnej limitácie náhrady škody.
4
Väčšina odborníkov sa prikláňa k možnosti limitácii náhrady škody. Ďurica uvádza: „Na
interpretáciu ust. § 386 ods. 1 ObZ nie je jednotný názor. Podľa jedného názoru akékoľvek
obmedzenie rozsahu náhrady škody je vzdaním sa práva na náhradu škody. Druhý názor pripúšťa
obmedzenie rozsahu náhrady škody a nepovažuje ho za vzdanie sa práva, pričom vychádza z ust.
§ 379 ObZ, podľa ktorého si zmluvné strany môžu odlišne dohodnúť rozsah náhrady škody.
V zásade je možné prikloniť sa k druhému názoru, podľa ktorého o vzdanie sa práva pôjde len
vtedy, keď sa oprávnená osoba vzdá práva na náhradu škody v celom rozsahu. Ak si strany
dohodnú rozsah škody odlišne, napr. obmedzia výšku skutočnej škody alebo vylúčia ušlý zisk,
5
nepôjde o vzdanie sa práva Ovečková tvrdí:“Zákonná úprava kogentného zákazu dohody, ktorou
sa niekto vzdáva práv, ktoré môžu vzniknúť v budúcnosti, ako aj všeobecný zákaz zmluvnej limitácie
náhrady škody nemá miesto v súkromnom práve. Prijateľnejšia je cesta právnej úpravy jednotlivých
prípadov, v ktorých je potrebné autonómiu vôle strán obmedziť.“ Do tretice uvádzam názor
6
A.Dulaka , podľa ktorého: „Vzhľadom k tomu, že §379 ObZ o rozsahu náhrady škody sa vo výpočte
kogentných noriem nenachádza, dôvodí sa, že Obchodný zákonník takéto dohody o modifikácii
náhrady škody nevylučuje.“ Ďalej spomeniem názory susedných českých autorov.
7
Ako uvádza vo svojich článkoch Marek : „Praktická potreba limitovať rozsah náhrady škody je
daná vysokou rizikovosťou niektorých plnení. Preto ak by pri takých plneniach nebol rozsah náhrady
škody vymedzený, mohli by sme sa stretávať so situáciami, kedy by pokračovala obava
z kontraktácie takých plnení. Preto ak chceme, aby sa v medzinárodnom obchode v rámci slobodnej
voľby rozhodného práva používalo naše hmotné právo, zákonodarca by túto možnosť mal v zákone
8
upraviť. O praxi v medzinárodnom obchode hovorí aj M.Tomsa . Uvádza, že prax v medzinárodnom
obchode obmedzenie nároku na náhradu škody pripúšťa. Danou problematikou sa zaoberá aj
9
S.Plíva : “Problém závisí od riešenia otázky, či zákaz vzdať sa nároku na náhradu škody bráni
uzavrieť pred porušením povinnosti dohodu, ktorá by vymedzovala rozsah náhrady škody menší,
než stanoví § 379 ObZ, takže by obmedzovala nárok poškodeného. Takéto konanie je v rámci
dispozitívnej úpravy náhrady škody. Nemožno ho považovať za vzdanie sa nároku.“ Dohodu
obmedzujúcu rozsah náhrady škody pred porušením povinnosti preto považuje za dovolenú.
10
Limitáciu pripúšťa aj J.Šilhán.
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3

SÚDNE ROZHODNUTIE NS ČR TÝKAJÚCE SA LIMITÁCIE NÁHRADY ŠKODY
V nasledujúcich riadkoch poukazujem na rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sp.zn. 32 Odo
1651/2005 zo dňa 27.3.2008. Vhodnosť výberu tohto rozhodnutia podporuje aj skutočnosť, že sa
k nemu konala rozsiahla diskusia českej odbornej právnickej obce, ktorých názory uvádzam. V texte
uvádzam znenie starého (do 31.12.2013) platného českého Obchodného zákonníka.
V danom prípade sa jednalo o spor vyplývajúci zo zmluvy o poskytovaní právnych služieb.
Žalobcovia –dvaja advokáti sa podanou žalobou domáhali od žalovanej- svojej klientky zaplatenia
sumy 308 259,67,- KČ pozostávajúcej z odmeny za poskytovanie právnych služieb a z úrokov
z omeškania z predmetnej sumy za obdobie, kedy bola žalovaná v omeškaním s platením
dohodnutej odmeny. Súd prvého stupňa žalobcom priznal len časť požadovanej sumy (istinu) a vo
zvyšku (predstavujúcom úroky z omeškania z danej sumy) žalobu zamietol. Žalobcovia sa proti
predmetnému rozhodnutiu odvolali. Mestský súd ako súd odvolací, výrok v časti priznávajúcej
odmenu potvrdil a v časti zamietavej zmenil tak, že žalovaná je povinná platiť žalobcom
219 978,47,-KČ. Dovolanie podala žalovaná, opierajúc sa o dovolací dôvod ust. § 241a odst.2 písm.
b) OSŘ, t.j., že napadnutý rozsudok odvolacieho súdu spočíva v nesprávnom právnom posúdení
veci. Gro argumentácie sa nieslo v duchu rozporu znenia zmluvy o poskytovaní právnych služieb
s dobrými mravmi a nenáležitom požadovaní úrokov z omeškania po uplynutí dlhšej doby (viď
podrobnejšie dané rozhodnutie). Našej témy sa ale týka to ustanovenie v zmluve o poskytovaní
právnych služieb, v ktorej bola dohodnutá zmluvná limitácia náhrady škody spôsobenej poškodenej
konaním alebo opomenutím konania zo strany žalobcov na čiastku 1 milión KČ. Najvyšší súd ČR
v odôvodnení uvádza, že sa jedná o čiastočnú neplatnosť zmluvy, nakoľko dojednanie účastníkov
o obmedzení nároku žalovanej na náhradu škody je v rozpore s kogentným ustanovením § 263
odst.1 ObZ. Ďalej sa uvádza, že tento záver nemôže ovplyvniť ani existencia druhého názoru na
limitáciu náhrady škody v obchodných vzťahoch vychádzajúca z dispozitívnosti ustanovenia § 379
ObZ upravujúceho rozsah náhrady škody, podľa ktorého by bola možná dohoda len o určitom
obmedzení primeranom okolnostiam daného prípadu a obchodného vzťahu pri ich hodnotení podľa
zásah poctivého obchodného styku (porovnaj Obchodný zákoník, Komentár, 11.vydanie,
C.H.BECK, 2006, s.1118). Začiatkom leta 2009 sa prípadom zaoberalo odborné sympózium
organizované pod záštitou NS ČR. Stretnutie zástupcov súdu s odbornou verejnosťou sa venovalo
viacerým rozhodnutiam k náhrade škody. Výnimočnosť citovaného rozhodnutia sa prejavila aj v tom,
11
že bolo zaradené hneď na úvod debát a k jeho obsahu sa vyjadrilo najviac diskutujúcich. Názory
12
zúčastnených boli zverejnené v printovom médiu a aj na webovej stránke. Najdôležitejšie názory
uvádzam:
Predseda senátu predmetného rozhodnutia JUDr. Zdeněk Des uvádza: „Pri riešení tohto
prípadu nebola otázka limitácie náhrady škody rozhodujúca, preto je jej odôvodnenie stručné.
Možno to bolo neštastné, avšak rozhodnutie obsahuje tie nosné dôvody, na základe ktorých sme
uzavreli, že limitácia náhrady škody nie je možná. V podstate je to odôvodnené ust. § 386 odst. 1
ObZ, o ktorom zastávame názor, že je kogentné a zakazuje vzdať sa práva na náhradu škody. Tým
„vzdaním sa“ však nemožno rozumieť len vzdanie sa úplne práva na náhradu škody, ale aj
obmedzenie náhrady škody, pretože aj obmedzenie znamená čiastočné vzdanie sa práva na
náhradu škody. Samozrejme existuje zmluvná autonómia strán, zmluvná voľnosť, ale tá je
korigovaná kogentnými ustanoveniami zákona.“ Na rozdiel od JUDr. Desa, Prof. Eliáš, Prof. Bejček
a JUDr. Tomáš Richter majú opačné názory, ktoré uvádzam.
Prof. Karel Eliáš na podporu svojho kladného stanoviska k otázke limitácie náhrady škody
uvádza: „Chcel by som sa ohradiť proti názoru, že rozhodnutia Najvyššieho súdu sú označené ako
akademické rozhodnutia, pretože sa tým naznačuje, že čo je akademické, je odtrhnuté od života
a praxe. Tiež som dlho zastával názor iný, no teraz som ho zmenil.Ak budeme argumentovať textom
zákona, tak v prospech názorov o možnosti limitácie náhrady škody možno vychádzať z ust. § 196
odst. 5 ObZ, kde je vyslovene zakázané vylúčiť aj limitovať náhradu škody vo vzťahu k členom
predstavenstva, čo vzhľadom k odkazovanému ustanoveniu § 135 odst. 2 platí aj vo vzťahu ku
konateľom. Pokiaľ zákony mlčia, tak súd proste hľadá riešenie. Metodologicky dvaja slobodní
súkromníci upravujú svoje súkromné pomery a rozhodujú o svojej súkromnej sfére. Tam by som
11
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videl argument, prečo by štát mal zasahovať iba výnimočne. JUDr. Des správne zdôrazňoval, že
rôzne zahraničné právne úpravy striktne upravujú tieto výnimky. V ČR žiadne výnimky upravené
nemáme, teda každému je jasné, že limitácia náhrady škody bude vylúčená, pokiaľ pôjde o škodu
spôsobenú úmyselne, škodu spôsobenú na zdraví, živote.“
Prof. Bejček uvádza: „Pri hladaní riešenia nemám nič proti, keď je limitácia dohodnutá medzi
dvoma profesionálmi, ktorí môžu uzatvárať aj tzv. aleatórne kontrakty, odvážne zmluvy, ale je
rozdiel, pokiaľ tá situácia nastáva medzi asymetrickými subjektmi (s rôznym postavením, prípadne
ak nie sú podnikateľské).
Podľa JUDr. Tomáša Richtera: „Nárok na náhradu škody v zmluvných vzťahoch predsa nie
je inštitút, ktorý stojí sám o sebe. Pokiaľ právo dovoľuje stranám voľne kontrahovať ohľadom ceny,
je filozoficky neudržateľné, aby stranám zároveň bránilo voľne kontrahovať ohľadom potenciálnej
náhrady škody. Ide o dve strany tej istej mince. Existujú samozrejme aj prípady, kedy sudca či
arbiter nemôže nechať strany voľne kontrahovať ohľadne ceny. Na opačnej strane prichádza do
úvahy obmedzenie zmluvnej limitácie škody dobrými mravmi alebo poctivým obchodným stykom.
Pásmo medzi týmito dvoma extrémami je však pásmom slobodnej kontraktácie.“
V prospech prípustnosti limitácie náhrady škody svedčia viaceré rozhodnutia, napríklad
rozhodnutie Rozhodcovkého súdu pri Hospodárskej komore ČR a Agrárnej komore ČR č. Rsp
31/96, ako aj rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR sp.zn. 32 Odo 235/2006, v ktorom sa uvádza:
„Rozsah náhrady škody, t.j. určenie výšky náhrady škody, je upravený v § 379 ObZ, ktorý nie je
uvedený medzi taxatívne vymenovanými ustanoveniami v § 263 ObZ, teda sa jedná o ustanovenie
dispozitíveho charakteru. Dohodou môže byť pre určitý prípad rozsah škody, ktorá sa nahrádza,
určený inak, odchylne od právnej úpravy uvedenej v § 379 ObZ, tak ako to bolo v posudzovanom
prípade.“
Posudzovanie možnej limitácie náhrady škody v Slovenskej republike nie je také intenzívne.
13
Predmetnou problematikou sa zaoberajú niektoré monografie , no okrem nich sa len málo autorov
zaoberalo touto otázkou. Ak tak aj urobili, išlo poväčšinou len o priklonenie sa k niektorému
z názorov bez dôslednejšej argumentácie. Taktiež i judikatúra v porovnaní s českou „zaostáva“.
Od 1. januára 2014, platí v Českej republike odlišná právna úprava tejto problematiky,
nakoľko náhradu škody upravuje nový český Občiansky zákonník (zákon č. 89/2012 Sb.) v hlave III.
Podľa doteraz platného OZ bola neplatnou dohoda, ktorou sa niekto vzdal práva, ktoré malo
vzniknúť v budúcnosti. Podľa NOZ takáto dohoda platná bude. Neplatí to však neobmedzene.
Zákon určuje prípady, kedy sa na takúto dohodu neprihliada. Je tak v prípadoch, kedy je človeku
spôsobená ujma na jeho prirodzených právach, spôsobená úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.
Takisto sa neprihliada na dojednanie, ktoré vopred vylučuje alebo obmedzuje právo slabšej strany
na náhradu akejkoľvek ujmy. V týchto všetkých prípadoch sa práva na náhradu ujmy nemožno
platne vzdať.
4

ZÁVER
Na rozdiel od našich západných susedov sa problematike zmluvnej limitácie náhrady škody
nevenuje toľká pozornosť. Ak sa aj v periodikách a monografiách objavujú na túto problematiku
názory, sú skôr v neprospech limitácie náhrady škody. Takisto I nejednoznačné stanovisko súdov v
oblasti rozhodovacej činnosti neprispieva právnej istote. Som toho názoru, že nakoľko celej sfére
súkromného práva dominuje zmluvná voľnosť, kogentné ustanovenie § 386 ObZ by možnosť
limitovať náhradu škody nemalo zakazovať. Prijateľnejším riešením sa javí možnosť právnej úpravy
jednotlivých prípadov, kedy by sa autonómia vôle strán obmedzila. Napríklad tým, že by zákon
jasne rozlišoval rozsah náhrady škody a nárok na náhradu škody. Rozsah by bolo možné v súlade
so zásadou poctivého obchodného styku limitovať a nároku na náhradu škody v danom rozsahu sa
nemožno vzdať.
13
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vzťahoch-In: Pocta Milošovi Tomsovi, Aleš Čenek s,r,o,, Vybrané výkladové a aplikačné otázky
právnej úpravy obchodných záväzkových vzťahov, In: Slovenské dni obchodného právy, Zborník),
z českých napr. Šilhán,J. (Náhrada škody v obchodních vztazích a možnosti její smluvní limitace,
C.H.Beck, Judikatura ke smluvní limitaci náhrady škody a současný právní stav, Obchodněprávní
revue č.5/2011) alebo Bejček,J. (Nad interpretačními úskalími odpovědnosti za škodu v obchodních
vztazích, Právní rozhledy č.9/2000)
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ZNEUŽÍVANIE PRÁVA - FORMOVANIE PRÁVNEHO INŠTITÚTU
AKO KOREKTÍVU NEOBMEDZENÉHO VÝKONU PRÁV: VPLYV
JUDIKATÚRY SÚDOV
Jaroslav Čollák
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá inštitútom zákazu zneužívania práva ako právneho
nástroja, ktorý je v právnom poriadku a plní úlohu korekcie neobmedzeného výkonu subjektívnych
práv. Inštitút rozoberá zo všeobecného pohľadu súkromného práva, ako aj na pozadí judikatúry
slovenských, českých súdov, Súdneho dvora Európskej únie, ktoré ho formujú a definujú jeho
obsah.
Kľúčové slová: subjektívne práva, zneužitie práva, judikatúra, formy zneužívania práva.
Abstract: The autor in the present article deals with the institute of the abuse of rgihts, as the legal
instrument, which is in the legal order and its functions is to correct the illimitable excercise of the
rights. The institute of the abuse of rights he analyses form the general view of the private law, as
well on the backround of court decisions of slovak, czech court, and the European court of Justice,
which defines its content.
Key words: subjective rights, abuse of rights, court decisions, forms of the abuse of right.
1.

ÚVOD
Objektívne právo, platný právny poriadok stanovuje práva a povinnosti adresátom práva.
V nadväznosti na čoraz silnejšie snahy o individualizáciu právneho poriadku, slovami Tichého,
1
„kategória či pojem subjektívne právo doplňuje pojem objektívne právo o individuálne komponenty.“
Ich výkon je logickým vyústením ich existencie, pričom tento výkon sa môže diať aktívnym konaním,
alebo nekonaním. Ak objektívne právo adresuje subjektu práva právo, či už je toto subjektívne alebo
objektívne, môže sa zdať logickým a správnym tvrdenie, že jeho výkon je tým pádom neobmedzený.
V minulosti, kedy sa napr. vlastnícke právo chápalo ako neobmedzené právo panstva nad vecou, sa
inštitútom negujúcim túto paradigmu darilo len vo veľmi malom množstve presadiť do právneho
poriadku.
Akonáhle si však ľudské spoločenstvo začalo uvedomovať aj druhú stranu jednej mince, a to
skutočnosť, že neobmedzeným výkonom vlastníckeho práva môže dochádzať ku škodám na
vlastníckom (či inom) práve tretej osoby, úvahy o vykonštruovaní inštitútom podobným dnešnému
zákazu zneužívania práva nabrali na opodstatnenosti. Neobmedzenosť výkonu subjektívnych práv,
pričom subjektívne právo musí vždy byť spojené s určitou entitou – fyzickou osobou, však dnes už
nemôže byť chápaná absolutisticky. Právny poriadok v sebe nesie mnohé inštrumentáriá, ktoré
v konečnom dôsledku znamenajú rozsahové a obsahové obmedzenie výkonu subjektívnych
práv – sú teda korektívmi výkonu práv (dobré mravy, poctivý obchodný styk, zákaz zneužitia
práva a pod.).
Medzi tieto inštitúty patrí aj inštitút zneužívania práva, ktorý je legálnym obmedzením,
či spomínaným korektívom neobmedzeného výkonu práv. Odborná spisba spomína zákaz
2
zneužitia práva aj ako hodnotu moderujúca asociálne uplatňovanie subjektívnych práv.
Zneužívanie práva v jeho koncepčnom vnímaní sa odvodzuje predovšetkým od dvoch
podstatných a hlavných koncepcií vnímania. Potvrdzujúc uvedené, ide o vnímanie subjektívneho
práva ako nosného predpokladu možného zneužívania práva zastávajú významnú pozíciu dva
1
2

TICHÝ,L. Obecná část občanského práva, 1. Vydání. Prha : C.H.Beck, 2014, 390 s., str.108.
HURDÍK,J. – LAVICKÝ,P.: Systém zásad soukromého práva, ISBN: 978-80-210-5063-1, str.127
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spôsoby jeho vnímania. Prvá z nich je individualistická koncepcia vnímania subjektívneho
práva, druhou je koncepcia sociologická. Podstatným rozdielom, a diferenciačným znakom
medzi týmito koncepciami je dopad výkonu subjektívneho práva na tretie osoby, ich postavenie, či
kvalitu ich práv a slobôd. Prirodzeným dopadom tejto bipolarity a postojov vo vzťahu
k pertraktovanému inštitútu je pripustenie existencie, či neexistencie zneužívania práva pri výkone
konkrétneho subjektívneho práva.
Právne názory dekana právnickej fakulty v Lyone v rokoch 1913 – 1935, francúzskeho
právnika Louisa Josseranda založili mohutnejšie vnímanie doktríny zneužívania práva. Josserand
tvrdil, že každé právne relevantné konanie má istý sociálny účel, sociálne priradenie. Z toho
plynula jeho ďalšia nadväzujúca premisa, že subjekt výkonu musí prihliadať aj na záujmy
ostatných subjektov spoločnosti. Ak to tak nie je, ide o zneužívanie práva.
Marcel Ferdinand Planiol, právnik a profesor francúzskeho práva a právnej histórie na
univerzite v Rennes ako predstaviteľ opozície k názorovým platformám Josseranda chápal výkon
práv adresovaných subjektom práva odlišne. Tento tvrdil, že výkon práva je buď po práve (lege
artis), alebo je v rozpore s objektívnym právom, takže tretia možnosť logicky (zneužitie
subjektívneho práva) nejestvuje. Vo svojich úvahách dospel k zisteniu, že ak by mal pripustiť
existenciu inštitútu zneužitia práva, považoval by ho za protiprávny úkon. Okrem uvedeného tvrdil,
že „právo končí tam, kde začína zneužitie práva“, alebo taktiež mal za správne tvrdenie, že „kto
využíva svoje právo, nachádza sa v medziach práva“.
Ak by sme sa mali subjektívne prikloniť k niektorému z týchto smerov, považovali by som za
potrebné vnímať účel, tendenciu, cieľ a podstatu výkonu práva oprávnenej osoby s ohľadom
a konzekvenciami na postavenie tretích osôb, teda postavili by som sa za názorovú platformu
Louisa Josseranda. Máme za to, že v tomto duchu sa nesie aj dnes platný právny poriadok
Slovenskej republiky, ktorými viacerými svojimi ustanoveniami chráni postavenie tretích osôb pri
výkone subjektívneho práva, no o tom sa zmienime v ďalších pasážach príspevku. Nie je taktiež
možné uvažovať v intenciách, že dnes nevnímame subjektívne práva a ich legálne uchopenie aj pod
prizmou ich spoločenského, sociologického či iného účelu.
Zaujímavým sa javí taktiež poznatok, že zákaz zneužitia na ceste svojho vývoja najprv
aplikačne pokrýval iba zákaz zneužitia absolútnych statusových práv, neskôr sa rozšíril na
ďalšie subjektívne práva a následne tak na výkon súkromného statusu osoby v práve
verejnom. Táto prepojenosť obsahu a vývojov v smerovaní zákazu zneužitia práva hovorí aj
o koncepčnosti vývoja chápania práv adresovaných subjektu práva popri vývoji spoločnosti ako
takej. Bremeno úvah sa postupne presúvalo zo štátu na človeka, a výkon práv sa čoraz viac
individualizoval s postupným, a síce korigujúcim vplyvom verejnej moci, no to nie v absolutistickej
rovine.
Jednou zo zásadných otázok pri štúdiu a skúmaní inštitútu zneužívania práva je skutočnosť,
či je možný výskyt zneužívania práva len v súkromnom práve, alebo aj vo verejnom. V nastolenom
rozsahu je zaujímavým pozastaviť sa pri judikatúre Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len
„SDEU“), pričom ako bude dokázané v neskoršej časti textu, SDEU zakladá vo svojich
rozhodnutiach podľa nášho názoru možnosť výskytu zákazu zneužitia práva aj vo verejnom práve,
s čím sa plne stotožňujeme (C-110/99). Podotýkame, že nemáme na mysli zneužitie výkonu
3
verejnej moci, pretože v tomto prípade ide o porušenie zákazu prekročenia právomocí , či
4
o povinnosti právne súladného výkonu verejnej moci. Je to prejav zásady, že vo verejnom práve je
dovolené konať to, čo zákon dovoľuje, prejavom čoho je aj čl. 2 ods.2 z.č. 460/1992 Zb. Ústava
5
Slovenskej republiky. V súkromnom práve naopak platí zásada, že „Každý môže konať, čo nie je
6
zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.“ Hovoríme
o zneužívaní práv súkromnej osoby, entity v rozsahu verejného práva. Hurdík na túto tému
3

Môže sa dokonca jednať o trestný čin zneužívanie právomocí verejného činiteľa podľa § 326 z.č.
300/2005 Z.z. Trestný zákon v z.n.p.
4
Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú výkonom porušujúcim túto zásadu je upravená v zákone
č. 514/2003 Z.z. O o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene
niektorých zákonov
5
„Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý
ustanoví zákon.“
6
Čl.2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
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7

podotýka, že „zákaz zneužitia je uplatňovaný aj vo vzťahoch verejného práva, napr. daňových.“
Lazar v zhode s doposiaľ uvedeným uvádza, že „zákaz zneužitie práva je súkromnoprávna zásada,
keďže ťažisko zneužitia subjektívnych práv je nepochybne v súkromnom práve, aj keď v
jednotlivostiach nemožno celkom vylúčiť prípady zneužitia subjektívnych práv ani v právnych
8
vzťahoch upravených normami verejného práva (tzv. verejné subjektívne právo).“
Inštitút zneužívania práva nie je možné definovať rýdzo z pohľadu a záujmu obchodného
práva, pretože základy tohto inštitútu siahajú do ustanovení práva občianskeho. V tomto zmysle sa
budú niesť aj nasledujúce riadky predkladaného príspevku.
Zhrnutím úvah o zneužívaní práva musíme už vopred pod prizmou nevyhnutného
predporozumenia ozrejmiť, že o tom, či bude konkrétne vykonávanie subjektívneho práva
definované ako zneužívanie, o tom bude vždy rozhodovať súd. V súvislosti s výkonom práva
označeného ako zneužívanie práva by malo byť pri jeho výkone zasiahnuté do práv a postavenia
tretích osôb. Hurdík uvádza, že „zákaz zneužitia je charakterizovaný ako typ protiprávneho
chovania, ktoré síce formálne vyhovuje obsahovým hraniciam subjektívneho práva, porušuje však
kritériá zákazu zneužitia, ktoré v rôznych právnych poriadkoch môže byť formulovaný odlišne (napr.
9
výlučný úmysel škodiť inému bez vlastného úžitku z výkonu práva – šikana , rozpor so
10
spoločenským určením subjektívneho práva, porušenie rovnováhy záujmov a pod.)“
Za zaujímavé označujeme úvahy Tichého, ktorý pod zneužívanie práva zahrňuje tri typové
konania, a to (i) nepoctivé získanie právneho postavenia, (ii) rozporuplné konanie a (iii)
nevykonávanie práva, ktoré súčasne odlišuje od ďalších relatívne samostatných kategórií, ktorými
podľa neho sú obchádzanie zákona, šikana, nedostatočná potreba ochrany a porušenie vlastných
povinností. Podľa neho všetky tieto konania zaraďujeme pod pojem zneužívanie práva (v širšom
zmysle). Súčasne však priznáva, že niektoré tieto typové konania sa prekrývajú, ako aj to, že
11
niektoré z nich sa tradične pod pojem zneužívanie práva nezaraďujú.
Základom je teda reálna existencia subjektívneho práva, jeho výkon (či už konaním, alebo
nekonaním) a zasiahnutie do práv a oprávnených záujmov iných osôb.
Záverom úvodných myšlienok upozornime na fakt, že cieľom zákazu zneužitia práva nie je
dosiahnutie rovnosti strán po výkone konkrétneho práva jednou z nich. Ide o zabránenie dopadu
vykonávania subjektívnych práv na status a postavenie tretích osôb, ktoré sú výkonom práva in
concreto dotknuté, a ktoré by týmto výkonom mohli byť poškodené.
2.
ZNEUŽÍVANIE PRÁVA
2.1 Všeobecný výklad – občianske právo
Ako bolo spomínané už na viacerých miestach tohto príspevku, základ legálnej úpravy
zneužívania práva sa nachádza v z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „OZ“). § 3 ods.1 OZ:
„Výkon práv a povinností vyplývajúcich
občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených
záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.“
Uvedené ustanovenie svojím znením zdôrazňuje požiadavku súkromného práva
dodržiavať dobré mravy. Je z neho taktiež zrejmé, že nepoctivému konaniu, resp. konaniu
porušujúcemu dobré mravy súd nemôže poskytnúť ochranu. Ako poznamenáva Fekete, „toto
ustanovenie predstavuje korekciu starej zásady rímskeho práva, „kto užíva svoje právo, nikomu
nekrivdí“ (qui suo iure utitur, nemini facit iniuriam),“ a „aplikácia tohto ustanovenia prirodzene
12
nesmie oslabiť princíp právnej istoty.“ Je otázne, nakoľko môže byť požiadavka „nezasiahnuť“ do
právnej istoty aplikáciou dobrých mravov naplnená. Prax ukazuje, že to, či bolo v konkrétnom
prípade zasiahnuté do práv a oprávnených záujmov tretích osôb konaním proti dobrým mravom (či
7

HURDÍK,J. – LAVICKÝ,P.: Systém zásad soukromého práva, ISBN: 978-80-210-5063-1, str.132.
LAZAR, J.: Základy občianskeho hmotného práva, Druhé prepracované vydanie, 1. Zväzok, IURA
EDITION, ISBN: 80-89047-89-0, 2004, str.20
9
Šikana je podľa nášho názoru výkon práva ktorý je taktiež v rozpore s dobrými mravmi v súlade s
§ 3 ods.1 OZ.
10
HURDÍK,J. – LAVICKÝ,P.: Systém zásad soukromého práva, ISBN: 978-80-210-5063-1, str .128.
11
TICHÝ,L. Obecná část občanského práva, 1. Vydání. Prha : C.H.Beck, 2014, 390 s., str.116.
12
FEKETE, I.:, Občiansky zákonník 1, veľký komentár, 1.diel, Bratislava, Eurokódex 2011,
ISBN:978-80-89447-50-3.
8
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proti súvisiacim zásadám poctivého obchodného styku), bude rozhodovať súd, a to ex post. Ak by
súd svojím rozhodnutím založil či vytvoril nový obsah korektívu dobrých mravov, ktorý doposiaľ
nebol v rozhodnutiach a praxi používaný, dotknutý subjekt by mohol mať pocit, že do jeho právnej
istoty bolo zasiahnuté, a to podstatným spôsobom. Je to však logický dopad právneho inštrumentu
s funkcionalitou korekcie uplatňovaný súdmi a voči jeho aplikácii nemožno nič namietať.
Zaujímavým sa javí názor Feketeho, podľa ktorého by sa taktiež nemalo uplatniť, ak by sa na jeho
13
základe malo uplatniť slabšie právo voči právu silnejšiemu.
Je nutné upozorniť, že ak toto ustanovenie spomína dobré mravy, tieto následne vytvárajú
prepojenie medzi „OZ“ a z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ObZ“). Dobré mravy doplňajú pre oblasť obchodných vzťahov zásady poctivého obchodného
styku. Zákonodarca tento inštitút formuloval v § 265.
§ 265 ObZ: „Výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva
právnu ochranu.“
Ako uvádza Hurdík, „požiadavka chovať sa v súlade s dobrými mravmi (resp. nechovať sa
14
v rozpore s dobrými mravmi) je výrazom mravného poslania súkromného práva.“ Je viac ako
zreteľné, že zásada dobrých mravov v súkromnom práve má neopomenuteľné miesto a pozície,
pretože jej funkcia zabraňuje vzniku nespravodlivého stavu v prípadoch in concreto, kde by
automatická aplikácia obsahu právnej normy viedla k hodnotovo neudržateľným výsledkom.
Uvedené by mohlo byť naplnené aj v prípade neobmedzeného a ničím nemoderovaného výkonu
subjektívnych práv a povinností.
2.2 Obchodné právo
Obchodné právo sa vo svojom kódexe, ObZ venuje inštitútu zneužívania práva v niekoľkých
ustanoveniach. Je to predovšetkým § 56a ObZ.
§ 56a ObZ: (1) Zneužitie práv spoločníka, najmä zneužitie väčšiny alebo menšiny hlasov v
spoločnosti, sa zakazuje.
(2) Akékoľvek konanie, ktoré znevýhodňuje niektorého zo spoločníkov zneužívajúcim spôsobom, sa
zakazuje.
Ustanovenie definuje (i) zákaz zneužívania väčšiny alebo (ii) menšiny hlasov, a taktiež
(iii)zákaz zneužitia práv spoločníka. Práva spoločníka definuje ObZ na viacerých miestach, no pre
ich konkrétny výpočet nie je v tomto príspevku priestor. Úvahy nad kvalitatívnym vymedzením práv
o ktorých pojednáva toto ustanovenie nemajú reálne opodstatnenie, pričom Suchoža uvádza, že
15
„môže ísť o akékoľvek právo, zo zákona & zmluvy (teda aj so zakladateľského dokumentu).“
V tomto ustanovení je taktiež podčiarknutá (iv) „zásada rovnakého postavenia spoločníkov“
16
obchodných spoločností , a zvýraznená taktiež (v) zásada lojality medzi spoločníkmi.
Zo znenia § 56a ods.2 je zrejmé, že ods.2 rozširuje rozsah subjektov, ktoré môžu zneužívať
práva, keďže sa nešpecifikuje subjekt zákazu. Otázka, ktorá z uvedeného vyvstáva znie, či
takýmito subjektmi budú napr. spoločnosť, orgány, štatutárne orgány, dozorné orgány a pod.
Suchoža
uvádza,
že
„uvedený
zákaz
môže
porušiť
ktokoľvek: obchodná
spoločnosť, spoločníci, štatutárne alebo dozorné orgány.“ Problematika subjektov, ktoré sú schopné
zneužívať právo v práve obchodných spoločností je rozsiahla. Krátkym exkurzom do tejto
problematiky je možné uvažovať o platnosti takejto konštrukcie, najmä pod prizmou úvah v akom
rozsahu sa orgány spoločnosti považujú za subjekt práva, a či vôbec.
V odbornej spisbe je možné badať formulácie o zákaze zneužívania práva aj ako o právnom
inštrumentáriu „ochrany investorov v najvšeobecnejšej rovine“, ktorý „súdom poskytuje nástroj na
posúdenie otázky, či v konkrétnych rozhodnutiach orgánov spoločností nedochádza k privilegovaniu
iných záujmov než záujmov spoločnosti samej. Zmyslom tohto ustanovenia je zdôrazniť prioritu
13

Ibid.
HURDÍK,J. – LAVICKÝ,P.: Systém zásad soukromého práva, ISBN: 978-80-210-5063-1, str.122.
15
SUCHOŽA, J. a kol: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy, komentár, EUROUNION, ISBN:
978-80-88984-98-6, kom.k.§ 56a.
16
OVEČKOVÁ, O. A KOL.: OBCHODNÝ ZÁKONNÍK, druhé doplnené prepracované vydanie, 1,
ISBN: 978-80-8078-205-4.
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záujmov spoločnosti pred záujmami spoločníkov a popri tom výslovne zakotviť aj zákaz
17
diskriminácie spoločníkov.“
ObZ spomína zákaz zneužívania práva aj v ďalších ustanoveniach, medzi ktoré patrí § 176b:
„(1) Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatních
akcionárov.
(2) Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.“
Ustanovenie § 176b je špeciálnym ustanovením k § 56a, a zakotvuje zásadu rovnakého
postavenia akcionárov v práve obchodných spoločností, konkrétne v akciovej spoločnosti.
S problematikou zneužívania práva je spojená, tak ako už bolo uvádzané na viacerých
miestach tejto práce, problematika a oblasť dobrých mravov, ktoré v obchodnom práve nahrádzajú
zásady poctivého obchodného styku. Odôvodnenie tejto väzby poctivého obchodného styku na
dobré mravy vidíme aj v skutočnosti, že ak je niečo v rozpore zo zásadami poctivého obchodného
styku, je v rozpore aj s dobrými mravmi.
Odôvodnenie existencie poctivého obchodného styku je samozrejme pozitívne, nakoľko
tento inštitút sa môže napĺňať kvalitatívne inými predpokladmi a obsahom, ako je to v prípade
dobrých mravov. Je to logické, nakoľko dobré mravy sa dotýkajú kvantitatívne viacerých
a kvalitatívne odlišných subjektov, ako je to v prípade poctivého obchodného styku. Zásady
poctivého obchodného styku sa dotýkajú podnikateľov, pričom týchto definujeme ako profesionálov.
Miera náročnosti a požiadaviek na výkon podnikateľskej činnosti je bezpochyby náročnejšia ako je
to v prípade bežných fyzických osôb, ktorých sa dotýkajú dobré mravy v rozsahu aplikácie OZ.
Havel podotýka, že „sudca sa nemusí zaoberať tým, či podnikatel poznal určité pravidlá, ale vyjde z
prezumpcie, že áno, a rozhodne. Platí tu teda zásada „neznalosť zákona (v tomto prípade
18
všeobecných pravidiel poctivého obchodného styku) neospravedlňuje." Práve z tohto dôvodu sa
oblasť poctivého obchodného styku bude najmä prispením judikatúry napĺňať podľa nášho názoru
kvalitatívne náročnejšími konštrukciami, ako to je v prípade dobrých mravov, čo považujeme
v komplexnom pohľade za pozitívny jav.
§ 265 ObZ: „Výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva
právnu ochranu.“
Ustanovenie § 265 ObZ je špecifikácia § 3 ods.1 OZ, pričom týmto ustanovením sa postihuje
aj šikanovanie pri výkone práva v obchodných vzťahoch. Ide o zneužitie práva, o tzv. šikanu keď
účelom výkonu práva nie je realizácia vlastných oprávnených hospodárskych záujmov
a hospodárskeho cieľa determinovaného obchodným záväzkom, ale ide o snahu výkonom práva
znevýhodniť druhú stranu a spôsobiť jej ujmu. Suchoža dodáva, že „dôsledkom je strata právnej
ochrany takéhoto práva, keďže jediným cieľom šikanovania nie je zabezpečenie hospodárskeho
účelu, vyplývajúceho z povahy záväzku, ale snaha dostať iného do hospodársky nepriaznivej
19
situácie. Takéto práva nie je možné vymáhať súdnou cestou.“
V súvislosti so zneužívaním práva sa neuvažuje iba o ustanoveniach právneho poriadku,
ktoré o ňom explicitne hovoria. Je zrejmé, že na tieto ustanovenia zakazujúce zneužívanie práva
nadväzujú niektoré ďalšie. Ovečková uvádza, že „ďalším inštitútom zamedzujúcim zneužitie práva
v právnych vzťahoch obchodných spoločností (ktorý zaviedla novela 500/2001) je úprava ochrany
spoločnosti a jej spoločníkov pred tzv. „šikanóznymi žalobami“ obsiahnutí pre jednotlivé formy
obchodných spoločností: napr. §§ 81a, 97 ods.5, 122 ods.3,4 a 182 ods.2 a 3“ a taktiež Možnosť
napadnutia uznesenia Valného zhromaždenia ako prostriedok zamedzenia zneužitia práva (§§ 131
20
a 183).“
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OVEČKOVÁ, O. A KOL.: OBCHODNÝ ZÁKONNÍK, druhé doplnené prepracované vydanie, 1,
ISBN: 978-80-8078-205-4.
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HAVEL, B.: Dobré mravy a poctivý obchodný styk, Právník č. 1/2000, ISSN 0231-6625, MK reg. č.
E 558, str. 37 a nasl.
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SUCHOŽA, J. a kol: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy, komentár, EUROUNION, ISBN:
978-80-88984-98-6, kom.k § 265.
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OVEČKOVÁ, O. A KOL.: OBCHODNÝ ZÁKONNÍK, druhé doplnené prepracované vydanie, 1,
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3.
JUDIKATÚRA
3.1 Slovenská republika
3.1.1. Všeobecné súdnictvo
a) 5 Sžf/66/2011: zneužitie práva - prevod práva nesledujúci hospodársku činnosť, ale iba
získanie daňovej výhody
Krajský súd: „Prevod práva na riešenie sledoval získanie daňovej výhody, čo predstavuje
zneužitie práva. Prevod práva na riešenie (oprávnenie z patentu) nesleduje hospodársku činnosť,
ale hlavným cieľom bolo získanie daňovej výhody – ide o zneužitie práva, a preto nemôže byť pre
takúto činnosť zabezpečená ochrana tak vnútroštátna (ani pokiaľ ide o smernicu Rady
2006/112/ES).“
Odpoveď SDEU na prejudiciálnu otázku z tohto konania:
„Zásada zákazu zneužívania práva teda znamená zákaz výslovne umelých konštrukcií
zbavených hospodárskej reality a vytvorených iba s cieľom dosiahnuť daňovú výhodu. V oblasti
DPH si preukázanie zneužívajúceho konania vyžaduje na jednej strane, aby predmetné plnenia
napriek formálnemu dodržaniu podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach smernice a vo
vnútroštátnej právnej úprave, ktorá ju preberá, viedli k získaniu daňovej výhody, ktorej poskytnutie
by bolo v rozpore s cieľom sledovaným týmito ustanoveniami a na druhej strane, aby zo všetkých
objektívnych faktorov vyplývalo, že hlavný cieľ predmetných plnení je získať daňovú výhodu.“
b) 4Cob/158/2012: zneužitie postavenia zakladateľa obchodnej spoločnosti
Pre nevyhnutné porozumenie výroku rozhodnutia je potrebné isté predporozumenie
21
problematiky, ktorej sa týkal. Ide o § 163 ods.3 ObZ.
„Ustanovenie §163 ods.3 hovorí o tom a má byť aplikovaný v tom smere, že „výhoda“ má byť
akcionárom poskytnutá za to, že „vykonal určité činnosti pri založení spoločnosti a preto mu to má
byť primerane nahradené. Napr. vo finančnom zvýhodnení alebo aj pri samotnom riadení
spoločnosti, nie však na úkor legitímnych práv ostatných akcionárov alebo spoločníkov do tej takej
miery, aby im zakladateľ určoval, kto má byť členom dozornej rady po neobmedzenú dobu aj v čase
po 8 rokoch od založenia spoločnosti žalovaného keď žalobca je už ani nie jednopercentným
akcionárom žalovaného. Takáto výhoda žalobcu ako zakladateľa by bola v rozpore so zásadami
poctivého obchodného styku v zmysle § 265 a v rozpore s dobrými mravmi podľa § 3 ods.1 OZ,
pretože dobré mravy sa majú dodržiavať a rešpektovať aj medzi jednotlivými akcionármi akciovej
spoločnosti pri prejavovaní svojej vôle pri hlasovaní na valnom zhromaždení.“
„Žalobca zneužíva svoje postavenie zakladateľa obchodnej spoločnosti žalovaného, ak si
vynucuje takéto hlasovanie za kandidáta, ktorého sám navrhol za člena dozornej rady. Výkon
takýchto práv žalobcu ako zakladateľa žalovaného nemôže požívať právnu ochranu a preto ju súd
nemôže akceptovať.“
c) 4Cob/7/2009: zneužitie práva - zneužívanie hlasovacieho práva na valnom zhromaždení
spoločnosti
„Výkon práv väčšinového akcionára na ujmu práv menšinového akcionára neznamená, že
každé hlasovanie väčšinového akcionára, ktorý disponuje väčšinou hlasov, je neplatné, lebo by tým
mohli byť porušené práva menšinového akcionára, Musí ísť o také hlasovanie, ktoré má za následok
znevýhodnenie menšinového akcionára zneužívajúcim spôsobom, čo je podľa § 56a ods. 1 ObZ
zakázané. Musí ísť o konanie takej intenzity, ktoré môže spôsobiť neplatnosť takého konania,
pretože je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku v zmysle § 265 ObZ a ma značne
negatívny dopad na menšinového akcionára. Nemôže ísť o také konanie, ktoré priamo zákon
priznáva väčšinovému akcionárovi. Zneužívajúci spôsob hlasovania je taký, pri ktorom väčšinový
akcionár hlasuje o veciach dotýkajúcich sa menšinových akcionárov iným spôsobom, ako o veciach
22
dotýkajúcich sa väčšinových akcionárov.“
c) 3Obo/32/2009: zneužitie práva: snaha výkonom práva znevýhodniť druhú stranu
a spôsobiť jej ujmu
21

„Každá výhoda, ktorá môže byť poskytnutá osobám, ktoré sa podieľali na založení spoločnosti
alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť, musí byť dohodnutá v
zakladateľskej zmluve; iné zvýhodnenie nemožno poskytnúť.“
22
Myslíme si, že význam tohto súdneho rozhodnutia je zásadný, nakoľko je z neho možné vyvodiť,
že ak má hlasovanie rovnaký dopad na všetkých akcionárov, nemožno ho považovať za
zneužívajúce.

335

V tomto súdnom konaní išlo o námietku žalovaného, že žalobca ho ponechal celý rok odberu
povrchovej vody v domnení, že platí konečnú cenu za odber povrchovej vody.
„Výkon práv žalobcu z bezdôvodného obohatenia by zasahoval do práv a oprávnených záujmov
iných a bol by v rozpore s dobrými mravmi, keďže žalovaný si bol počas celého roka 2002 vedomý
dobromyseľného správania žalobcu, ktorý ho ponechal v omyle, že platí konečnú, nespochybniteľnú
cenu za poskytnuté plnenie. Takúto námietku by však bolo možné považovať za dôvodnú iba
v prípade, ak by sa jednalo o zneužitie práva, t.j. ak by účelom výkonu práva nebola realizácia
vlastných oprávnených hospodárskych záujmov, ale snaha výkonom práva znevýhodniť druhú
stranu a spôsobiť jej ujmu. Šikanózny výkon práva sa musí vždy preukázať a dôkazné bremeno
zaťažuje toho, kto je takýmto výkonom práva poškodený.“
Je treba podotknúť, že toto rozhodnutie bolo neskôr Ústavným súdom Slovenskej republiky zrušené
a vrátené na ďalšie konanie pod prizmou porušenia základného práva na súdnu ochranu, práva na
spravodlivé súdne konanie. Išlo o rozhodnutie IV ÚS 195/2012 z 16.8.2012.
3.1.2 Ústavný súd Slovenskej republiky:
d) IV. ÚS 195/2012-66: zneužitie práva: snaha výkonom práva znevýhodniť druhú stranu
a spôsobiť jej ujmu.
„Zneužitie práva, t. j., ak by účelom výkonu práva nebola realizácia vlastných oprávnených
hospodárskych záujmov, ale snaha výkonom práva znevýhodniť druhú stranu a spôsobiť jej ujmu.
Šikanózny výkon práva sa musí vždy preukázať a dôkazné bremeno zaťažuje toho, kto je takýmto
výkonom práva poškodený.“
e) II. ÚS 58/06-28 – zneužitie práva: konanie navonok dovolené, ktorým má byť dosiahnutie
nedovoleného výsledku.
„Podľa čl. 20 ods. 3 ústavy 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. Obsahom citovaného článku ústavy je zákaz zneužitia práva vrátane vlastníckeho práva.
Za zneužitie práva treba považovať konanie navonok dovolené, ktorým má však byť dosiahnutie
nedovoleného výsledku.“
f) III. ÚS 132/2011-12: zneužitie práva - využitie práva podať žalobu za účelom zneváženia
23
súdu.
„Taktiež správanie sťažovateľa, ktorého cieľom je znevážiť samotný ústavný súd, možno
označiť za zneužitie práva na podanie sťažnosti a je v rozpore s účelom takéhoto práva.“
g) IV. ÚS 25/05-11: zneužitie práva: konanie navonok dovolené, ktorým má byť dosiahnutie
nedovoleného výsledku.
Uvedenie do problematiky, ktorá sa týka výroku rozhodnutia: Podľa čl. 20 ods. 3 Ústavy
Slovenskej republiky „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.“
„Obsahom citovaného článku ústavy je zákaz zneužitia práva vrátane vlastníckeho práva.
Za zneužitie práva treba považovať konanie navonok dovolené, ktorým má však byť dosiahnutie
nedovoleného výsledku.
h) III. ÚS 193/2010-7: zneužitie práva: zneužitie práva na podanie sťažnosti ak cieľom
24
sťažovateľa je uškodiť reputácii druhého účastníka konania.
„Ústavný súd je toho názoru, že sťažovateľ v tomto prípade výrokmi obsiahnutými v jeho
podaniach prekročil hranicu normálnej kritiky a hrubo urážal druhého účastníka konania (okresný a
krajský súd), a to v rozpore s princípom zachovávania úcty k právam iných, ktorý má byť v rámci
občianskoprávneho konania v súlade s § 1 a § 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v
znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“) rešpektovaný všetkými účastníkmi konania a z
ktorého vyplýva i požiadavka, aby účastníci konania rešpektovali ľudskú dôstojnosť, občiansku česť

23
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Príklad procesnoprávneho chápania zneužitia práva.
Príklad procesnoprávneho chápania zneužitia práva.
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i osobnosť ďalších účastníkov konania, ale i samotného vo veci konajúceho súdu tak vo svojich
písomných, ako i verbálnych prejavoch.
Správanie sťažovateľa, ktorého cieľom je uškodiť reputácii druhého účastníka konania,
teda podľa názoru ústavného súdu možno označiť za zneužitie práva na podanie sťažnosti a je v
rozpore s účelom takéhoto práva.“
25
i) III. ÚS 270/09-7: zneužitie práva: uškodenie reputácie samotných rozhodovacích súdov.
„Správanie sťažovateľa, ktorého cieľom je uškodiť reputácii samotných rozhodujúcich súdov,
je teda podľa názoru ústavného súdu možné označiť za zneužitie práva na podanie sťažnosti a je v
rozpore s účelom takéhoto práva.“
3.2. Európska únia:
f) C-110/99: Emsland-Stärke GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
„Definícia zneužitia práva je založená na troch prvkoch:
•
Objektívny prvok (získanie čistej výhody, nie ekonomický účel),
•
Subjektívny prvok (úmyselné právne relevantné chovanie),
•
Procesný prvok (dôkazné bremeno leží na orgáne verejnej moci)“
g) C-255/02 Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd and County Wide
Property Investments Ltd v Commissioners of Customs & Excise.
„Šiestu smernicu je potrebné vykladať v tom zmysle, že bráni právu platiteľa dane na
odpočet DPH zaplatenej na vstupe, keď plnenia tohto práva predstavujú zneužitie. Preukázanie
zneužitia na jednej strane vyžaduje, aby predmetné plnenia napriek formálnemu dodržaniu
podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach šiestej smernice a vo vnútroštátnej úprave
preberajúcej túto smernicu viedli k získaniu daňovej výhody, ktorej poskytnutie bolo v rozpore
s cieľom sledovaným týmto ustanoveniami. Na druhej strane musí z celku objektívnych prvkov
vyplkývať, že hlavný ciľ predmetných plnení je získať daňovú výhodu.“
„Zákaz zneužitia práva nie je relevantný, pokiaľ dotknuté plnenia môžu mať iné odôvodnenia ako
26
obyčajné dosiahnutie daňového zvýhodnenia“
3.3 Česká republika:
h) NS 22Cdo 1917/2004: zneužitie práva: konanie ktoré je v rozpore s ustálenými dobrými
mravmi a vedené priamym úmyslom spôsobiť ujmu inému účastníkovi
„Za zneužití výkonu práva lze považovat pouze takové jednání, jehož cílem není dosažení
účelu a smyslu sledovaného právni normou, nýbrž které je v rozporu s ustálenými dobrými mravy
vedeno přímym úmyslem způsobit jinému účastníku újmu“
i) NS 22 Cdo 1567/2004: šikanou je taký výkon práva, ktorého jediným cieľom je poškodiť
druhého.
„Šikanou je takový výkon práva, jehož jediným cílem je poškodit jiného. Jednání, které je
šikanózní anebo ktoré je zneužitím práva, je v rozporu s dobrými mravi, a proto mu lze odepřít
ochranu“
j) C 2176: šikanóznemu výkonu práva a zneužitiu práva nie je možné poskytnúť právnu
ochranu
„Jednání, ktoré je šikanózní nebo které je zneužitím práva, je v rozporu s dobrými mravy, a proto mu
lze odepřít ochranu“
4.

ZÁVER
Záverom musíme konštatovať, že zneužívanie práva je ako právny inštitút chápaný
ako právne inštrumentárium korekcie, či moderácie výkonu subjektívneho, už existujúceho
práva.
Inštitút zneužívania práva je inštitútom, ktorý sa zo systematického hľadiska dotýka
ktoréhokoľvek právneho odvetvia. Je to z dôvodu, pretože hovorí o výkone subjektívneho práva,
25

Príklad procesnoprávneho chápania zneužitia práva.
Môžeme si všimnúť, že v tomto prípade bol jednoznačne posilnený subjektívny prvok plnenia
uskutočneného iba za účelom získania výhody
26
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ktorý je formálne dovoleným, ale svojimi dôsledkami zasahuje práva a oprávnené záujmy tretích
osôb. O formách zneužívania práva hovorí jednak právna, odborná a vedecká spisba, a v toku
reálneho života využívajú inštitút zneužívania práva súdy. Vo svojich rozhodnutiach, ako sme mohli
vidieť, súdy vidia jednak zneužívania práva z procesného hľadiska, a jednak z hmotnoprávneho
hľadiska. Uvedené je závislé na práve, ktoré súd vyhodnocuje ako zneužívané. Procesnoprávne
zneužívanie práva súdy do svojich rozhodnutí umiestňujú a formulujú v prípadoch, v ktorých strana
zneužíva svoje právo napr. podať žalobu a to len za účelom urážania súdu, či iných útokov voči
súdnej moci ako takej.
Aj napriek tu citovaným rozhodnutiam je možné všimnúť si, že inštitút zneužívania práva sa
v judikatúre súdov objavuje len sporadicky, v práve obchodných spoločností sa vo veľkom počte
týka práv spoločníkov obchodných spoločností. Je pravdou, že v judikatúre sa objavujú aj
rozhodnutia, ktoré pojednávajú o hmotnoprávnom zneužívaní práva.
Vymenovávaním konkrétnych foriem zneužívania práva by sme dospeli k neefektívnemu
opakovaniu už napísaného. Pri konkrétnych súdnych rozhodnutiach sme sa snažili pomenovať
a zosumarizovať jednotlivé formy zneužívania práva, ktoré v nich a v argumentácii použili jednotlivé
súdy.
Zásadným poznatkom, ktorý pre účely tohto príspevku z uvedeného plynie je, že či ide
v konkrétnom prípade o zneužívanie práva, alebo či ide o dovolený výkon práva rozhoduje
a bude rozhodovať vždy súd. Judikatúra bude tento inštitút formovať až do času, kým
zákonodarca nepristúpi k taxatívnemu vymedzeniu skutkových podstát zneužívania práva. Táto
cesta by podľa nášho názoru nebola vhodnou, nakoľko by sa významne oslabila sila a potenciál
tohto právneho inštrumentária vo vzťahu ku korekcii výkonu subjektívneho práva, či ako moderácia
neobmedzenosti výkonu subjektívnych práv.
Prirodzene, pri akceptovaní uvedeného je viac ako jasné, že je aktuálnou extenzia súdnej
moci do oblasti stanovovania rozsahu a obsahu dovolenosti výkonu (subjektívneho) práva
ako takého, čo na jednej strane nemusí byť dobrým fenoménom, no na strane druhej to predstavuje
logické vyústenie existencie nezávislého súdneho systému ako nezávislého arbitra rozhodovania
sporov in concreto.
Zneužívanie práva je ako právny inštitút otvoreným, tzn. že práve judikatúra bude tým
elementom, ktorý ho bude postupne napĺňať a definovať jeho obsahu podobne, ako je to v prípade
iných nástrojov právneho poriadku korigujúceho výkon práv (dobré mravy, poctivý obchodný styk).
Z pohľadu de lege ferenda je vhodné upozorniť, že inštitút zákazu zneužívania práva je
v momentálnej podobe právneho poriadku možné vyvodiť predovšetkým z ustanovení §§ 3 ods.1
OZ, alebo 56a ObZ, či §§ 176b a 265 ObZ. Vzhľadom na prebiehajúcu rekodifikáciu súkromného
práva v podmienkach Slovenskej republiky by bolo vhodné vydať sa cestou explicitného
definovania a legálneho uchopenia zákazu zneužitia práva. Česká rekodifikačná snaha,
27
zavřšená prijatím jediného kódexu súkromného práva učinila vo vzťahu k inštitútu zneužívania
práva posun vpred, keďže do svojho právneho poriadku zakotvila explicitnú formuláciu zákazu
zneužitia práva, znásobenú zdôraznením intenzity zneužívania práva, ktorému de iure nie je možné
28
poskytnúť právnu ochranu.
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PREDZMLUVNÁ ZODPOVEDNOSŤ V PRÁVNOM PORIADKU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Martin Daňko
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Cieľom tohto príspevku je hľadanie právneho základu predzmluvnej zodpovednosti
v slovenskom
právnom
poriadku.
Predzmluvná
zodpovednosť
predstavuje
skupinu
zodpovednostných vzťahov vznikajúcich v predzmluvných rokovaniach, ktoré sú buď následkom
konania v rozpore s povinnosťami priamo upravenými v právnom poriadku alebo následkom
konania v rozpore s dobrými mravmi. V príspevku sa autor zameriava na analýzu možného použitia
všeobecnej prevenčnej povinnosti podľa § 415 Občianskeho zákonníka ako právneho základu
zodpovednostných vzťahov v predzmluvných rokovaniach pri konaní v rozpore s dobrými mravmi
jednej z predzmluvných strán.
Kľúčové slová: predzmluvná zodpovednosť, dobré mravy, všeobecná prevenčná povinnosť
Abstract: The aim of this contribution is to find a legal basis of culpa in contrahendo in the Slovak
law. Culpa in contrahendo represents a group of liability relations arising in the process of the precontract negotiations, which are either the result of an act contrary to the obligations directly
specified by the law or result of an act in contraversion of good faith. In this contribution the author
focuses on the analysis of the possible use of the general prevention obligations under § 415 of the
Civil Code, as the legal basis for liability relations in case of acting contrary to good faith by one of
the pre-contractual parties in the process of pre-contract negotiations.
Key words: Culpa in contrahendo, good faith, general prevention obligations
1

ÚVOD
Nie vždy v procese predzmluvných rokovaní zúčastnené strany prichádzajú až do štádia
uzavretia zmluvy. Predovšetkým ich potreby determinujú výsledok predzmluvných rokovaní a
v prípade ak sa vôle zmluvných strán nezhodnú, nepríde k ich zhodným prejavom vo forme dvoj
a viacstranného právneho úkonu. Takéto konanie za sebou necháva právne ťažko definovaný
predzmluvný vzťah, v ktorom zmluvné strany formovali svoje požiadavky, ale na ich obsahu sa
nedohodli. V tejto situácii sa ponúka otázka, čo v prípade, ak v priebehu predzmluvných rokovaní
vznikli stranám náklady spojené s týmito rokovaniami? Má niektorá zo strán predzmluvných
rokovaní nárok na náhradu týchto nákladov? Štandardne nie je možné žiadať náhradu nákladov ani
akúkoľvek škodu, či ušlý zisk vzniknutý z neúspešných rokovaní o uzavretí zmluvy, nakoľko by
takáto požiadavka bola v rozpore zo zásadou autonómie vôle strán. No otázkou zostáva, čo robiť,
ak jedna zo zmluvných strán vyvolá oprávnené očakávania u druhej strany v uzavretie zmluvy, ale
bezdôvodne z procesu negociácie zmluvy vystúpi?
2

CULPA IN CONTRAHENDO
V kontinentálnej právnej tradícií sa v historickom priereze tejto problematiky rozvinuli dva
názorové smery. V prvom z nich vychádzame z tvrdenia, že náhradu škody vzniknutú vystúpením z
z predzmluvných rokovaní z neospravedlniteľných dôvodov možno žiadať ako právny následok
1
porušenia zásady konania v dobrej viere v predzmluvných vzťahoch. V tomto prípade by sa
2
predzmluvná zodpovednosť posudzovala ako osobitný druh civilno-deliktnej zodpovednosti .
1

„Kategória dobrej viery sa všeobecne považuje za prvok prítomný vo všetkých právnych poriadkoch
členských štátov a na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o pojem, ktorého uplatňovanie v

340

V druhom prípade možno náhradu škody žiadať z dôvodu porušenia zmluvných povinností,
za predpokladu, že záväzkový vzťah vzniká momentom začatia rokovaní o uzatvorení zmluvy, a tak
3
predzmluvná zodpovednosť je chápaná ako záväzková zodpovednosť . V tomto prípade
predzmluvný vzťah môžeme považovať za „kvázizmluvný vzťah“.
Zastávame názor, že nie je podstatné pre určenie právneho základu predzmluvnej
zodpovednosti, či dôjde k vzniku civilno-deliktného alebo kvázizmluvného zodpovednostného
vzťahu, ale či právny poriadok ponúka možnosť nárokovať si škodu vzniknutú v predzmluvných
rokovaniach. Netreba zabúdať na interakciu zásady autonómie vôle kontrahujúcich strán a zákazu
zneužitia slobody (zákazu zneužitia subjektívnych práv), na základe ktorej konajú v predzmluvných
vzťahoch. Hľadanie vyváženosti týchto princípov môžeme nájsť v odraze zásady neminem leadere.
Z uvedeného chceme poukázať na skutočnosť, že žiaden z vyššie spomínaných princípov v ich
vzájomnej koexistencií nemá výhradne nadradené postavenie. Preto pre vyváženosť ich použitia je
nutné správne aplikovať zásadu ekvity, ktorá vyjadruje úlohu práva v duchu „iust est ars boni et
aeqiu“.
a. Predzmluvná zodpovednosť v právnom poriadku Slovenskej republiky
Právny poriadok Slovenskej republiky predzmluvnú zodpovednosť priamo neupravuje, a tak
jediná možnosť, ako ju odvodiť, je použitie všeobecnej prevenčnej povinnosti podľa § 415 zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. „Všeobecná prevenčná povinnosť prichádza v úvahu vtedy,
pokiaľ neexistuje konkrétna právna úprava vzťahujúca sa na konanie, ktorého protiprávnosť sa
posudzuje. Konanie v rozpore s týmto ustanovením je rovnako porušením právnej povinnosti
4
v zmysle ustanovenia § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka.“ Aj Najvyšší súd ČR konštatoval vo
európskych právnych systémoch je v zásade podobné a nemalo by viesť k rozporom, pretože
vychádza zo spoločnej tradície západnej civilizácie. Opak je však pravdou. Hoci pojem dobrá viera
pod totožnými (bonne foi, buona fede, buena fe, good faith) alebo podobnými označeniami (Treu
und Glauben, tro och heder, redelijkheid en billijkheid, fairness and reasonableness) nachádzame v
podstate vo všetkých európskych právnych poriadkoch, jeho obsah a význam v súkromnom práve
rôznych členských štátov nie je ani zďaleka rovnaký.“ JANČO, M.: Význam dobrej viery v
súkromnom práve. In: Bulletin slovenskej advokácie. 2009, č. 7 - 8, str. 8.
2
Vo Francúzsku, Belgicku, Luxembursku sa ako základ predzmluvnej zodpovednosti používajú
všeobecné ustanovenia deliktuálnej zodpovednosti za škodu. Povinnosť zmluvných strán viesť
predzmluvné rokovania v súlade s princípom dobrej viery je niektorých právnych poriadkoch
priamo upravená v zákone. Napríklad v Poľsku je zodpovednosť za nedobromyseľné vyjednávanie
priamo upravená v Občianskom zákonníku (Kodeks cywilny) v článku 72 § 2 KC: „Strana, ktorá
začala, alebo pokračovala v rokovaniach v rozpore s dobrými mravmi, najmä bez úmyslu uzavrieť
zmluvu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.“ Rovnako v talianskom občianskom
zákonníku je v čl. 1337 zmluvným stranám uložená povinnosť pri rokovaní a uzatváraní zmlúv konať
v súlade so zásadou ochrany dobrej viery. Bližšie pozri ŠTEFANKO, J.: Culpa in contrahendo alebo
zodpovednosť za zavinenie v predzmluvných vzťahoch. In: Právny obzor. 2008, r. 91, č. 3, str. 173.
3
Ako následok porušenia predzmluvného vzťahu je v Nemecku predzmluvná zodpovednosť
výslovne upravená v § 311 ods. 2 BGB, ktorý dovoľuje vznik záväzkového vzťahu už pred faktickým
uzavretím zmluvy alebo iného dojednania. Z § 311 ods. 2 BGB vyplývajú tri základné spôsoby
konania alebo opomenutia, ktoré môžu viesť k vzniku predzmluvného záväzkového vzťahu: (a)
vyjednávanie o zmluve, (b) iniciácie zmluvy, (c) podobné obchodné kontakty. Uzákonením § 311
ods. 2 BGB a explicitným stanovením uvedených troch skutkových podstát došlo k vyriešeniu
otázky, na základe akých ustanovení BGB je možné aplikovať culpa in contrahendo. Obsah
povinností z predzmluvného vzťahu vychádza v nemeckom právnom poriadku z legálneho odkazu
na ochranné povinnosti v § 241 BGB, ktoré aj napriek tomu, že nie sú definované, ich obsah je
vymedzený predovšetkým judikatúrou. HRÁDEK, J.: Předsmlouvní odpovědnost: culpa in
contrahendo. In: Jurisprudence. 2009, č.4, str. 5
4
Uznesenie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 16.05. 2002, sp. zn. 25 Cdo 1427/2001. Všeobecná
prevenčná povinnosť bola následne rovnako vyložená aj Najvyšším súdom SR v rozsudku zo dňa
15.10.2009 sp. zn. 3 Cdo 78/2009: „Aplikácia § 415 Občianskeho zákonníka prichádza teda do
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svojom rozhodnutí zo dňa 11.10.2006 spis. zn. 29 Odo 1166/04, „že nie je žiadny dôvod, pre ktorý
by sa zákonná povinnosť vyplývajúca z ustanovenia § 415 nemala vzťahovať aj na chovanie
5
potenciálnych zmluvných partnerov pri rokovaniach o uzavretie zmluvy.“ Ďalej Najvyšší súd ČR vo
svojej neskoršej rozhodovacej činnosti interpretuje použitie § 415 OZ a následnú aplikáciu § 420
6
OZ ako následok porušenia predzmluvných povinností v podobe „osobitného prípadu porušenia
7
prevenčnej povinnosti ustanovenej v § 415.“ Česká súdna prax nám ponúka riešenie, ako nájsť
právny základ predzmluvnej zodpovednosti aj v našom právnom poriadku.
Prevenčná povinnosť obsahuje požiadavku náležitej starostlivosti strán v predzmluvných
rokovaniach. Náležitá starostlivosť sa tak prejaví v predzmluvných rokovaniach, ktoré dospejú do
takého štádia, kedy jedna zo strán v dôsledku konania druhej strany je v dobrej viere, že zmluva
8
bude uzavretá . V takomto štádiu je s náležitou starostlivosťou každá zmluvná strana povinná
zohľadniť v druhej strane vyvolané očakávania nasmerované k uzavretiu zmluvy. V prípade, ak
v tomto štádiu kontraktácie jedna zo strán bez legitímneho dôvodu ukončí rokovania, nemôžeme jej
konanie považovať, za konanie s náležitou starostlivosťou, nakoľko dôsledkom jej konania je
frustrácia druhej strany z neuzavretia zmluvy.
V novom českom Občianskom zákonníku (ďalej len „NČOZ“) je vo všeobecných
ustanoveniach o zmluvách v ustanovení § 1729 upravené ukončenie predzmluvných rokovaní bez
legitímneho dôvodu. Za nelegitímny dôvod sa považuje ukončenie kontraktačného procesu v štádiu,
kedy je vysoko pravdepodobné, že dôjde k uzavretiu zmluvy. Strana predzmluvných rokovaní, ktorá
aj napriek dôvodným očakávaniam druhej strany v uzavretie zmluvy bez spravodlivého dôvodu
9
proces o uzavretie zmluvy preruší, koná nepoctivo . Z uvedeného vyplýva povinnosť náležitej
starostlivosti kontraktačných strán dbať v procese predzmluvných rokovaní na očakávania druhej
strany. Ak by jedna zo predzmluvných strán nepoctivým konaním nenaplnila očakávanie druhej
strany predpokladajúcej na základe doposiaľ prebiehajúcich rokovaní uzavretie zmluvy, bola by
v zmysle § 1729 ods. 2 NČOZ povinná nahradiť škodu, ktorá druhej strane takýmto konaním
10
vznikla .
úvahy, ak neexistuje konkrétna právna úprava vzťahujúca sa na určité správanie (konanie alebo
zdržanie sa konania), ktorého protiprávnosť sa posudzuje.“ Odvodiť uvedený výklad je možné aj z
rozsudku Najvyššieho súdu SR zo dňa 21.10.2008 sp. zn. 4 Obo 194/2007: „...porušenie
preventívnej povinnosti uvedenej v § 415 Občianskeho zákonníka sa stáva dôvodom vzniku
všeobecnej zodpovednosti za škodu, pokiaľ sa nepreukáže porušenie povinnosti podľa konkrétneho
ustanovenia, či už občianskeho zákonníka alebo iného zákonníka.“.
5
Rešpektujúc zásadu zmluvnej voľnosti Najvyšší súd ČR v uvedenej veci vyslovuje názor, že
„predpokladom zodpovednosti je však skutočnosť, že konkrétne osoby začali rokovania o uzavretí
určitej zmluvy, pričom tieto rokovania dospeli do štádia, keď jedna zo strán kontraktačného procesu
bola v dôsledku konania druhej potenciálnej zmluvnej strany v dobrej viere, že predpokladaná
zmluva bude uzavretá. Ďalším nevyhnutným predpokladom je, že k ukončeniu konania o uzavretí
zmluvy druhá strana pristúpila bez toho, aby mala na to legitímny dôvod.“ (Preklad autora)
6
Porušením predzmluvných povinností ako osobitného typu prevenčnej povinnosti vzniká v zmysle
ustanovenia § 420 OZ zodpovednosť za škodu, za predpokladu: a) porušenie právnej povinnosti, b)
vznikla škoda, c) medzi vzniknutou škodou a porušením právnej povinnosti existuje príčinná
súvislosť, d) zavinené konanie.
7
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 30.7.2013, spis. zn. 32 Cdo 3020/2011.
8
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 2.9.2008, spis. zn. 25 Cdo 127/2007.
9
§ 1729 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník: „Dospějí-li strany při jednání o smlouvě
tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana,
která přes důvodné očekávání druhé strany v uzavření smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí,
aniž pro to má spravedlivý důvod.“.
10
Podľa § 1729 ods. 2 NČOZ: „strana, která jedná nepoctivě, nahradí druhé straně škodu, nanejvýš
však v tom rozsahu, který odpovídá ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech.“ Na
základe uvedeného ustanovenia NČOZ strana, ktorej vznikla škoda bezdôvodným odmietnutím
uzavretia zmluvy v zmysle ods. 1.“ Podľa § 1729 NČOZ má poškodená strana nárok nielen na
náhradu škody v rozsahu vynaložených nákladov v predzmluvných rokovaniach, ale má nárok aj
ušlý zisk. Ustanovenie ods. 2 § 1729 NČOZ je v istom smere prevratným, nakoľko napriek
zaužívanému vymedzeniu rozsahu predzmluvnej zodpovednosti na „negative interest“, teda rozsah
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3

ZÁVER
AJ napriek tomu, že náš právny poriadok na rozdiel od NČOZ nemá výslovnú právnu úpravu
predzmluvnej zodpovednosti, vďaka judikatúre Najvyššieho súdu ČR sa nám ako najvhodnejší
prostriedok ponúka všeobecná prevenčná povinnosť upravená v § 415 Občianskeho zákonníka, na
základe ktorej by sa v prípadoch vzniku škody spôsobenej v predzmluvných rokovaniach dalo
vzniknutú škodu nárokovať z dôvodu porušenia spomínaného § 415. Je však nutné v kontexte
uvedeného dodať, že preukazovanie škody v predzmluvných rokovaniach by bolo v procese
dokazovania náročné, čo je zrejme dôvodom, prečo v slovenskej judikatúre prelomové rozhodnutie
vo veci predzmluvnej zodpovednosti s použitím všeobecnej prevenčnej povinnosti stále absentuje.
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škody je limitovaný iba výškou nákladov, ktoré vznikli v procese kontraktácie, nová úprava umožňuje
žiadať aj náhradu za stratu premárnených príležitostí „pozitive interest“, t. j. o čo v dôsledku
neuzavretia zmluvy prišla. Prekvapujúce je, že toto riešenie je rozdielne od doposiaľ uznávanej
českej judikatúry, ktorá náhradu škody v predzmluvných vzťahoch limituje iba na náklady
vynaložené v súvislosti s rokovaním o uzavretí zmluvy a s prípravou návrhu zmluvy, pričom náhradu
škody priznáva len za náklady, ktoré nie je možné považovať za bežne/obvykle vynaložené
v súvislosti s uzatváraním zmlúv konkrétneho typu, ale ich potreba vychádza ako dôsledok
špecifických požiadaviek druhej strany (rozsudok NS ČR 29 Odo 1166/2004). Je však nutné dodať,
že judikatúrou takto chápaná náhrada nie bežných/obvyklých nákladov pri predzmluvnej
zodpovednosti (nie tých, ktoré by musela strana v predzmluvných rokovaniach vynaložiť bez ohľadu
na skutočnosť, či by prišlo k uzatvoreniu zmluvy alebo nie) vychádza z aplikácie § 415 a § 420 OZ.
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VÝKLAD ZÁKONA O OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH
NAJVYŠŠIM SÚDOM ČÍNSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY
Miriam Janečková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Predkladaný príspevok charakterizuje hlavný orgán, ktorý je zodpovedný za interpretáciu
právnych noriem
rôznych právnych oblastiach. Poskytuje základné limity a oprávnenosť
interpretačnej právomoci. Ťažisko príspevku je zamerané na právo obchodných spoločností
a vybrané inštitúty. Interpretácia má osobitný význam práve pre zahraničných investorov, ktorí sú
schopní prezumovať vývoj potenciálnych právnych sporov.
Kľúčové slová: interpretácia, najvyšší súd, zákon o obchodných spoločnostiach, nepeňažný vklad
Abstract: This paper provides a characteristic of the main body that is responsible for interpretation
of legal rules in different legal branches. It desribes basic limits and legality of right to interpretate.
The core is focused on interpretation of relevant issue of company law. Interpretation plays special
role for foreign investors because of presuming of potential development of legal disputes.
Key words: interpretation, supreme court, company law, in-kind contribution,
1

ÚVOD
Výklad práva je praktickým nástrojom poskytujúcim jasnosť v rámci otázok, ktoré sú najmä v
Číne predmetom rôznych rozporov. Interpretácia práva je významný nástrojom, ktorý je zverený do
pôsobnosti Najvyššieho súdu Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „Najvyšší súd“). S interpretáciou
právnych predpisov sú konfrontovaní najmä zahraniční investori, ktorí v zmysle relevantnej právnej
úpravy sú vo väčšine povinní podnikať v niektorej z foriem spoločných podnikov. Zahraniční
investori sú závislí od interpretácie jednotlivých ustanovení právnej úpravy, nakoľko na základe toho
sú schopní prezumovať vývoj prípadných súdnych sporov, resp. aplikovať zásadu zmluvnej slobody
v najširšej možnej miere.
V súčasnej Číne súdy vystupujú v pozícii quasi legislatívnych orgánov, vzhľadom nato, že
„kreujú“ a formujú právo práve prostredníctvom interpretácie, ktorá je záväzná pre ostatné súdne
orgány. Moderné trendy aj v Číne tendujú k väčšej participácii verejnosti na tvorbe práva
a ingerencii do procesu tvorby podzákonných noriem, najmä na úrovni správneho práva.
V porovnaní s tým, proces súdnej interpretácie je oveľa menej transparentný s navyše priestor pre
účasť verejnosti na tvorbe práva je oklieštený. V komparácii so slovenskou, resp. európskou
1
právnou úpravou je interpretačná právomoc zverená z pohľadu práva nezávislým orgánom.
2

LEGALITA A ZÁVÄZNOSŤ AKTOV NAJVYŠŠIEHO SÚDU
Každoročne Najvyšší súd vydáva rôzne interpretácie, regulatívy, oznámenia, odpovede,
stanoviská ako aj záväzné pokyny (súborne intrepretácie). Väčšina z nich je záväzná pre ostatné
súdy a pri rozhodovaní vo veciach sa riadia týmto výkladom. Ostatné sú svojou presvedčivosťou
a autorský štýlom vo veľkej miere rešpektované a aplikované súdmi. Tématicky ako aj precíznosťou
výkladu otázky variujú podľa aktuálnej potreby, niekedy reagujú na potreby a požiadavky nižších
súdov v nadväznosti na prejednávanú otázku. Interpretácia prostredníctvom Najvyššieho súdu
zohráva významnú úlohu v právnom systéme. Recentná právna úprava je častokrát veľmi vágna
a nie je adresná voči otázkam, ktoré vznikajú pri praktickej aplikácii právnych noriem a v konečnom
1

V tejto súvislosti pozri aj GIBA, M.: Kreácia orgánov ochrany ústavnosti vo Francúzsku a na
Slovensku a vplyv európskeho práva na ich judikatúru. In: Ústavný poriadok Európskej únie a jeho
vplyv na Ústavu a zákony členských štátov. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, 2007 S. 27-35.
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dôsledku vedú k súdnemu konaniu. V teórii práva je zrejmé, že súdy majú byť akými spravodlivými
ústami zákonodarcu. V súčasnom nastavení však Najvyšší súd, Stála komisia a iné orgány
v podstate vydávajú pravidlá (interpretácie), ktoré reflektujú na konkrétne situácie a sprehľadňujú
tak orientáciu v rôznych právnych otázkach. Je možné konštatovať, že alternujú postavenie
legislátora, keď svojou činnosťou reálne ponúkajú adresnú právnu normu. Z pohľadu investorov
teda predstavujú oveľa väčší prínos ako samotná právna norma.
Na druhej strane interpretačná právomoc Najvyššieho súdu vyvoláva rôzne negatívne
ohlasy, nakoľko Najvyšší súd primárne nie je orgán určený na interpretáciu práva. V zásade je
zaradený do hierarchickej štruktúry súdov, v tomto prípade plní vlastnú úlohu na civilnom úseku.
Navyše najviac otázok vyvoláva jeho pozícia legislatívneho orgánu, pričom to nekorešponduje
s legislatívnymi trendmi a transparentnosťou, resp. proklamovanou zásadou participácie verejnosti
a jej ingerencie v legislatívnom procese. Súdy svoju činnosť vykonávajú nezávisle a nestranne, tzn.
že zásah verejnosti je neprípustný. Súčasná, resp. budúca absencia právnej úpravy právomoci
Najvyššieho súdu interpretovať zákony oslabuje relevanciu interpretácie a nielen v teoretickej, ale aj
v aplikačnej praxi vyvoláva mnoho otázok. Taktiež z praktického hľadiska je adresátmi požadovaná
a rešpektovaná, nakoľko sa ňou súdy pri rozhodovaní sporov riadia, avšak zároveň niekedy je
nečakane v rozpore s právom, resp. ide nad rámec pôsobnosti právnych noriem. Pozitívnym
signálom je, že samotný Najvyšší súd si uvedomuje svoju pozíciu a nedostatky a sám uskutočňuje
reformné kroky zabezpečujúce väčšiu participáciu a ingerenciu verejnosti pri vydávaní
2
interpretácie. Dôležitým faktom je aj záväzok k skvalitňovaniu nielen procesu, ale aj samotného
charakteru interpretácie a väčší súlad s interpretovanými právnymi normami ako garancia vnútornú
nerozpornosti.
Interpretácia Najvyšším súdom hrá významnú úlohu v čínskom právnom systéme. Ide
o nevyhnutný inštitút, nakoľko právne reformy prebiehajúce od roku 1978 neboli na území Číny
aplikačne overené, a teda aj aplikácia bola opatrná. Z hľadiska právnej reglementácie, Čína
vytvárala a kodifikovala všetky odvetvia práva. Snaha o čo najrýchlejšie vytvorenie právneho rámca
mala negatívny dopad a spôsobila legislatívnu infláciu a rozbujnenie právnej úpravy. Negatívum sa
odzrkadlilo aj v precíznosti právnej úpravy, keď dochádzalo k vnútornej disharmónii.
Najvyšší súd má vo svojom portfóliu interpretačnej právomoci rôzne druhy quasi
legislatívnych aktov. Okrem nariadení, vydáva aj záväzné regulatívy a stanoviská. Taktiež odpovedá
na tzv. predbežné otázky a požiadavky nižších súdov týkajúce sa výkladu práva ako takého, resp.
v konkrétnej veci dáva svoje stanovisko ku konkrétnemu prípadu na základe skutkových okolností,
ktoré mu nižší súd oznámi. Nielen z hľadiska právnej teórie, ale aj z hľadiska právnej práxe má
práve táto forma najviac oponentov. Účastníci sporu namietajú, že sú takýmto spôsobom
pozbavený práva na spravodlivý súdny proces a taktiež na opravné prostriedky. V podstate vyšší
súd tým, že dáva záväzné stanovisko deklaruje ako by rozhodol v merite veci, ak by vo veci
rozhodoval ako niektorá inštancia. Zároveň stanovisko vychádza z určitého skutkového a právneho
stavu, avšak nie je možné ho porovnávať s tradičnou aplikáciou všetkých procesnoprávnych
inštitútov, ktoré charakterizujú súdne konanie ako také (vykonávanie dôkazov, výsluch svedkov,
konfrontácia so stranami a právnymi zástupcami a extenzívne aj všetky aspekty procesnej
psychológie). Je možné konštatovať, že Najvyšší súd vyjadrí svoje stanovisko len na základe
sprostredkovaných informácií a na základe oficiálnej žiadosti nižšieho súdu.
Rovnako tak publikuje aj rozhodnutia v zásadných/prelomových prípadoch, ktoré
nadobúdajú quasi precedentálny charakter, napriek skutočnosti, že čínsky právny poriadok nepatrí
do precedentálneho systému práva. V neposlednom rade Najvyšší súd pôsobí aj pri tvorbe
legislatívy a je poradným orgánom, najmä v oblastiach, ktoré regulujú súdnu moc.

2

Takýto postup bol deklarovaný v pláne 5-ročnej agendy, ktorá je pravidelne súdom vydávaná.
Uvedený koncept súvisí s tradičným plánovaním, ktoré ovplyvňuje nielen hospodárstvo, ale je aj
celospoločenským fenoménom. Aj súdy z hľadiska administratívnej organizácie sú považované za
súčasť štátneho aparátu, a aj preto Pri formách podnikania v podobe joint ventures je osobitne
dôležité a podstatné splniť vkladovú povinnosť, nakoľko spoločné podnikanie je primárne postavené
na filozofii komparatívnych výhod a synergiu je možné dosiahnuť len pri splnení vkladovej
povinnosti. V opačnom prípade môže byť spoločné podnikanie strategicky ohrozené.
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Ústava ČĽR neupravuje ex lege právomoc Najvyššieho súdu interpretovať právne normy.
3
Pod vplyvom právnej tradície a publikovania quasi precedentov a odpovedí na predbežné otázky
sa časovým vývojom dospelo až k prirodzenému vytvoreniu tejto právomoci. Na druhej strane
Najvyšší súd odvodzuje primárne svoju výkladovú právomoc od poverenia Všečínskeho ľudového
zhromaždenia podávať záväzný výklad právnej normy/odpovede na predbežnú otázku
v konkrétnom spore. Avšak sporný naďalej zostáva, či pôsobnosť uvedeného poverenia rozširuje
autorizáciu Najvyššieho súdu aj generálne na interpretáciu zákonných noriem.
3

VÝKLAD ZÁKONA O OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH
Z pohľadu zahraničných investorov je práve zákon o obchodných spoločnostiach ťažiskovým
právnym predpisom, ktorý charakterizuje a ovplyvňuje podnikanie zahraničných osôb na území
Číny. Napriek tomu, že zahraničné osoby podliehajú ex lege osobitné režimu, teda režimu
samostatnej právnej úpravy, je nevyhnutné dodať, že sa na ne vzťahuje aj všeobecná právna
úprava. Spravidla interpretácia spresňuje vágnu právnu úpravu. Zároveň je potrebné ozrejmiť, že
interpretácia konkrétnych ustanovení je väčšinou relevantná, keď je väčší počet opakujúcich sa
prípadov, ktoré v praxi spôsobujú problémy.
Zodpovednosť za záväzky v čase tzv. predbežnej spoločnosti.
Do vydanie Interpretačných pravidiel z roku 2011 nebolo zrejmé kto zodpovedá za záväzky
tzv. predbežnej spoločnosti alebo spoločnosti v stave zrodu. Ide o otázku, ktorá je v slovenskom
právnom poriadku jednoznačne stanovená, avšak v Číne spôsobovala značné problémy. Vzhľadom
na rozdielne formy podnikania, vo väčšine prípadov zahraničná osoba podniká v spoločnom
podniku práve s čínskym partnerom. Čínsky partner využíva komparatívnu výhodu známeho
prostredia a častokrát dochádzalo k podvodnému konaniu práve v iniciačných fázach spoločného
podnikania, kedy čínsky partner len simuloval záujem podnikať. Jednoznačné stanovisko
Najvyššieho súdu bolo, že za záväzky spoločnosti sú zodpovední zakladatelia, pokiaľ nie je
4
preukázaný opak. Logickou reakciou zahraničných investorov, ktorí spravidla vystupujú v pozícii
zakladateľov spoločnosti, bolo uzatváranie zmlúv súvisiacich s iniciovaním podnikania s odkladacími
doložkami, a to s cieľom chrániť sa pred možným podvodným konaním, resp. s cieľom predchádzať
zodpovednosti za záväzky.
Stanovenie hodnoty nepeňažného vkladu
Spoločné podniky sú charakterizované kombináciou komparatívnych výhod zahraničného
a čínskeho partnera. Spravidla jeden z partnerov poskytuje peňažný vklad preto, že druhý
peňažným vkladom nedisponuje, avšak disponuje vecou alebo prípadne inou majetkovou hodnotou,
ktorú do spoločného podniku vkladá. Synergiou peňažného a nepeňažného vkladu vytvoria
potenciálne perspektívne spoločné podnikanie. Do vydania Interpretačných pravidiel nebolo zrejmé
ako započítavať hodnotu nepeňažného vkladu na základné imanie a v nadväznosti nato odvodzovať
práva a povinnosti partnera spoločného podniku. Z dôvodu viacerých medzinárodných (aj
mediálnych) sporov pristúpil Najvyšší súd k stanoveniu základných pravidiel platných pre
ohodnocovanie vkladu. Stanovil, že nepeňažný vklad musí byť ocenený treťou osobou, pričom
nestanovil podmienku znalca, ktorá je výsledkom konsenzu oboch partnerov. V prípade ak sa
partneri nedohodnú, na návrh jedného z nich určí nezávislú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá
poskytuje profesionálne znalecké služby, súd.
Ďalším podstatným determinantom nepeňažného vkladu je registrácia prevodu užívacieho
práva k nehnuteľnosti. V prípade ak si partner nesplní svoju povinnosť registrovať u príslušnej
autority prevod užívacieho práva k nehnuteľnosti načas, na návrh jedného z partnerov (oprávnenej
strany) môže súd vydať súdny rozkaz, kde partnerovi v omeškaní stanoví primeranú lehotu na
plnenie. Od okamihu vydania uvedeného rozkazu je oprávnený partner oprávnený vykonávať
užívacie právo k nehnuteľnosti na výkon podnikateľskej činnosti, resp. s účelom uvedeným v zmluve
o spoločnom podnikaní.
Vydaním uvedených Interpretačných pravidiel čiastočne Najvyšší súd zasiahol aj do Zákona
o vlastníckom práve. Vo vzťahu k vkladu do základného imania vo forme vlastníckeho práva
obmedzuje zásadu nemo plus iuris, keď stanovuje, že v prípade ak nadobúdateľ-vkladateľ
3

TOMÁŠEK, M. a kol.: Interpretation of law in China – roots and perspectives. Praha: Karolinum
Press, 2011. 15 – 17 s.
4
MINKANG, G.: Understanding Chinese Company Law. Hongkong University Press, 2010. 247 s.
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nadobudne vlastnícke právo bona-fide, nie je možné spochybňovať právny titul nadobudnutia, resp.
obmedziť výkon vlastníckeho práva spoločnosťou.
Obmedzenie práv spoločníka
Interpretačné pravidlá priniesli z pohľadu zahraničnej osoby pomerne zaujímavý výklad,
resp. možnosť obmedzenia práv spoločníka v prípade, že svoj vklad splatí čiastočne, resp. nesplatí
vôbec/od vkladu odstúpi (už počas fungovania spoločnosti). Ide o akési preventívne opatrenia, ktoré
5
je možné upraviť a precizovať v spoločenskej zmluve/zmluve o joint venture. Interpretačné pravidlá
ponúkajú možnosť partnerom obmedziť v určitej lehote výkon práv spoločníka, napr. obmedziť
právo na podiel na zisku, predkupné právo vo vzťahu k novo emitovaným akciám, právo prednostne
odkupovať majetok spoločnosti, právo na nahliadanie do interných dokumentov, prípadne pasívne
volebné právo do orgánov spoločnosti. Toto obmedzenie práv je možné aktivizovať len v prípade
explicitnej úpravy v spoločenskej zmluve. Obmedzenie práv trvá pokiaľ spoločník úplne nesplní
svoju vkladovú povinnosť.
Vydanie uvedeného interpretačného pravidla je aj reakciou na časté spory a šikanózne
správanie niektorého zo spoločníkov, ktorý požíval benefity zo spoločného podnikania napriek tomu,
že svoju vkladovú povinnosť nesplnil. Uvedená interná úprava je preferovaná vo vzťahu
k vymáhaniu tejto povinnosti na súde a z pohľadu partnera, ktorý si svoju povinnosť nesplnil, má aj
väčší psychologický efekt. Najvyšší súd však explicitne nestanovil, či je možné obmedziť hlasovacie
právo na valnom zhromaždení, resp. či je možné znížiť počet hlasov, ak by sme prezumovali, že
vylúčenie práva hlasovať je neprípustné. V tomto prípade sa teória zhoduje, že ak túto alternatívu
Najvyšší súd neprezumoval, nie je možné hlasovacie právo obmedzovať. Tento inštitút sa v praxi
zahraničných podnikateľov stal pomerne populárnym a efektívnym nástrojom dobrovoľného
vynucovania vkladovej povinnosti.
4

ZÁVER
Čínska právna úprava a výklad práva sú nielen v európskych, ale aj v celosvetových
podmienkach unikátne a môžeme skonštatovať, že v tom najpozitívnejšom slova zmysle
fenomenálne. Realizácia a aplikácia rôznych (zákonných) inštitútov a prístup k právu a jeho výkladu
ako takému otvára mnohé ďalšie teoreticko-právne, ale aj praktické otázky. Napriek podstatnej
kritike, najmä z radov ústavných právnikov, je tento inštitút z pohľadu zahraničnej osoby dôležitým
determinantom podmienok podnikania, Do nejasných vzťahov vnáša v cudzích podmienkach
podstatný prvok právnej istoty, ktorá je jednou zo zásadných prekážok podnikania v Číne. Navyše
rozhodovanie lokálnych súdov nie je možné prezumovať, čo sťažuje pozíciu investorov. Na druhej
strane uvedená interpretácia jednoznačne deklaruje nielen efekt spôsobený vstupom Číny do
6
WTO , ale je jednoznačným signálom pre domácich partnerov, že ich komparatívna výhoda nesmie
nadobúdať šikanózny rozmer. Napriek spornosti oprávnenia a legitimity uvedeného výkladu, pre
investorov je podstatné, že dané pravidlá sú pre autority záväzné a reálne ich aplikujú. Z tohto
pohľadu je legitimita vedľajším elementom.
Pro futuro úlohu čínskeho zákonodarcu by mala byť iniciácia všeobecnej reformy, a to
konkrétne detailná formulácia podmienok konania a pripomienkovania, ktoré by umožňovali
verejnosti mať väčšie slovo pri návrhoch interpretácií, resp. iných quasi legislatívnych dokumentoch.
Dôvody sú oveľa koncepčnejšie a zložitejšie. V skutočnosti ani v štátnych štruktúrach nie je
spokojnosť s de lege lata úprava. Súdy a štátne orgány sa domáhajú predovšetkým kreácie
erudovaného a rešpektovaného orgánu, ktorý by interpretoval ústavu a konštatoval rozpor, resp.
súlad jednotlivých právnych noriem. Potreba kreácia orgánu, ktorý by interpretoval ústavu je v Číne
oveľa naliehavejšia, nakoľko uvedenú právomoc Najvyšší súd nemá a vykonáva ju Stála komisia,
orgán vytvorený Všeľudovým čínskym zhromaždením.
Z pohľadu komparácie s slovenskou právnou úpravou obchodných spoločností, resp.
postavením zahraničných osôb, je interpretácia osobitným inštitútom a inšpiráciou pre
zákonnú/zmluvnú úpravu. Je zrejmé, že slovenská aplikačná prax nie je konfrontovaná s uvedenými
ťažkosťami a môžeme konštatovať väčšiu mieru stability. V rámci zmluvnej slobody aplikovanej
5

FREŇÁKOVÁ, M.: Venture kapitál a rozvojový kapitál spoločnosti. Bratislava: Trend Press, 2011.
75 – 77 s.
6
WANG, G.: Vplyv WTO na právne systémy členských štátov WTO z pohľadu Číny. Bratislava:
EUROKÓDEX, 2012. 49 s.
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v zakladateľskom dokumente sú niektoré inštitúty a prístupy minimálne aplikačnou výzvou. Otázkou
zostáva ako by konkrétny súd v prípade sporu aplikoval zásady, na ktorý je Obchodný zákonník
postavený.
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NEKALÁ SÚŤAŽ A SPOTREBITEĽ
Jana Kršková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Spotrebiteľ je nepochybne účastníkom hospodárskej súťaže. Bez spotrebiteľa by
hospodárska súťaž nemala zmysel, nakoľko cieľom súťažiteľov je zaujať pozornosť spotrebiteľa. Z
tohto dôvodu je práve spotrebiteľ priamym terčom nekalých a agresívnych obchodných praktík. O
nekalosútažnom konaní v tomto prípade hovoríme, ak konanie v hospodárskej súťaži je v rozpore s
dobrými mravmi súťaže a zároveň je spôsobilé privodiť spotrebiteľovi. Ustanovenia zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka poskytujú ochranu pred nekalou súťažou aj spotrebiteľom.
Súčasná právna úprava taxatívne vymedzuje skutkové podstaty nekalosúťažného konania, ktorých
sa nemožno dopustiť na úkor spotrebiteľa. V porovnaní s právami súťažiteľa však hovoríme o
"obmedzenej ochrane", nakoľko niektoré formy nekalosúťažného konania môžu byť spáchané len
voči inému súťažiteľovi, nie však spotrebiteľovi. Ochrana spotrebiteľa je stále aktuálnou témou a
práve z tohto dôvodu je potrebné venovať jej náležitú pozornosť. Cieľom článku je analýza súčasnej
právnej úpravy nekalej súťaže z pohľadu spotrebiteľa.
Kľúčové slová: nekalá súťaž, spotrebiteľ, nekalé a agresívne obchodné praktiky, ochrana
spotrebiteľa.
Abstract: The consumer is undoubtedly a part of economic competition. Without consumer
competition would be meaningless, cause the aim of the competitors is to attract the attention of
consumers . For this reason, it is precisely the consumer direct target of unfair and aggressive
commercial practices. In the case where the conduct of the competition is contrary to good morals
competition and is likely to cause consumer. Provisions of Act No. 513/1991 Coll. Commercial Code
provide protection against unfair competition and consumers. The current legislation determines the
facts of unfair competition, which can not be committed to the detriment of the consumer. In a
comparison to the rights of a competitor we can talk about " limited protection ", as some forms of
unfair competition may be committed only against another competitor, but not the consumer.
Consumer protection is becoming a hot topic and for this reason it is necessary to pay this topic the
attention. The aim of the article is to analyze the rules of unfair competition from a consumer‘s
perspective.
Key words: unfair competition, consumer, unfair and aggressive commercial practices, consumer
protection.
1.

ÚVOD
Súčasné formy ekonomického súperenia a sústavného „boja“ o zákazníka vytvárajú priestor
pre stále nové úvahy nad úpravou súťažného práva, a to nielen vo verejnoprávnej, ale aj v
súkromnoprávnej oblasti, akou je aj právo proti nekalej súťaži. Pôvodne bolo právo proti nekalej
súťaži koncipované najmä s cieľom chrániť čestného súťažiteľa. Ucelenej úprave práva proti nekalej
súťaži v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „obchodný zákonník“) predchádzalo
viacero predpisov. Primárna úprava bola zakotvená v zákone č. 111/1927 Sb. z. a n. o ochrane proti
1
nekalej súťaži. Z generálnej klauzuly zreteľne vyplývalo, že bol chránený predovšetkým súťažiteľ a

1

Generálnu klauzulu obsahoval zákon č. 111/1927 Sb. z. a n. hneď v § 1: „Kdo dostane se v
hospodářském styku v rozpor s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým poškoditi soutěžitele,
může býti žalován, aby se zdržel takového jednání a odstranil závadný stav jím způsobený; věděl-li
pak, nebo musil-li vědět, že jednání jeho jest způsobilé poškoditi soutěžitele, též, aby nahradil škodu
tím způsobenou.“
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2

nie spotrebiteľ. Súčasťou predpisu bol tiež výpočet skutkových podstát nekalosúťažného konania.
Prvorepublikový zákon ochranu spotrebiteľa popri ochrane súťažiteľa považoval za zmätočnú a
nevyhovujúcu vlastnému účelu právnej úpravy. Pôsobnosť právnej úpravy sa však postupne
rozširovala aj na ochranu spotrebiteľa, ktorá je do dnešného dňa pertraktovanou a aktuálnou
problematikou. Bez spotrebiteľa by hospodárska súťaž nemala zmysel, nakoľko cieľom súťažiteľa je
upútať pozornosť spotrebiteľa a docieliť realizáciu ekonomického rozhodnutia. V dôsledku
harmonizácie nášho právneho poriadku s právom Európskej únie sa podpora a ochrana záujmov
spotrebiteľa dostala do popredia. Transpozíciou smerníc boli prijaté a novelizované viaceré predpisy
s cieľom chrániť spotrebiteľa. Súčasný stav hospodárskej súťaže a nasýtenie trhu produktmi
spôsobujú otupenie zmyslov a stratu rozlišovacej schopnosti spotrebiteľa urobiť racionálne
ekonomické rozhodnutie. Z tohto dôvodu je práve spotrebiteľ častokrát priamym terčom nekalých,
3
agresívnych obchodných praktík. Jednou z foriem nekalých obchodných praktík je aj nekalá súťaž.
2.

GENERÁLNA KLAUZULA NEKALEJ SÚŤAŽE
Právo na ochranu spotrebiteľa tvorí imanentnú súčasť súťažného práva. Súčasná právna
úprava však taxatívne vymedzuje skutkové podstaty nekalosúťažného konania, ktorých sa nemožno
dopustiť na úkor spotrebiteľa. V porovnaní s právami súťažiteľa však hovoríme o "obmedzenej
ochrane", nakoľko niektoré formy nekalosúťažného konania môžu byť spáchané len voči inému
4
súťažiteľovi, nie však spotrebiteľovi. Nekalosúťažné konanie je v zmysle generálnej klauzuly ust. §
44 ods. 1 Obchodného zákonníka konanie v hospodárskej súťaži, ktoré v rozpore s dobrými mravmi
súťaže a zároveň je spôsobilé privodiť ujmu inému súťažiteľovi alebo spotrebiteľovi. Generálna
klauzula poskytuje ochranu pred nekalou súťažou aj spotrebiteľovi, nevynímajúc jednotlivé skutkové
podstaty, ktorých sa možno dopustiť aj na úkor spotrebiteľa. Aby sme však mohli nekalú obchodnú
praktiku považovať za nekalosúťažnú, musí spĺňať podmienky ustanovené v generálnej klauzule,
alebo spadať priamo pod jednotlivé skutkové podstaty nekalosúťažného konania. Podľa Hajna
prvou podmienkou je, že ku konaniu musí dôjsť v prostredí hospodárskej súťaže, tzn. za
predpokladu existencie najmenej dvoch súperiacich subjektov (za existencie súťažného vzťahu),
pričom toto konanie musí byť motivované súťažným zámerom, a nie napríklad objektívnym
5
testovaním výrobkov, či informovaním spotrebiteľov. Pelikánová konanie v hospodárskej súťaži
definuje ako každé konanie súťažiteľa, ktoré sa dotýka jeho súťažnej činnosti a možno ho pod
činnosť súťažného charakteru subsumovať. Určujúcim je konanie, a nie skutočnosť, v akom vzťahu
sa súťažiteľ práve nachádza, pričom zaraďuje pod generálnu klauzulu nekalej súťaže aj predaj
6
výrobkov spotrebiteľovi alebo napr. zariadenie interiéru v obchode. Pabjanová ďalej zdôrazňuje, že
u nekalosúťažného jednania ide o rozpor s normami, ktoré nevznikajú ako normy právne, a ktoré nie
sú ani normami písanými. Vyvíjajú sa v praxi a právnu povahu získavajú na základe toho, že pri ich
7
porušení zákon priznáva sankciu. Osobne sa stotožňujem s Pelikánovou, nakoľko nie je
podmienkou, aby bol pri pri takejto činnosti súťažiteľ vo vzťahu s iným súťažiteľom, no napriek tomu
je schopný poškodzovať iného súťažiteľa alebo spotrebiteľa. Hajn v tejto súvislosti poukazuje, že
súťažný vzťah je ale nutné odlišovať od vzťahu záväzkového, ktorý je v praxi častokrát sprevádzaný
8
úmyselným, či nedbalostným porušením povinností. Takéto porušenie môže byť postihované
9
nekalosúťažným právom až vtedy, ak bude mať charakter súťažného konania. Ďalšou podmienkou
2

Medzi ne patrili nekalá reklama, nesprávne označovanie pôvodu tovaru, zľahčovanie, zneužívanie
podnikových značiek a vonkajších zariadení podniku, podplácanie, porušovanie a využívanie
obchodných a výrobných tajomstiev a nekalá súťaž osôb pomocných a používanie jej súťažiteľom.
3
VOZÁR, J.: Právo proti nekalej súťaži, Bratislava: Veda vydavateľstvo SAV, 2013, s. 104.
4
ide o ust. § 48 parazitovanie na povesti, § 49 podplácanie, § 50 zľahčovanie a ust. § 51 porušenie
obchodného tajomstva
5
HAJN, P. Právo nekalé soutěže. 1.vyd. Brno : Masarykova Univerzita, 1994. s. 6-9.
6
PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákonníku 1. díl. 4. vyd. Praha : ASPI Publishing, 2004.
s. 416.
7
PABJANOVÁ, K. Generální klauzule nekalé soutěže. Právní fórum. 2006, č. 8, s. 277.
8
HAJN, P. Ke vztahům mezi smluvním a soutěžním právem – část I. Bulletin advokacie. 1997, č. 6,
s. 7.
9
HAJN, P. Ke vztahům mezi smluvním a soutěžním právem – část II. Bulletin advokacie. 1997, č. 8,
s. 21.
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nekalosúťažného konania je rozpor tohto konania s dobrými mravmi súťaže. Zákonodarca sa
definícii tohto pojmu podľa môjho názoru úmyselne vyhol, aby svojou dikciou nespôsobil jeho príliš
reštriktívny výklad a neobmedzil jeho použiteľnosť v súdnej úpraxi. Hajn dobré mravy súťaže
nestotožňuje so všeobecnou etikou či zvyklosťami súťaže, ale s princípmi súťaže, napr. takej,
10
v ktorej sa náskok oproti konkurentom získava nižšími cenami či výraznejšou reklamou. Podľa
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky dobré mravy súťaže subsumujú konanie, ktoré je síce podľa
zásad všeobecnej morálky nezávadné, môže však byť škodlivé z prísnejšieho hľadiska dobrých
mravov súťaže. Merítkom sú mravné názory, obyčaje, zvyklosti, ktoré zachovávajú všetci
spravodlivo, poctivo, čestne a svedomito konajúci účastníci súťažného zápasu. V praxi však
dochádza aj k situácii, kedy súťažiteľ poruší dobré mravy, no nejedná sa v tomto prípade o konanie,
ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže, v dôsledku čoho takéto konanie nemožno považovať
za nekalosúťažné. Sám spotrebiteľ nemusí byť schopný presne určiť, či konanie, ktorému čelí
a ktorým sa cíti byť ohrozený a je v rozpore práve s dobrými mravmi súťaže. Poslednou
podmienkou je spôsobilosť nekalej súťaže vyvolať ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom, ktorá
11
zahrňuje nielen hmotnú škodu, teda finančne vyčísliteľnú, ale i nehmotnú ujmu. Spomínaná
nehmotná ujma môže spočívať napríklad v poškodení práv spotrebiteľa na jeho súkromie či v
12
ohrození spotrebiteľského komfortu. Nakoľko ide o ohrozovací delikt, spôsobenie ujmy nie je
obligatórnym znakom nekalosúťažného konania, stačí, ak mu len hrozí a spotrebiteľ sa môže
domáhať ochrany proti takému konaniu pomocou prostriedkov. uvedené konštatoval aj Najvyšší
súd SR v rozsudku č. 3 Obo 147/2007 zo dňa 16. októbra 2008. Ako vyplýva z predošlého textu pri
interpretácii generálnej klauzuly môže dôsjť k viacerým problémom. Jedným z nich môže byť
použitie plurálu v právnej úprave, v spojení „privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom“
nakoľko môže zvádzať k interpretácii zákona, že o nekalú súťaž ide len vtedy ak je ujma spôsobená
viacerým súťažiteľom, alebo spotrebiteľom, a nie len jednému súťažiteľovi alebo jednému
13
spotrebiteľovi. Uvedená interpretácia je však v právnej vede i súdnej praxi už prekonaná.
3.

NEKALÉ OBCHODNÉ PRAKTIKY A SPOTREBITEĽ
V súčasnosti existuje niekoľko európskych právnych noriem, ktorých pôsobnosť sa prekrýva
s pôsobnosťou previdiel práva proti nekalej súťaži upraveného v obchodnom zákonníku. Jednou z
nich je aj smernica európskeho paralmentu a rady č. 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách
podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu (ďalej len “smernica”), ktorá upravuje vzťahy
14
„B2C“. Podľa Vozára ide o smernicu, ktorá svojimi pravidlami najvýraznejšie zasahuje do
15
pôsobnosti slovenského práva proti nekalej súťaži. Skutková podstata nekalých obchodných
praktík je v slovenskej právnej úprave súčasťou zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
Tento zákon predstavuje verejnoprávnu ochranu spotrebiteľa, a v súčasnosti je primárnym
a kľúčovým predpisom, ktorého ustanoveniami sa spotrebiteľ pri porušení svojich práv bráni. Ako
som uviedla nekalé obchodné praktiky však môžu byť aj predmetom žaloby podľa ust. § 44 a nasl.
Obchodného zákonníka.
V článku autor uvádza príkladné zahraničné rozhodnutie z dielne Rakúskeho Najvyššieho súdneho
dvora (OGH z 27. 6. 1995, zn. 4 Ob 46/95). V ňom súd uviedol, že samo porušenie zmluvného
záväzku nie je nekalosúťažným jednaním, no v rozpore s dobrými mravmi súťaže bolo porušenie
konkurenčnej doložky nájomcom s cieľom získať súťažnú výhodu (doložka v nájomnej zmluve
zakázala nájomcovi obchodných priestorov zriadiť v nich predajňu so špotrovými potrebami, a to
preto, lebo medzi prenajímateľom a iným nájomcom – 3. osobou už existovala dohoda o tom, že
v predmetnej nemovitosti prenajímateľ nedovolí zriadenie žiadneho iného obchodu so športovými
potrebami).
10
HAJN, P. Generální klauzule proti nekalé soutěži a její funkce. Právní rádce. 1996, č. 8, s. 9.
11
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 29. 1. 2003, sp. zn. 6 Tdo 72/2003: „Pojem přivodit
újmu, jenž je obsažen v ust. § 44 odst. 1 obch. z., je pojem širší než pojem "škoda" a je třeba pod
něj zahrnovat újmu materiální a imateriální.“
12
HAJN, P. Generální klauzule proti nekalé soutěži a její funkce. Právní rádce. 1996, č. 8, s. 9.
13
HAJN, P. Ke způsobilosti přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Právní praxe v
podnikání. 1993, č. 3, s. 9.
14
„Business to Consumers“
15
VOZÁR, J.: Právo proti nekalej súťaži, Bratislava: Veda vydavateľstvo SAV, 2013, s. 79.
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V našom právnom poriadku sa môžeme stretnúť hneď s viacerými definíciami spotrebiteľa
ako subjektu právneho vzťahu. Podľa ust. § 2 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa sa za
takúto osobu považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky, alebo používa služby
pre osobnú spotrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. V zmysle ust. čl. 2 smernice
„spotrebiteľom“ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá v rámci obchodných praktík, na ktoré sa vzťahuje
táto smernica, koná na účely spadajúce mimo rámca jej obchodnej, podnikateľskej, remeselnej
alebo profesijnej činnosti. V tejto súvislosti je nevyhnutné podotknúť, že v zmysle našej právnej
úpravy sa za spotrebiteľa považuje aj fyzická osoba - podnikateľ, ktorá ktorá nakupuje výrobky
alebo používa služby pre osobnú spotrebu, na čo sa v praxi mnohokrát zabúda. Smernica na rozdiel
od našej právnej úpravy pod spotrebiteľom rozumie len fyzickú osobu – nepodnikateľa: „akúkoľvek
fyzickú osobu, ktorá v rámci obchodných praktík, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, nekoná na
účely spadajúce mimo rámca jej obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti“. U
nás zákon o ochrane spotrebiteľa toto právo udeľuje aj právnickej osobe: „právnická osoba, ktorá
nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej
domácnosti“. Považujem však za nevyhnutné poznamenať, že doktrína pristupuje výkladom k
záveru, ktorého smer udáva Smernica, ktorá právnickú osobu nepovažuje za spotrebiteľa v pravom
slova zmysle. Formuláciu „pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti“ tak vysvetľuje podľa účelu
právnej úpravy formou, že ide o zamestnancov alebo členov právnickej osoby. Rekodifikácia
civilného práva v susednej českej republike so sebou priniesla celkom nový pojem “zákazník”, ktorý
16
zákonodarca použil aj v ustanoveniach o nekalej súťaži. Definíciu pojmu zákazník by sme však v
novom právnom predpise hľadali márne.
Priemerný spotrebiteľ
S pojmom priemerný spotrebiteľ prichádza Smernica v ust. č. 18 preambuly, kde je
definovaný ako v rozumnej miere dobre informovaný, vnímavý a obozretný, pri zohľadnení
sociálnych, kultúrnych a jazykových faktorov. Koncepcia priemerného spotrebiteľa sa objavila v
judikatúre Európskeho súdneho dvora (ďalej len “ESD”) ešte pred prijatím Smernice. Už vo veci
Walter Rau v. De Smedt, ESD konštatoval, že aj od spotrebiteľa sa vyžaduje, aby vyvinul určité
kontrolné úsilie k zisteniu, aký výrobok kupuje. Definícia uvedená v smernici ale pochádza najmä z
rozhodnutia Gut Springenheide a Tusky c/a Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt – Amt fur
17
Lebensmitteluberwachung , v ktorom sa ESD o.i. zaoberal otázkou ohľadom testu, ktorým sa má
riadiť súd pri vytvorení profilu relevantného spotrebiteľa a zároveň dospel k definícii priemerného
spotrebiteľa, ktorý je primerane informovaný, obozretný a pozorný. Definícia pojmu priemerný
spotrebiteľ je preto známa aj ako tzv. “formula Gut Springenheide”. V slovenskej judikatúre sa s
pojmom priemerný spotrebiteľ vysporiadal Najvyšší súd, v uznesení č. 3 Obo 77/2007 z dňa 10.
apríla 2008, keďže v konaní bolo potrebné zodpovedať otázku zameniteľnosti označení výrobkov u
priemerného spotrebiteľa. V konaní už súd prvého stupňa dospel k názoru, že je potrebné vziať do
úvahy celkový dojem názvu i výrobkov, ktorý zanecháva u priemerného spotrebiteľa, resp. či je
spôsobilý vyvolať mylnú predstavu vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti. Vnímanie priemerného
spotrebiteľa, ale aj osôb s vyššou mierou erudovanosti, však nemožno zamieňať s nepozornosťou,
keď v dôsledku subjektívnych okolností na strane týchto osôb môže sa stať chyba a dôjsť k
nesprávnemu označeniu predávajúceho. Česká judikatúra bola vo svojich rozhodnutiach
pokrokovejšia a v rozsudku Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 30.5. 2007, vyložila pojem v
súlade so Smernicou a s judikatúrou ESD, konštatovaním, že hľadisko „priemerného spotrebiteľa“,
ktorý má dostatok informácii a je v rozumnej miere pozorný a opatrný, s ohľadom na jeho vlastné
sociálne, kultúrne a jazykové faktory, by mal súd zakaždým vziať do úvahy. Následne v rozhodnutí
Najvyššieho súdu z 23. 10. 2008 prišiel súd s tvrdením, že u dnešného tzv. priemerného
spotrebiteľa má byť miera jeho pozornosti posudzovaná prísnejšie ako predtým, čím zároveň načrtol
budúcnosť výkladu pojmu priemerný spotrebiteľ, ktorého
opatrnosť a uvedomelosť pri
uskutočňovaní ekonomických rozhodnutí by mala mať stúpajúcu tendenciu. Podľa smernice
obchodné praktiky obchodníkov voči spotrebiteľom (ďalej len „obchodné praktiky“) predstavujú
16

ust. § 2976 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 1.
2014
17
Rozsudok ESD zo 16. 7. 1998, vec C-210/96 Gut Springenheide GmbH, Rudolf Tusky c/a
Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt – Amt fur Lebensmitteluberwachung
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akékoľvek konanie, opomenutie, spôsob správania alebo vyjadrenie, obchodnú komunikácia
vrátane reklamy a marketingu obchodníka, priamo spojené s podporou, predajom alebo dodávkou
produktu spotrebiteľom. Za produkt sa pritom považuje akýkoľvek tovar alebo služba vrátane
nehnuteľností, práv a záväzkov. Cieľom obchodných praktík je uskutočnenie obchodnej transakcie
t.j. rozhodnutie spotrebiteľa o tom, či, ako, a za akých podmienok produkt kúpi, vykoná zaň platbu
vcelku alebo v častiach, ponechá si ho alebo s ním bude ďalej nakladať alebo uplatní zmluvné právo
vo vzťahu k produktu bez ohľadu na to, či sa spotrebiteľ rozhodne konať alebo zdržať sa konania.
Zjednodušene, obchodné praktiky sú nekalé vtedy, keď ich podľa stanovených kritérií možno
považovať za neprijateľné vo vzťahu k spotrebiteľovi, ale aj inému súťažiteľovi. Nekalé a agresívne
obchodné praktiky vo vačšine prípadov vedú k uzavretiu zmluvy s nekalými podmienkami. Súčasťou
Smernice je aj príloha č.1 všeobecne známa pod názvom Čierna listina nekalých obchodných
praktík voči spotrebiteľom, ktorej význam spočíva o.i. v tom že mnohé sudcovské skutkové podstaty
sa tak z nepomenovaných stávajú pomenovanými, čo uľahčuje rozhodovanie vo veciach nekalej
18
súťaže a slúži aj verejnosti.
V súvislosti s aplikáciou únijného práva Vozár poukazuje na
skutočnosť, že aj v prípadoch, keď právnym základom posúdenia určitého konania porušujúceho
určitý príkaz alebo zákaz plynúci z európskej smernice, nebude právny predpis európskej únie, ale
norma slovenského právneho poriadku, je užitočné poznať obsah európskej právnej úpravy, pretože
19
v praxi môže dôjsť k nesprávnej transpozícii alebo aplikácii uvedenej smernice.
Sloboda uzatvárať zmluvy je v trhovom hospodárstve základným kameňom každého vzťahu
medzi súťažiteľmi, medzi súťažiteľmi (obchodníkmi) na jednej strane a spotrebiteľmi na strane
druhej, pričom jednotlivé zmluvné strany by mali mať možnosť uzavrieť zmluvu, ktorá najlepšie
zodpovedá ich potrebám. Nakoľko Obchodný zákonník aplikáciu právnej úpravy inštitútu
spotrebiteľských zmlúv nevylučuje, ani komplexne neupravuje osobitným spôsobom a ide o
kogentné ustanovenie Občianskeho zákonníka, je nevyhnutné ju v skutkovo relevantných právnych
vzťahoch aplikovať, pričom nie je relevantné, či ide o relatívny obchodný záväzkový vzťah,
absolútny obchodný záväzkový vzťah alebo fakultatívny obchodný záväzkový vzťah. Vo vzťahoch
medzi súťažiteľom (obchodníkom) a spotrebiteľom, keď jedna zo zmluvných strán má nepomerne
silnejšiu pozíciu a môže jednostranne klásť podmienky slabšej protistrane, v dôsledku čoho príliš
deformuje zmluvný vzťah výhradne v prospech hospodárskych záujmov obchodníka. Takýto prípad
možno považovať za typický príklad použitia nekalých obchodných praktík, ktorých aplikácia
pravidelne vyúsťuje v uzatváranie zmlúv s neprimeranými zmluvnými podmienkami. Nekalé
obchodné praktiky sú podľa Zelenej knihy európskej komisie praktiky, ktoré vnucuje silnejšia
zmluvná strana slabšej strane, najčastejšie v pozícii spotrebiteľa, nie je však vylúčená ani nekalá
súťaž v rámci dodavateľských vzťahov v rámci malých a stredných podnikov. Výrazne sa odchyľujú
od poctivého obchodného styku a sú v rozpore s dobromyseľnosťou a čestnosťou. Nekalé
obchodné praktiky sa objavujú zvyčajne v stave nerovnováhy medzi stranami obchodného styku,
kedy ponúkaný produkt nanúti silnešia strana slabšej zmluvnej strane, čím dochádza k ujme na
20
právach slabšej zmluvnej strany.
Nekalé obchodné praktiky môžu nastať v ktorejkoľvek fáze
zmluvného vzťahu medzi subjektmi. Môžu sa použiť pri rokovaní o zmluve, môžu byť súčasťou
21
samotnej zmluvy alebo sa môžu nanútiť vo fáze po uzatvorení zmluvy. Po uzatvorení zmluvy
môžu nekalé obchodné praktiky spočívať len vo vykonávaní nekalých podmienok. Potenciálne
problémy sa však môžu objaviť aj vtedy, ak sa podmienky zmluvy zdajú prijateľné pre obidve strany.
Vo všeobecnosti sa zmluvy nevzťahujú na všetky aspekty správania strán vo fáze vykonávania
zmluvy alebo sú také zložité, že jednotlivé strany plne neporozumejú, čo tieto podmienky zahŕňajú v
praxi. Z dostupných údajov je zrejmé, že mnohí spotrebitelia nie sú zďaleka takí aktívni, informovaní
a silní spotrebitelia ako si vyžaduje konkurencieschopný a inovačný trh. V skutočnosti väčšina
22
európskych spotrebiteľov necíti dôveru v trh a nemá pocit dostatočnej informovanosti a ochrany. Z
18

V nej obsiahnuté praktiky sú za všetkých okolností nekalé bez toho, aby bolo nutné ich
posudzovať podľa článkov č. 5 - 9 Smernice. Príloha obsahuje 23 klamlivých a 8 agresívnych
praktík.
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VOZÁR, J.: Právo proti nekalej súťaži, Bratislava: Veda vydavateľstvo SAV, 2013, s. 78.
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21
napr. zmeny zmluvy so spätnou splatnosťou
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prieskumov rovnako vyplýva, že spotrebitelia majú viac ťažkostí pri porovnávaní služieb než pri
porovnávaní výrobkov, obzvlášť ak ide o zmluvné podmienky, ktoré zvyčajne niesú dostatočne
vysvetlené.
4.

AKTÍVNA LEGITIMÁCIA SPOTREBITEĽA V SPOROCH Z NEKALEJ SÚŤAŽE
Ak je právo na ochranu spotrebiteľa súčasťou súťažného práva, je potrebné zodpovedať
otázku, či môže vôbec spotrebiteľ podať žalobu, ktorej predmetom by bolo porušenie práva proti
nekalej súťaži? Aktívna legitimácia v sporoch z nekalej súťaže je vymedzená v ust. § 54 ods. 1
Obchodného zákonníka, ktorý ustanovuje, že “právo, aby sa rušiteľ protiprávneho konania zdržal a
aby odstránil závadný stav, môže okrem prípadov uvedených v § 48 až 51 (čo sú parazitovanie,
podplácanie, zľahčovanie a porušenie obchodného tajmostva) uplatniť aj právnická osoba
oprávnená hájiť záujmy súťažiteľov alebo spotrebiteľov. V tejto súvisloti Vozár uvádza, že namieste
je otázka, či je možné medzi aktívne legitimované subjekty v sporoch z nekalej súťaže zaradiť aj
spotrebiteľov, prípadne fyzické osoby odlišné od súťažiteľa, keďže právnické osoby oprávnené hájiť
záujmy spotrebiteľov a súťažiteľov oprávnené v tomto smere sú, pričom nie je vylúčené ani
zámerné založenie tejto osoby pre určitý prípad ad hoc. Názory na uvedené sa v právnickej obci
líšia. Osobne sa stotožňujem sa názorom, že platné znenie obchodného zákonníka, ktpré priznáva
aktívnu legitimáciu právnickým osobám, ktoré sú oprávnené hájiť záujmy spotrebiteľov, implicitne
priznáva aktívnu legitimáciu aj fyzickej osobe – spotrebiteľovi. O uvedenom svedčí aj ust. § 53
Obchodného zákonníka, ktorý upravuje výpočet osôb, ktoré samôžu domáhať ochrany práva proti
nekalej súťaži a to osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa
proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môžu
požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a
vydanie bezdôvodného obohatenia. Autori ako Munková, Hajn a Pelikánová sa stotožňujú s
výkladom, že spotrebitelia majú právo byť aktívne legitimovaní, vychádzajúc pritom z názoru, že
priznanie aktívnej legitimácie právnickým osobám oprávneným hájiť záujmy spotrebiteľov umožňuje
právo na aktívnu legitimáciu aj individuálnym spotrebiteľom a iným osobám, ktorých práva boli
nekalosúťažným konaním dotknuté. V českej republike je podľa môjho názoru procesné postavenie
spotrebiteľa oproti súťažiteľovi v niektorých prípadoch zákonom zvýhodnené. Ide o nárok na
zdržanie sa konania alebo nárok na odstránenie závadného stavu (nárok na náhradu škody,
primerané zadosťučinenie a vydanie bezdôvodného obohatenia čo do otázky, či bola škoda alebo
ujma spôsobená nekalosúťažným konaním – tzn. v iných otázkach spotrebiteľ nemôže využiť svoje
zvýhodnenie), a to pri skutkových podstatách nekalej súťaže podľa ust. §§ 2976 ods. 1, 2977 –
2981 a § 2987 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (pôvodne ust. §§ 44 ods. 1, 45 – 47 a § 52
ObchZ). V týchto prípadoch totiž dochádza k obrátenému dôkaznému bremenu a dokazovanie je
teda na rušiteľovi (§ 54 ods. 2 ObchZ). Podľa Večerkovej však spotrebiteľ nemusí byť iba v pozícii
žalobcu v konaní, ale za určitých okolností sa môže stat aj rušiteľom za istých podmienok, ak by išlo
23
napr. o osobu súťažiteľa – nepodnikateľa. Nová právna úprava účinná odo dňa 1. 1. 2014 v ust. §
2988 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, priznáva toto právo právnickej osobe oprávnenej
hájiť záujmy súťažiteľov a zákazníkov.
Spotrebiteľ sa môže brániť proti konaniu rušiteľa v nekalej súťaži podaním žaloby podľa ust.
§ 53 – 54 Obchodného zákonníka, ak boli jeho práva nekalou súťažou porušené alebo ohrozené.
Len čo sa začalo konanie v spore o zdržanie sa konania alebo o odstránenie závadného stavu,
alebo sa právoplatne skončilo, nie sú žaloby ďalších oprávnených osôb pre tie isté nároky z tohto
istého konania prípustné; to nie je na ujmu práva týchto ďalších osôb pripojiť sa k začatému sporu
podľa všeobecných ustanovení ako vedľajší účastníci. Právoplatné rozsudky vydané o týchto
nárokoch k žalobe i len jedného oprávneného sú účinné aj pre ďalších oprávnených. Podľa Vozára
sa tak spotrebitelia a iné osoby môžu domáhať poskytnutia primeraného zadosťučinenia, náhrady
škody a vrátenia bezdôvodného obohatenia (teda nie sa zdržania protiprávneho konania a
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VEČERKOVÁ, E. Nekalá soutěž a reklama (vybrané kapitoly). 1. vyd. Brno : Masarykova
univerzita
v Brně. 2005. s. 66-68. Koncepcia spotrebiteľa – súťažiteľa vychádza z myšlienky P. Hajna o
„súťažiteľovi ad hoc“, ktorý sa náhle ocitne v súťažnom vzťahu voči určitému súťažiteľovi
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odstránenia závadného stavu) a to v prípade naplnenia ktorejkoľvek skutkovej podstaty nekalej
24
súťaže, ktorou im bola spôsobená ujma.
Okrem spotrebiteľov ďaľšími osobami, ktoré sú oprávnené k súkromnoprávnej ochrane proti
nekalej súťaži (teda aktívne legitimovanými) sú iné osoby dotknuté nekalosúťažným konaním,
právnické osoby oprávnené hájiť záujmy súťažiteľov a právnické osoby oprávnené hájiť záujmy
spotrebiteľov. Iné nekalou súťažou poškodené osoby subsumujú osoby odlišné od súťažiteľov alebo
spotrebiteľov, ktoré sú dotknuté konaním rušiteľa. Vychádzam pri tom z dikcie ustanovenia § 53
ObchZ, ktoré ustanovuje, že domáhať sa nárokov na ochranu proti nekalej súťaži môžu „osoby,
ktorých práva boli nekalo súťažou porušené alebo ohrozené “. Ide o širší pojem, ako pojem použitý
v generálnej klauzule - spotrebitelia a súťažitelia, ktorým je nekalosúťažné konanie spôsobilé
25
privodiť ujmu.
5.

PRÁVNE PROSTRIEDKY NA OCHRANU SPOTREBITEĽOV A SPOTREBITEĽSKÁ
ARBITRÁŽ
V predošlej časti príspevku sme dospeli k záveru, že ochrany práva proti nekalosúťažnému
konaniu sa môže domáhať aj spotrebiteľ - jednotlivec. V prípade porušenia svojich práv tak môže
siahnuť po najčastejšom právnom prostriedku, žalobe na všeobecnom súde. A vymožiteľnosť? Je
štandardná. Súdy sú preťažené a dôsledkom preťaženosti súdov sú prieťahy. Pozitívum v našej
právnej úprave je, že sa možno domáhať zákazu nekalého konania prostredníctvom návrhu na
vydanie predbežného opatrenia, ktoré podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku
musí byť nariadené do 30 dní. podľa môjho názoru však ide o efektívny prostriedok najmä
z pohľadu súťažiteľa, spotrebiteľského združenia, nie však spotrebiteľa jednotlivca, ktorému bola
spôsobená ujma. Mimosúdne formy obrany ako je svojpomoc, nutná obrana, ktoré možno aplikovať
iba pri dodržaní zákonných podmienok, sú v praxi pomerne málo aplikované.
Demokratický a právny štát však nemá monopol na rozhodovanie majetkových sporov
vzniknutých z obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov. Príkladom ako súkromné osoby
zasahujú do tejto právomoci štátu sú arbitrážne súdy, ktoré môžu byť zriadené právnickou osobou
na základe zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len „zákon o rozhodcovskom
konaní“) V zmysle objektívnej arbitrability vymedzenej v ust. § 1 ods. 3 zákona o rozhodcovskom
konaní je v súčasnosti možné na základe platne uzavretej rozhodcovskej zmluvy (alebo
rozhodcovskej doložky) rozhodovať aj spory, ktoré vznikli zo spotrebiteľských zmlúv. Hoci sa
v právnickej obci objavili aj názory vynímajúce spotrebiteľské zmluvy z objektívnej arbitrability, dnes
spôsobilosť rozhodcovského súdu prejednať spotrebiteľský spor nevylučuje všeobecne platný
26
právny predpis SR.
Hoci jedným z možných opatrení je alternatívne riešenie sporov
rozhodcovskými súdmi, problémom súčasnej právnej úpravy je aj skutočnosť, že spotrebitelia
častokrát nemajú také právne vedomie, a prehliadnu napr. skutočnosť, že sa napr. v zmluve o
spotrebiteľskom úvere zaväzujú riešiť spory pred rozhodcovským súdom. Faktom je, že chýbajúca
regulácia v oblasti spotrebiteľskej arbitráže predstavuje jedno z najslabších miest v systéme
ochrany práv spotrebiteľov u nás. Súčasný vývoj spotrebiteľského práva ukázal potrebu posilniť
ochranu spotrebiteľa v rozhodcovskom konaní. Potreba samostatnej právnej úpravy spotrebiteľskej
arbitráže vyústila k príprave nového zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, ktorého
predpokladaná účinnosť je od 1. 7. 2014. Podľa zákonodarcu je účelom zákona osobitný druh
mimosúdneho riešenia sporov v podobe rozhodcovského konania, ktoré bude plne spôsobilé riešiť
24

VOZÁR, J.: Právo proti nekalej súťaži, Bratislava: Veda vydavateľstvo SAV, 2013, s. 230
RAUS, D. Spory o nekalou soutěž a aktivní legitimace. Právní rádce, 1996, č. 3, s. 12 – 13. Podľa
autora takouto inou osobou môže byť napr. podnikateľ X v prípade, ak podnikateľ Y napodobí jeho
reklamný slogan a zároveň nie sú títo dvaja podnikatelia v postavení súťažiteľov. Takáto osoba
(podnikateľ X) by potom mala mať, vychádzajúc zo znenia § 53 ObchZ, rovnaké práva ako súťažiteľ
a spotrebiteľ, avšak (ako je tomu v prípade spotrebiteľov) existujú názory, podľa ktorých sa iná
osoba nemôže dovolávať nárokov vyplývajúcich z porušenia ustanovení chrániacich iba súťažiteľov.
Týmito skutkovými podstatami sú parazitovanie na povesti, podplácanie, zľahčovanie a porušenie
obchodného tajomstva.
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spotrebiteľské spory pri zachovaní garancie ochrany práv spotrebiteľa. Naliehavosť osobitnej
právnej úpravy spotrebiteľského rozhodcovského konania vyplynula nielen zo skutočnosti, že
skúsenosť s činnosťou rozhodcovských súdov v spotrebiteľských sporoch je nelichotivá, ale zo
súčasného stavu našej justície, ktorá je zahltená spotrebiteľskými žalobami. S poukazom na
súčasnú právnu úpravu arbitráže sa ochrana spotrebiteľa pri aplikácii tohto inštitútu javí ako
nevyhnutná. Naviac novou právnou úpravou sa preberajú viaceré európske právne predpisy ako
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES,
ktorá vytvára predpoklady inštitucionálnych záruk nestranného a nezaujatého rozhodovania vo veci.
V kontexte s čiastkovou transpozíciou smernice sa návrhom zákona vytvárajú prísne pravidlá pre
mimosúdne riešenie sporov. Nová právna úprava spočíva o.i. v novej pomerne obsiahlej a výstižnej
defínicii rozhodcovskej zmluvy, ktorá musí byť obsahovo aj formálne oddelená od spotrebiteľskej
zmluvy a nemôže byť jej súčasťou, resp. zakomponovaná tzv. „milimetrovým písmom" v
záverečných ustanoveniach tejto zmluvy. Nová právna úprava zavádza nové podmienky, ktoré
musia spĺňať rozhodcovské súdy a ich rozhodcovia, aby mohli rozhodovať spory zo spotrebiteľských
zmlúv. V zmysle navrhovaných ustanovení je stály rozhodcovský súd povinný aj bez návrhu
spotrebiteľa preskúmať existenciu neprijateľných zmluvných podmienok, ktoré môžu byť
rozhodujúce pre rozhodnutie vo veci samej, ako aj iné dôvody neplatnosti právneho úkonu, na ktoré
má prihliadať aj bez návrhu tzn. ex offo. Regulácia priebehu spotrebiteľskej arbitráže spočíva napr.
v doručovaní písomností určených spotrebiteľvi výlučne do vlastných rúk, nielen žaloby a rozsudku,
ako tomu bolo dodnes. Ak by aj napriek uvedenému rozhodcovský súd nerozhodoval v súlade s
pravidlami ochrany spotrebiteľov, posilňuje sa možnosť napadnúť vydaný rozhodcovský rozsudok
žalobou na všeobecnom súde, v lehote 3 mesiacov odo dňa doručenia rozsudku. Ministerstvo
spravodlivosti zároveň dokončuje prípravu ďalšej novely Exekučného poriadku, ktorá sa bude týkať
samotného exekučného konania. Účelom pripravovanej zmeny je zrýchliť a zefektívniť vymáhania
práva, ako aj povinnosť exekútora poučiť spotrebiteľa o možnosti podať na súd žalobu o neplatnosť
rozhodcovského rozsudku a poskytnúť mu vzor takejto žaloby. V neposlednom rade je nevyhnutné
uviesť, že v súvislosti s novým právnym predpisom je potrebná aj novelizácia ust. § 53 ods. 4 písm.
r) zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, ktorého nové znenie bude nasledovné: “Za
neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré
umožňujú, aby bol spor medzi stranami riešený v rozhodcovskom konaní bez splnenia podmienok
ustanovených osobitným zákonom.” narozdiel od pôvodného: “…vyžadujú v rámci dojednanej
rozhodcovskej doložky od spotrebiteľa, aby spory s dodávateľom riešil výlučne v rozhodcovskom
konaní.” Hoci mechanizmus súdnej ingerencie, ktorý má odstrániť prípadné pochybenia rozhodcu,
ako aj vyrovnanie informačnej asymetrie spotrebiteľov je v porovnaní so zákonom o rozhodcovskom
konaní podstatne dôslednejší, zostáva aj naďalej otázne do akej miery sú rozhodcovské súdy
schopné zabezpečiť pre spotrebiteľa právo na súdnu ochranu, keď stále rozhodcovské súdy sú v
súčasnosti najmä prostriedkom vymožiteľnosti pohľadávok nebankových subjektov a z hľadiska
ochrany práv spotrebiteľov poskytujú nízky štandard, keďže neraz svojimi verdiktmi dostávajú
spotrebiteľa do neriešiteľných situácií. Na strane druhej zostáva na diskusiu, či nová právna úprava
svojimi požiadavkami nie je v priamom rozpore s inštitútom rozhodcu v historickom kontexte, ktorý
by mal byť nezávislým, nestranným rozhodcom sporov podliehajúci jurisdikčnej imunite, čo by mohlo
potencionálne viesť k zníženiu flexibility rozhodcovských súdov a arbitráže ako takej. Zámožík
v tejto súvislosti poukazuje, že hoci by sa rozhodcovské konanie formálne nazývalo rozhodcovským
konanim, chýbal by mu jeden charakteristických prvkov rozhodcovského konania – nezávislosť od
27
štátnej moci. Uvedené zdôvodňuje najmä vzťahom arbitrážnych súdov k ministerstvu. Originárna
právna úprava obchodnej arbitráže zostane zachovaná a spory budú naďalej prísne limitované v
28
súlade s medzinárodnými pravidlami UNCITRAL Arbitration Rules.
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6.

ZÁVER
Spotrebiteľské trendy so sebou zakaždým prinášajú aj novú éru nekalých obchodných
praktík. Aj z uvedeného dôvodu je právo na ochranu spotrebiteľa jednou z legislatívne
najdynamickejších oblastí. Aktuálny stav svedčí o tom, že naša právna úprava predstavuje európsky
29
štandard, ktorý však podľa môjho názoru i názoru viacerých odborníkov
je potrebné upravovať
priebežne tak, aby zodpovedal spotrebiteľským trendom súčasnej doby. Nekalé obchodné praktiky
majú nepochybne škodlivý účinok na fungovanie vnútorného trhu, ako aj hospodárstiev jednotlivých
členských krajín. Aj vzhľadom na množstvo spotrebiteľských žalôb je zriadenie spotrebiteľskej
arbitráže ako subjektu neštátneho charakteru, podliehajúceho dohľadu štátnej moci, vhodné
v záujme potreby rýchleho a efektívneho riešenia spotrebiteľských sporov v rámci rozhodcovského
konania. Prínos aplikácie nového právneho predpisu o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní však
zostáva otázny, nakoľko v súčasnosti rozhodcovské súdy poskytujú relatívne nízky štandard
ochrany spotrebiteľa. Faktom je, že spotrebiteľ uplatňuje svoje nároky prostredníctvom
obchodnoprávnych inštitútov len zriedkavo, pričom oveľa častejšie siaha po prostriedkoch
občianskeho práva alebo volí prostriedky v rámci verejnoprávnej ochrany. Podľa Vozára by však
ochrana čestných súťažiteľov, ako aj ochrana spotrebiteľa a záujem verejnosti na čestnej
hospodárskej súťaži, mali tvoriť vyvážený základ právnej úpravy práva proti nekalej súťaži. Obzvlášť
v súčasnej, hospodárskou krízou oslabenej ekonomike Európskej únie, kedy je spotrebiteľ hlavným
ukazovateľom ekonomického rastu.
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ZODPOVEDNOSŤ KONATEĽA ZA PORUŠENIE POVINNOSTI
PODAŤ VČAS NÁVRH NA VYHLÁSENIE KONKURZU1
Peter Lukáčka
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa zaoberá problematikou zodpovednosti konateľov za porušenie povinnosti podať
včas návrh na vyhlásenie konkurzu. Osobitne sa zameriava na úvahu o možnostiach výkladu platnej
právnej úpravy v tejto oblasti.
Kľúčové slová: Konateľ, porušenie povinností pri výkone pôsobnosti, zodpovednosť za škodu,
odborná starostlivosť, konanie v súlade so záujmami spoločnosti.
Abstract: The author deals with the liability of executives for breach of the obligations to file a timely
petition for bankruptcy. The focus is on the consideration of the possibilities of interpretation of
current legislation in this area.
Key words: Executive, malpractice when acting in competence, liability for damages, professional care,
acting in accordance with interests of the compa
i.
1

ÚVOD
Uplatňovanie nárokov zo zodpovednosti voči konateľom s.r.o. je pomerne široká téma, ktorá
neustále vzbudzuje rôzne polemiky v odbornej verejnosti ako aj v aplikačnej praxi. Túto oblasť je možné
vnímať z pohľadu viacerých právnych odvetví. Aj v oblasti obchodného práva nachádzame mnohé
právne predpisy, ktoré sa danej problematiky viac či menej dotýkajú. Vzhľadom na zrejmú rozsiahlosť
tejto témy sa v príspevku zameriavame na analýzu osobitnej problematiky, ktorou je uplatňovanie
zodpovednosti voči konateľom, ktorí porušili svoju povinnosť podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu.
Osobitosťou tohto príspevku je skutočnosť, že právna úprava skúmanej oblasti podlieha pomerne
častým legislatívnym zmenám, ktoré majú za cieľ optimalizovať zodpovednosť konateľa pri nesplnení si
jeho povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu ako aj prehlbovať možnosti praktickej
realizácie zodpovednostných nárokov. Na druhej strane je však nutné dodať, že táto vysoká frekvencia
zmien právnej úpravy neumožňuje na dostatočnej úrovni ustáliť riešenia jednotlivých otázok, ktoré
v rámci aplikačnej praxe vyvstávajú a spôsobujú tak značnú ťažkopádnosť pri ich uplatňovaní.
2

ANALÝZA VÝKLADOVÝCH PROBLÉMOV § 11 ODS. 4 ZÁKONA O KONKURZE A
REŠTRUKTURALIZÁCII
V tejto časti príspevku sa sústreďujeme na posudzovanie výkladových problémov pri aplikácii §
11 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (v znení zákona č. 348/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2013) (ďalej len „zákon o konkurze“).
V zmysle tohto ustanovenia, ak konateľ poruší svoju povinnosť podať včas návrh na vyhlásenie
konkurzu, vzniká mu povinnosť zaplatiť v prospech všeobecnej podstaty sumu vo výške dlžníkovho
základného imania zapísaného v príslušnom registri v čase, keď došlo k porušeniu povinnosti podať
návrh na vyhlásenie konkurzu. Táto povinnosť konateľa, resp. osobitná sankcia za nesplnenie
povinnosti, je limitovaná do výšky dvojnásobku minimálnej výšky základného imania s.r.o.
Predošlá právna úprava vnímala tento následok za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v
rovine: „...osobitnej zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne porušením povinnosti podať návrh na
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vyhlásenie konkurzu.“ Domnievame sa, že v tomto smere došlo k pomerne významnej, principiálnej
zmene kedy následok spojený s nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu je vnímaný v rámci dikcie
príslušného ustanovenia už nie v rovine osobitnej zodpovednosti za škodu, ale ako osobitný druh
sankcie, ktorej výška primárne nezávisí od výšky škody a v danom prípade nie je nevyhnutné, aby
v dôsledku nepodania tohto návrhu došlo k jej vzniku.
Uvedené je z hľadiska procesného postupu uplatňovania danej sankcie vhodné doplniť o znenie
§ 74a zákona o konkurze podľa ktorého sú správcovia povinní zisťovať, či osoby, ktoré mali povinnosť
podať návrh na vyhlásenie konkurzu, si túto povinnosť splnili. To znamená, že správca konkurznej
podstaty by mal preverovať v prípade s.r.o. jej konateľa, resp. konateľov, či došlo z ich strany k splneniu
povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu, resp. sú na ich strane iné dôvody, ktoré vylučujú
ich zodpovednosť v danom prípade. Ak správca dôjde k záveru, že si konateľ svoju povinnosť vo
vzťahu k včasnému podaniu návrhu na vyhlásenie konkurzu nesplnil, a nie sú na jeho strane ani iné
dôvody vylučujúce jeho zodpovednosť, je povinný podať na príslušný súd návrh, aby konateľovi uložil
stanovenú sankciu v zmysle § 11 ods. 4 zákona o konkurze.
Sankcia sa vzťahuje na konateľov, ktorí vykonávali túto funkciu počas obdobia štyroch rokov
pred začatím konkurzného konania. Domnievame sa, že z tohto dôvodu je možné touto sankciou
postihovať aj konateľov, ktorí v čase začatia konkurzného konania už nie sú vo funkcii štatutárneho
resp. jeho člena a to spätne v rámci stanoveného obdobia štyroch rokov.
Vzhľadom na znenie a celkové nastavenie skúmanej normy sa javí ako podstatné riešenie
otázky určenia samotnej povahy zodpovednosti, a to osobitne v prípade, ak je viac subjektov na strane
povinných osôb. Vzhľadom na výslovné znenie predmetného paragrafu „...Osobe, ktorá počas štyroch
rokov pred začatím konkurzného konania vo funkcii štatutárneho orgánu alebo jeho člena...“ sa
domnievame, že je možné v takomto prípade identifikovať možnosť uloženia uvedenej sankcie
individuálne vo vzťahu ku všetkým osobám, ktoré boli v danom období členmi štatutárneho orgánu, t.j.
povinnosť zaplatiť v prospech všeobecnej konkurznej podstaty sumu rovnajúcu sa zapísanému
základnému imaniu násobenú počtom osôb, ktoré daný štatutárny orgán v čase kedy došlo k porušeniu
povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu tvorili.
Následne však vyvstáva otázka, či ide o solidárny záväzok členov štatutárneho orgánu alebo
nie. Domnievame sa, že v zmysle znenia prvej vety § 11 ods. 4 zákona o konkurze je možné
argumentovať v prospech záveru, že ide o samostatné povinnosti členov štatutárneho orgánu
spoločnosti, avšak druhá veta explicitne zakotvuje solidárnu zodpovednosť povinných osôb. Ďurica
v tejto súvislosti uvádza: „Solidárna zodpovednosť vyvoláva záver, že sankcia je len jedna, a to aj
v prípade, ak je viac povinných osôb, ktoré majú rovnakú výšku plnenia. K tomu bude napr. dochádzať
vtedy, keď má predstavenstvo viac členov alebo je viac konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným,
ktorí nepodali návrh na vyhlásenie konkurzu. V takom prípade sú povinní plniť spoločne a nerozdielne.
Z prvej vety § 11 ods. 4 je nesporné, že každá osoba, ktorá porušila povinnosť podať návrh na
3
vyhlásenie konkurzu, je povinná zaplatiť stanovenú sankciu.“ Pasívna solidarita (solidárne dlhy) teda
znamená, že niekoľko dlžníkov je zaviazaných na to isté plnenie tak, že veriteľ môže požadovať celé
plnenie od ktoréhokoľvek z nich s tým následkom, že len čo niektorý dlžník splní, oslobodí tým
aj ostatných dlžníkov. Podstata pasívnej solidarity spočíva v tom, že veriteľovi zodpovedajú dlžníci
dlhujúci to isté plnenie „spoločne a nerozdielne“. Domnievame sa, že pri výklade prvej vety § 11 ods. 4
nedochádza celkom k naplneniu princípov pasívnej solidarity pretože tá sa aplikuje len pri tzv.
spoločných záväzkoch. Možno práve preto zákonodarca explicitne pre daný prípad založil solidaritu
povinných osôb a to v druhej vete aj napriek tomu, že v zmysle prvej vety nejde implicitne o pasívnu
solidaritu, ale skôr o samostatné záväzky povinných osôb. Pre jednoznačné vymedzenie danej situácie
je vhodné aj napriek istým výhradám prijať taký výklad, ktorý na jednej strane pripúšťa vznik
samostatných povinností vo vzťahu k povinným osobám, t.j. konateľom, no na druhej strane v zmysle
založenia osobitnej solidárnej zodpovednosti je možné splnenie danej povinnosti žiadať od všetkých
povinných osôb resp. len od jednej resp. len od niektorých. V tomto zmysle sa výrazne prejavuje
preventívna funkcia danej sankcie, ktorá smeruje do osobnej majetkovej sféry konateľov. Do istej miery
zavádzajúca sa môže javiť limitácia sankcie, ktorá je stanovená vo výške dvojnásobku minimálnej výšky
základného imania t.j. pri s.r.o. 10.000,-€ pretože v konkrétnom prípade môže byť daná sankcia
uložená členom štatutárneho orgánu celkovo podstatne vyššia ako uvedený limit. Príklad: 5 –
2
3

Ďurica, M.: Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii. Žilina : Eurokódex, 2012, s. 127
Ďurica, M.: Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2012, s. 51.
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konateľov, základné imanie 7000,-€, 5 x 7000 ≈ 35000,-€ s tým, že vo vzťahu k jednotlivým osobám
bude uvedený limit dodržaný.
Táto premisa bude platiť najmä v prípade, ak je v spoločnosti upravené samostatné konanie
členov štatutárneho orgánu v mene spoločnosti, ale rovnako aj pri spoločnom konaní členov
štatutárneho orgánu s tým, že v prípade, spoločného konania sa povinná osoba zbaví svojej
zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu včas, ak preukáže, že mala vôľu podať
včas uvedený návrh, ale svoju povinnosť si nesplnila pre nedostatok súčinnosti osôb s ktorými mala
konať. Zodpovednosti sa rovnako zbaví ten, kto preukáže, že neporušil povinnosť včas podať návrh na
vyhlásenie konkurzu alebo, že konal s odbornou starostlivosťou.
Domnievame sa, že ako polemické sa javí posúdenie situácie, keď sa počas určitého obdobia
v spoločnosti vystrieda vo funkcii konateľa viacero osôb, u ktorých boli splnené predpoklady pre
uplatnenie uvedenej sankcie za nesplnenie povinnosti vo vzťahu k podaniu návrhu na vyhlásenie
konkurzu. V tomto prípade môžu nastať dve situácie. Ako prvú identifikujeme prípad, kedy počas
určitého časového obdobia došlo k zmene v osobe štatutárneho orgánu s.r.o. resp. jeho člena
a zároveň boli nepretržite splnené aj podmienky pre uloženie uvedenej sankcie pre tieto osoby.
Domnievame sa, že v tomto prípade je možné vnímať povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu
ako jednu povinnosť, ktorú mali viaceré osoby a z toho dôvodu je možné postupovať v intenciách
solidárnej zodpovednosti a pri splnení zákonných predpokladov uplatňovať uvedenú sankciu voči
všetkým konateľom.
Pomerne zaujímavá situácia však môže nastať v prípade, ak počas stanoveného obdobia (4
roky) pred začatím konkurzného konania došlo k situácii, kedy v istom období boli naplnené podmienky
pre podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, avšak konateľ si túto povinnosť nesplnil a následne by
tieto podmienky odpadli a po istom čase by opäť došlo k ich naplneniu. Domnievame sa, že
v uvedenom prípade môže vzniknúť pochybnosť o tom, či ide o osobitné povinnosti, za ktoré je možné
požadovať uloženie samostatných sankcií pre konateľa, resp. konateľov, ktorí si svoju povinnosť
v zmysle § 11 ods. 2 zákona o konkurze nesplnili alebo je možné požadovať uloženie tejto sankcie len
voči konateľom, u ktorých boli splnené podmienky pre jej uloženie v časovom období, ktoré z hľadiska
porušenia povinnosti najbližšie predchádzalo začatiu konkurzného konania. Zastávame názor, že
v danom prípade by bolo možné argumentovať v prospech existencie samostatnej povinnosti tak
konateľa resp. konateľov, u ktorých boli splnené podmienky pre podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu
a následne zanikli, ako aj u konateľov, u ktorých tieto podmienky existovali v čase podania návrhu na
vyhlásenie konkurzu. Preto by bolo možné uplatňovať sankciu v zmysle § 11 ods. 4 zákona o konkurze
samostatne pre obe skupiny konateľov. Domnievame sa, že takýto záver je podporený samotnou
dikciou skúmaného ustanovenia, ktoré vymedzuje obdobie štyroch rokov pred začatím konkurzného
konania ako osobitný časový úsek, v rámci ktorého má dochádzať k skúmaniu, či došlo zo strany
povinných osôb k splneniu si povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu. Domnievame sa, že
riešenie tejto otázky je pomerne zložité a bude jej nutné venovať osobitnú pozornosť v rámci vedeckého
výskumu a rovnako aj v aplikačnej praxi súdov, ktorá sa pravdepodobne v blízkej budúcnosti bude
musieť s týmito otázkami jednoznačne vysporiadať.

3

ZÁVER
Vo vzťahu k predchádzajúcej právnej úprave zákona o konkurze v oblasti uplatňovania
zodpovednosti voči osobám, ktoré porušili svoju povinnosť podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu,
došlo po jeho ostatnej novele k podstatným zmenám, ktoré majú prispieť k jednoduchšiemu
uplatňovaniu osobitnej zodpovednosti voči štatutárnym orgánom za porušenie povinnosti podať včas
návrh na vyhlásenie konkurzu. Domnievame sa, že v tomto zmysle došlo v danej oblasti k výraznému
posunu, a to aj napriek tomu, že oproti predchádzajúcemu zneniu právnej úpravy je možné hovoriť
o určitej limitácii nárokov, ktoré je možné voči týmto osobám uplatňovať. Na druhej strane je však
možné pozitívne hodnotiť túto zmenu z pohľadu možností aplikácie tejto sankcie, keďže v období počas
platnosti skoršej právnej úpravy bola pomerne problematická identifikácia škody a najmä jej výšky vo
vzťahu k porušenej povinnosti, čo v konečnom dôsledku viedlo k minimálnemu využívaniu tohto
inštitútu. Domnievame sa, že len praktická aplikácia novej právnej úpravy ukáže, či išlo o vhodnú
zmenu, ktorá naplní očakávané ciele.
Tento príspevok je v podstatnej miere determinovaný skutočnosťou, že jeho témou je analýza
aplikačných problémov pomerne „novej“ právnej úpravy ku ktorej v čase písania tohto príspevku
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neexistuje rozsiahla judikatúra resp. literatúra a z tohto dôvodu je významne obmedzená možnosť
komparácie našich právnych záverov so závermi iných autorov.
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BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE A NÁHRADA ŠKODY AKO
PROSTRIEDKY REPARÁCIE MAJETKOVEJ UJMY
Jana Mitterpachová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Predmetom príspevku je vzťah inštitútu bezdôvodného obohatenia a náhrady škody ako
inštitútov nahrádzajúcich majetkovú ujmu poškodeného v obchodných záväzkových vzťahoch.
Príspevok sa zameriava na vymedzenie pojmu bezdôvodného obohatenia so zameraním na jeho
reparačnú funkciu, analýzu rozdielov medzi inštitútom bezdôvodného obohatenia a náhrady škody
vyplývajúcich z koncepcie ich úpravy ako inštitútov zameriavajúcich sa na náhradu majetkovej ujmy
a ich vzájomný vzťah. Súčasťou príspevku je prehľad aktuálnych trendov a judikatúry zaoberajúcej
sa vzájomným vzťahom týchto inštitútov a z toho vyplývajúcimi návrhmi de lege ferenda za účelom
zefektívnenia úpravy v zmysle uvedených záverov.
Kľúčové slová: škoda, zodpovednosť za škodu, bezdôvodné obohatenie, náhrada škody, vydanie
bezdôvodného obohatenia, vzťah náhrady škody a bezdôvodného obohatenia, návrhy de lege
ferenda
Abstract: Subject matter of this article is the relationship between institutes of unjust enrichment
and damages as institutes that are refunding the property loss of aggrieved in commercial
obligations. The article is defining the term unjust enrichment focusing on its reparatory function,
analysing distinguishes between unjust enrichment and damages resulting from conception of their
enactment as institutes focusing the reparation of property loss and its mutual relationship. The
article also involve the outline of actual trends and judicature concerning relationship of these
institutes and de lege ferenda proposals resulting from it for the purpose of streamlining of
enactment resulting from outlined conclusions.
Key words: loss, liability for damage, unjust enrichment, damages, payment of unjust enrichment,
relationship between damages and unjust enrichment, de lege ferenda proposals
1

NÁHRADA MAJETKOVEJ UJMY AKO SPOLOČNÝ ZNAK NÁHRADY ŠKODY
A BEZDÔVODNÉHO OBOHATENIA
„Bezdôvodné obohatenie je jedným z právnych dôvodov vzniku záväzkov a je teda
1
samostatným zaväzovacím dôvodom.“ Ide o mimozmluvný dôvod vzniku záväzkov, ktorý realizuje
jednu zo zásad občianskeho práva – zákaz obohatiť sa na úkor iného. „Záväzok z bezdôvodného
obohatenia vzniká len v prípade, že medzi účastníkmi neexistuje iný právny vzťah v ktorého rámci
zvláštna právna norma ukladá osobitnú povinnosť, ktorá smeruje v podstate k rovnakému cieľu. O
bezdôvodné obohatenie nejde, ak je povinnosť daná na základe iného ustanovenia zákona alebo je
2
daná zmluvne.“
„Právny vzťah bezdôvodného obohatenia je samostatným záväzkovým právnym vzťahom,
ktorý vznikne v dôsledku porušenia iného právneho vzťahu ... alebo na základe určitej právnej
skutočnosti ... Na základe tohto právneho vzťahu vzniká právo požadovať poskytnuté plnenie
3
naspäť a povinnosť takého plnenie vrátiť“ . Inštitút bezdôvodného obohatenia sa z dôvodu
systematického
zaradenia
aj
z dôvodu
jeho
podstaty
označuje
za
osobitnú
kategóriu zodpovednostného právneho vzťahu. „Zodpovednostný vzťah v pravom zmysle slova
vzniká až v prípade nesplnenia tejto zákonom stanovenej povinnosti bezdôvodné obohatenie
4
vydať.“
1

Jehlička, Švestka a kol.: Občanský zákonník, str. 1175
Jehlička, Švestka a kol.: Občanský zákonník, str. 1175
3
Fekete I.: Občiansky zákonník. Veľký komentár. str. 1212
4
Bejček, Eliáš, Raban a kol.: Kurs Obchodního práva, Obchodní závazky, str. 124
2
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Na základe uvedeného sa inštitút bezdôvodného obohatenia (ako zodpovednosť za tzv.
neoprávnený majetkový prospech) zaraďuje spolu so zodpovednosťou za škodu (t.j. zásah do
povinnosti dohodnutej v zmluve, stanovenej v zákone alebo porušenie všeobecnej prevenčnej
povinnosti), zodpovednosťou za omeškanie (porušenie povinnosti plniť včas), zodpovednosťou za
vady (porušenie povinnosti plniť riadne) a zodpovednosťou za zásah do nehmotného statku (napr.
5
6
česť, dobrá povesť...), medzi zodpovednostné právne vzťahy , ktoré plnia tieto základné funkcie:
a) Reparačná funkcia – je základným zmyslom právnej zodpovednosti, predstavuje
kompenzáciu vzniknutej ujmy
b) Satisfakčná funkcia – je osobitným druhom reparačnej funkcie, predstavuje poskytnutie
primeraného zadosťučinenia (v prípadoch, v ktorých je poskytnutie primeraného zadosťučinenia
predvídané)
c) Preventívna resp. motivačná funkcia – cieľom tejto funkcie je pôsobenie na
predchádzanie situáciám spôsobujúcim porušenie právnej povinnosti resp. motivovaním k želanému
7
správaniu prostredníctvom hrozby následkov porušenia povinnosti
d) Represívna funkcia – je typická predovšetkým pre trestné právo, jej účelom je
spôsobenie ujmy osobe, ktorá porušila právnu povinnosť.
Zo stručnej charakteristiky zodpovednostných právnych vzťahov vyplýva, že najviac
podobnými zodpovednostnými vzťahmi sú inštitút zodpovednosti za škodu a inštitút bezdôvodného
obohatenia. Je nepochybné, že oba uvedené inštitúty vychádzajú z realizácie zásady súkromného
práva neaminem leadere (nikoho nepoškodzovať), pričom základný rozdiel medzi týmito inštitútmi
spočíva v nasledovnom:
- pri zodpovednosti za škodu je zodpovednostný právny vzťah založený na konkrétnom
porušení povinnosti a zodpovednosť za škodu ako právny inštitút je zakotvená ako všeobecný
inštitút, ktorý sa individualizuje v konkrétnom zodpovednostnom právnom vzťahu
- pri bezdôvodnom obohatení neexistuje osobitné ustanovenie, ale všeobecná zásada,
v zmysle ktorej je právny inštitút spravidla charakterizovaný na základe individualizovaných
skutkových podstát resp. podmienok, za splnenia ktorých sa tento právny vzťah realizuje.
Inštitút bezdôvodného obohatenia a rovnako aj inštitút náhrady škody plní vždy funkciu
reparačnú (uhradzovaciu) a sekundárne aj funkciu motivačnú, ktorá je výraznejšia v prípade
zodpovednosti za škodu (predovšetkým v dôsledku náhrady nielen skutočnej škody, ale aj ušlého
zisku), ale v určitom v zmysle plní funkciu motivácie subjektov práva aj inštitút bezdôvodného
obohatenia. Na rozdiel od iných právnych inštitútov, ktoré umožňujú poškodenej osobe získať
náhradu, nemajú tieto inštitúty sankčnú funkciu.
Z povahy a charakteru oboch inštitútov teda jednoznačne vyplýva, že ich účelom a cieľom je
reparácia (náhrada resp. úhrada) ujmy spôsobenej poškodenému resp. osobne dotknutej právom
8
opísaným konaním, pričom pri bezdôvodnom obohatení ako aj pri obchodno-právnej zodpovednosti
za škodu pôjde vždy o majetkovú ujmu.
2

BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE – VYMEDZENIE POJMU A JEHO CHARAKTERISTIKA
„Základným predpokladom vzniku bezdôvodného obohatenia je vznik objektívne
merateľného majetkového prospechu u obohateného, pričom k zväčšeniu jeho majetku došlo
5

Večera M., Gerloch A., Schlosser H., Beran K., Redenko S.: Teória práva, str. 235
jednotlivé druhy uvedených skupín právnej zodpovednosti sa zvyknú označovať aj iným spôsobom
resp. niektorí autori preferujú aj iné spôsoby ich členenia. Pre účely tejto práce som sa rozhodla
uviesť najrozšírenejší z nich, ktorý vo svojej podstate zahŕňa aj iné vedou používané kategórie.
Niektorí autori z uvedených skupín vylučujú zodpovednosť za neoprávnený majetkový prospech, iní
zodpovednosť za vady precizujú ako zodpovednosť za vady plnenia a prevzatú záruku.
7
V súčasnej právnej vede obchodného práva je tradičná preventívna funkcia zodpovednosti za
škodu nahrádzaná funkciou motivačnou, nakoľko jednou z funkcií zodpovednosti za škodu
v obchodnom práve je predovšetkým ekonomická motivácia účastníkov zodpovednostných
právnych vzťahov k želanému správaniu, nakoľko následky zodpovednosti za škodu „zdražujú“
nežiaduce správanie účastníkov právnych vzťahov, mení rozloženie nákladov a motivuje k prijatiu
adekvátnych prevenčných opatrení za účelom zníženia škody. Pozri: Šilhán J.: Náhrada škody
v obchodních vztazích a možnosi její smluvní limitace, str. 2,
8
Občiansko-právna zodpovednosť pozná aj škody na zdraví
6
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v rozpore s právom uznanými dôvodmi. Dôkaz o existencii bezdôvodného obohatenia na strane
9
obohateného musí ponúknuť postihnutý“ , pričom je bezvýznamné, či bezdôvodné obohatenie
10
predstavuje zväčšenie majetku obohateného alebo nezmenšenie majetku obohateného , a ani to,
či obohatený obohatenie následne stratil.
Podstatou tohto právneho inštitútu je náhrada majetkového prospechu získaného:
z nepoctivých zdrojov (condictio ob turpem causam) – ide o obohatenie získaný ako
dôsledok trestnej činnosti alebo v rozpore s dobrými mravmi
z plnenia bez právneho dôvodu (condictio indebiti) – „ide o také plnenie, pri ktorom od
11
začiatku nebol právny dôvod na plnenie,“ čiže chýbala zmluva. „Takýto prípad môže
nastať vtedy, keď sa účastníci napríklad domnievajú, že uzavreli zmluvu, hoci ju neuzavreli,
12
alebo ak niekto plnil inému.“
z plnenia, ktorého právny dôvod odpadol (condictio ob causam finitam) – „napríklad
splnením rozväzovacej podmienky (§ 36 ods. 2), odstúpením od zmluvy (§ 48) alebo
13
zrušením zmluvy (napr. podľa § 740)“ , výpovede, dohody strán príp. nemožnosti plnenia
z plnenia z neplatného právneho úkonu (condictio ob iniustam causam) – v prípade, ak
došlo k plneniu na základe neplatnej zmluvy
z plnenia poskytnutého inou ako povinnou osobou - pričom musí ísť o súčasné
splnenie dvoch podmienok – „musí ísť o plnenie, ktoré mal iný subjekt na základe svojej
povinnosti plniť sám; okrem toho je potrebné, aby ten, kto plní za iného, nemal sám
14
povinnosť plniť.“ Najčastejšie sa bude jednať o plnenia zo spôsobenej škody alebo
plnenie vyživovacej povinnosti. Ide o objektívnu zodpovednosť, nevyžaduje sa protiprávny
úkon ani zavinenie.
„Ak určitý prípad získania bezdôvodného obohatenia nemožno posúdiť podľa podmienok
jednotlivých skutkových podstát bezdôvodného obohatenia, možno použiť všeobecnú skutkovú
podstatu bezdôvodného obohatenia (§ 451 ods. 1 OZ) aj na prípad výslovne neupravený zákonom
15
(napr. ak by určité plnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi podľa § 3 ods. 1 OZ)“ .
Podstata bezdôvodného obohatenia bola vyjadrená napríklad uznesení Najvyššieho súdu
SR z 19. januára 2012, sp. zn. 2 Cdo 92/2010: „Podstatou bezdôvodného obohatenia je zákonom
stanovená povinnosť toho, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, toto obohatenie vydať tomu,
na koho úkor bol predmet bezdôvodného obohatenia získaný.
Právny vzťah bezdôvodného obohatenia je samostatným vzťahom, ktorý vznikne v dôsledku
porušenia iného právneho vzťahu alebo na základe určitej právnej skutočnosti (podľa zákonom
definovaného pojmu bezdôvodného obohatenia ).
Záväzkový právny vzťah z bezdôvodného obohatenia vznikne však len za splnenia určitých
(zákonných) predpokladov, ktorými sú získanie bezdôvodného obohatenia na strane určitej
16
osoby (obohateného), protiprávnosť získania bezdôvodného obohatenia, majetková ujma,
ktorá postihuje inú určitú osobu (postihnutého) a príčinná súvislosť medzi protiprávnym
získaním bezdôvodného obohatenia určitou osobou a majetkovou ujmou inej určitej osoby.
Napokon, že nejde o prípad, kedy Občiansky zákonník napriek majetkovému prospech bezdôvodné
obohatenie výslovne vylučuje. Splnenie týchto predpokladov musí preukázať ten, kto tvrdí, že na
jeho úkor bolo bezdôvodné obohatenie získané.“
Povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie je daná bez ohľadu na to, či ten, kto majetkový
prospech získal, získanie zavinil alebo ho spôsobil. V prípade, ak nie je možné vydať bezdôvodné
obohatenie tomu, na úkor koho k nemu došlo, je treba ho vydať štátu.

9

Fekete I.: Občiansky zákonník. Veľký komentár, str. 1213, Rozsudok NS ČR sp.zn. 25 Cdo
845/1999, Rozsudok NS ČR 28 Cdo 883/2001
10
Napríklad rozsudky NS ČR sp.zn. 25 Cdo 845/1999, 28 Cdo 883/2001
11
Vojčík P.: Občiansky zákonník. Stručný komentár, str. 551
12
Vojčík P.: Občiansky zákonník. Stručný komentár, str. 551
13
Vojčík P.: Občiansky zákonník. Stručný komentár, str. 551
14
Vojčík P.: Občiansky zákonník. Stručný komentár, str. 553
15
Fekete I.: Občiansky zákonník. Veľký komentár, str. 1220
16
nejedná sa však o protiprávny úkon, nakoľko povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie vzniká na
základe objektívnej skutočnosti uvedenej v zákone
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Inštitút bezdôvodného obohatenia pochádza z rímskeho práva – aj keď v ňom existoval
v rámci systému tzv. condictio resp. obdobných nárokov, z ktorého bol následne prevzatý do
moderných právnych poriadkov. „V civilistike sa hovorí o tzv. bezdôvodnom obohatení, t.j. dlžník
previedol na svojho veriteľa hodnotu majetkovú, aj keď na to nebol povinný. Dnešná civilistika
zachovala názvoslovie rímskeho práva i jeho systém kondikcií; nie tak náš občiansky zákonník,
17
ktorý systematicky o tomto druhu obrán ani nepojednáva.“
Bezdôvodné obohatenie bolo upravené v § 1431 – ABGB. „V našom obč. zákonníku sa
vopred predpokladá, že povinnosť vrátiť obohatenie je daná samým prirodzeným právom a preto nie
je potrebné, aby o tom obč. zák. osobitne ustanovoval. Máme preto len čiastočné riešenie tejto
otázky. ... Rozsudok, ktorým sa kondukcii vyhovuje má ten účinok, že solučné konanie sa
18
prehlasuje za neplatné.“ Patrí sem – tzv. condictio indebiti – plnenie nedlhu – t.j. omyl čo do
dôvodu plnenia (môže ísť ako o právny tak o faktický omyl); condictio ob causam datorum (ide o tzv.
anticipované plnenie, pričom veriteľ už pri jeho plnení predpokladá, že v prípade splnenia
podmienky ho bude musieť vrátiť) – toto však v právnom poriadku vyjadrené nebolo; condictio sine
causa specialis (ide o nárok na vrátenie veci, ak pominul dôvod ich vrátenia a na vydanie neexistuje
špeciálna žaloba).
Napriek tomu, právo platné na území slovenskej republiky upravovalo bezdôvodné
19
obohatenie oveľa konkrétnejšie. Podľa slovenského práva
sa uznávalo právo na vydanie
bezdôvodného obohatenia z prijatia plnenia na neplatnom základe, ak dodatočne dôvod plnenia
prestal, keď nenastal dôvod plnenia, keď niekto plnil nedlh, ak prijatím plnenia došlo k porušeniu
dobrých mravov, a nároky z osobitných titulov, ktoré možno zahrnúť pod bezdôvodné obohatenie,
ako sú investície dobromyseľného držiteľa, stavba na cudzom pozemku, vydanie dedičstva
oprávnenému dedičovi.
Podľa ABGB – upravovalo tento inštitút ustanovenie § 1431, ktoré obsahovalo ustanovenia o
platení nedlhu – a to v prípade plnenia vychádzajúceho čo i len z právneho omylu. Túto právnu
úpravu preberala aj osnova československého zákonníka. Právnu úpravu bezdôvodného
obohatenia obsahoval aj zákon č. 141/1950 Zb. (stredný Občiansky zákonník), a to v 17. hlave
nazvanej ako záväzky z bezdôvodného obohatenia. Následne bola právna úprava bezdôvodného
obohatenia prevzatá aj do zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, ako zodpovednosť za
neoprávnený majetkový prospech v ust. § 451 a nasl. Táto právna úprava bola platná do 1.1.1992.
V tomto čase obsahoval právnu úpravu bezdôvodného obohatenia aj zákon č. 109/1963 Zb.
Hospodársky zákonník, a to v § 123, a to ako majetkový prospech z titulu plnenia, ako aj neplnenia.
V súčasnosti sa však takáto úprava v Obchodnom zákonníku nenachádza a platí výlučne právna
úprava podľa predpisov občianskeho práva.
3

KOMPARÁCIA INŠTITÚTU BEZDÔVODNÉHO OBOHATENIA A NÁHRADY ŠKODY
Z POHĽADU NÁHRADY MAJETKOVEJ UJMY
Vzťah náhrady škody (resp. zodpovednosti za škodu) a bezdôvodného obohatenia je vzťah
dvoch inštitútov s reparačnou funkciou. Tieto inštitúty sú však vo svojej podstate vykazujú určité
rozdiely.
Na rozdiel od náhrady škody, pri bezdôvodnom obohatení sa nevyžaduje sa protiprávny
úkon ani zavinenie, ide o objektívny vzťah na základe zákonom stanovenej skutkovej podstaty.
Povinnosť na vydanie bezdôvodného obohatenia je daná, aj keď ním nebola spôsobená škoda.
„Tak ako môže poškodený požadovať od škodcu náhradu škody bez ohľadu na to, či sa
škodca obohatil a či nie, možno sa domáhať vydania bezdôvodného obohatenia, aj keď prípadne
20
získaním tohto obohatenia nebola nikomu spôsobená škoda.“
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Rouček F., Sedláček J.: Komentář k Československému obecnému zákonníku občanskému
a občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi, str. 313
18
Rouček F., Sedláček J.: Komentář k Československému obecnému zákonníku občanskému
a občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi., str. 314
19
Rouček F., Sedláček J.: Komentář k Československému obecnému zákonníku občanskému
a občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi, str. 327
20
Fekete I.: Občiansky zákonník. Veľký komentár, str. 1214
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Pri bezdôvodnom obohatení nemusí byť ani poškodený, nakoľko povinnosť vydať
bezdôvodné obohatenie, nakoľko ak nie je osoba, na úkor ktorej sa niekto obohatil (t.j. pośkodený),
bezdôvodné obohatenie sa musí vydať štátu.
Bezdôvodné obohatenie nevzniká v dôsledku protiprávnosti, ale na základe zákona po
splnení v ňom uvedených podmienok.
Bezdôvodné obohatenie sa na rozdiel od náhrady škody neviaže na subjektívne
predpoklady, ale vyplýva z objektívnej vzniknutej skutočnosti – obohatenia na úkor iného.
Na rozdiel od náhrady škody má pre inštitút bezdôvodného obohatenia prednosť naturálna
reštitúcia, a len ak to nie je dobre možné – predovšetkým ak obohatenie spočívalo vo výkonoch,
platí sa odškodnenie v peňažnej forme.
Ďalším rozdielom oproti inštitútu náhrady škody sú otázky solidárnej zodpovednosti, ktorá
je pri náhrade škody je stanovená podľa § 438 OZ, avšak pri bezdôvodnom obohatení ju zákon vo
všeobecnosti neumožňuje, a preto je možná len v osobitných prípadoch (napr. § 145 ods. 2 OZ).
4

BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE V OBCHODNÝCH VZŤAHOCH
Bezdôvodné obohatenie je primárne upravené v Občianskom zákonníku pre oblasť
občiansko-právnych vzťahov. „Právna úprava bezdôvodného obohatenia je i pre oblasť obchodných
záväzkových vzťahov obsiahnutá v § 451 až 459 OZ. Za dielčiu špeciálnu úpravu možno považovať
21
ustanovenie § 351 ods. 2 OBZ a na neho odkazujúci § 354 a § 357 OBZ.“
„Právna úprava bezdôvodného obohatenia obsiahnutá v Občianskom zákonníku sa bude
aplikovať aj na obchodné vzťahy, lebo bezdôvodné obohatenie nemožno riešiť podľa ustanovení
Obchodného zákonníka pre ich absenciu. Ale premlčanie práva na vydanie bezdôvodného
obohatenia v obchodných vzťahoch sa bude spravovať právnou úpravou obsiahnutou v Obchodnom
22
zákonníku, lebo inštitút premlčania ako celok upravuje Obchodný zákonník.“
Okrem osobitnej právnej úpravy premlčania pre obchodné záväzkové vzťahy, osobitná
právna úprava pre oblasť obchodných záväzkových vzťahov sa týka situácie, kedy je osoba povinná
vrátiť plnenie, keď právny dôvod plnenia odpadol. Konkrétne sú riešené tieto 3 situácie
23
v dôsledku zániku zmluvy s účinkami ex nunc, kedy odpadá právny dôvod, pre ktorý bola
pôvodná povinnosť splnená:
- odstúpenie od zmluvy - v § 351 ods. 2 OBZ „sú upravené prípady, keď sa odstupuje od
zmluvy, na základe ktorej sa ešte pred odstúpením plnilo. Vzhľadom na to, že odstúpením od
zmluvy zmluva zaniká (§ 349 ods. 1), dodatočne odpadol právny dôvod splnenia týchto povinností.
Preto treba tieto vzťahy usporiadať. ... Vznik tohto práva je viazaný na účinnosť odstúpenia.
V prípade, ak plnenie nemožno vrátiť, poskytne sa peňažná náhrada. Pri peňažnom záväzku sa
24
plnenie vráti spolu s úrokmi (§369).“
- dodatočná nemožnosť plnenia - § 354 OBZ – ide o ustanovenie, ktoré v prípade zániku
záväzku z dôvodu, že plnenie sa stane po vzniku záväzku nesplniteľným odkazuje na úpravu v §
351 ods. 2 OBZ. V prípade dodatočnej nemožnosti plnenia dochádza k zániku záväzku zo zákona.
„Ak sa na základe zmluvy už plnilo, vzniká nárok na vrátenie poskytnutého plnenia. Pri peňažnom
plnení ho treba vrátiť vrátane úrokov. Nárok na vrátenie plnenia vzniká okamihom, keď sa stal
25
záväzok jednej strany trvalo nesplniteľným.“
- zánik záväzku v dôsledku zmarenia účelu zmluvy – podľa § 356 ods. 1 OBZ „Ak sa po
uzavretí zmluvy zmarí jej základný účel, ktorý bol v nej výslovne vyjadrený, v dôsledku podstatnej
zmeny okolností, za ktorých sa zmluva uzavrela, môže strana dotknutá zmarením účelu zmluvy od
nej odstúpiť.“ § 357 OBZ okrem povinnosti náhrady škody odkazuje na primerané použitie § 351
OBZ. Zmluvná strana je okrem povinnosti náhrady škody povinná uhradiť aj ďalšie nároky, ako aj
vrátiť plnenie, ktoré jej bolo druhou stranou poskytnuté.
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Plíva S.: Obchodní závazkové vztahy, str. 148
Ovečková O.: Premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia v obchodnoprávnych
vzťahoch, Bulletin slovenskej advokácie č. 10/2006, str. 14
23
Pre následky zániku zmluvy v zmysle občianskeho práva a vydania bezdôvodného obohatenia
pozri § 457 OZ
24
Ovečková, O.: Obchodný zákonník. Komentár 2., 2005, str. 135
25
Ovečková, O.: Obchodný zákonník. Komentár 2., 2005, str. 139
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V uvedených prípadoch, aj keď ide o inštitúty resp. ustanovenia, ktoré je možné svojim
obsahom zaradiť pod pojem ustanovenia upravujúce bezdôvodné obohatenie v obchodnom práve,
ide o osobitné obchodné záväzkové inštitúty.
Okrem toho je Obchodný zákonníka výslovne odkazuje na vydanie bezdôvodného
obohatenia v nasledovných obchodno-právnych vzťahoch:
- v prípade nárokov z neoprávneného používania obchodného mena (§ 12 ods. 3 OBZ) kedy má poškodený právo žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia a primerané zadosťučinenie,
pričom toto ustanovenie hovorí o tom, že ak bola spôsobená škoda, možno žiadať jej náhradu,
pričom jej výška, ak nie je určiteľná inak sa určí najmenej vo výške odmeny, ktorá by bola v čase
neoprávneného použitia podľa licenčnej zmluvy zvyčajná.
- v rámci právnych prostriedkov ochrany proti nekalej súťaži (§ 53 OBZ) – a to popri
nároku určenie povinnosti, aby sa škodca konania zdržal a odstránil závadný stav, na primerané
zadosťučinenie a náhradu škody, kedy je vydanie bezdôvodného obohatenia systematicky
uvádzané ako posledná z alternatív, ktoré pripadajú do úvahy.
- ako nárok vyplývajúci zo zákazu konkurencie podľa § 65 OBZ, kde v ods. 2 je uvedené
„Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá tento zákaz porušila, vydala prospech z
obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na
spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.“
5

JUDIKATÚRA ZAOBERAJÚCA SA VZŤAHOM BEZDÔVODNÉHO OBOHATENIA
A NÁHRADY ŠKODY
Po preskúmaní judikatúry je možné skonštatovať, že so vzťahom náhrady škody (resp.
zodpovednosti za škodu) a bezdôvodného obohatenia ako rozdielnych inštitútov s reparačnou
26
funkciou sa judikatúra vysporiadala už dávno.
„Pokiaľ tomu, na čí úkor bolo bezdôvodné obohatenie získané, vznikla škoda, môže sa
domáhať jej náhrady, ak sú splnené zákonné predpoklady pre zodpovednosť za škodu. Vydania
bezdôvodného obohatenia sa možno domáhať do tej výšky, do ktorej bolo bezdôvodné obohatenie
na úkor oprávneného získané. Ak ten, voči komu sa uplatňuje nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia, už hradil tomu, na čí úkor bolo obohatenie získané, vzniknutú škodu, má právo
odpočítať si od obohatenia, ktoré by mal vydať, sumu, ktorú už zaplatil z dôvodu náhrady škody.
Nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia možno však uplatniť iba v tom prípade, ak nie sú
27
podmienky pre dosiahnutie rovnakého uspokojenia z dôvodu nároku na náhradu škody.“
Okrem tohto všeobecného vzťahu bolo osobitne riešených niekoľko sporných situácií.
Jednpu z nich je prípad, kedy došlo k neoprávnenému užívaniu cudzej veci, a teda konkurencii
vydania bezdôvodného obohatenia a škody vo forme ušlého zisku, nakoľko náhradou za
neoprávnené užívanie cudzej veci je peňažná suma, ktorá „zodpovedá nájomnému realizovanému
zvyčajne na danom mieste a v čase za porovnateľné nehnuteľnosti. Ako ušlý zisk v rámci náhrady
škody sa však nahrádza strata toho, čo by poškodený pri pravidelnom priebehu udalostí prenájmom
veci skutočne dosiahol, nebyť protiprávneho konania škodcu, ktoré mu zabránilo v tomto prospechu.
Výška nájomneho obvyklého v určitom mieste a čase teda nie je určujúcou veličinou pre stanovenej
28
výšky ušlého zisku v rámci náhrady škody spôsobenej protiprávnym konaním.“
Bezdôvodné obohatenie je v zmysle tejto doktríny považovaný z hľadiska zabezpečenia
29
reparácie vzniknutej škody za inštitút subsidiárny , a to ku všetkým ostatným nárokom. „Nárok zo
zodpovednosti za bezdôvodné obohatenie môže byť opodstatnený len vtedy, ak povinnosť vydať
26

Správa o zhodnotení úrovne rozhodovania súdov SSR vo veciach zodpovednosti za neoprávnený
majetkový prospech podľa § 451 a nasl. O. z., z 21.12.1978, sp.zn. Cpj 37/78 (R 1/1979). Porovnaj
aj Stanovisko občianskoprávneho kolégia Nejvyššího soudu ČSSR k náhrade škody z 18.11.1970,
sp. zn. Cpj. 87/70 (R 55/1971).
27
R 1/1979, R 25/1986
28
Rozsudok NS ČR zo dňa 12.5.2005 sp.zn. 25 Cdo 2434/2004, podobne aj Rozsudok NS ČR
zp.zn. 30 Cdo 1789/2000, podľa ktorého sa pri neoprávnenom užívaním cudzej veci výška náhrady
odvodzuje od prospech, ktorý získal plnením bez právneho dôvodu, strata poškodeného nie je pre
účely určenia náhrady právne významná
29
Pozri aj Uznesenie NS SR zo dňa 21.12.2010. sp.zn. 2 Cdo 48/2010 a Uznesenie NS SR
z 21.12.2011, sp.zn. 2 Cdo 155/2011
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30

prijaté plnenie neupravuje iný právny titul.“ V prvom rade je pri vzniku škody potreba uplatňovať si
u škodcu náhradu škody, až v prípade, ak pre nedostatok v niektorých skutkových okolnostiach
(zavinenie, chýbajúci protiprávny úkon) náhradu škody nie je možné dosiahnuť čo i len v časti, je
možné uplatniť si nárok z titulu bezdôvodného obohatenia. Rovnako nie je v zmysle judikatúry
možné uplatniť si nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia ani v prípade, ak bola škoda
31
uhradená z poistenia poistiteľom.
Vo všeobecnosti má nárok na vydanie bezdôvodného
obohatenia subsidiárny charakter nielen voči náhrade škody, ale napríklad aj voči nároku na
32
vydanie veci .
6

ZÁVER A NÁVRHY DE LEGE FERENDA
S prihliadnutím na uvedené je možné vysloviť, že nároky z bezdôvodného obohatenia
a náhrady škody je možné uplatňovať tak, že primárne je potrebné uplatniť si nárok na náhradu
škody. V prípade, ak aj po uplatnení nároku na náhradu škody existuje skutkový situácia, kedy
škodca je v niektorej časti z dôvodu absencie protiprávnosti alebo subjektívneho prvku ostáva
obohateným, následne je možné uplatniť si nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, z ktorého
je potrebné odpočítať všetko, čo poškodený dosiahol jednak z titulu náhrady škody ako aj plnením
poistiteľa (v prípade, ak taký nárok vznikol). V prípade, ak škoda bola uhradená v plnom rozsahu
obohatenia, nie je už možné úspešné uplatnenie nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia.
Vzhľadom na zaužívanú doktrínu, podľa ktorej je primárnym nárokom nárok z náhrady škody
a až následne, subsidiárne, sa môže uplatňovať nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia,
právna úprava nárokov z bezdôvodného obohatenia v osobitných obchodno-právnych vzťahov
môže tiež spôsobovať interpretačné problémy.
V ustanovení § 12 ods. 3 Obchodného zákonníka je nárok na vydanie bezdôvodného
33
obohatenia v uvedenom ustanovení uvádzaný ako prvý v poradí . Z dôvodu zachovania
súslednosti jednotlivých nárokov, nakoľko v tomto prípade nie je potrebné, aby bol nárok na vydanie
bezdôvodného obohatenia primárnym nárokom navrhujeme, aby došlo k zmene tohto ustanovenia
len správnou chronologizáciou jednotlivých nárokov tak ako to je v § 53 OBZ pri nárokoch pri
ochrane proti nekalej súťaži:
„Koho práva boli dotknuté alebo ohrozené neoprávneným používaním obchodného mena,
môže tiež požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu
škody, ak bola spôsobená, a vydanie bezdôvodného obohatenia. Ak nemožno určiť výšku náhrady
inak, určí sa najmenej vo výške odmeny, ktorá by bola v čase neoprávneného použitia podľa
licenčnej zmluvy zvyčajná.“
Omnoho náročnejšia je situácia v prípade porušovania zákazu konkurencie a stanovenie
nárokov podľa § 65 ods. 2 OBZ. Problematickým je okrem nesprávneho chronologického zaradenia
jednotlivých nárokov aj samotné znenie ustanovenia o nárokoch zo zákazu konkurencie. Zákaz
konkurencie sa vzťahuje na činnosť spoločnikov, štatutárnych orgánov prípadne členov dozornej
rady, a výlučne len tieto osoby sú povinné poškodenému (teda spoločnosti) nahradiť uvedené
nároky. Problematickým nie je konanie pri porušení zákaz konkurencie, kedy došlo k vykonaniu
právneho úkonu na účet porušiteľa, kedy je možné nároky uplatniť priamo voči nemu.
Problematickým je, ak osoba - porušiteľ vykoná úkon na účet inej právnickej osoby, nakoľko z úkonu
bude zaviazaná resp. obohatená iná osoba, ako je osoba, ktorá je povinná vydať obohatenie resp.
previesť práva na spoločnosť. V taktomto prípade nároky tak, ako sú uvedené v § 65 ods. 2 OBZ
voči tretej osobe uplatňovať nemožno. Považujeme súčasne za dôležité a vzhľadom na záujmy
poškodeného a význam ustanovenia kľúčové, že práve pri zákaze konkurencie by mal byť primárne
uspokojovaný nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia t.j. vydanie prospechu z obchodu (ak už
došlo k plneniu) resp. k prevodu práv na spoločnosť (ak plneniu ešte nedošlo). Okrem toho by mal
byť tiež priznaný (ako následný) aj nárok na náhradu škody, ktorým by si mohla spoločnosť uplatniť
nárok na náhradu škody napríklad aj v prípade, ak by obohateným bola iná právnická osoba, od
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Rozsudok NS ČR z 17.7.2002, sp.zn. 21 Cdo 2113/2001
R 115/1999
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Rozsudok NS ČR sp.zn. 33 Cdo 2034/1998
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k takejto nekoncepčnej zmene došlo zákonom č. 500/2001 Z.z., dovtedy v tomto ustanovení
nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia uvedený nebol
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ktorej uvedené nároky žiadať nemožno príp. inú s tým súvisiacu škodu. Vzhľadom na uvedené
navrhujem úpravu § 65 ods. 2 OBZ nasledovne:
„Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby osoba, ktorá tento zákaz porušila, vydala
prospech z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie alebo previedla tomu zodpovedajúce
práva na spoločnosť. Spoločnosť je oprávnená tiež požadovať nárok na náhradu škody v rozsahu
prevyšujúcom nároky, ktoré si uplatnila podľa prvej vety, v rozsahu nákladov spojených
s uplatnením nárokov podľa prvej vety a nárok na náhradu škody voči osobe, ktorá zákaz porušila
v prípade, ak uplatnenie nárokov podľa prvej vety voči osobe, ktorá zákaz porušila, nie je možné.“
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ZAMYSLENIE SA NAD ROZHODNUTIAMI SLOVENSKÝCH
SÚDOV V PRÍPADOCH OBMEDZOVANIA HOSPODÁRSKEJ
SÚŤAŽE
Anna Nádaždyová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Cieľom príspevku je poukázať na zaujímavú judikatúru slovenských súdov vo veciach
nedovoleného obmedzovania hospodárskej súťaže a jej porovnanie s rozhodovacou praxou na
úrovni EU.
Kľúčové slová: Hospodárska súťaž, relevantný trh, dohody obmedzujúce súťaž a zneužívanie
dominantného postavenia
Abstract: The objective of this presentation is to point out an interesting case-law of the Slovak
courts in matters of illegal restriction of competition and comparing it with previous decisions at EU
level.
Key words: economic competition, relevant market, competition restricting agreements and abuse
of dominant position
1.

ÚVOD
Súťažné právo je typickým príkladom odvetvia práva založeného na generálnych klauzulách
a demonštratívnych výpočtoch najčastejších prípadov. Rozhodovacia činnosť príslušných orgánov,
či už Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, súdov Slovenskej republiky ale aj rozhodovacia
činnosť Komisie EU či Európskeho súdneho dvora je potom o to dôležitejšia, keďže okrem účinkov
vo vzťahu k účastníkom konania je jej úlohou dotváranie pravidiel hospodárskej súťaže.
Pravidlá hospodárskej súťaže sú upravené priamo v primárnom práve EU a tak aj napriek
odlišnej vecnej pôsobnosti súťažného práva na národnej úrovni a európskej úrovni, súťažné právo
Slovenskej republiky je vo veľkej miere ovplyvňované práve únijným právom. Súťažné právo
Slovenskej republiky sa vyvíja podobne ako právo EU, je to dynamická oblasť, ktorá sa stále vyvíja
a prispôsobuje potrebám aplikačnej praxi, o čom svedčí aj v súčasnosti pripravovaná novela zákona
o ochrane hospodárskej súťaže.
Na základe tohto úvodu by sa zdalo, že v oblasti hospodárskej súťaže je na Slovensku
pomerne idylická situácia, ale to len do chvíle kým sa dostaneme k rozhodovacej činnosti
slovenských súdov. Cieľom príspevku je poukázať na zaujímavé rozhodnutia Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky v oblasti obmedzovania hospodárskej súťaže z roku 2013. Na základe rozboru
konkrétnych prípadov sa zdá, že právna veda nemá vplyv na rozhodnutia krajských súdov v oblasti
hospodárskej súťaže. A za daných okolností je ťažké hovoriť aj o vplyve judikatúry slovenských
súdov na právnu vedu v oblasti hospodárskej súťaže.
2.

PRÍPAD EVI-PAK
Konkrétnym príkladom, na ktorom možno demonštrovať rozhodovaciu prax v oblasti
1
hospodárskej súťaže je prípad ENVI-PAK. Ešte v roku 2009 Protimonopolný úrad SR dospel
k záveru, že spoločnosť nastavením systému platieb za ochrannú známku Zelený bod takým
spôsobom, že servisní klienti majú možnosť používať ochrannú známku Zelený bod zadarmo,
1

Rozhodnutie Protimonopolného úradu SR č. 2009/DZ/2/1/040, č. 2010/DZ/R/2/049, Rozsudok
Krajského súdu v Bratislave č. k. 1S/249/2010-571 zo dňa 1. 12. 2011 a Rozsudok Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky 8Sžhpu/1/2012 zo dňa 23.5.2013.
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pričom jeho licenční klienti platia poplatok za ochrannú známku Zelený bod, a to aj za obaly, na
ktorých sa ochranná známka Zelený bod nenachádza, pričom výška tohto poplatku je stanovená
bez ohľadu na náklady spojené s ochrannou známkou Zelený bod, sa dopustila zneužitia
dominantného postavenia podľa čl. 82 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (v súčasnosti čl.
102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) a súčasne zneužitia dominantného postavenia podľa § 8
ods. 2 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 (ďalej ako zákon
o ochrane hospodárskej súťaže). Čiže k postihu daného konania došlo na základe generálnej
klauzuly zneužitia dominantného postavenia. Krajský súd v Bratislave vo svojom odôvodnení
2
rozhodnutia, ktorým zrušil rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky okrem iného
uvádza „Generálna klauzula zákona neobsahuje explicitný opis skutkovej podstaty správneho
deliktu tak, aby ním sama o sebe bola naplnená požiadavka čl. 49 Ústavy SR v spojení s čl. 152
ods. 4 Ústavy SR, že „len zákon ustanoví, ktoré konanie je trestným činom a aký trest prípadne iné
ujmy na právach alebo majetku možno uložiť za jeho spáchanie“.... Ustálenie skutkovej podstaty
zneužívania dominantného postavenia na generálnej klauzule má konštitutívny význam, to
znamená, že skutková podstata je Protimonopolným úradom Slovenskej republiky priamo kreovaná
a až týmto okamihom spĺňa požiadavku čl. 49 Ústavy SR a zásady nullum crimen poema sine lege.
Zásada proporcionality vyžaduje, že, ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky má právomoc na
základe generálnej klauzuly a demonštratívneho vymedzenia zákona sformulovať nové skutkové
podstaty zneužívania dominantného postavenia, na druhej strane podnikateľ musí mať možnosť
poznať presné znenie praktiky, ktorá je zakázaná. Až po tomto momente ho možno sankcionovať.“
Ďalej krajský súd konštatoval, že pri posudzovaní činnosti podnikateľa musí Protimonopolný úrad
Slovenskej republiky vychádzať z generálnej klauzuly týkajúcej sa zneužívania dominantného
postavenia na relevantnom trhu, pričom ale musí rešpektovať zásady správneho trestania založené
na generálnej klauzule a sankciu ukladať až vtedy, ak podnikateľ nerešpektuje rozhodnutím
ustálenú skutkovú podstatu, v dôsledku toho môže sankcionovať podnikateľa až za obdobie, kedy
bola naplnená zásada nullum crimen. Takýto prístup je v prípade hospodárskej súťaže dosť
neštandardný. Jeho použitím by z môjho pohľadu došlo k úplnému vylúčeniu podstaty právnej
ochrany hospodárskej súťaže. Koncept generálnej klauzuly, na ktorú nadväzuje demonštratívny
výpočet najčastejších skutkových podstát bol zvolený práve z toho dôvodu, aby bolo možné pružne
reagovať v prípade porušenia pravidiel hospodárskej súťaže. To v konečnom dôsledku potvrdzuje aj
judikatúra súdov EU. Rozhodovanie na základe generálnej klauzuly nie je ničím výnimočným,
3
dovolím si dokonca tvrdiť, že postupne sa dostáva stále viac do popredia. K obdobnému názoru
4
dospel aj Najvyšší správny súd Českej republiky, ktorý v prípade Sazka konštatoval, že konštrukcia
generálnej klauzuly je obdobná komunitárnej predlohe s poukazom na článok 102 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie a označil ju za nevyhnutnú, pretože nikdy nemožno normatívne podať
úplný výpočet spôsobov, ktorými možno tržnú moc zneužiť na ujmu ostatných účastníkov trhu.
K obdobnému záveru napokon dospel aj Najvyšší súd Slovenskej republiky, ktorý vo svojom
rozsudku, ktorým zmenil predmetný rozsudok krajského súdu uviedol, že pri zneužívaní
dominantného postavenia na relevantnom trhu súťažitelia používajú čoraz sofistikovanejšie praktiky
zneužitia a tieto praktiky by potom bolo možné považovať neustále za nové a vidieť v nich prvky
novosti a potom v prípade osvojenia si názoru krajského súdu, by v podstate nebolo možné subjekt,
ktorý používa ,,novú praktiku“, ale hoci nedovolenú praktiku, sankcionovať v oblasti súťažného
5
práva.
Ako vyplýva zo staršieho rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pre
konštatovanie, že konanie podnikateľa napĺňa znaky protisúťažného konania v zmysle ustanovenia
o zneužívaní dominantného postavenia je potrebné preukázať existenciu dominantného postavenia
podnikateľa na relevantnom trhu, ktorý je potrebné presne definovať ďalej, že konanie podnikateľa
v dominantnom postavení má protisúťažný charakter, t.j. že zneužíva svoje postavenie na trhu a že
2

Bližšie pozri rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. k. 1S/249/2010-571 z 1. 12. 2011.
Pozri napríklad Európsky súdny dvor č. 322/81 Michelin/Komisia a č. C-95/04 P British
Airways/Komisia.
4
Rozsudok najvyššieho správniho soudu České republiky sp. zn. 7 Afs 40/2007.
5
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 8Sžhpu/1/2012 zo dňa 23.5.2013.
3
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6

takého konanie má protisúťažné následky pre hospodársku súťaž. Zneužitie je pri tom objektívne,
čiže nevyžaduje sa zavinenie stačí preukázať súvislosť medzi dominantným postavením a jeho
zneužitím konkrétnym konaním a negatívne dôsledky tohto konania. Podnikateľ, ktorý má
7
dominantné postavenie, má špeciálnu zodpovednosť za svoje konanie. K rovnakému záveru
dospel Európsky súdny dvor v prípade Michelin, v ktorom konštatoval ... „fakt, že podnik má
dominantné postavenie na trhu znamená, že bez ohľadu na dôvody existencie takéhoto
dominantného postavenia má takýto podnik zvláštnu zodpovednosť nepripustiť, aby jeho konanie
8
narušilo existujúcu súťaž na trhu“ V prípade ENVI-PAK by som doplnila k tejto zodpovednosti
potrebu takto skúseného súťažiteľa predvídať možné porušenie pravidiel hospodárskej súťaže
zneužitím dominantného postavenia, ktoré si musel uvedomovať vzhľadom na rozdielne zmluvné
podmienky. Obdobne Európsky súdny dvor v jednom zo svojich rozhodnutí uviedol, že povaha
zákazu zneužitia dominantného postavenia a podmienok, ktoré musia byť naplnené k tomu, aby bol
aplikovaný v zmysle článku 102 Zmluvy o fungovaní EU, nevyhnutne vyjadrených vo všeobecných
9
pojmoch, nie sú nepresné a nie je nemožné ich predvídať.
Z rozboru relevantnej judikatúry som dospela k záveru, že čo sa týka možnosti sankcionovať
porušenie pravidiel hospodárskej súťaže len na základe generálnej klauzuly, tak akékoľvek konanie,
ktoré naplňuje znaky uvedené v generálnej klauzule, môže byť sankcionované ako zneužitie
dominantného postavenia a to i vtedy, ak ho nie je možné podradiť pod žiadnu z demonštratívne
vymenovaných skutkových podstát a takéto sankcionovanie je možné aj v prípade prvého prípadu
takéhoto konania. Pri určovaní výšky pokuty bude Protimonopolný úrad samozrejme prihliadať na
okolnosti prípadu, tak ako to vyplýva z Metodického pokynu o postupe pri určovaní pokút v
10
prípadoch zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž.
3.

PRÍPAD AKCENTA
V ďalšom prípade, ktorý sa dostal až na Najvyšší súd Slovenskej republiky, sa súd zaoberal
okrem iného otázkou, čo možno považovať za dohodu podnikateľov obmedzujúcu hospodársku
súťaž a ako ju dokázať. V zmysle § 4 ods. 2 zákona o ochrane hospodárskej súťaže sa dohoda
podnikateľov chápe širšie ako v Občianskom zákonníku, je ňou každý ústny alebo písomný
súhlasný prejav vôle jej účastníkov, ako aj iný súhlasný prejav vôle vyvodený z ich konania. „Na
účely zistenia, či ide o dohodu obmedzujúcu súťaž, teda nemusí spĺňať kritériá zmluvného aktu
v zmysle súkromnoprávnych kontraktov. Rozhodujúca je existencia súhlasného prejavu vôle, ktorý
11
sa môže prejaviť písomnou, ale aj ústnou formou alebo faktickým konaním.“ Obdobne sú dohody
12
chápané v komunitárnom súťažnom práve. Podľa rozsudku Súdu prvého stupňa dohoda existuje,
ak strany dosiahnu zhodu ohľadne plánu, ktorý obmedzuje alebo pravdepodobne obmedzí ich
obchodnú slobodu tým, že určí smery ich spoločného konania alebo zdržania sa určitého konania
na trhu. Nie sú potrebné ani zmluvné sankcie ani donucovacie postupy. O dohodu môže ísť aj
v prípade zdanlivo jednostranného konania, ak je hoci aj konkludentne prijaté ostatnými. Dohoda
môže byť vyvodená aj len zo správania účastníkov na trhu, v prípade, ak nie je iné objektívne
13
vysvetlenie pre takéto správanie.
Dohodu obmedzujúcu hospodársku súťaž možno vyvodiť aj z uskutočneného stretnutia,
ktorého predmetom boli informácie ohľadne klienta bánk a informácia o vypovedaní účtov tomuto
14
klientovi a následnej mailovej komunikácie. Z judikatúry vyplýva , že aj v prípade, ak sa súťažiteľ
pasívne zúčastnil rokovania, ktoré sa týkalo obchodne citlivých informácií, najmä cenovej politiky, je
6

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spis. Zn. 6Sž 36/01 zo dňa 31.10.2001.
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Rozhodnutie Rady Protimonopolného úradu spis. Zn. 2005/KV/R/2/092.
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možné predpokladať, že aj tento súťažiteľ sa zúčastnil dohodnutého postupu, ak samotný súťažiteľ
nepreukáže opak. V prípade, že sa preukáže, že podnik sa zúčastnil spolu s konkurenčnými
podnikmi na stretnutiach s protisúťažnou povahou, v súlade s ustálenou judikatúrou, prináleží
tomuto podniku, aby predložil dôkazy o tom, že jeho účasť na predmetných stretnutiach nemala
protisúťažnú povahu, a to takým spôsobom, že preukáže, že svojim konkurentom oznámil, že sa
týchto stretnutí zúčastnil z iných dôvodov ako oni. Na to, aby sa účasť podniku na takom stretnutí
nemohla považovať za konkludentný súhlas s nezákonnou iniciatívou a ani za súhlas s jej
výsledkom, je potrebné, aby sa tento podnik verejne dištancoval od tejto iniciatívy a to takým
spôsobom, že ostatní účastníci budú považovať jeho účasť na nej za skončenú alebo sa budú
15
domnievať, že ju oznámi správnym orgánom.
Ako vyplýva z judikatúry v prípade dohôd
obmedzujúcich hospodársku súťaž je emailová komunikácia bežne považovaná za prípustný dôkaz.
Čo sa týka možnosti stretávania sa konkurentov, samozrejme nikto im toto právo neupiera, ale
v prípade ak je obsahom stretnutia výmena informácií o budúcom konaní, ktoré sú spôsobilé
ovplyvniť správanie ostatných subjektov na trhu z pohľadu súťažného práva ide o neprípustné
konanie. Zároveň v súvislosti s dokazovaním dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž Komisia
zdôraznila, že účasť na karteloch zakázaných Zmluvou o fungovaní EU sa často utajuje a
nepodlieha formálnym pravidlám. Je veľmi zriedkavé, aby sa zástupca podniku zúčastnil na stretnutí
16
s poverením na protiprávne konanie.
Zaujímavou je v danom prípade aj otázka posúdenia, kto môže byť konkurentom, konkrétne,
či konkurentom môže byť subjekt podnikajúci bez príslušného povolenia. Pri hodnotení, či sú určití
17
podnikatelia konkurentmi je rozhodujúce, že ich služby sú pre spotrebiteľov zastupiteľné. Ak daný
subjekt reálne pôsobí na trhu a spotrebiteľmi, ako aj ostatnými účastníkmi trhu, je vnímaný ako
konkurent, z pohľadu súťažného práva je otázka neoprávneného podnikania irelevantná. Tento
subjekt je považovaný za reálneho alebo potenciálneho konkurenta. Protimonopolný úrad
Slovenskej republiky nie je oprávnený posudzovať, či daný podnikateľ podniká na Slovensku
v súlade s vydaným povolením. To potvrdzuje aj rozsudok Európskeho súdneho dvora o
18
položených prejudiciálnych otázkach v zmysle ktorého článok 101 ZFEÚ sa má vykladať v tom
zmysle, že skutočnosť, že podnik dotknutý kartelovou dohodou, ktorej cieľom je obmedziť
hospodársku súťaž, údajne pôsobí na relevantnom trhu v čase uzatvorenia tejto kartelovej dohody
nelegálne, nemá vplyv na otázku, či tento kartel predstavuje porušenie tohto ustanovenia. Nemožno
zabúdať ani na definíciu podnikateľa na účely zákona o ochrane hospodárskej súťaže, v zmysle
ktorej za podnikateľa považujeme nie len podnikateľa podľa Obchodného zákonníka ale aj fyzickú
a právnickú osobu, ich združenia a združenia týchto združení, ak ide o 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. Čiže za podnikateľa sa považuje každý ekonomicky nezávislý
subjekt s právnou subjektivitou vykonávajúci činnosť aspoň potenciálne súvisiacu so súťažou, čo
v danom prípade bolo splnené.
Tak ako v mnohých prípadoch, aj v prípade AKCENTA bola spornou otázka vymedzenia
relevantného trhu. „Definícia trhu je nástrojom identifikácie a vymedzenia hraníc hospodárskej
19
súťaže medzi podnikmi.“ Relevantný trh sa zisťuje samostatne pri každom novom prípade
aplikácie pravidiel hospodárskej súťaže, a to na základe ekonomickej analýzy, ktorá je založená na
samostatnom posúdení troch aspektov relevantného trhu - tovarového, priestorového a časového.
20
Podľa názoru najvyššieho súdu Slovenskej republiky je pojem relevantný trh z právneho hľadiska
neurčitý. Východiskom jeho vymedzenia je definícia uvedená v §3 ods. 3 zákona o ochrane
hospodárskej súťaže. Pojem relevantný trh nie je predmetom právnej definície pretože jeho obsah je
založený výlučne na neprávnych najmä ekonomických hľadiskách, čo nevyhnutne pri jeho
interpretácii ponecháva priestor správnemu orgánu pre svoju úvahu zohľadňujúcu nepochybne
i dynamiku vývoja samotného trhu. Relevantný trh je vecou zisťovania skutkového stavu prípadu
15
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a ako taký je potom predmetom dokazovania. Otázka posúdenia relevantného trhu úzko súvisí
s posúdením, či dané subjekty sú aspoň potenciálnymi konkurentmi. Ak klienti považujú obe služby
za zastupiteľné, tieto produkty (služby) tvoria jeden relevantný trh. Pri posudzovaní zameniteľnosti
výrobkov (služieb) je nutné vychádzať z takzvanej reaktívnej zastupiteľnosti, ktorá reflektuje názory
spotrebiteľov, a nie z funkčnej zastupiteľnosti, ktorá zohľadňuje také kategórie ako je technologická
21
podobnosť.
Pri posudzovaní dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž nie je prvoradým cieľom ochrana
záujmov jedného zo súťažiteľov ale ochrana hospodárskej súťaže ako takej, preto je irelevantné, že
konanie podnikateľov bolo namierené proti subjektu, ktorý vykonával činnosti bez príslušného
povolenia. Posúdenie podržiavania právnych predpisov zo strany jedného so súťažiteľov je úlohou
orgánov štátnej správy a nie ostatných súťažiteľov, tak isto ako sankcionovanie za porušenie
povinností vyplývajúcich z verejnoprávnej úpravy. Za súťažiteľa možno považovať aj subjekt
pôsobiaci na trhu bez príslušného oprávnenia. Tento fakt nič nemení na škodlivosti dohôd
obmedzujúcich hospodársku súťaž.
4.

ZÁVER
S požiadavkou jednotného výkladu práva EU a národného práva by bolo v príkrom rozpore,
ak by sa nenaplnili ciele efektívnosti oboch týchto práv, ktoré sa vzájomne prelínajú a kryjú.
Národné právo v oblasti hospodárskej súťaže musí byť vykladané v záujme zabezpečenia právnej
istoty a jednotnej aplikácie európskeho súťažného práva. Bohužiaľ pri niektorých rozhodnutiach
krajských súdov možno polemizovať nad dodržiavaním tohto princípu a nezostáva nám nič iné len
počkať, ako sa ďalej bude vyvíjať rozhodovacia prax slovenských súdov v oblasti ochrany
hospodárskej súťaže. Posledné rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v prevažnej
miere potvrdzujú správnosť postupu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky a naznačujú
trend jednotnej aplikácie pravidiel hospodárskej súťaže s európskym súťažným právom.
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ROZHODOVANIE O NEPLATNOSTI UZNESENÍ
VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDENÝM
Ján Majling
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok sa venuje spoločnosti s ručením obmedzeným ako kapitálovej spoločnosti,
konkrétne valnému zhromaždeniu, ako najvyššiemu z orgánov spoločnosti s ručením
obmedzeným. Problematika neplatnosti uznesení valného zhromaždenia môže spočívať vo
formálnych nedostatkoch pri postupe a spôsobe zvolávania valného zhromaždenia, dôvodom
neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia môže byť tiež obsahový rozpor uznesenia so
zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami. Predchádzať prijímaniu neplatných
uznesení valného zhromaždenia napomáha činnosť súdov realizovaním a vydávaním
rozsudkov. Nakoľko väčšina právnych noriem nie je dostatočne konkrétna, tým vzniká
možnosť judikatúry dotvárať právo.
Kľúčové slová: valné zhromaždenie, uznesenie valného zhromaždenia, návrh na podanie
neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, vplyv judikatúry
Abstract: The article examines limited liability company as a capital company, namely the
general assembly, as the primary body of the limited liability company. The issue of invalidity
of general assembly resolutions may lie in formal deficiencies while processing and
convening of the general assembly, the reason for invalidity of the general assembly
resolution may also be the content conflict with the Act, the Memorandum of Association or
the Articles of Associaton. An implementation and operation of the courts promote to precede
an invalidity of resolutions of the general assembly by issuing judgements. Since most of the
legal Acts are not sufficiently specific, thereby the case-law helps to shape the law.
Key words: general assembly, general assembly resolution, motion to file invalidity of
resolutions of the general assembly, the impact of case-law
1

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM –
VŠEOBECNE
Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) patrí medzi kapitálové spoločnosti,
povinnosťou spoločníkov nie je osobná účasť na podnikaní spoločnosti, ale spoločníci musia
do spoločnosti vložiť určitý kapitálový vklad. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže
založiť jeden alebo niekoľko spoločníkov, t.j. 1 – max. 50 spoločníkov. Kapitálové obchodné
spoločnosti majú vlastnú vnútornú štruktúru, osobný a majetkový substrát, sú samostatnými
právnymi subjektami.
Orgánmi spoločnosti s ručením obmedzeným sú: valné zhromaždenie, konatelia
a dozorná rada, pričom valné zhromaždenie a konatelia sú povinne vytváranými orgánmi
spoločnosti. Podrobnú vnútornú organizačnú štruktúru spoločnosti môžu upravovať stanovy
spoločnosti podľa § 110 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“ alebo „ObZ“).
Článok sa v ďalšom texte zameriava na valné zhromaždenie a ustanovenia valného
zhromaždenia. Valné zhromaždenie je Obchodným zákonníkom vymedzené ako najvyšší
orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o zásadných otázkach spoločnosti vymedzených najmä
v ustanovení § 125 ObZ. Valné zhromaždenie je tvorené všetkými spoločníkmi, ktorí účasťou
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na valnom zhromaždení realizujú jedno zo základných práv spoločníka, a to právo riadiť
spoločnosť, kontrolovať činnosť spoločnosti v rozsahu a spôsobom vymedzeným
v spoločenskej zmluve, resp. v stanovách spoločnosti. Vymedzenie pôsobnosti valného
zhromaždenia v § 125 ods. 1 ObZ má kogentnú povahu, nie je teda možné spoločenskou
zmluvou alebo stanovami obmedziť, vylúčiť alebo delegovať inému orgánu spoločnosti
pôsobnosť valného zhromaždenia. Naopak rozšírenie pôsobnosti valného zhromaždenia na
iné otázky možné je, v súlade s § 125 ods. 1 písm. k) ObZ.
2

INGERENCIA SÚDOV A VPLYV JUDIKATÚRY
Počas existencie spoločnosti s ručením obmedzeným sa táto často stretáva
s ingerenciou orgánov verejnej moci, ktorá má rozličnú podobu a je realizovaná rôznymi
orgánmi verejnej moci. Vyššie uvedenú ingerenciu orgánov verejnej moci badať napr. pri
procese vzniku obchodných spoločností, t.j. pri registrácii, pri kontrole a dohľade orgánov
verejnej moci ako aj pri povinnostiach a obmedzeniach obchodných spoločností dodržiavať
rôzne daňové, účtovne a iné povinnosti. Súdy v prípadoch ustanovených právnymi predpismi
zasahujú do právneho postavenia obchodných spoločností a tým aj do podnikateľskej
činnosti obchodných spoločností. Uvedené obmedzovanie resp. zásah do interných alebo
externých pomerov spoločnosti však musí byť riadne vymedzený a akceptovateľný len
v konkrétnych určených mantineloch. Aj právnická osoba totiž musí mať určité práva
1
a slobody a každý zásah do týchto práv a slobôd musí mať svoj legitímny, oprávnený účel.
V Slovenskej republike pod vplyvom kontinentálneho právneho systému platí: „Súdy
a iné orgány aplikácie práva sú oprávnené právo nachádzať. Nemajú však právomoc právo
2
tvoriť.“.
Princíp právnej istoty ako základ právneho štátu, ktorým je Slovenská republika podľa
čl. 1 ods. 1 Ústavy SR, je spojený s predvídateľnosťou práva. Podľa slov právneho teoretika
Knappa: „Každý sa môže spoliehať na to, že v podobnej veci bude rozhodnuté podobne
3
a v rôznej veci rôzne.“.
V Ústave SR je vyjadrená aj požiadavka viazanosti sudcov pri rozhodovaní ústavou,
ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou a zákonom. Právny názor Ústavného súdu SR
obsiahnutý v jeho rozhodnutí vydanom v konaní podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy SR na základe
návrhu súdu je pre súd záväzný.
Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a predovšetkým Ústavného súdu
SR dospela k záveru, že niektoré súdne rozhodnutia a predovšetkým rozsudky majú výrazný
vplyv smerom do budúcnosti, a teda nezostávajú iba v intenciách pôvodného konkrétneho
prípadu. V súlade so zásadou právnej istoty by mal, ba až musí sudca aplikáciou rovnakého
zákona v obdobných prípadoch dospieť k rovnakému záveru. Legislatívna kvalita zákonov je
však spochybňovaná, v praxi vznikajú obavy z rozdielnych rozhodnutí v podobných veciach,
a obavy o objektivite súdneho rozhodnutia.
„Právna norma nie je dokonalá, upresňuje sa, ba priam mení s každým
4
rozhodnutím.“. Z tohto dôvodu by sa dalo zjednodušene povedať, že u právnych noriem,
ktoré sú formulované jednoznačne, je význam judikatúry zanedbateľný. Väčšinou však
právne normy nie sú dostatočne konkrétne, a tým vzniká možnosť judikatúry dotvárať právo.
Záverom by sa dalo povedať, že samotná legislatíva vytvára predpoklady pre postupné
posilňovanie vplyvu judikátov a judikatúry.
V ďalšom rozhodnutí Ústavný súd SR konštatoval, že „aj keď právne závery
všeobecných súdov obsiahnuté v rozhodnutiach vo veci samej nemajú charakter
precedensu, ktorý by ostatných sudcov rozhodujúcich v obdobných veciach zaväzoval
rozhodnúť identicky, protichodné právne závery vyslovené v analogických prípadoch
1

DVOŘÁK, T.: Neplatnost uznesení valné hromady kapitálových obchodních společností po
novele obchodního zákonníku, Bulletin advokace 5/2001
2
PRUSÁK, J.: Teória práva. Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty Univerzity
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neprispievajú k naplneniu hlavného účelu princípu právnej istoty, ani k dôvere v spravodlivé
5
súdne konanie.“. Samotní sudcovia v rámci vlastnej právnej argumentácie čerpajú
z judikatúry. „Podporná argumentácia súdnymi rozhodnutiami, resp. právnymi vetami v nich
6
obsiahnutými, nie je v podaniach právnikov ničím nezvyčajným.“. Na druhej strane sudcovia
pri odkazovaní na judikáty musia pristupovať s náležitou pozornosťou a rozvážnosťou, aby
judikátom nepriznávali rovnakú alebo v niektorých prípadoch dokonca väčšiu právnu silu ako
všeobecne záväzným právnym predpisom, a mali by dôsledne posudzovať, či ide o skutkovo
podobný resp. odlišný prípad obsiahnutý v rozsudku.
Východiskom pre takýto postup je opäť rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktoré
uvádza, že „napriek skutočnosti, že v právnom poriadku Slovenskej republiky rozhodnutia
všeobecných súdov vo veci samej nezaväzujú ostaných sudcov rozhodnúť analogicky
v podobných prípadoch, taká situácia, keď súdy v druhovo rovnakej veci rozhodujú
protichodným spôsobom, podkopáva efektivitu fungovania systému spravodlivosti a neguje
jeho elementárny a základný predpoklad, ktorým je požiadavka, aby sa o rovnakých veciach
7
rozhodovalo rovnakým spôsobom.“.
„Jednotnosť a predvídateľnosť súdneho rozhodovania sa stali súčasťou práva na
súdnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a práva na spravodlivý proces podľa čl. 6
8
ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd.“.
Judikatúra európskeho súdneho dvora je rozhodovacou praxou Súdneho dvora
Európskej Únie, ktorú vytvárajú rozhodnutia tohto súdu v jednotlivých preskúmavaných
záležitostiach. Európsky súdny dvor je jedným z orgánov Európskej Únie, na ktorý členské
štáty preniesli určité rozhodovacie právomoci, a tak rozhoduje spory medzi vládami
členských štátov a európskymi inštitúciami a prejednáva žaloby jednotlivcov či organizácii
proti inštitúciám Európskej Únie. Európsky súdny dvor tiež dohliada, aby členské štáty
dodržiavali európske právo a preskúmava aj súlad právnych aktov vydávaných inštitúciami
Európskej Únie so zakladajúcimi zmluvami Európskej únie.
Judikatúra európskeho súdneho dvora má pritom najmä zabezpečovať jednotný
výklad práva Európskej Únie a tak aj jeho rovnaké uplatňovanie v jednotlivých členských
štátoch. Judikatúra Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo svojich rozhodnutiach
stanovila prednosť komunitárneho práva pred zákonmi aj ústavami členských štátov.
Európskym súdnym dvorom je upravená povinnosť súdov členských štátov prednostnej
aplikácie komunitárneho práva. Súdy členských štátov sú akoby povinné ignorovať
ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami komunitárneho práva.
Zároveň pri aplikácii komunitárnych predpisov sú súdy členských štátov v niektorých
prípadoch povinné ísť nad rámec vnútroštátnych procesných predpisov.
3

UZNESENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
Nakoľko možnosti a miera vplývania súdov na podnikanie kapitálových spoločností je
samostatnou obsiahlou témou, tento príspevok sa ďalej zameriava na zásahy súdov –
rozhodovanie o neplatnosti uznesení valného zhromaždenia spoločnosti s ručením
obmedzeným.
Právoplatné rozhodnutie súdu vo veciach neplatnosti uznesenia valného
zhromaždenia je podľa § 131 ods. 5 ObZ záväzné pre každého. Význam súdnych rozhodnutí
teda presahuje význam rozhodovaní a rozhodnutí sporov medzi jednotlivými subjektami. Na
uvedené majú markantný vplyv rozhodnutia Najvyššieho súdu SR a tiež rozhodnutia
Najvyššieho súdu ČR, ktoré sa bezpochyby stali základom pre výklad ustanovení
Obchodného zákonníka, Občianskeho súdneho poriadku, Občianskeho zákonníka a ďalších,
5
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v nadväznosti na čo sa mnohé tzv. judikované názory stávajú základom pozitívnej právnej
úpravy.
O samotnom charaktere uznesení valného zhromaždenia prebiehajú rôznorodé
diskusie, či sa uznesenie valného zhromaždenia považuje za právny úkon. Skutočnosť, že
právna úprava Obchodného zákonníka v § 131 obsahuje úpravu „neplatnosti uznesení
valného zhromaždenia“ podľa právneho názoru Pelikánovej jednoznačne poukazuje na to,
že uznesenia valného zhromaždenia sa považujú za právne úkony, cit. „...nemá totiž zmysel
9
hovoriť o neplatnosti púheho rozhodnutia..., neplatný môže byť právny úkon...“.
Existujú aj právne názory, že ustanovenie § 131 ObZ neupravuje absolútnu ani
relatívnu neplatnosť právnych úkonov, keďže uznesenie valného zhromaždenia nie je
právnym úkonom. Žaloba podľa § 131 ObZ je jediným právnym prostriedkom, ktorým sa
možno dovolať neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia - uvedené stanovisko zaujal
Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku z 21. októbra 1999, sp. zn. 4 Obdo 22/98
a obdobný názor zaujíma aj judikatúra Najvyššieho súdu ČR.
„Nič nebráni tomu, aby sa ktokoľvek, kto osvedčí právny záujem mohol dovolať
určovacou žalobou neplatnosti tých častí spoločenskej zmluvy, ktoré sa v dôsledku
10
uznesenia valného zhromaždenia dostali do rozporu s kogentnými ustanoveniami zákona.“.
Súdna prax sa napokon viac priklonila k druhému uvedenému názoru, že uznesenie
valného zhromaždenia nie je právnym úkonom, nakoľko nespĺňa pojmové znaky takéhoto
právneho inštitútu. Valné zhromaždenie v mene obchodnej spoločnosti nie je oprávnené
alebo spôsobilé robiť v mene spoločnosti právne úkony, nakoľko táto činnosť prislúcha len
štatutárnym orgánom resp. v zákone uvedeným osobám.
Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia ako takého musí byť deklarovaná
súdom, táto neplatnosť potom nastáva ex tunc. Ak návrh na takého rozhodnutie v zákonom
ustanovenej lehote daný nie je, považuje sa takéto uznesenie za platné, t.j. dochádza ku
konvalidácií vád uznesenia.
Za ničotné uznesenie valného zhromaždenia je možné považovať také rozhodnutie,
ktorým sa rozhodlo o záležitosti nepatriacej do pôsobnosti valného zhromaždenia, takéto
rozhodnutie nemôže mať žiadne právne účinky, aplikácia § 131 ObZ sa nepoužije.
Na druhej strane uznesenia valného zhromaždenia, ktoré boli prijaté v inej podobe,
ako sa ich subjekt dovoláva podliehajú aplikácii § 131 ObZ.
Aktívne legitimovaným na podanie návrhu na určenie neplatnosti uznesenia valného
zhromaždenia je každý spoločník, konateľ, likvidátor, správca konkurznej podstaty,
vyrovnávací správca alebo člen dozornej rady, ak je toto uznesenie v rozpore so zákonom,
spoločenskou zmluvou alebo so stanovami. Rovnaké právo má aj bývalý spoločník alebo
konateľ, ak sa ho uznesenie valného zhromaždenia týka. Oprávnené osoby musia
preukázať, že uznesenie valného zhromaždenia je v rozpore so spoločenskou zmluvou,
stanovami alebo zákonom.
Súd môže na návrh spoločníka určiť neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia, len
ak porušenie zákona, spoločenskej zmluvy alebo stanov mohlo obmedziť jeho práva. Práva
spoločníka nemusia byť priamo porušené alebo obmedzené, ale stačí aj samotná možnosť,
že môžu byť obmedzené. Vyššie uvedené právo však zanikne, ak ho oprávnená osoba
neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia (objektívna lehota)
alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohla o uznesení
dozvedieť (subjektívna lehota). Márnym uplynutím 3 mesačnej lehoty právo zaniká, pričom
uvedená lehota je lehotou hmotnoprávnou, t.j. žaloba musí byť doručená na súd najneskôr
v posledný deň lehoty, podanie žaloby na poštovú prepravu v posledný deň lehoty nie je
postačujúce. Uplynutím zákonom stanovenej lehoty aktívne legitimovaným osobám, nie je
možné iným spôsobom domáhať sa určenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia.
Žalobou je možné napadnúť nielen uznesenie valného zhromaždenia, avšak aj
rozhodnutia prijaté mimo valného zhromaždenia, alebo rozhodnutie jediného spoločníka
vykonané pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia. Vecná príslušnosť v týchto
9
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konaniach je daná podľa § 9 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku okresným súdom, pre
určenie miestnej príslušnosti okresného súdu je rozhodujúcim sídlo spoločnosti. Ustanovenie
valného zhromaždenia sa považuje za platné až do okamihu rozhodnutia súdu o jeho
neplatnosti.
V konaní konajú za spoločnosť konatelia; ak sú však účastníkmi konania sami
konatelia, zastupuje spoločnosť určený člen (členovia) dozornej rady. Ak žalujú tak konatelia,
ako aj členovia dozornej rady, alebo ak nie je dozorná rada zriadená, určí zástupcu
spoločnosti valné zhromaždenie. Ak tak neurobí do troch mesiacov od doručenia žaloby
spoločnosti, ustanoví súd spoločnosti opatrovníka.
Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti sa netýka práv
nadobudnutých v dobrej viere tretími osobami. V pochybnostiach platí, že tretie osoby
nadobudli práva v dobrej viere. Jedná sa o ochranu práv tretích osôb, ktoré stoja mimo
spoločnosti v prípade, že tieto sú dobromyseľné. Preukazovanie dobrej viery v súdnom
konaní môže byť náročné, nakoľko ide o subjektívny predpoklad.
Zásada ochrany dobrej viery tretích osôb je podstatná aj z pohľadu vykonávania
zápisu údajov do obchodného registra registrovým súdom, ktorý návrh na zápis skúma len
z pohľadu splnenia formálnych predpokladov. Ak na základe napadnutého uznesenia
valného zhromaždenia už došlo k zápisu údajov do obchodného registra, právoplatnosťou
rozsudku súdu o jeho neplatnosti dôjde k zániku práv a povinností vzniknutých z tohto
uznesenia ex tunc, stav zapísaný v obchodnom registri teda nezodpovedá skutočnému
stavu. Súd v takýchto prípadoch môže rozhodnúť o navrátení do pôvodného stavu, t.j. do
stavu pred zápisom údajov vyplývajúcich z neplatného uznesenia valného zhromaždenia.
4

VÝBER Z JUDIKATÚRY TÝKAJÚCI SA NEPLATNOSTI UZNESENÍ VALNÉHO
ZHROMAŽDENIA
4.1 Nedoručenie pozvánky na valné zhromaždenie
Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. Obdo V 70/2003 ohľadom nedoručenia
pozvánky na valné zhromaždenie - ustanovenie § 129 ObZ je čiastočne kogentné, lehota na
zvolávanie valného zhromaždenia je ustanovená minimálne na 15 dní, ktorá v danom
prípade spoločenskou zmluvou nebola upravená. Na zvolanie valného zhromaždenia bola
potrebná forma písomnej pozvánky. V prípade, keď sa valné zhromaždenie zvoláva
písomnou pozvánkou, mala by 15-dňová lehota plynúť až od doručenia pozvánky
spoločníkovi a nie od odoslania spoločnosťou, aj keď zákon nie je tak presný, aby ustanovil
plynutie lehoty na zvolávanie valného zhromaždenia.
Zmyslom právnej úpravy, týkajúcej sa zvolania valného zhromaždenia, je ochrana
záujmov spoločníkov v tom, aby každý z nich mal reálnu možnosť zúčastniť sa valného
zhromaždenia a uplatniť svoje základné právo. Predovšetkým sa tak má zabezpečiť, aby
spoločník mal možnosť v primeranej lehote sa dozvedieť o konaní valného zhromaždenia,
rozhodnúť, či sa ho zúčastní. Nemal by však mať možnosť práve neprevzatím pozvánky na
valné zhromaždenie brániť chodu spoločnosti. Dôsledky formálnych vád pri zvolávaní
valného zhromaždenia z hľadiska vplyvu na platnosť valným zhromaždením prijatých
uznesení treba posudzovať podľa toho, či v konkrétnom prípade mali, alebo mohli mať
negatívny vplyv na možnosť uplatnenia práva niektorého zo spoločníkov.
V prípade, ak písomná pozvánka bola zaslaná spoločníkovi v súlade so spoločenskou
zmluvou na ním udanú adresu jeho bydliska tak, aby ju spoločník dostal v určenej lehote
pred konaním valného zhromaždenia, aj keď si zásielku v odbernej lehote nevyzdvihol,
uložením zásielky na pošte sa pozvánka dostala do dispozície spoločníka, čím bol naplnený
11
postup pre zvolávanie valného zhromaždenia upravený spoločenskou zmluvou. Súd
v danom prípade nepovažoval za relevantné, či sa spoločník v čase uloženia zásielky
zdržiaval v mieste doručovania, pretože na doručovanie pozvánky sa nevzťahujú
ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku o doručovaní zásielok odosielaných súdom.
Takýmto a podobným situáciám sa dá predísť iba podrobnou úpravou dôsledkov
nedoručenia pozvánky, resp. odmietnutia jej prevzatia v spoločenskej zmluve, avšak
s ohľadom na skutočnosť aby nedochádzalo k zneužívaniu práv spoločníkov, ale aby ani
11
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práva spoločníkov neboli obmedzované, keď sa napr. zašle pozvánka v čase, keď sa
spoločník na adrese svojho bydliska zjavne nezdržiava.
4.2 Chýbajúci bod programu
Skutočnosť, že valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným rozhodlo
o vylúčení spoločníka zo spoločnosti, hoci v písomnej pozvánke takýto bod programu nebol
uvedený a nebol ani dodatočne zaradený do programu so súhlasom všetkých spoločníkov,
zakladá bez ďalšieho dôvod na určenie neplatnosti takéhoto rozhodnutia súdom.
Z ustanovenia § 121 ods. 1 ObZ vyplýva možnosť, aby si spoločníci spoločnosti
s ručením obmedzeným v spoločenskej zmluve dohodli, že valné zhromaždenie môže uložiť
jej spoločníkom povinnosť prispieť na úhradu strát spoločnosti peňažným plnením nad rámec
ich vkladu. Pre prípad, že by spoločník takúto povinnosť nesplnil, a to ani v dodatočnej lehote
napriek výzve pod hrozbou vylúčenia, zákon umožňuje spoločnosti postupovať rovnako ako
pri omeškaní spoločníka s platením vkladu, teda valné zhromaždenie môže rozhodnúť
o vylúčení spoločníka spoločnosti. Keďže ide o závažné rozhodnutie, je namieste
požiadavka, aby rokovanie o vylúčení spoločníka bolo uvedené v písomnej pozvánke, ako
samostatný bod programu, resp. môže byť zaradené do programu až priamo na valnom
zhromaždení, ale potom iba so súhlasom všetkých spoločníkov. V danom prípade –
Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 Obo 154/2002, súd podmienil platnosť
rozhodnutia o vylúčení spoločníka vopred oznámeným samostatným bodom programu.
4.3 Zmena sídla obchodnej spoločnosti
V zmysle Rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 M Obdo V 7/2008 zmena sídla
obchodnej spoločnosti je vždy zmenou spoločenskej zmluvy. Preto ak je rozhodovanie
o zmene spoločenskej zmluvy zákonom alebo spoločenskou zmluvou zverené do pôsobnosti
valného zhromaždenia, na prijatie rozhodnutia o zmene sídla je potrebný súhlas aspoň
dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčila vyšší
počet hlasov.
V danom prípade jeden zo spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným využil
svoje oprávnenie vyplývajúce z ustanovenia § 131 ods. 1 ObZ a podal na súd návrh na
určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti. Rozhodnutie valného
zhromaždenia malo byť neplatné z dôvodu chybného hlasovania, keď sa pri sčítavaní hlasov
vychádzalo z nesprávneho celkového počtu hlasov. Podľa konštantnej judikatúry rozhodnutie
o zmene sídla obchodnej spoločnosti je rozhodnutím o zmene spoločenskej zmluvy, pre
prijatie takéhoto rozhodnutia platí, že je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny
všetkých hlasov spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčuje vyššie kvórum. Je nesporné,
že každá zmena sídla spoločnosti sa dotkne práva spoločníka, ktorý s takouto zmenou
nesúhlasí.
4.4 Rozhodnutie o odvolaní konateľa
Ak valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej štatutárnym
orgánom sú traja konatelia s právom konať samostatne, rozhodne o odvolaní jedného z nich
bez toho, aby zároveň vymenovalo nového, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie
o zmene spoločenskej zmluvy. Na jeho prijatie je preto potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej
väčšiny všetkých hlasov spoločníkov (ak spoločenská zmluva neurčuje vyššie hlasovacie
12
kvórum), inak je neplatné.
Navrhovateľka, ktorá podávala návrh na súd na určenie neplatnosti uznesenia
valného zhromaždenia, je spoločníčkou žalovanej spoločnosti, a teda je oprávnenou osobou
na podanie takejto žaloby. Naliehavý právny záujem vyplýva priamo z právneho predpisu, z §
131 ods. 1 ObZ a nie je potrebné preukazovať ho. V čase konania predmetného valného
zhromaždenia mala žalovaná spoločnosť 4 spoločníkov a 3 konateľov, ktorí voči tretím
osobám vystupovali samostatne. V danom prípade sa posudzovala platnosť 2 uznesení
valného zhromaždenia, prvým bolo schválené odvolanie jedného konateľa spoločnosti
12
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a druhým bola upozornená spoločníčka žalovanej spoločnosti na skutočnosť, že sa
nepodieľa na riadení a chode spoločnosti, nevykonáva svoju činnosť pre spoločnosť tak, aby
spoločnosť dosiahla čo najlepšie výsledky, od svojho vstupu do spoločnosti ani raz
spoločnosť nenavštívila, čo ostatní spoločníci považujú za hrubé porušenie povinností
vyplývajúcich zo spoločenskej zmluvy. Ohľadom vytknutia neaktívneho postoja spoločníčke
žalovanej spoločnosti súd zaujal názor, že spoločenská zmluva žalovanej spoločnosti
neupravuje povinnosti spoločníka, porušenie ktorých je spoločnícke vytýkané a nezakotvuje
ani povinnosť osobnej účasti spoločníka na účasti spoločnosti, takže prijaté uznesenie nemá
oporu ani v spoločenskej zmluve, ani v zákone. Rozhodnutie ohľadom odvolania jedného
z konateľov spoločnosti bolo prijaté prostou väčšinou hlasov na valnom zhromaždení
prítomných spoločníkov. V konkrétnom bode schváleného programu valného zhromaždenia,
ktorý je deklarovaný ako zmena spoločenskej zmluvy v časti III. B – Konateľ, spoločenská
zmluva žalovanej spoločnosti obsahuje v tejto časti dohodu spoločníkov pri založení
spoločnosti, že konateľmi budú traja konkrétny konatelia, konajúci samostatne. Odvolanie
konateľa spoločenská zmluva neupravuje. V označenej časti sú menovite označení traja
konatelia. Pokiaľ teda valné zhromaždenie odvoláva ktoréhokoľvek z nich bez náhrady, mení
v tomto bode spoločenskú zmluvu a ak valné zhromaždenie rozhoduje o zmene
spoločenskej zmluvy, na prijatie takéhoto rozhodnutia je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej
väčšiny všetkých hlasov spoločníkov v súlade s § 127 ods. 4 ObZ.
Konanie v predmetnej veci začalo v roku 2001, teda pred účinnosťou novely
Obchodného zákonníka a nového ustanovenia § 141 ods. 3 ObZ, ktoré už danú situáciu
upravuje nasledovne: Ak sa prijme rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu
spoločenskej zmluvy, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene spoločenskej
zmluvy, ak bolo prijaté spôsobom, ktorý sa podľa zákona a spoločenskej zmluvy vyžaduje na
prijatie rozhodnutia o zmene spoločenskej zmluvy. Konatelia sú povinní po každej zmene
spoločenskej zmluvy vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie spoločenskej zmluvy,
za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedajú.
5

ZÁVER
Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia môže spočívať vo formálnych
nedostatkoch pri postupe a spôsobe zvolávania valného zhromaždenia, napr. ak na valné
zhromaždenie neboli pozvaní všetci spoločníci alebo nebola dodržaná lehota na zvolanie
valného zhromaždenia určená zákonom, spoločenskou zmluvou či stanovami. Dôvodom
neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia môže byť tiež obsahový rozpor uznesenia so
zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami, t.j. v prípadoch ak valné zhromaždenie
prijalo rozhodnutie jednoduchou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, hoci sa vyžaduje
na takéto rozhodnutie kvalifikovaná väčšina a pod. K určeniu neplatnosti uznesenia môže
dôjsť aj vtedy, ak prijatím tohto uznesenia došlo k zneužitiu práv spoločníka.
Na záver je potrebné uviesť, že predchádzať prijímaniu neplatných uznesení
valného zhromaždenia perfektným zvolaním valného zhromaždenia, správnym určením
kvóra pre uznášaniaschopnosť a prijatím perfektných uznesení napomáhajú práve súdy
svojou rozhodovacou činnosťou a vydávaním rozhodnutí.
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DOKTRÍNA PRAVIDLA PODNIKATEĽSKÉHO ÚSUDKU V TEÓRII
A PRAXI
Matej Smalik
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor v príspevku analyzuje doktrínu pravidla podnikateľského úsudku, jej fundamentálne
črty a jej uplatňovanie v rámci posudzovania zodpovednosti štatutárneho orgánu za konanie v mene
obchodnej spoločnosti. Autor okrem teoretického aspektov uvedenej doktríny bližšie skúma aj jej
využitie v rámci medzinárodnej i tunajšej súdnej praxe.
Kľúčové slová: Pravidlo podnikateľského úsudku, štatutárny orgán, povinnosť odbornej
starostlivosti, povinnosť lojality, obchodné vedenie, zodpovednosť.
Abstract: The author analyzes the contribution of the business judgment rule doctrine, its
fundamental features and its application in assessing the liability of the statutory authority for acting
on behalf of the company. Besides the theoretical aspects of the doctrine the author also closely
examines its use in the international and the local judicial practice.
Key words: Business judgment rule, a statutory body, duty of care, duty of loyalty, business
management, responsibility.
Štatutárny orgán spoločnosti má v rukách prevažnú časť celkovej koncepcie podnikania
(„biznis plán“) a je aj hlavným posudzovateľom jej rizikovosti. V rámci tejto koncepcie a výkonu
obchodného vedenia sa na jednej strane zohľadňuje zodpovednostný režim a povinnosť konania
štatutára s odbornou starostlivosťou, na druhej strane je štatutárnym orgánom poskytovaná určitá
ochrana a to v podobe predpokladu rizikových podnikateľských rozhodnutí, pričom hodnotenie
týchto podnikateľských rozhodnutí je prenášané na samotné konanie štatutárneho orgánu, ktoré mu
predchádzalo. Každé významné rozhodnutie štatutára je spojené s určitou mierou rizika či neistoty
a preto je pri posudzovaní otázky, či štatutárny orgán konal s odbornou starostlivosťou, nutné
vyhodnotiť situáciu v ktorej predmetné rozhodnutie konateľ spoločnosti prijal. Kvôli preukazovaniu
okolností danej situácie a pre účely určenia hranice prijateľného rizika a vytvorenia priestoru pre
podnikateľský úsudok nachádzame, zatiaľ bohužiaľ iba v zahraničnej judikatúre a zahraničnej
právnej úprave.
Pravidlo podnikateľského úsudku („Business Judgment Rule“) predstavuje doktrínu
uplatňovanú najmä v zahraničných právnych úpravách zodpovednosti štatutárnych orgánov
obchodných spoločností. Pravidlo podnikateľského úsudku dáva konajúcemu orgánu možnosť, aby
(najmä v rámci súdneho konania) preukázal, že v rámci svojho konania v mene spoločnosti a s tým
súvisiaceho rozhodovania v rámci jeho právomoci konal „lege artis“. Pravidlo podnikateľského
úsudku býva niekedy označované ako právo štatutárneho orgánu na omyl, čo však môže
prezumovať negatívne hodnotenie konkrétneho úkonu konateľa spoločnosti. Lepším pojmom by
1
preto podľa Broulíka bolo označenie „právo na neúspešný výsledok“. Doktrína vymedzuje
manévrovací priestor pre štatutárny orgán spoločnosti a funguje ako určitý korektív tlaku, ktorému
štatutárne orgány obchodnej spoločnosti čelia najmä v súvislosti s požiadavkou na ich povinnosť
2
odbornej starostlivosti a povinnosť lojality.
Spomínané pravidlo podnikateľského úsudku má svoje korene v právnom systéme
Spojených štátov amerických, pričom najvýznamnejšiu rolu hrá práve rozhodovacia činnosť súdov

1

BROULÍK,J.: Pravidlo podnikatelského úsudku a riziko. Obchodněprávní revue 6/2012, s. 164,
Bližšie pozri: BROULÍK,J.: Pravidlo podnikatelského úsudku a riziko. Obchodněprávní revue
6/2012, s. 161-167,
2
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v štáte Delaware. Jedná sa o to, že na jednej strane americké zákony a precedentné právo
hovoria, že štatutárne orgány sú voči svojej spoločnosti zaviazané povinnosťou odbornej
starostlivosti. Podľa amerického práva musia uplatniť taký stupeň odbornosti a starostlivosti, akú by
4
za podobných okolností uplatnila primerane rozumná osoba , alebo v niektorých amerických štátoch
dokonca tak, akoby jednala primerane rozumná osoba pri spravovaní vlastných záležitostí.
Porušenie tejto starostlivosti zo strany člena štatutárneho orgánu je označované ako nedbanlivosť
a zakladá zodpovednosť štatutárneho orgánu. Oproti tejto zodpovednosti stojí pravidlo
podnikateľského úsudku, ktoré hovorí, že rozhodnutie člena štatutárneho orgánu pri vedení podniku
nie je napadnuteľné alebo zrušiteľné súdom alebo spoločníkom či akcionárom a že voči členom
štatutárneho orgánu nebude vyvodzovaná zodpovednosť za následky svojich rozhodnutí, za
podmienky, že pri prijímaní týchto podnikateľských rozhodnutí vychádzajú členovia štatutárneho
orgánu z dôveryhodných informácií a že ich prijímajú v dobrej a najpoctivejšej miere tak, aby dané
opatrenie bolo v najvyššom záujme spoločnosti. K výnimkám, ktoré nie sú pravidlom
podnikateľského úsudku chránené patrí podvod zo strany člena štatutárneho orgánu pri prijatí
rozhodnutia, konflikt záujmov alebo iná nezákonnosť alebo pokiaľ nedostatok v rozhodovaní členov
5
štatutárneho orgánu dosiahol úroveň podvodu alebo hrubej nedbanlivosti.
Ako už v rámci právnych doktrín a názorov býva zvykom, ani chápanie pravidla
podnikateľského úsudku nie je v rámci americkej právnej teórie jednotné, pričom existujú dva
základné názorové prúdy (koncepty). Prvý názorový prúd považuje pravidlo podnikateľského
úsudku za určitý zodpovednostný štandard na základe ktorého súdy hodnotia rozhodnutia
štatutárnych orgánov. Toto poňatie je preto chápané ako bližšie vymedzenie štandardu odbornej,
respektíve náležitej starostlivosti u štatutárnych orgánov kapitálových obchodných spoločností, teda
za určité vodítko pri interpretovaní tohto štandardu odbornej starostlivosti. Druhý názor chápe
pravidlo podnikateľského úsudku ako doktrínu upustenia od preskúmavania rozhodnutia
štatutárnych orgánov. Podľa tohto druhého názoru platí, že ak dôjde k naplneniu podmienok
doktríny podnikateľského úsudku pri rozhodovaní štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti,
6
k súdnemu preskúmavaniu rozhodnutí štatutárnych orgánov vôbec nedochádza.
7
Broulík uvádza, že ani pri samotnom vymedzení podmienok podnikateľského úsudku
8
nepanuje zhoda. S odvolaním sa na názor amerického právneho vedca Allena je zrejmé, že
pravidlo podnikateľského úsudku má svoje korene v americkej judikatúre, ktorá je v rámci
jednotlivých štátov nejednotná a neharmonizovaná. Medzi súdmi jednotlivých štátov nepanuje
zhoda ohľadom základných definičných znakov, ktoré musí určité rozhodnutie napĺňať, aby bolo
„pokryté“ pravidlom podnikateľského úsudku. Zhodné tvrdenia v rámci judikatórneho posudzovania
splnenia podmienok pravidla podnikateľského úsudku môžeme nájsť v tom, že všetky súdy budú pri
vymedzovaní pravidla podnikateľského úsudku súhlasiť s tým, že štatutárne orgány obchodných
spoločností nezodpovedajú za poctivé chyby v rozhodovaní. Väčšina z nich však zároveň
9
nepripúšťa nedbanlivosť osôb, ktoré rozhodnutie prijímajú.
10
Pravidlom podnikateľského úsudku sa bližšie zaoberal Hinsey , ktorý v rámci svojho
príspevku vo Washington Law Review vymedzil podľa neho základné prvky pravidla
11
podnikateľského úsudku :

3

LASÁK,J.: Akciová společnosť na prahu rekodifikace: základní novinky. Obchodněprávní revue
2/2012, s. 46,
4
„Reasonably prudent person.“
5
VÍTEK, J.: Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností. Praha: Wolters Kluwer ČR,
2012. s.219,
6
BAINBRIDGE,S.M. The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine. Vanderbilt Law Review.
2004, č.1, s.87
7
BROULÍK,J.: Pravidlo podnikatelského úsudku a riziko. Obchodněprávní revue 6/2012, s. 161-167,
8
ALLEN,W.T.: The Corporate Director´s Fiduciary Duty of Care and The Business Judgment Rule.
In HOPT, K. A kol. Comparative Corporate Governance – The State of the Art and Emerging
Research. Oxford: Claredon Press, 1998, s.315
9
CLARK, R. C. Firemní právo. VICTORIA PUBLISHING, a. s., Praha, 1998, s. 174.
10
HINSEY, J. Business Judgment and the American Law Institute's Corporate Governance Project:
the Rule the Doctrine and the Reality. George Washington Law Riview. 1984, č. 4&5, s. 610.
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a)
b)
c)
d)

absencia vlastného záujmu alebo obchodovania za účelom dosiahnutia vlastných záujmov
na úkor spoločnosti
informované rozhodnutie, ktoré odráža rozumné úsilie (aj v prípade spoľahnutia sa na
odbornú radu tretej osoby) o oboznámenie sa s relevantnými a dostupnými faktami
a skutočnosťami
rozumné presvedčenie, že dané rozhodnutie je v záujme obchodnej spoločnosti
dobrá viera

Predmetom preskúmavania sa teda pri uplatnení pravidla podnikateľského úsudku stáva
postup, na základe ktorého bolo rozhodnutie prijaté. Vzhľadom na skutočnosť, že podnikateľské
riziko zostáva vždy na strane podnikateľa, nejedná sa v prípade zodpovednosti štatutárneho orgánu
o zodpovednosť za výsledok ale zodpovednosť za riadny výkon svojej činnosti ako štatutárneho
orgánu obchodnej spoločnosti. Z môjho pohľadu najvhodnejším prípadom pre priblíženie
posudzovania postupu štatutárneho orgánu bez ohľadu na dosiahnutý ekonomický výsledok
12
spoločnosti je prípad Smith vs. Van Gorkom“ z prostredia angloamerického práva, ktorý bol
riešený Najvyšším súdom amerického štátu Delaware. V tomto prípade šlo o uskutočnenie predaja
akcií spoločnosti Trans-union za cenu 55 dolárov/akcia, pričom členovia správnej rady (štatutárneho
orgánu) spoločnosti Trans-union boli braní na zodpovednosť kvôli tomu, že sa dostatočne
neinformovali o úmysloch predsedu správnej rady spoločnosti Trans-union, Jeronyma van Gorkoma,
ktorý tento predaj navrhol a najmä za to, že sa nesnažili dôkladne preštudovať podmienky celej
transakcie. Členovia správnej rady o celej transakcii rozhodli na základe dvadsať minútového
prejavu svojho predsedu Van Gorkoma na mimoriadnej schôdzi správnej rady, podrobne
nepoznajúc obsah zmlúv, ktoré im boli predložené na tejto schôdzi, pričom sa nedotazovali
podrobností jednotlivých im predložených zmlúv. Z dokazovania taktiež vyplynulo, že členovia
správnej rady sa u svojho predsedu žiadnym spôsobom neinformovali, na základe akých
skutočností dospel k názoru, že sa jedná o prijateľnú cenu za akcie spoločnosti. Vzhľadom na
vyššie uvedené sa v tomto prípade neuplatnilo pravidlo podnikateľského úsudku, a to práve kvôli
nedostatočnej informovanosti členov správnej rady. Chyba členov správnej rady nespočívala
v rozhodnutí samotnom, ale v adekvátnosti informačného základu, na základe ktorého dospeli
k svojmu konečnému rozhodnutiu. V rozsudku delawarského súdu bolo ďalej uvedené, že členovia
správnej rady zastupujú záujmy svojich akcionárov, a ako štatutárny orgán spoločnosti majú
povinnosť chrániť ich záujmy. Členovia správnej rady boli nakoniec súdom posúdení ako
„neospravedlniteľne nedbanliví“ pri schvaľovaní tejto transakcie, keďže celé rokovanie o tomto
obchode bolo ukončené v priebehu dvoch hodín.
V tomto prípade sa však vyskytol aj veľmi zaujímavý, síce menšinový, no podľa môjho
názoru opodstatnený názor niektorých sudcov delawarského súdu. Tento menšinový názor sa
zakladal na skutočnosti, že sa správna rada informovala adekvátnym spôsobom, a vzhľadom na to
boli jej členovia chránení pravidlom podnikateľského úsudku. Pravidlo podnikateľského úsudku
chráni tých členov správnej rady, ktorí konajú v dobrej viere, sú adekvátne informovaní a ktorá
nemajú žiadny osobný záujem na danej transakcii. Za týchto okolností nie je člen správnej rady
zodpovedný za dôsledky svojho rozhodnutia a to v prípade, že jeho rozhodnutie nepostráda riadny
informačný základ. Pravidlo podnikateľského úsudku preto následne pre člena správnej rady
prestavuje akýsi „bezpečný prístav“ (safe harbour), pretože poskytuje členom správnej rady
pomerne veľkú voľnosť pri rozhodovaní o otázkach v mene spoločnosti. Sudcovia, ktorí mali tento
menšinový názor následne prehlásili, že netreba zabúdať na osobitosti „sveta podnikateľov“ a to
najmä v USA. Vyjadrili sa, že pri prijímaní rozhodnutia pôsobili ako profesionálni odborníci a nie ako
obyčajné figúrky. Naviac argumentovali skutočnosťou, že v konečnom dôsledku mohlo byť

11

Ním určené znaky sa podľa môjho názoru miere prekrýajú s konceptom odbornej starostlivosti
štatutárneho orgánu kapitálovej obchodnej spoločnosti v pomerne veľkej miere, na základe čoho sa
prikláňam k tvrdeniu, že pravidlo podnikateľského úsudku je bližšou špecifikáciou pojmu odbornej
starostlivosti štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti.
12
Dostupné na :
http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2763&context=fss_papers

387

13

rozhodnutie správnej rady aj správne. Podľa ich názoru sa pri uskutočňovaní obchodných
transakcií vo všeobecnosti stretávame s dvomi protipólmi, vnímaním reality prostredníctvom
podnikateľov a obchodníkov a vnímaním reality zo strany právnikov (sudcov). Podnikatelia sa
pohybujú v neistej rizikovej oblasti podnikania s obmedzeným časovým priestorom, počas ktorého
musia prijať zásadné rozhodnutia. Musia sa rozhodnúť pre jednu alebo druhú ponúkanú cestu, a to
na základe úvah, ktoré nie sú vždy adekvátne premyslené a taktiež ktoré nie sú podložené takým
množstvom informácií, ako by bolo potrebné. Sudcovia vnímajú realitu iným spôsobom a to na
základe dôkazov, ktoré sú mu obomi stranami predložené, pričom s odstupom času je veľmi ťažké
dokázať skutočný stav veci, pokiaľ nie je podrobne písomne zachytený v príslušnej dokumentácii.
V konečnom dôsledku môžeme konštatovať, že správnej rade museli byť poskytnuté vyvážené
a komplexné informácie o aspektoch, ktoré sú relevantné pri takýchto druhoch rozhodnutí.
V prípade, že členovia správnej rady nemajú tieto informácie k dispozícii pred zasadnutím
správnej rady, sú povinní ich posúdiť počas zasadania správnej rady, pričom za účelom takejto
kontroly im musí byť daný aj príslušný časový priestor. Členovia správnej rady spoločnosti Transunion boli teda uznaní za zodpovedných za porušenie svojej povinnosti konať s odbornou
starostlivosťou, aj keď v konečnom dôsledku ich rozhodnutie bolo správne. Základnou vecou
posudzovanou v tomto prípade je postup členov správnej rady a to aj v prípadoch, kedy tento
postup viedol k rozhodnutiu, ktoré vo svojej podstate mohlo byť správne. Členovia správnej rady
(štatutárneho orgánu) teda zodpovedajú za riadny výkon svojej funkcie, nie za výsledok. Aj keď
rozhodnutie v tomto prípade Smith vs Van Gorkom býva angloamerickými právnymi teoretikmi
označované ako kontroverzné, jeho podstatou je, že pravidlo podnikateľského úsudku spočíva v
dostatočne podloženom rozhodnutí zo strany štatutárneho orgánu. Informačná povinnosť je jedným
z aspektov odbornej starostlivosti, preto bolo delawarským súdom konštatované, že pojem „hrubá
nedbanlivosť“ je tým správnym kritériom pre určenie, že rozhodnutie správnej rady nebolo
podložené. Mimo Spojených štátov amerických sa pravidlo podnikateľského úsudku aplikuje aj vo
Veľkej Británii, kde je obdobne ako v USA prijatý doktrinálny výklad, ktorý následne súdy aplikujú
v praxi.
Pravidlo podnikateľského úsudku však nemusí vyplývať iba zo sudcovského práva.
14
15
Pre jeho zakotvenie v zákonnej forme sa už uchýlilo Nemecko , Austrália a v neposlednom rade
uvediem Českú republiku, ktorej „najčerstvejšiu“ zákonnú právnu úpravu pravidla podnikateľského
úsudku bližšie rozoberiem. S účinnosťou od 1.1.2014 nadobudol účinnosť zákon o obchodních
korporacích, ktorý v § 51-53 stanovuje základné východiská pre posudzovanie pravidla
podnikateľského úsudku v rámci českého právneho poriadku. Jedným z problémov, s ktorým sa
museli zákonodarcovia v Českej republike zaoberať boli otázky podnikateľského rizika pri činnosti
štatutárnych orgánov obchodných spoločností, keďže v dnešnej dobe nemožno mať pochybnosti
o tom, že kalkulované, racionálne a informované riziko je v obchodných vzťahoch bežnou praxou.
16
Zákon o obchodních korporacích stanovuje, že starostlivo a s potrebnými znalosťami koná
ten, kto mohol pri podnikateľskom rozhodovaní v dobrej viere rozumne predpokladať, že
koná informovane a v obhájiteľnom záujme obchodnej spoločnosti. To však neplatí, pokiaľ
takéto rozhodovanie nebolo vykonané s potrebnou loajalitou. Dôvodová správa k tomuto
ustanoveniu pripomína, že povinnosť štatutárnych orgánov oprávnených konať za spoločnosť ostala
zachovaná. Dôvodová správa uvádza, že v nadväznosti na zahraničnú právnu úpravu sa v tomto
ustanovení zavádza pravidlo podnikateľského úsudku, ktoré dáva možnosť konajúcemu orgánu aby
preukázal, že v rámci rozhodovania konal „lege artis“ a teda nenesie zodpovednosť za prípadnú
ujmu, aj keby ju v ekonomickom zmysle spôsobil. V závere český zákonodarca konštatuje, že ak je
celková koncepcia fungovania spoločnosti založená na zmluvách s neistým výsledkom, nie je
13

Akcie spoločnosti boli predané za cenu o 39% vyššiu, než cena za ktorú sa tieto akcie
obchodovali na burze.
14
§ 93 nemeckého akciového zákona hovorí o tom, že k porušeniu povinnosti (konať so
starostlivosťou svedomitého a obchodného vedúceho) nedôjde vtedy, pokiaľ členovia
predstavenstva môžu pri podnikateľskom rozhodnutí rozumne predpokladať, že konali na základe
primeraných informácií v prospech spoločnosti.
15
§ 180 zákona o korporáciách (Corporations Act 2001), dostupný na
http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/ca2001172/s180.html
16
§ 51, ods.1 zákona o obchodních korporacích
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možné od profesionálneho manažmentu požadovať, aby niesol všetky rizika svojho konania, najmä
tie, ktoré nemôže ovplyvniť. V prípade novej českej úpravy zodpovednosti štatutárnych orgánov je
teda podmienka uplatnenia pravidla podnikateľského úsudku vyslovene naviazaná na povinnosť
loajality.
Môžeme skonštatovať, že test pravidla podnikateľského úsudku je v rámci českej úpravy
trojprvkový, a v rámci tohto testu sa skúma či štatutárny orgán konal v i) dobrej viere, ii) mohol
rozumne predpokladať, že koná informovane a iii) mohol rozumne predpokladať, že koná
v obhájiteľnom záujme obchodnej spoločnosti. Absencia potrebnej loajality má zabrániť zneužívaniu
pravidla podnikateľského úsudku, loajalita preto vystupuje ako korektív „business judgment rule“.
Porušenie povinnosti loajality nemožno zhojiť obhajobou konajúceho, že konal s naplnením znakov
17
pravidla podnikateľského úsudku. Členovia štatutárnych orgánov spoločností by však samozrejme
v súlade s doktrínou nemali podstupovať riziko, ktoré by pre samotnú spoločnosť bolo neúmerne
18
veľké, teda neprijateľné. Teória rozhodovania používa v tejto súvislosti pojem riziková kapacita ,
19
ktorou sa rozumie najvyššia finančná strata, ktorú je spoločnosť schopná prežiť. Prijateľné riziko je
určené ako výška straty, ktorú je spoločnosť v rámci svojej rizikovej kapacity ochotná prijať.
Samotné rozhodnutie o veľkosti prijateľného rizika je významným strategickým rozhodnutím
spoločnosti a bude závisieť aj od požiadaviek spoločníkov spoločnosti. Samotný negatívny dôsledok
pre spoločnosť sám o sebe nemusí nutne nasvedčovať záveru, že konkrétny funkcionár alebo orgán
spoločnosti nekonal pri výkone svojej pôsobnosti s náležitou starostlivosťou. Rozhodnúť sa pre
uzavretie určitej zmluvy znamená predovšetkým rozhodovať sa v reálnom čase a na základe reálne
dostupných informácií. Každý „manažér“ v určitej funkcii je povinný postupovať pri svojom
rozhodnutí profesionálne. Ak sa preukáže, že si v rozsahu primeranom určitej rozhodovacej situácie
potrebné informácie zabezpečil, zodpovedne ich vyhodnotil a v obchodnom vedení konal
racionálne, so zreteľom na záujmy spoločnosti a bez postranných úmyslov, bez preferovania
vlastných záujmov, nie je na mieste obviňovať člena štatutárneho orgánu z toho, že spoločnosti
20
vznikla strata.
21
Aj keď profesor Eliáš proklamoval, že doktrína pravidla podnikateľského úsudku už
v rámci českého právneho povedomia existovala, nebola až do prijatia zákona o obchodních
korporacích legislatívne vyjadrená, pričom judikatúra v tejto oblasti je zatiaľ rozvinutá iba na základe
niekoľkých rozhodnutí Najvyššieho súdu Českej republiky, ktorých bližšie priblížim dva. Jedným
z takýchto rozhodnutí, kde môžeme badať náznaky uplatnenia doktríny pravidla podnikateľského
úsudku je rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky, pod spisovou značkou 29 Cdo
4276/2009 zo dňa 30.marca 2011, ktoré v odôvodnení rozhodnutia uvádza, že „neuplatnenie a
nevymáhanie pohľadávok spôsobom ustanoveným zákonom nemusí byť samo o sebe porušením
povinnosti konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným konať s odbornou starostlivosťou. Pre
úvahu, či je konateľ povinný pohľadávky vymáhať je okrem iného významné i posúdenie prípadnej
úspešnosti takého postupu a reálnosti vymoženia týchto pohľadávok. V prípade dlžníka, ktorý
zjavne nie je schopný svoje záväzky splniť ani čiastočne, po prípade v situácii, kedy samotná
spoločnosť nie je schopná preukázať svoje tvrdenie ohľadom vzniku, výšky a trvania pohľadávky,
samozrejme za podmienky, že by takýto stav spôsobil sám konateľ. Inými slovami to, či bude
konateľ pohľadávky spoločnosti vymáhať je vecou jeho úvahy v rámci obchodného vedenia, ktoré
musí byť vykonané s ohľadom na všetky okolnosti.“
Najvyšší súd teda síce vychádzal z príslušných ustanovení vtedy platného českého
Obchodného zákonníka, no v rámci jeho argumentácie je zjavne „cítiť“ uplatnenie pravidla
podnikateľského úsudku, ktorý ešte v tom čase nebol legislatívne zachytený a existoval iba v rámci
právnej doktríny. Rozhodnutia s prvkami uplatnenia pravidla podnikateľského úsudku môžeme
17

KOŽIAK,J.: Pravidlo podnikatelského úsudku v návrhu zákona o obchodních korporacích (a
zahraničních právních úpravách). Obchodněprávní revue. 2012, č.4, s.108-113,
18
Risk capacity
19
HNILICA,J., FOTR,J.: Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním
rozhodování. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, s.84
20
HAVEL, B. Synergie péče řádneho hospodáře a podnikatelského úsudku. Právní rozhledy, 2007,
č.11, s.416,
21
ELIÁŠ,K. K některým otázkám odpovědnosti reprezentantů kapitálových společností. Právník,
1999,č.4, s.298,
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badať aj v ďalších rozhodnutiach Najvyššieho súdu Českej republiky, konkrétne v trestnoprávnych
22
konaniach.
23
V ďalšom prípade sa Najvyšší súd zaoberal trestnou zodpovednosťou niekoľkých členov
predstavenstva, ktorí mali porušiť povinnosť odbornej starostlivosti nevýhodným predajom akcií.
Najvyšší súd hovorí o tom, že odborná starostlivosť nepochybne zahŕňa aj starostlivosť o majetok
akciovej spoločnosti nielen v tom zmysle, aby na jej majetku nevznikla škoda úbytkom či
znehodnotením, ale taktiež aby bol majetok spoločnosti zhodnocovaný a rozmnožovaný
v maximálnej možnej miere, aká je momentálne dosiahnuteľná. Takýto prístup súdu, ktorý by
považoval akékoľvek rozhodnutie, ktoré neprináša „zhodnocovanie a rozmnožovanie majetku
v maximálnej možnej miere“ za porušenie odbornej starostlivosti, by nútila sudcu, aby rozhodoval už
vybavený informáciami, ktoré v okamihu prijatia rozhodnutia členom predstavenstva známe neboli.
Najvyšší súd však ďalej dopĺňa, že je síce nepochybné, že predstavenstvo akciovej spoločnosti
musia pri rozhodovacom procese zohľadniť množstvo rôznych okolností, pričom aj za maximálnej
informovanosti nemožno požadovať stopercentnú správnosť a bezchybnosť akéhokoľvek
rozhodnutia. Ako je však z konkrétnych skutkových zistení zrejmé, v posudzovanom prípade
obvinení uprednostnili svoje finančné záujmy, resp. záujmy ďalších osôb pred dôsledný plnením
svojich povinností v prospech spoločnosti. Nejde teda o to, že rozhodnutie predstavenstva musí byť
stopercentne správne, ale posudzované rozhodnutie je vo svojej podstate v neprospech spoločnosti
a v rozpore so základnými povinnosťami členov predstavenstva. (keďže schválne nebolo vykonané
s potrebnou lojalitou)
24
Nemožno nesúhlasiť s Bělohlávkom , ktorý tvrdí, že v konečnom dôsledku bude pri
posudzovaní pravidla podnikateľského úsudku veľmi dôležitá rozhodovacia prax súdov.
Nezastupiteľnú úlohu budú súdy hrať pri interpretácii všetkých pojmov, s ktorými operuje
ustanovenie § 55 zákona o obchodních korporacích, akými sú napríklad obhájiteľný záujem
obchodnej spoločnosti, potrebné znalosti a informovanosť, v dobrej viere rozumne predpokladať,
potrebná loajalita a podobne, nakoľko zákon tieto pojmy za účelom posudzovania zodpovednosti
nijako nešpecifikuje. Bělohlávek tvrdí, že zákonodarcovi nemožno uprieť snahu o hľadanie
inšpirácie v zahraničných právnych poriadkoch a rozhodnutiach zahraničných súdov, avšak
zákonodarcovi vyčíta, že pravidlo podnikateľského úsudku v súvislosti s odbornou starostlivosťou
prezentuje iba v hrubých rysoch, respektíve iba prostredníctvom pojmov, ktoré nie sú v danej chvíli
definované, pričom kľúčovú úlohu bude opätovne zohrávať rozhodovacia prax súdov. Pravidlo
podnikateľského úsudku teda nie je vecou zákona, ale ide o vec doktríny a najmä vyššie
25
spomínanej judikatúry súdov.
V rámci praktickej skúsenosti súdov s ex post prieskumom konania štatutárnych orgánov
ukázala, že pre súd je mimoriadne obťiažne rozhodúť, či v konkrétnom prípade došlo alebo nedošlo
k porušeniu odbornej starostlivosti. Ako spomínam vyššie, neexistuje žiadne jednoduché objektívne
kritérium posúdenia konania konateľa, teda či konal alebo nekonal s odbornou starostlivosťou.
Konanie v rámci podnikateľských vzťahov je vždy rizikové a podstúpenie primeranej miery
kalkulovaného rizika zo strany štatutárnych orgánov je každodennou realitou. Každý obchod so
sebou nesie určitú mieru rizika a iba z neúspechu konkrétnej transakcie nemožno vyvodiť, že šlo
o porušenie odbornej starostlivosti zo strany konateľa, keďže konateľ spoločnosti vedel, že jeho
konanie môže spoločnosti spôsobiť škodu a vedome toto riziko podstúpil. V iných právnych
odvetviach by pritom takéto konanie mohlo samo o sebe konštruovať vedomú alebo nevedomú
nedbanlivosť danej osoby a teda porušenie požadovanej úrovne starostlivosti. V oblasti
korporátneho práva je ale nutné posúdiť, či toto riziko presahuje primeranú mieru alebo nie.
26
Posudzovanie nedbanlivosti konateľa sa teda značne relativizuje.
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2013, s.344,
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zahraničních právních úpravách). Obchodněprávní revue. 2012, č.4, s.109, ISSN: 1213-5313
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V prípade súdneho prieskumu porušenia povinnosti konať s odbornou starostlivosťou „ex
post“ často dochádza k skreslenému pohľadu na konanie konateľa, preto je potrebné na takéto
konanie nazerať „ex ante“, teda rovnako ako tomu bolo v prípade konateľa, keď o danej skutočnosti
27
rozhodoval. V týchto prípadoch sa konateľ rozhoduje často v krátkom časovom horizonte a na
základe súboru informácií, ktorý je obmedzený. Prílišnou úzkostlivosťou a starostlivosťou pri
rozhodovaní môže zo strany konateľa dôjsť k tomu, že konkrétny obchod sa z takéhoto dôvodu
neuzavrie, čím de facto zníži zisk spoločnosti, ktorý by takýmto spôsobom mohla dosiahnuť. Ďalší
problém môžme vidieť v tom, že sudcovia sú často nedostatočne spôsobilí posúdiť faktické
skutočnosti v rámci korporátneho práva. Sudcovia sú predovšetkým odborníci v právnych otázkach,
no v rámci špecializovaných odborných činností sú približne na rovnakej úrovni ako iné osoby. Je
preto pre nich veľmi ovtiažne posúdiť konkrétne konanie konateľa. Tento problém je do istej miery
eliminovateľný prostredníctvom znalca v danom odbore, č je však pomerne nákladný postup, ktorý
nie vždy prináša očakávané výsledky.
28
V závere si dovolím súhlasiť s Kožiakom , ktorí tvrdí, že k výhodám, ktoré praivdlo
podnikateľského úsudku prináša patrí uľahčenie činnosti súdov, zlepšenie postavenia konateľov
spoločnosti prinášajúc im vyššiu mieru suverenity a prináša ekonomické výhody spoločnosti.
Pravidlo podnikateľského úsudku v niektorých prípadoch uľahčí súdom posudzovanie odbornej
starostlivosti konateľa. „Business judgment rule“ výrazne posilňuje postavenie konateľa spoločnosti
a to v tom prípade, ak konateľ jedná korektným manažérskym spôsobom, čo možno považovať za
veľké plus pre podnikateľské prostredie. Túto skutočnosť vidíme aj z konkrétnej formulácie
ustanovenia o business judgment rule, ktorá hovorí, že sa neuplatní v prípade, že bola porušená
povinnosť lojality konateľa. Štatutár tak má voľnejšie ruky a môže v prvom rade uskutočňovať
činnosť smerujúcu k ekonomickému profitu spoločnosti a nie rozmýšľať nad tým, ako sa čo najlepšie
ochrániť pred možnou zodpovednosťou za rizikové rozhodnutia, v čom môžme vidieť ekonomický
prínos pre spoločnosť, keďže manažér, ktorý je slobný a nezávislý bude častokrát aj efektívnejší.
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ZÁKLADNÉ IMANIE A JEHO FUNKCIE
Jana Šmelková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Základné imanie predstavuje v zmysle zákona peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a
nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. Povinne sa základné imanie vytvára len
v kapitálových spoločnostiach, čo však nevylučuje jeho vytvorenie aj inými spoločnosťami. Jeho
minimálna výška je v prípade jeho obligatórnej existencie determinovaná Obchodným zákonníkom a
pre niektoré subjekty aj ďalšími osobitnými právnymi predpismi. Základné imanie je z účtovného
hľadiska trvalým vlastným zdrojom krytia majetku spoločnosti. Právna teória mu pripisuje garančnú
funkciu, ktorá preukazuje solventnosť spoločnosti voči jej veriteľom. Hlavným cieľom príspevku je
priblíženie skutočného významu základného imania v obchodných spoločnostiach v právnom
poriadku SR.
Kľúčové slová: základné imanie, obchodné spoločnosti, peňažné a nepeňažné vklady, aktíva
a pasíva
Abstract: Basic capital is in accordance with law monetization summary of monetary and nonmonetary contributions of all attendants in the company. Basic capital is developed only in
invesment companies, which does not exclude its creation by other companies. Its minimum height
is determined by the Commercial Code and for some subjects also other specific legislation. Capital
is in terms of accounting sustained Resources covering the company's assets. Scholars have
attributed to it a guarantee feature, which shows the solvency of the company to its creditors. The
main aim of this article is to bring the true meaning of the basic capital in companies in the legal
order of the Slovak Republic.
Key words: basic capital, corporations, monetary and non-monetary contributions, assets and
debts.
Základné imanie je v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len OBZ) peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a
nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. Ide o konkrétnu sumu peňažných
1
prostriedkov, ktorej výška je determinovaná práve OBZ, ale aj osobitnými právnymi predpismi. Táto
suma sa obligatórne zapisuje do Obchodného registra.
Základné imanie vytvárajú pri svojom vzniku povinne kapitálové spoločnosti, a to v
zákonom stanovenej minimálnej výške. Avšak aj v prípade komanditnej spoločnosti, ktorá sa
zaradzuje medzi osobné spoločnosti, môžeme hovoriť o zákonnej povinnosti vytvoriť základné
imanie, jeho výška však nie je učená presnou sumou, ako je to pri kapitálových spoločnostiach, ale
sumou povinného vkladu komanditistov násobenou ich počtom.
Základné imanie je vlastným zdrojom financovania spoločnosti a krytím jej majetkových
zložiek. Z účtovného hľadiska patrí medzi pasíva, zobrazované v účtovnej súvahe na pravej strane,
ktorá zobrazuje, z akých zdrojov spoločnosť nadobudla majetok- aktíva. Uvedenie položky
základného imania na strane pasív účtovnej súvahy je prejavom princípu viazanosti základného
imania v kapitálových spoločnostiach. Prostredníctvom viazanosti základného imania má byť
docielená nezávislosť spoločnosti na skutočnostiach, ktoré by mohli nastať u jednotlivých
spoločníkov a vylúčenie požiadaviek spoločníkov na vrátenie vkladu. Viazanosť bráni rozdeleniu
základného imania medzi spoločníkov za trvania spoločnosti i ľubovoľným zmenám vo výške
základného imania. Pri založení spoločnosti predstavuje základné imanie čistú hodnotu majetku
1

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách 16,6 eur/ 33,2 mil eur (ak ide o hypotekárne obchody)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení 9,95 mil eur
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve 4 mil eur (životné poistenie)/ 3-5 mil eur (neživotné
poistenie)
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2

spoločnosti, teda jej čisté obchodné imanie. Základné imanie je statickou, nemennou veličinou,
ktorá vzniká so vznikom spoločnosti a musí byť zachovaná počas jej celej existencie. Konkrétnu
výšku základného imania je možné meniť jeho znížením, resp. zvýšením len pri zachovaní právom
predpísaných postupov.
Z teoretického hľadiska plní základné imanie niekoľko funkcií. Funkciu vlastného zdroja
financovania spoločnosti, funkciu miery účasti spoločníka na spoločnosti v závislosti od pomeru
výšky jeho vkladu k celkovému základnému imaniu spoločnosti a v praxi spornú, no dôležitú
garančnú funkciu, ktorá sa odráža pri plnení záväzkov spoločnosti. Základné imanie zároveň slúži
3
obchodnej spoločnosti po jej vzniku ako ekonomické východisko pre jej podnikanie.
Spoločnosť zodpovedá za všetky svoje záväzky celým svojím majetkom, ktorého hodnota
môže byť vyššia, no veľakrát aj nižšia ako je zapísaná výška základného imania. Zapísané základné
imanie má v zmysle judikatúry predstavovať určitú garanciu tretím osobám, ktoré vstupujú do
záväzkových vzťahov so spoločnosťou, kde spoločníci ručia len v obmedzenej miere, že táto
spoločnosť disponuje, teda vlastní minimálne zapísanú čiastku. Cieľom zákonodarcu teda bolo
4
nepochybne eliminovať zakladanie spoločností s fiktívnym, či nadhodnoteným kapitálom. Tento
cieľ bol jasne vyjadrený aj v novele OBZ - zákon č. 357/2013 Z. z., týkajúci sa zakladania
spoločností s ručením obmedzeným, podľa ktorého sa počnúc dňom 01. decembra 2013 všetky
peňažné vklady, ktoré sa zakladateľ zaviazal vložiť do spoločnosti, musia splácať na osobitný
samostatný účet v banke. Pred samotným podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného
registra je správca vkladov povinný zriadiť účet v banke, na ktorý sú splácané vklady spoločníkov
alebo ich častí v zákonom požadovanej minimálnej výške, a to v prípade spoločnosti s.r.o.,
jednoosobovej – 5000eur, v ostatných prípadoch minimálne 2500eur. S takto vloženými peňažnými
prostriedkami nie je možné nakladať pred vznikom spoločnosti, t.j. pred zápisom spoločnosti do
obchodného registra. Pred zápisom spoločnosti do obchodného registra sa môžu peňažné
prostriedky použiť len na zákonom vyhradené účely, ako je napríklad úhrada nákladov súvisiacich
so založením a vznikom spoločnosti podľa spoločenskej zmluvy. K návrhu na zápis do obchodného
registra sa ako povinná príloha následne prikladá výpis z účtu v banke, preukazujúci splatenie
peňažných vkladov spoločníkov. Kto je však majiteľom tohto účtu? Podľa dôvodovej správy k
predmetnej novele: „správca vkladov nemusí byť nevyhnutne majiteľom účtu, avšak nakoľko výkon
správy predpokladá reálny dosah správcu vkladu na prostriedky z peňažných vkladov je potrebné,
aby mal správca vkladu právo disponovať, nakladať s peňažnými prostriedkami vedenými na účte.
Tú okolnosť, že zákon požaduje od správcu zriadenie účtu treba vykladať tak, že správca je povinný
5
zabezpečiť jeho zriadenie“. Ustanovenie teda nijakým spôsobom neprejudikuje, že majiteľom účtu
musí byť správca alebo založená spoločnosť. Písomné vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu
alebo jeho častí jednotlivými spoločníkmi, ktoré sa pripája k návrhu na zápis spoločnosti do
obchodného registra sa po navrhnutých zmenách v praxi aplikuje už len vo vzťahu k nepeňažným
vkladom.
Účel zákonného ustanovenia § 60 ods.2 je jednoznačný. V praxi sa, ale ustanovenej
povinnosti reálne splatiť základné imanie pred vznikom spoločnosti, dá vyhnúť. Subjekty, ktoré
ponúkajú založenie spoločností s ručením obmedzeným zareagovali na novelu OBZ ponukou
nového produktu. Popri pôvodnému: Založeniu spoločnosti s.r.o., sa objavuje aj možnosť Založenia
spoločnosti s.r.o. so splateným základným imaním. Ide o produkt, ktorý je spojením už existujúcej
ponuky založenia s.r.o. a predaja tzv. ready made spoločností. Ready made spoločnosti sú
založené výlučne za účelom ďalšieho predaja a využívajú sa v prípadoch, kedy podnikateľ, ktorý
nemá dosť času na založenie novej spoločnosti alebo jeho podnikateľské aktivity si vyžadujú
spoločnosť s.r.o., ktorá je zapísaná v Obchodnom registri už niekoľko rokov, napríklad pre
získavanie niektorých druhov dotácií. Po vykonaní zápisu zmeny v s.r.o. do obchodného registra
môže spoločník so spoločnosťou ihneď konať a realizovať svoj podnikateľský zámer. Tieto
spoločnosti: majú pridelené IČO, vystavené osvedčenia o živnostenskom oprávnení – živnostenské
2

Dostupné na: file:///C:/Users/admin/Downloads/vlastnymat.pdf
PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník: komentár. 3. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010.s. 227.
4
Rozhodnutie NSČR zo dňa 24.3.2010, sp. zn. 28 Cdo/223/2010
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Dôvodová správa k zákonu č. 357/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
osobitná časť s.1.
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listy, majú splatené základné imanie v plnom rozsahu t.j. nie je potrebné splatenie základného
imania a sú ihneď k dispozícii.
Založenie spoločnosti so splateným základným imaním je v porovnaní so spomenutými
ready made spoločnosťami výhodnejšie, nakoľko budúci spoločník si vyberie živnosti, s ktorými
chce podnikať, názov spoločnosti, sídlo, konateľov a ostatné potrebné náležitosti, nemusí (v
prípade, že ide o jednoosobovú spoločnosť) splácať 5000 € na účet v banke ako základný kapitál a
neplatí za kúpu celej ready made spoločnosti. Samotné založenie s.r.o. so splateným základným
imaním pozostáva z niekoľkých krokov:
1.Voľba a výber obchodného mena spoločnosti, sídla a mená konateľov
2.Voľba predmetov činností resp. živností, s ktorými chce podnikateľ aj v budúcnosti vykonávať
svoje podnikateľské aktivity.
3.Následne sú vypracované všetky listiny a dokumenty, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zapísanie
do obchodného registra.
4.Dočasným konateľom, spoločníkom sa stáva osoba splácajúca základné imanie. Listiny následne
konateľ, spoločník podpíše. Spoločník, toho času aj správca vkladu, splatí základné imanie na
samostatný účet v banke
5.Po zapísaní firmy do obchodného registra sa vykoná zmena v obchodnom registri a prevedie sa
obchodný podiel na meno spoločníka, teda zmení sa konateľ a spoločník.
Na základe uvedeného, na založenie spoločnosti s.r.o. nie je nevyhnutné disponovať sumou 5000,
resp. 2500 eur, stačí zaplatiť v priemere 400 eur za založenie spoločnosti s už splateným
základným imaním. Zmienené prípady predaja/nákupu spoločností s.r.o. sa nepochybne pohybujú
na hrane zákona a je len otázkou času kedy a ako sa s touto otázkou vysporiada aplikačná prax.
Spomenutá snaha zákonodarcu zamedziť „fiktívnemu“ splácaniu peňažných vkladov
spoločníkov, sa stretla s veľkou vlnou kritiky. Musíme si však uvedomiť, že minimálna výška
základného imania ani minimálneho rozsahu splatenia peňažných vkladov pred podaním návrhu na
zápis spoločnosti do Obchodného registra sa nezmenila. Nejde teda o žiadne nové obmedzenie, ale
iba o precizovanie súčasnej už existujúcej povinnosti. Základný úmysel predmetnej novely OBZ sťažiť špekulatívne zakladanie obchodných spoločností a bojovať proti neplatičstvu v obchodných
vzťahoch sa minul účinku a garančná funkcia základného imania, často krát označovaná ako
najdôležitejšia, ostáva stále len v teoretickej rovine.
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NEKALOSÚŤAŽNÉ PRAKTIKY ZAMESTNANCOV (BÝVALÝCH
ZAMESTNANCOV) A MOŽNOSTI PRÁVNEJ OCHRANY
ZAMESTNÁVATEĽOV
Ľubomír Zlocha
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor v príspevku rozoberá jednotlivé typy nekalosúťažných konaní zamestnanca vo
vzťahu k zamestnávateľovi a možnosti právnej ochrany zamestnávateľa podľa platnej legislatívy SR.
V súčasnom podnikateľskom prostredí s vysoko rozvinutou konkurenciou v jednotlivých
hospodárskych oblastiach môžeme pozorovať čoraz častejší výskyt takýchto konaní. Ide najmä o
nekalosúťažné praktiky zamestnancov vo vzťahu k ich súčasným zamestnávateľom, ako aj
zamestnancov, ktorí sami začali podnikať v rovnakom odbore ako ich bývalý zamestnávateľ alebo
zamestnancov, ktorí nastúpili ku konkurenčnej firme. Nie vždy sa však ,,vlastné konkurenčné
podnikanie“ bývalých zamestnancov posudzuje ako nekalé protiprávne konanie. V súčasnosti
zamestnávatelia v súdnych sporoch o nekalosúťažné konanie proti zamestnancom jednoznačne
ťahajú za kratší koniec. Prostriedky právnej ochrany zamestnávateľov pred týmito škodlivými
konaniami sú obsiahnuté najmä v ustanoveniach Obchodného zákonníka, Zákonníka práce, v
predpisoch týkajúcich sa práv duševného vlastníctva a ďalších.
Kľúčové slová: Know-how, konkurenčné podnikanie, odlákavanie zamestnancov, porušovanie
obchodného tajomstva, parazitovanie na povesti, podplácanie, zákaz konkurencie
Abstract: In this article the author analyses the different types of unfair competition practices of the
employees against their employers and the means of the legal protection of the employers under the
Slovak law. In current business environment with highly developed competition in the various
economic sectors, we can observe more and more frequent occurrence of various types of unfair
competition practices. These practices occur both in relation of employees to their current employers
as well as former employees. Not always „private competitive business“ of former employees can be
considered an unlawful conduct. Currently employers in litigation proceedings regarding unfair
competition of their employers are clearly getting the short end. Means of legal protection against
these harmful conducts are primarily contained in the provisions of the Commercial Code, the
Labour Code, legislation on intellectual property rights and the other.
Key words: Know-how, competitive business, enticement of employees, violation of business
secrets, parasitic use of goodwill, bribery, ban on competition
1.

ÚVOD
Každý podnikateľ v záujme dosiahnutia hospodárskeho prospechu sa snaží ochrániť
tajomstvo svojho úspechu pred konkurenciou. Spravidla ide najmä o ochranu predmetu svojho
obchodného tajomstva a know-how, ktoré využíva pri podnikaní a vďaka ktorým požíva
konkurenčnú výhodu pred inými súťažiteľmi.
Účelom právnej úpravy súťažného práva vrátane práva proti nekalej súťaži nie je
obmedzovanie alebo deformácia vzťahov medzi subjektami, ktoré v rámci trhu súťažia, ale záujem
na zabezpečení čestnej a poctivej súťaže medzi týmito subjektami a ochrana súťažiteľov pred
konaniami, ktoré sa priečia základným pravidlám slobodného súťaženia. Pokiaľ teda súťažiteľ
využíva v konkurenčných vzťahoch informácie, poznatky alebo postupy, ktoré pochádzajú od iného
súťažiteľa právna regulácia takéhoto konania je žiaduca.
Aj medzi zamestnávateľom a (bývalým) zamestnancom môže existovať konkurenčná
činnosť. Zamestnanci počas trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa majú možnosť
nadobudnúť informácie a znalosti, ktoré spravidla nie sú bežne dostupné a ktoré z veľkej časti tvoria
predmet obchodného tajomstva či know-how zamestnávateľa. Na jednej strane zamestnanci často
majú pocit, že sú zamestnávateľom nedocenení, na strane druhej sa zamestnávatelia nazdávajú, že
investície, ktoré vkladajú do zamestnancov sa im nevracajú vo forme adekvátnych pracovných
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výkonov zamestnancov. V praxi sa často stáva, že bývalí zamestnanci začnú podnikať v rovnakom
odbore ako ich zamestnávateľ alebo nastúpia ku konkurenčnej firme. Posudzovanie toho, či sa
zamestnanec v takýchto prípadoch dopúšťa protiprávneho konania je mimoriadne zložité a vždy
treba posudzovať okolnosti jednotlivého prípadu. Zamestnávatelia majú v súdnych sporoch
o žalobách proti porušovaniu obchodného tajomstva a nekalej súťaži voči zamestnancom podstatne
sťaženú pozíciu, nakoľko musia tvrdené skutočnosti a nekalosúťažné konanie zamestnanca
dostatočným spôsobom preukázať, čo býva pomerne komplikované.
2.

PRÁVNA REGULÁCIA NEKALOSÚŤAŽNÉHO KONANIA ZAMESTNANCOV
Podľa § 44 ods. 1 OBZ: ,,Nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v
rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo
spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje.“
Na to, aby určité konanie mohlo byť posudzované ako nekalosúťažné konanie musí napĺňať
všetky tri kvalifikačné kritériá, ktoré sú vymedzené v § 44 ods. 1 OBZ (tzv. generálna klauzula
nekalej súťaže):
a) ide o konanie v hospodárskej súťaži,
b) konanie je v rozpore s dobrými mravmi súťaže,
c) konanie je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom.
Znaky generálnej klauzuly nekalej súťaže musí napĺňať konanie aj v prípade, že napĺňa
znaky niektorej zo zvláštnych skutkových podstát vymedzených v § 44 ods. 2 OBZ.
2.1. Pasívna legitimácia zamestnancov v sporoch z nekalej súťaže
Za pasívne legitimovanú označujeme osobu, ktorá môže byť žalovaná v sporoch
z nekalosúťažného konania, ide teda o osobu, proti ktorej smerujú nekalosúťažné nároky.
Obchodný zákonník (§ 53 a 54 OBZ) túto osobu označuje ako „rušiteľa“ bez toho, aby ju bližšie
špecifikoval. Vychádzajúc z ustanovení § 44-52 OBZ môžeme identifikovať niekoľko typov
subjektov, ktoré môžu naplniť skutkovú podstatu nekalosúťažného konania, a to súťažiteľov podľa
ustanovenia § 41 a ďalej okruh osôb, ktoré sa rušiteľmi stávajú naplnením niektorého zo znakov
vymedzených osobitnými skutkovými podstatami. Z uvedeného môžeme dospieť k záveru, že
rušiteľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa svojím konaním dopustí nekalej
1
súťaže .
Do skupiny súťažiteľov v úzkom slova zmysle radíme priamych, bezprostredných,
vzájomných konkurentov, ale taktiež osoby, ktoré vyrábajú zastupiteľné výrobky či poskytujú
zastupiteľné služby v postavení podnikateľov.
Za súťažiteľov v širšom slova zmysle považujeme tzv. súťažiteľov ad hoc. Za súťažiteľa ad
2
hoc možno označiť každú osobu, ktorá sa v súťažnom vzťahu vyskytne ojedinele (príležitostne) .
Z tohto vymedzenia je zrejmé, že môže ísť aj o osoby, ktoré nie sú podnikateľmi, ale zúčastňujú sa
3
hospodárskej súťaže . Aby bolo možné hovoriť o účasti subjektu na hospodárskej súťaži, je treba
preukázať záujem nekalosúťažne konajúceho na výsledku súťaže. Pre posúdenie je podstatná
otázka, či je možné badať súťažný zámer alebo účel (nie však úmysel), teda či konaním súťažiteľa
4
sú objektívne sledované konkurenčné ciele.
5
Zamestnanci bývajú v právnej teórií označovaní aj ako tzv. pomocné osoby. Ide o osoby,
ktoré budú pomáhať súťažiteľovi v realizácií jeho nekalosúťažného konania alebo poskytnú
výslednému nekalosúťažnému konaniu súťažiteľa určitú pridanú hodnotu. Predpokladom pre
kvalifikáciu určitej osoby ako osoby pomocnej je väzba na osobu hlavného súťažiteľa, v prípade
zamestnanca ide o pracovný pomer vo vzťahu k zamestnávateľovi. Aby sa konanie osoby pomocnej
1

MUNKOVÁ, J. Právo proti nekalé soutěže. Komentár. 2. vydání. C.H. BECK, Praha, 2001 s. 106
ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži, Wolters Kluwer, 2010, s. 38
3
Obdobne aj NS SR: ,,Súťažitelia, resp. subjekty súťažnoprávnych vzťahov môžu byť tí, ktorí majú
spôsobilosť na právne úkony, a nielen tí, ktorí majú oprávnenie k podnikateľskej činnosti.“
(Rozsudok NS SR z 6.8.2009, sp. zn. 4 Obo 212/2007)
4
Rozsudok NS ČR z 30.5.2007, sp. zn. 32 Odo 229/2006
5
Pozri napr. ELIÁŠ, K. Kurs obchodního práva - Úvodní a obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání.
Praha, C.H. BECK, 1997, s. 244
2
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dalo označiť za nekalosúťažné, vždy musí konať so súťažným zámerom. Uvedené definičné znaky
pomocných osôb sa najčastejšie vyskytujú v dvoch osobitných skutkových podstatách nekalej
súťaže, a to podplácania (§ 49 OBZ) a porušenia obchodného tajomstva (§ 51 OBZ).
3.

NEKALOSÚŤAŽNÉ PRAKTIKY ZAMESTNANCOV (BÝVALÝCH ZAMESTNANCOV)
Nekalosúťažného konania vo vzťahu k zamestnávateľovi sa môžu dopustiť tak jeho súčasní
ako aj bývalí zamestnanci. Odchod zamestnanca a jeho ,,vlastné konkurenčné podnikanie“ nemusia
automaticky zakladať nekalosúťažnú činnosť. Rovnako tak nemožno zamestnancovi brániť, aby si
hľadal zamestnanie u nového zamestnávateľa. V zmysle čl. 36 Ústavy SR má každý právo na
slobodnú voľbu povolania, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť. Na strane
druhej stojí právo zamestnávateľa na podnikanie v prostredí, ktoré sa neprieči elementárnym
pravidlám férovosti, dobrým mravom súťaže a ktoré je nezaťažené korupciou a klientelizmom. Preto
posudzovanie toho, či v konkrétnom prípade ide o nekalosúťažné konanie zamestnanca, bude
závisieť od okolností každého jednotlivého prípadu. Predovšetkým treba vždy zisťovať, či účelom
konania zamestnanca nebol zámer získania súťažnej výhody vo svoj prospech, resp. v prospech
iného súťažiteľa, na úkor svojho zamestnávateľa. Súťažný vzťah medzi zamestnancom
a súťažiteľom nebude daný, pokiaľ by zamestnanec plnil iba svoje pracovné úlohy bez toho, aby
sledoval vyššie uvedený súťažný zámer.
6
V tejto súvislosti Vrchný súd v Prahe judikoval, že: ,,Pokiaľ zamestnanec svojím konaním
ešte pred tým, než zaháji svoju vlastnú samostatnú podnikateľskú činnosť, si pripravuje výhodnejšie
podmienky, ktoré by inak pri zahájení podnikania nemal, na úkor svojho zamestnávateľa, tak ide
o konanie súťažné, a jeho konanie, pokiaľ spĺňa ďalšie zákonné podmienky, môže byť hodnotené
ako konanie nekalosúťažné.“
Najobvyklejšie prejavy nekalej činnosti zamestnancov (bývalých zamestnancov) sú najmä:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

využitie zamestnávateľovej databázy dodávateľov a odberateľov (§ 72 nasl. Autorského
zákona)
podobnosť názvu firmy, internetových stránok, loga, ochrannej známky... (§ 47 OBZ Vyvolanie nebezpečenstva zámeny, § 48 OBZ - Parazitovanie na povesti)
odlákavanie zamestnancov (§ 44 OBZ – Generálna klauzula nekalej súťaže)
šírenie informácií o problémoch firmy u dodávateľov, odberateľov (§ 50 OBZ - Zľahčovanie)
porušenie obchodného tajomstva (§ 51 OBZ)
7
podplácanie (§ 49 OBZ).

3.1. Vyvolanie nebezpečenstva zámeny (§ 47 OBZ)
O vyvolanie nebezpečenstva zámeny ide najmä v prípadoch, keď bývalý zamestnanec založí
vlastnú spoločnosť, ktorej predmet podnikania sa aspoň čiastočne prekrýva s predmetom
podnikania jeho bývalého zamestnávateľa a zamestnanec pre svoju spoločnosť využije podobnosť
názvu firmy, označenia podniku, internetových stránok, loga, ochrannej známky, svojho bývalého
zamestnávateľa.
8
V zaujímavom prípade, ktorý sa dostal až pred Najvyšší súd ČR , išlo o nekalosúťažné
konanie žalovaného v 1. rade - bývalého zamestnanca súkromnej bezpečnostnej služby. Ten si
počas trvania jeho pracovného pomeru u žalobkyne založil spoločnosť FOCH Security – žalovaná
v 2. rade, ktorej predmet podnikania sa zhodoval s predmetom podnikania žalobkyne. Táto
spoločnosť použila na internetovú prezentáciu na svojich webových stránkach www.foch.cz (základ
obchodného mena ,,FOCH“, je zhodný s obchodným menom žalobkyne) listy z obdobia činnosti
žalobkyne, ktorými bývalí zmluvní partneri vyjadrovali spokojnosť s činnosťou spoločnosti
žalobkyne. Žalobkyňa sa voči žalovanému v 1. rade domáhala uloženia povinnosti zaplatiť žalobkyni

6

Rozhodnutie Vrchného súdu v Prahe, sp. zn. R 3 Cmo 260/97 In: MACEK, J. Rozhodnutí ve
věcech obchodního jména a nekalé soutěže. Praha, C.H.BECK, 2000, s. 101
7
JANSA, L. Nekalé podnikání bývalých zaměstnanců 1. díl, elektronicky dostupné na
http://www.pravoit. cz/article/nekale-podnikani-byvalych-zamestnancu-1-dil
8
Rozsudok NS ČR z 25.4.2013, sp. zn. 23 Cdo 582/2011
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čiastku 5.090.248 Kč, druhej žalovanej čiastku 500.000 Kč a povinnosti zdržať sa internetovej
prezentácie dopisu F. a jeho odstránenia z webových stránok.
Nižšie súdy žalobe nevyhoveli. Odvolací súd k veci uviedol, že: „Skutočnosť, že bývalý
zamestnanec ukončí pracovný pomer a osamostatní sa, hoci pritom zamýšľa podnikať v rovnakej
oblasti ako bývalý zamestnávateľ nie je sama o sebe nekalou súťažou. Ak však zamestnanec
bezprostredne po skončení pracovného pomeru a bez vedomia zamestnávateľa, svojím vlastným
menom prevezme zákazku zamestnávateľa, tak potom konanie v súlade s dobrými mravmi byť
nemôže a je spôsobilé bývalého zamestnávateľa, ako súťažiteľa, poškodiť. Nemožno však vziať do
úvahy iba skutočnosti preukazujúce, že prvý žalovaný v dobe trvania pracovného pomeru
u žalobkyne robil kroky smerujúce k založeniu druhej žalovanej, na základe svojho pracovného
zaradenie u žalobkyne a na základe plnej moci konal s obchodnými partnermi o zmenách zmlúv
ohľadne zmluvného partnera, ale je nevyhnutné vziať do úvahy aj skutočnosti preukazujúce, že
žalobkyňa sa aktívne podieľala na všetkých týchto úkonoch, predovšetkým na ukončení
pracovnoprávnych vzťahov so svojimi zamestnancami a uzavretí nových pracovných zmlúv
s druhou žalovanou, ukončení nájmu nebytových priestorov a uzavretí zmluvy o nájme s druhou
žalovanou, prevedení záväzkov zaťažujúcich jej firmu...S ohľadom na uvedené je síce konanie
prvého žalovaného a druhej žalovanej konaním v hospodárskej súťaži, ale v súvislosti s konaním
samotnej žalobkyne nemožno tvrdiť, že by ich konanie bolo v rozpore s dobrými mravmi a bolo by
objektívne spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom, teda naplňovalo by
zákonom stanovené kritériá nekalosúťažného konania.“
Najvyšší súd ČR na dovolanie žalobkyne rozhodnutie odvolacieho súdu zrušil a vec mu vrátil
na ďalšie konanie, pričom uviedol: ,,Je nesprávny záver odvolacieho súdu, ktorý z následného
konania žalobkyne, ktorým sa zjavne snažila minimalizovať vznikajúce škody (pozn. autora –
spoločnosť bola predĺžená) dospel k záveru, že konaním žalovaných nebola spôsobená a ani
nehrozila ujma žalobkyni, a preto ich konanie nemalo nekalosúťažnú povahu. Pre kvalifikáciu
nekalosúťažného konania sa vyžaduje iba spôsobilosť konania privodiť ujmu súťažiteľom alebo
spotrebiteľom, vznik ujmy nie je nutný. Možnosť, že jednému alebo druhému z uvedených subjektov
bude spôsobená ujma, musí byť však možnosťou reálnou, nie vyšpekulovanou a veľmi
pravdepodobnou. Zákon nijako neurčuje rozsah ujmy, ktorá musí z určitého konania hroziť, aby také
konanie mohlo byť posúdené ako nekalosúťažné...Vzniklo naviac nebezpečenstvo zámeny oboch
podnikateľských subjektov a ich služieb v oblasti zabezpečovania ochrany majetku a osôb, pričom
z pohľadu priemerného zákazníka slovo “Security“ oba subjekty dostatočne nerozlišovalo. Došlo tak
súčasne k naplneniu skutkovej podstaty vyvolania nebezpečenstva zámeny podľa § 47 OBZ.“
3.2 Odlákavanie zamestnancov (§ 44 ods. 1 OBZ)
V rámci hospodárskej súťaže sa stretávame aj so vzájomných preberaním si zamestnancov,
pričom presné určenie toho, či lákanie alebo preberanie zamestnancov konkurenta neprekročilo
hranice férovej a čestnej súťaže je pomerne náročné. V praxi nie je nič nezvyčajné, keď bývalý
zamestnanec rozbehne vlastnú podnikateľskú činnosť v oblasti podnikania svojho bývalého
zamestnávateľa a po jeho etablovaní na trh sa snaží zlákať svojich bývalých kolegov do svojich
radov.
Zásadne platí, že zmena pracovnoprávneho pomeru v zásade nemôže byť kvalifikovaná ako
nekalá súťaž. K tomu by bolo potrebné, aby bola vyvolaná alebo spojená s ďalším nenáležitým
konaním, ktoré by zakladalo rozpor s dobrými mravmi súťaže v zmysle generálnej klauzule.
Uvedené potvrdzuje aj judikatúra, keď z uznesenia Vrchného súdu v Prahe z 12.9.1994, sp. zn. 3
Cmo 143/94 vyplýva, že nikomu nemožno zakázať prijímanie do pracovného pomeru pracovníkov
zamestnaných predtým u konkurenta, keďže takýmto opatrením by bola uložená aj povinnosť
osobám odlišným od účastníkov konania, t.j. uchádzačom o zamestnanie. Skutočnosť, že žalobcovi
vznikol konkurujúci podnik a prijíma pracovníkov, ktorí so žalobcom v súlade s predpismi rozviazali
9
pracovný pomer, nemožno považovať za stav porušujúci zákaz nekalej súťaže.
Ak podnikateľ využije to, že niekto dobrovoľne ukončil pracovný pomer a urobí z neho svojho
obchodného partnera alebo zamestnanca, patrí to k bežným a prípustným metódam ekonomického
správania, ide o výraz voľného pohybu tovaru, služieb a zamestnancov. Všeobecne formulovaná
ponuka výhodnejších služieb, či napríklad lepších podmienok v pracovnom pomere nezakladá
9

Podobne aj uznesenie NS ČR z 14.7.2009, sp. zn. 32 Cdo 2085/2007
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nekalosúťažné konanie, aj keď jej dôsledkom môže byť neobnovenie niektorých skôr uzavretých
zmlúv či dokonca ich predčasné ukončenie a zmena v doterajšom obchodnom spojení. Samotná
10
ponuka lepších pracovných (platových a iných) podmienok nie je nekalosúťažným konaním.
V prípade, ak pôjde o snahu získavať zamestnancov, u ktorých stále pracovný pomer
u konkurenta trvá, pričom by boli naplnené znaky generálnej klauzuly, možno by súd dospel k
záveru, že išlo o také konanie, ktoré je spôsobilé privodiť ujmu súťažiteľovi, keďže by došlo k
prevzatiu napríklad jeho kľúčových zamestnancov ako priameho dôsledku konania konkurenta. V
takom prípade však bude potrebné zvážiť predovšetkým spôsob takéhoto lákania a vziať do úvahy
pracovnoprávne aspekty ochrany práv zamestnanca, teda nebude možné dovodiť napr. neplatnosť
rozviazania pracovného pomeru s bývalým zamestnancom ani nebude možné brániť rozviazaniu
11
pracovného pomeru s poukazom na nekalú súťaž.
Najvyšší súd ČR považoval konanie zamestnanca za nekalosúťažné (§ 44 ods. 1), keď ako
samostatný podnikateľ dokončil zákazku, ktorú prerušil na vysokom stupni rozpracovanosti
v pracovnom pomere u žalobcu a k jej dokončeniu využil vnútorné informácie a poznatky (knowhow) získané prevažne v pracovnom pomere u žalobcu (na dokončenie diela pre objednávateľa
potreboval žalovaný po skončení pracovného pomeru u žalobcu už len necelé dva mesiace a bol
dokonca pripravený dokončiť dielo pre žalobcu za mimoriadnu odmenu vo veľmi krátkej dobe po
skončení pracovného pomeru v tzv. externej spolupráci). „Za ujmu spôsobenú žalobcovi je v tomto
prípade nutné považovať skutočnosť, že dielo nemohol objednávateľovi odovzdať žalobca, hoci na
tomto diele jeho zamestnanec (žalovaný) odpracoval podstatnú časť svojho práce, keď po skončení
pracovného pomeru so žalobcom žalovaný dielo odovzdal objednávateľovi sám vo vlastnom mene
12
ako podnikateľ.“
3.3. Zľahčovanie (§ 50 OBZ)
V zmysle § 50 OBZ zľahčovaním je konanie, ktorým súťažiteľ uvedie alebo rozširuje o
pomeroch, výrobkoch alebo výkonoch iného súťažiteľa nepravdivé údaje spôsobilé tomuto
súťažiteľovi privodiť ujmu. Zľahčovaním je aj uvedenie a rozširovanie pravdivých údajov o
pomeroch, výrobkoch alebo výkonoch iného súťažiteľa, pokiaľ sú spôsobilé tomuto súťažiteľovi
privodiť ujmu. Nekalou súťažou však nie je, ak bol súťažiteľ k takému konaniu donútený
okolnosťami (oprávnená obrana) alebo ak takéto údaje uviedol v porovnávacej reklame.
Z uvedeného vyplýva, že zľahčovania sa môže dopustiť len súťažiteľ a adresátom
zľahčovania môže byť taktiež len súťažiteľ. Z hľadiska nekalosúťažného konania zamestnancov
z toho vyplýva, že rušiteľom a pasívne legitimovaným subjektom v spore podľa tejto skutkovej
podstaty môže byť len bývalý zamestnanec súťažiteľa (zamestnávateľa) vykonávajúci podnikateľskú
činnosť, ktorá má vo vzťahu k bývalému zamestnávateľovi konkurenčný (súťažný) charakter. Na
naplnenie skutkovej podstaty zľahčovania je ďalej potrebné, aby bývalý zamestnanec uvádzal alebo
rozširoval údaje o svojom bývalom zamestnávateľovi, ktoré smerujú k jeho poškodeniu v rámci
13
súťažných činností a týkajú sa dobrých mravov súťaže.
V prípade, ak takéto údaje o svojom zamestnávateľovi rozširuje súčasný zamestnanec, ktorý
je v pracovnom pomere (nemá postavenie súťažiteľa vo vzťahu k zamestnávateľovi), neprichádza
do úvahy nekalosúťažná ochrana zamestnávateľa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka, ale
je potrebné postupovať podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a použiť nástroje na ochranu
osobnosti či dobrého mena a povesti právnickej osoby.

10

Uznesenie NS ČR z 15.1.2007, sp. zn. 32 Odo 1464/2006
MORAVČÍKOVÁ, A. In: PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 4. Vydanie.
Bratislava, C.H. BECK, 2013, s. 179
12
Rozsudok NS ČR z 20.6.2000, sp. zn. 32 Cdo 2031/99 In: ONDREJOVÁ, D. Přehled judikatury ve
věcech nekalé soutěže. Praha, Wolters Kluwer, 2011, s. 108 a nasl.
13
Rozsudok NS SR, sp. zn. 3 Obo 95/2005: O zľahčovanie podľa ustanovenia § 50 ods. 1 a 2 OBZ
ide v prípade zľahčovania výrobkov alebo výkonov iného súťažiteľa, ktorý musí byť menovaný alebo
aspoň ľahko identifikovateľný, pričom konanie súťažiteľa nadobúda charakter rozporu s dobrými
mravmi, iba ak je spojené so súťažiteľskou pohnútkou, pretože konkurentmi z hľadiska tejto
skutkovej podstaty sú výlučne súťažitelia, ktorých hospodárske záujmy sa dostávajú do vzájomného
stretu.
11
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3.4. Porušenie obchodného tajomstva (§ 51 OBZ)
Porušovaním obchodného tajomstva je konanie, ktorým konajúci inej osobe neoprávnene
oznámi, sprístupní, pre seba alebo pre iného využije obchodné tajomstvo (§ 17), ktoré sa môže
využiť v súťaži a o ktorom sa dozvedel:
a) tým, že sa mu tajomstvo zverilo alebo inak stalo prístupným (napr. z technických predlôh,
návodov, výkresov, modelov, vzorov) na základe jeho pracovného vzťahu k súťažiteľovi alebo na
základe iného vzťahu k nemu, prípadne v rámci výkonu funkcie, na ktorú ho súd alebo iný orgán
povolal,
b) vlastným alebo cudzím konaním priečiacim sa zákonu.
14
Obchodné tajomstvo je definované v ustanovení § 17 OBZ , na ktoré § 51 OBZ výslovne
odkazuje. Zatiaľ čo podľa § 17 až 20 OBZ sa chráni obchodné tajomstvo vo všeobecnosti, podľa
15
znenia § 51 OBZ sa chráni iba také obchodné tajomstvo, ktoré sa môže využiť v súťaži.
Z ustanovenia § 51 OBZ vyplýva, že vo vzťahu ku všeobecnej klauzule nekalej súťaže
rozširuje okruh subjektov spôsobilých dopustiť sa nekalej súťaže i o osoby, ktoré nie sú súťažiteľmi
v zmysle § 41 OBZ. Nekalej súťaže porušením obchodného tajomstva sa teda môžu dopustiť napr.
16
aj zamestnanci súťažiteľa a taktiež iné osoby, ktoré sa o obchodnom tajomstve dozvedia vlastným
alebo cudzím nezákonným konaním.
Tieto osoby sa porušenia obchodného tajomstva a nekalej súťaže dopustia vtedy, ak inej
osobe (nemusí ísť iba o iného súťažiteľa), obchodné tajomstvo neoprávnene oznámia alebo
sprístupnia, alebo ak toto tajomstvo pre seba alebo pre iného využijú, t.j. v čase, kedy ich záväzok
zachovávať tajomstvo trvá. Trvanie záväzku zachovávať obchodné tajomstvo pre subjekty v zmysle
§ 51 písm. a) OBZ nie je dané iba trvaním ich pracovného alebo iného obdobného vzťahu
k súťažiteľovi, ale tento záväzok trvá dovtedy, pokiaľ skutočnosti, na ktoré sa tajomstvo vzťahuje,
zostávajú podľa vôle podnikateľa, ktorého podniku patria, utajené. Právo na obchodné tajomstvo je
časovo neobmedzené a trvá tak dlho, kým trvajú jeho znaky uvedené v § 17 OBZ. Určitý predmet
stráca charakter obchodného tajomstva predovšetkým tým, že sa stal v obchodných kruhoch bežne
dostupným, a potom aj vtedy, ak ho súťažiteľ nechce ďalej utajovať, pričom túto svoju vôľu prejavil
17
alebo aj vtedy, ak prestal zabezpečovať jeho utajenie zodpovedajúcim spôsobom.
Obchodné kontakty (ako dodávatelia, odberatelia, zákazníci), podnikateľské plány, obchodné
zmluvy, spôsob financovania, výrobné a technické podklady (výrobné programy, technologické
postupy, technické podmienky, výkresy, receptúry, návody a pod.) sú chránené zákonom za
18
podmienok uvedených v § 17 OBZ ako obchodné tajomstvo. Neoprávnené nakladanie týmito
skutočnosťami, ktoré tvoria predmet obchodného tajomstva zamestnancom, za splnenia podmienok
uvedených v § 44 ods.1 a 51 OBZ, je nekalosúťažným konaním.
Konanie, ktorým môže dôjsť k porušeniu obchodného tajomstva, nie je založené na zavinení
a taktiež nie je rozhodujúce, z akého dôvodu konajúci inej osobe obchodné tajomstvo oznámil,
19
sprístupnil alebo prenechal k využitiu a či k tomu došlo za úplatu či bezplatne.

14

Predmetom práv patriacich k podniku je aj obchodné tajomstvo. Obchodné tajomstvo tvoria
všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú
skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných
obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ
zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.
15
VOZÁR, J. Právo proti nekalej súťaži. Veda, 2013, s. 218 a nasl.
16
V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na ustanovenie § 83 ZP, ktorý stanovuje, že zamestnanec
môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú
činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s
predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od
doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil.
17
VOJČÍK, P., VYPARINA, S. Obchodné tajomstvo In: Bulletin slovenskej advokácie, 1996, č. 2, s.
10
18
Z rozhodnutia NS SR, sp. zn. 1 Obdo V 32/2007
19
Rozsudok NS SR z 21.10.1997, sp. zn. 5 Obo 77/97 In: VOZÁR, J., ZLOCHA, Ľ. Judikatúra vo
veciach nekalej súťaže. Iura Edition, 2013, s. 178 a nasl.
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Ak zamestnanec bude pracovať so skutočnosťami tvoriacimi obchodné tajomstvo, mala by
byť povinnosť zachovávať obchodné tajomstvo dojednaná v pracovnej zmluve, prípadne
samostatne.
3.5. Podplácanie (§ 49 OBZ)
Skutková podstata podplácania v sebe obsahuje dve rozličné nekalosúťažné konania v
hospodárskej súťaži. Prvým je konanie v hospodárskej súťaži, ktorým súťažiteľ ponúkne, poskytne
alebo sľúbi osobe, ktorá je v určitom pomere k inému súťažiteľovi (v tomto prípade
zamestnaneckom), prospech za tým účelom, aby pre seba na úkor druhých súťažiteľov docielil
neoprávnené výhody či prospechu (tzv. aktívne podplácanie). Druhé konanie je obsiahnuté v písm.
b) a dopúšťa sa ho osoba, ktorá je v zamestnaneckom pomere k súťažiteľovi a táto žiada, dá si
sľúbiť alebo prijme prospech za účelom poskytnutia neoprávnenej prednosti či zvýhodnenia
súťažiteľa voči iným súťažiteľom (tzv. pasívne podplácanie) .
Okruh osôb, ktoré sa môžu dopustiť aktívneho podplácania je obmedzený na súťažiteľov,
ktorým môže byť fyzická (individuálny podnikateľ) alebo právnická osoba (obchodná spoločnosť,
štátny podnik, nadácia, družstvo...), aj keď za takú osobu koná osoba fyzická, toto konanie je
pričítateľné práve právnickej osobe (súťažiteľovi). V praxi sa môžu vyskytnúť prípady, kedy
podplácajúci pracovník vezme celú záležitosť „na seba“ a tvrdí, že sa snažil iných hospodársky
subjekt ovplyvniť výlučne z vlastnej iniciatívy (ex privata industria). Aj tu sa však uplatní
všeobecnejšia zásada súťažného práva, že totiž nezáleží na tom, čo niekto určitým konaním
sledoval a čím bol motivovaný, ale podstatné je to, aké sú dôsledky tohto konania pre konkurenčné
20
vzťahy medzi súťažiteľmi.
Pasívne podplácanie spočíva vo vyžadovaní či prijímaní úplatkov osobami, ktoré sú uvedené
v § 49 písm. a) ObchZ (o.i. aj osoby v zamestnaneckom pomere) s cieľom dosiahnuť pre seba alebo
iného súťažiteľa neoprávnenú prednosť či výhodu, a to na úkor iného súťažiteľa, teda toho, s ktorým
je v určitom vzťahu. Ako už bolo vyššie spomenuté právna teória označuje tieto osoby ako osoby
pomocné, pretože tie samy o sebe súťažiteľmi nie sú.
K naplneniu skutkovej podstaty opäť nie je podstatné, či k faktickému poskytnutiu úplatku
dôjde, postačí, že takáto osoba úplatok požadovala alebo si ho dala sľúbiť, a to priamo alebo
nepriamo, pretože samotné takéto správanie ohrozuje hospodársku súťaž.
Podplácanie podľa judikatúry Ústavného súdu ČR zahŕňa aj také konanie, keď osoba, ktorá
je v pracovnoprávnom pomere k súťažiteľovi sa dopustila podplácania rozporného s poctivou
súťažou tým, že hoci prerokovala uzavretie kúpnej zmluvy s tretím subjektom ako zamestnanec
súťažiteľa (poškodeného), inkasovala zároveň od tohto subjektu platby za predaný tovar. Konala
tak v rozpore s dobrými mravmi súťaže, pretože porušovala svoje povinnosti voči zamestnávateľovi
a prijímala úplatky za plnenie svojich povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu, pričom
jej konanie bolo spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom a spotrebiteľom, pretože v jeho dôsledku
došlo k poškodeniu profesionálnej povesti súťažiteľa a zároveň aj k deformácii kúpnej ceny (a tým
21
pádom aj podmienok na trhu).
4.
MOŽNOSTI PRÁVNEJ OCHRANY ZAMESTNÁVATEĽOV
4.1. Právna ochrana zamestnávateľa prostriedkami ochrany proti nekalej súťaži
V prípade, ak konanie rušiteľa (zamestnanca, príp. bývalého zamestnanca) napĺňa znaky
generálnej klauzuly nekalej súťaže (§ 44 ods. 1 OBZ), zamestnávateľ sa môže proti takémuto
konaniu brániť prostriedkami vymedzenými v § 53 OBZ. Zamestnávatelia sú oprávnení domáhať sa
voči rušiteľovi, aby sa zdržal takého konania a aby odstránil takto vzniknutý závadný stav. V tomto
prípade hovoríme o zabraňovacích prostriedkoch ochrany proti nekalej súťaži. Okrem týchto
základných nárokov, sú subjekty, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené
nekalosúťažným konaním rušiteľa, oprávnené vyžadovať aj primerané zadosťučinenie, náhradu

20
21

HAJN. P. Soutěžní chování a právo proti nekalé soutěži, MU Brno, 2000, s. 194
Nález ÚS ČR z 11.9.2009, sp. zn. IV. ÚS 27/09
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škody a vydanie bezdôvodného obohatenia. Tieto prostriedky majú kompenzačný, satisfakčný, ale
22
aj sankčný charakter.
23

4.2. Konkurenčná doložka v Zákonníku práce
Zákonom č. 257/2011 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce), s
účinnosťou od 01.09.2011, sa upravil spôsob ochrany hospodárskej súťaže prostredníctvom
pracovnoprávnych vzťahov, keď sa novelizoval § 83 ZP upravujúci zákaz konkurencie počas trvania
pracovného pomeru a zaviedol sa nový inštitút ochrany zamestnávateľa aj po skončení pracovného
pomeru za podmienok stanovených v § 83a ZP. Zákon č. 257/2011 Z.z. priniesol v tomto smere dve
podstatné zmeny:
a) výkon zárobkovej činnosti už nie je viazaný len na rovnaký predmet činnosti, ale aj
obdobný predmet činnosti zamestnávateľa za predpokladu, že má konkurenčný charakter,
b) uzákonenie možnosti dohodnúť si priamo v pracovnej zmluve zákaz konkurencie
zamestnanca po skončení pracovného pomeru pri dodržaní podmienok uvedených v § 83a
ZP SR.
Osobitná právna úprava v § 83 a 83a ZP teda chráni zamestnávateľa pred neoprávneným
zneužitím informácií (nekalosúťažným konaním, zneužitím obchodného tajomstva), o ktorých sa
zamestnanec pri výkone svojho povolania dozvedel a ktoré majú pre zamestnávateľa podstatný
význam a zároveň dôverný charakter.
Zamestnávateľ a zamestnanec sa teda môžu priamo v pracovnej zmluve dohodnúť, že
zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude po určitú dobu, najdlhšie jeden rok,
vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný
charakter. Zamestnávateľ však musí zamestnancovi poskytnúť peňažnú náhradu vo výške najmenej
50% priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac počas doby dodržiavania
tohto záväzku. Zákonník práce dáva zamestnávateľovi možnosť dojednať so zamestnancom
v pracovnej zmluve primeranú peňažnú náhradu, ktorú bude zamestnanec povinný zaplatiť
v prípade, ak poruší záväzok zákazu konkurencie.
Z vyššie uvedeného možno vyvodiť niekoľko nevýhod takto v zákonníku práce poňatej
konkurenčnej doložky. Tou hlavnou nevýhodou je povinnosť zamestnávateľa vyplácať po dobu
dodržiavania zákazu konkurencie priemernú mzdu. Pritom zamestnanec môže fakticky dôverné
poznatky oznámiť konkurencii alebo pracovať pre konkurenciu na základe obchodnej zmluvy bez
toho, aby pôvodný zamestnávateľ niečo zistil. Ak by pôvodný zamestnávateľ mal podozrenie na
takéto konanie svojho bývalého zamestnanca, potom by ho musel preukázať.
Rovnako tak peňažná náhrada, ktorú bude zamestnanec povinný zaplatiť v prípade, ak
poruší záväzok zákazu konkurencie musí byť primeraná povahe a význame podmienok
konkurenčnej doložky. Takto všeobecne formulovanú požiadavku možno len ťažko konkrétnejšie
definovať a bude vždy záležať na konkrétnom prípade. Navyše rozhodovacia prax súdov skôr
nahráva zamestnancom a teda vysoká zmluvná pokuta môže byť považovaná pri súdnom spore za
neprimeranú. Pritom rozsah škôd spôsobených v dôsledku porušenia zákazu konkurencie nemožno
predvídať.
Ďalší problém spočíva v tom, že zaplatením peňažnej náhrady zo strany zamestnanca
dochádza k zániku povinnosti zdržať sa konkurenčného konania. Môže tak nastať situácia, kedy
zamestnanec sa nechá zamestnať konkurenčnou firmou, ktorá za neho ochotne zaplatí peňažnú
náhradu, ak sa táto skutočnosť vôbec pôvodnému zamestnávateľovi dostane na vedomie.
Zamestnanec totiž nemá povinnosť oznamovať a preukazovať u koho je zamestnaný alebo pre
koho vyvíja svoju činnosť.
Ďalej je potrebné si uvedomiť, že vymôcť peňažnú náhradu pri neochote bývalého
zamestnanca čokoľvek platiť môže byť otázkou niekoľkých rokov v rámci súdneho rozhodovania.
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Bližšie k právnym prostriedkom ochrany proti nekalej súťaži pozri napr.: ONDREJOVÁ, D. Právní
prostředky ochrany proti nekalé soutěži, Wolters Kluwer, 2010; alebo VOZÁR, J. Právo proti nekalej
súťaži. Veda, 2013, s. 230 a nasl.
23
Zákonník práce tento pojem priamo nepoužíva, ale v zahraničných právnych úpravách sa
vyskytuje bežne.
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Navyše by zrejme došlo k napadnutiu konkurenčnej doložky pre jej nespravodlivosť, či napadnutia
24
peňažnej náhrady pre neprimeranosť.
4.3. Ochrana zamestnávateľa prostredníctvom trestnoprávnych predpisov
V najkrajnejších prípadoch môže byť konanie zamestnanca (bývalého zamestnanca)
posudzované podľa Trestného zákona (ďalej len „TZ“), a to v prípade, ak jeho konanie dosiahne
taký stupeň, že naplní niektorú zo skutkových podstát trestných činov. Ide napr. o trestný čin
zneužitia účasti na hospodárskej súťaži (§ 250 TZ), trestný čin zneužívania informácií v obchodnom
styku (§ 265 TZ); trestný čin porušovania práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku
a obchodnému menu
(§ 281 TZ); trestný čin porušovania priemyselných práv (§ 281 TZ) a
trestný čin porušovania autorských práv (§ 282 TZ). Skúsenosti z praxe však naznačujú, že počet
právoplatne odsúdených páchateľov – zamestnancov, resp. bývalých zamestnancov, za niektorý z
uvedených trestných činov je zanedbateľný.
4.4. Ochrana zamestnávateľa prostredníctvom predpisov týkajúcich sa práv duševného
vlastníctva
Medzi ďalšie spôsoby ochrany, a to napríklad konkrétneho výrobku alebo technologického
25
postupu zamestnávateľa, patrí patentová ochrana. Patent je ochranný dokument, ktorým dáva
štát výlučné právo jeho majiteľovi na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia. Je to
teda ochrana, ktorá má oveľa širší a všeobecnejší dosah než len k bývalým alebo terajším
zamestnancom a spoločníkom. Prihlášku môže podať ten, kto má právo na riešenie, teda pôvodca
vynálezu. Ak vynález vytvorili viacerí spolupôvodcovia, majú právo na riešenie v rozsahu, v akom sa
podieľali na vytvorení vynálezu. Ak pôvodca vytvoril vynález v rámci plnenia úloh
z pracovnoprávneho, obdobného pracovného alebo členského vzťahu, prechádza právo na riešenie
na zamestnávateľa.
5.

ZÁVER
Napriek tomu, že právne predpisy obsahujú celý rad právnych prostriedkov na ochranu
zamestnávateľa proti nekalosúťažným praktikám svojich zamestnancov alebo bývalých
zamestnancov, v reálnych podmienkach sa táto ochrana realizuje pomerne obtiažne. Aj v súdnych
sporoch zamestnávateľov so svojimi zamestnancami (bývalými zamestnancami) s takmer totožným
skutkovým stavom sme neraz svedkami rozdielneho, či skôr úplne protichodného súdneho
rozhodovania. Jedným z dôvodov je nemateriálna povaha obchodného tajomstva či know-how,
s ohľadom na ktoré bude vždy pre zamestnávateľa náročnejšie preukazovať ich odcudzenie, rozsah
a výšku škody, ktorú zamestnanec spôsobil. V praxi sa oplatí dbať predovšetkým na prevenciu
a nespoliehať sa na to, že v prípade problému všetko vyriešia súdne spory. Môžeme preto
odporučiť, aby sa zamestnávateľ usiloval o ochranu svojich oprávnených záujmov v predstihu.
Najzásadnejšími problémami neúspešnosti žalôb zamestnávateľov sú najmä: nenáležitá právna
úroveň pracovnoprávnej dokumentácie (pracovných zmlúv a interných predpisov); nedostatočný
monitoring činnosti zamestnancov (bývalých zamestnancov), a na to nadväzujúca neschopnosť
preukázať nekalosúťažné konanie a spôsobenú škodu; a v neposlednom rade aj zle naformulovaná
žaloba. Ak je však nadovšetko zrejmé, že k nekalosúťažnému konaniu zamestnanca došlo, môžeme
odporučiť, aby zamestnávateľ uprednostnil vyriešenie sporu mimosúdnou cestou a až v prípade
neúspechu sa obrátil so žalobou na príslušný súd.
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K OTÁZKAM ZNEUŽITIA KAPITÁLOVÉHO TRHU VO SVETLE
JUDIKATÚRY SÚDNEHO DVORA EÚ1
Ľubomír Čunderlík
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Zneužitie kapitálového trhu je jedným z konaní na finančnom trhu, ktoré sú právne
explicitne pomenované, označené, ex lege zakázané a postihované administratívnoprávne a v
niektorých štátoch aj trestnoprávne ustanovením osobitnej skutkovej podstaty. Zámerom tohto
článku nie je vonkoncom všeobjímajúco zachytiť celú problematiku foriem zneužitia kapitálového
trhu ani analyzovať všetky aspekty s nimi súvisiace. Autor, vychádzajúc zo základných znalostí
harmonizovanej právnej regulácie kapitálového trhu v Európskej únii, zameriava svoju pozornosť na
konkrétny odkaz rozhodovacej praxe Európskeho súdneho dvora pre výklad niektorých
normatívnych ustanovení európskej právnej úpravy. Túto reprezentuje (prvá) smernica Rady
89/592/EHS z 13. novembra 1989 o koordinácii právnych predpisov týkajúcich sa obchodovania
2
s využitím dôverných informácií a následná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES
z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom
3
(zneužívanie trhu) , ktoré boli v dôsledku harmonizácie prevzaté do národných právnych úprav
jednotlivých členských krajín Európskeho spoločenstva, resp. Európskej únie. Na skutkových
okolnostiach vybraných prípadov, prejednávaných v konaní pred Európskym súdnym dvorom,
interpretuje jeho závery.
Kľúčové slová: market abuse, insider dealing, market manipulation, dôverná informácia, cena
finančného nástroja, Európsky súdny dvor
Abstract: Capital market abuse is one of the offences within financial market that is legally explicitly
named, labeled , ex lege prohibited and punishable by means of administrative law and in some
states by concrete criminal provisions. The aim of this article is not to absolutely capture the whole
issue of forms of market abuse and all aspects related to them. The author, based on the basic
knowledge of harmonized regulation of the capital market in the European Union, focuses his
attention on a particular issue linked to decisional practice of the European Court of Justice on the
interpretation of certain legal provisions of European legislation. This represents the (first) Council
Directive 89/592/EEC of 13 November 1989 coordinating regulations on insider dealing and
consequent Directive of the European Parliament and Council Directive 2003/6/EC of 28 January
2003 on insider dealing and market manipulation (market abuse), which were introduced by
harmonizing the national laws of individual Member States of the European Community, respectively
European Union. On the facts of some chosen individual cases pending before the European Court
of Justice interprets its findings.
Keywords: market abuse, insider dealing, market manipulation, inside information, price of a
financial instrument, the European Court of Justice.
1

JUDIKATÚRA AKO INTERPRETAČNÝ PROSTRIEDOK A JEDNOTIACI PRVOK
V OBLASTI REGULÁCIE ZNEUŽITIA TRHU
Rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, resp. Súdneho dvora EÚ (ďalej len „ESD“)
výrazným spôsobom zjednocujú výklad textu smerníc EÚ. O to viac to platí pri rozdielnych, resp.
nejednoznačných prekladoch ich textu, ktorý sa tak premietol aj do národných právnych úprav.
Obdobne to platí aj pre oblasť zneužitia kapitálového trhu, pod ktorou rozumieme nakladanie s
1

Článok bol spracovaný ako výstup v rámci riešenia projektu APVV - 0620 - 11 s názvom „Trestná
zodpovednosť právnických osôb“.
2
Ú. v. ES L 334, 18. 11. 1989, s. 30–32.
3
Ú. v. EÚ L 96, 12. 4. 2003, s. 16 – 25.
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dôvernými informáciami (insider dealing, alebo insider trading) a trhovú manipuláciu (market
manipulation). ESD okrem toho výrazne napomohol pri formulovaní základných zásad ochrany
kapitálového trhu (zásada rovnosti, proporcionality, transparentnosti, zákazu diskriminácie). Prvá
smernica v tejto oblasti (ako vyplýva aj z jej názvu) upravovala len obchodovanie s využitím
dôverných informácií, druhá smernica v dôsledku praktických skúseností definovala dodatočne
trhovú manipuláciu ako jav, ktorý sa emancipoval z insider dealingu rôznorodosťou spôsobov
konania. Judikatúra ESD sa ukázala byť zvlášť významným integračným faktorom. ESD
nepochybne vykladá a aplikuje práve európske právo. Je poslednou inštanciou na právnu
4
interpretáciu európskeho práva, pričom používa všetky metódy jeho výkladu (systematickú,
teleologickú, jazykovú, metódu právnej komparatistiky atď.). Jeho výklad je pritom pre vnútroštátne
súdy členských štátov EÚ záväzný. V príspevku sa pokúsim analyzovať vybrané rozsudky ESD,
ktoré napomohli explicitne definovať základné zásady ochrany pred zneužitím trhu. Išlo o prvé dva
rozhodnutia v tejto oblasti, pričom oba vychádzali z výkladu prvej smernice. Významným doplnkom
v nasledovných prípadoch boli najmä návrhy generálneho advokáta, ktoré podstatne ovplyvnili
rozhodovaciu činnosť ESD.
a.

Úroveň harmonizácie, eurokonformita a zásada zákazu diskriminácie
K prvému konaniu pred ESD vo veci výkladu ustanovení európskej právnej úpravy v tejto
5
oblasti došlo pomerne neskoro. Išlo o konanie v právnej veci C-28/99 o prejudiciálnej otázke
podanej Recht bank van eerste aanleg te Gent (Belgické kráľovstvo) v trestnom konaní vedenom
proti Jean Verdonck, Ronald Everaert a Edith de Baedts. Belgický súd sa podaním z 27. januára
1999 obrátil na ESD s tromi otázkami týkajúcimi sa výkladu článku 6 smernice 89/592/EHS. Toto
konanie bolo zásadné pre definovanie eurokonformných podmienok stanovenia výnimiek z rozsahu
definície dôvernej informácie v zmysle uvedenej smernice, ktorá predstavovala minimálnu
štandardnú úroveň harmonizácie insider dealingu v európskom priestore.
Skutkový stav, ktorého sa konanie týkalo, bol nasledovný: p. Verdonck, p. Everaert a p. de
Baedts boli členmi správnej rady spoločnosti Ter Beke NV. Správna rada v tomto zložení vo
viacerých postupných krokoch rozhodla o nadobudnutí spoločnosti Chilled Food Business (divízia
spoločnosti Unilever Belgium NV), a to v dátumoch 22.8.1995, 10.10.1995 (preskúmanie možností
nadobudnutia spoločnosti), 14.9.1995 (predloženie predbežnej ponuky), 19.12.1995 (schválenie
ponuky na prevzatie), 5.3.1996 (podpis zámeru, ktorý bol v ten deň zverejnený). Po zverejnení tohto
zámeru narástol kurz akcií spoločnosti Ter Beke od 5. do 18.3.1996 z 2800 belgických frankov na
3230 belgických frankov (o 15,3%). Zmienení členovia správnej rady zadali od 6. do 8.2.1996
burzové príkazy smerujúce k nadobudnutiu akcií spoločnosti Ter Beke za stavu kurzu 2590
belgických frankov. Belgický súd proti nim viedol trestné konanie z dôvodu podozrenia spáchania
trestného činu obchodovania s dôvernými informáciami (porušenie čl. 181 až 183 a 189 belgického
zákona z r. 1990). Toho sa mali dopustiť zadávaním pokynov na burze na nákup akcií spoločnosti
Ter Beke na základe zneužitia znalosti dôvernej informácie pred zverejnením zámeru zo strany
spoločnosti Ter Beke a Unilever. Obžalovaní namietali, že belgický zákon je nezlučiteľný so čl. 6
6
zmienenej smernice . Belgický zákon totiž trestný čin obchodovania na základe znalosti dôvernej
7
informácie definuje prísnejšie ako smernica , na druhej strane však stanovuje, že určité informácie,
ktorými disponujú holdingové spoločnosti, nepredstavujú dôverné informácie, ktoré by napĺňali
skutkovú podstatu uvedeného trestného činu. Podľa názoru generálneho advokáta P. Légera
predstavuje z tohto pohľadu belgický zákon zároveň aj menej prísnu reguláciu ako smernica, keďže
4

TICHÝ, L., ARNOLD, R., ZEMÁNEK, J., KRÁL, R., DUMBOVSKÝ, T. Evropské právo. 4. vydání, s.
348-349.
5
V uvedenej právnej veci nie je k dispozícii slovenská jazyková mutácia návrhov generálneho
advokáta ani rozhodnutia ESD. Autor z tohto dôvodu v príspevku vychádza z vlastného prekladu
nemeckej jazykovej verzie.
6
V zmysle čl. 6 veta 1: „Každý členský štát môže vydať prísnejšie predpisy ako tie, ktoré sú
stanovené v smernici, alebo ďalšie predpisy, pokiaľ také predpisy platia všeobecne.“ (T.j. pre všetky
subjekty rovnako.)
7
Prísnosť spočívala podľa nich v tom, že belgický zákon nepredpisuje dokazovanie príčinnej
súvislosti medzi disponovaním (držbou) dôvernou informáciou a vykonaním burzovej transakcie
(posudzovanie výlučne objektívnej stránky).
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vyníma spod zákazu nakladania s dôvernými informáciami celý rad transakcií, ktoré vykonávajú
8
holdingové spoločnosti na burze na základe neverejných informácií.
Belgický súd formuloval tri prejudiciálne otázky: 1. Pripúšťa čl. 6 smernice možnosť, aby
členské štáty definovali trestný čin prísnejšie ako smernica, avšak pre určitú kategóriu spoločností
(holdingové spoločnosti) predpokladajú špecifickú výnimku z takéhoto prísnejšieho vymedzenia? 2.
Je v Belgicku vykonanie smernice prostredníctvom zákona z r. 1990 v súlade s čl. 6 smernice? 3.
Ak by sa také vykonanie smernice malo priečiť smernici, nemá sa na prísnejšiu právnu úpravu
nahliadať ako na právnu úpravu netvoriacu súčasť národného právneho poriadku, alebo je potrebné
ju naďalej neobmedzene aplikovať a síce aj na holdingové spoločnosti?
Generálny advokát vo svojich návrhoch konštatoval, že pri spoločnom posúdení prvých
dvoch otázok belgický súd sleduje objasnenie len jednej a tej istej otázky, a to, či je odklon
prísnejšej národnej právnej úpravy zákazu nakladania s dôvernými informáciami (vyjadreného
osobitnou definíciou pojmu dôverná informácia) v súlade s čl. 6 smernice. Preto navrhol na obe
9
otázky odpovedať spoločne. Belgický zákon rozlišovaním pozná informácie, ktoré nie sú dôvernými
informáciami, zjavne nezahŕňajúce všetky informácie, s ktorými disponujú holdingové spoločnosti.
Vzhľadom na to by bolo uponáhľané dospieť spolu s obžalovanými k záveru, že výlučne prvok
(status) holdingovej spoločnosti je dostatočný na to, aby sa (ne)stanovil právny režim dôvernej
informácie. Odpoveď na obe otázky pre národný súd môže byť zmysluplná len vtedy, ak je presne
známa aj povaha skúmanej informácie, teda či napĺňa znaky dôvernej informácie alebo znaky
informácie, ktorá ňou v zmysle belgického zákona nie je. Napriek tomu ide generálny advokát vo
svojich úvahách ďalej, keď uvádza, že „je zjavné, že výnimka pre holdingové spoločnosti tieto
spoločnosti špeciálne nevyníma spod prísnejšieho zákazu zákona z r. 1990, ale všeobecne zo
10
smernicového zákazu využiť dôvernú informáciu na základe znalosti veci.“ Belgický zákon
nevytvára pre holdingové spoločnosti právny priestor, ktorý by sa vyznačoval menej prísnou
úpravou v komparácii s inými subjektmi. Jednoducho pristúpil k vyňatiu niektorých informácií spod
svojej definície dôverných informácií. Smernica pritom nevyníma určité skupiny subjektov zo svojej
11
pôsobnosti, a preto nepôsobí ani diskriminačne. Smernica status insidera spomína v čl. 2 tým, že
považuje skupiny osôb na základe určitej objektívnej skutočnosti za insiderov. Bezpochyby sú
holdingové spoločnosti takýmito subjektmi a zákaz nakladania s dôvernými informáciami sa
nevzťahuje len na emitujúce spoločnosti alebo ich personál. Určité osobitosti holdingových
spoločností podnietili belgického zákonodarcu precizovať definíciu dôverných informácií vo vzťahu
12
k týmto spoločnostiam. Hoci zákon z r. 1990 stanovil výnimku z prísnejšej národnej právnej
úpravy, je takáto výnimka odôvodnená. Smernica samotná totiž vymedzila určité konania
a určité kategórie osôb konajúcich na finančných trhoch, ktoré nepodliehajú jej
13
ustanoveniam. Sledoval sa tým cieľ, aby neboli zakázané úplne obvyklé transakcie. Aj v tejto
súvislosti podľa môjho názoru došlo v Belgicku k takej právnej úprave, ktorá by neznemožňovala
bežný výkon práv niektorých subjektov, v menovanom prípade holdingových spoločností. Podľa
názorov belgickej vlády sú „holdingové spoločnosti v zvláštnej situácii, keďže nevyhnutne disponujú
informáciami s dôvernou povahou v dôsledku právneho alebo faktického ovládania svojich
dcérskych spoločností. Ak by všetky tieto informácie boli považované za dôverné informácie, bolo
14
by týmto spoločnostiam znemožnené vykonávať ich činnosť.“. Pod tým je teda potrebné rozumieť
aj výkon dispozičného práva nakladať s cennými papiermi. Otázkou zostáva, do akej miery má ísť
liberácia z regulácie nakladania s dôvernými informáciami, ktoré informácie ešte považovať za také,
ktorých zatajenie nedeformuje kapitálový trh. Smernica vymedzuje takýto rámec pre určité skupiny
činností vykonávaných určitými typmi subjektov, či už ide o činnosti vo verejnom záujme (napr.
správa verejného dlhu, menovopolitické dôvody), vykonávané verejnoprávnymi subjektmi (napr.
štát, centrálna banka, organizácia spravujúca verejný dlh), alebo činnosti v individuálnom záujme
8

Záverečné návrhy generálneho advokáta z 12.10.2000, bod 26.
Tamtiež, bod 27. a 28.
10
Tamtiež, bod 35.
11
Výlučne iba z využitia informácie holdingovou spoločnosťou nevznikne žiadna diskriminácia. Pozri
bod 53. záverečných návrhov generálneho advokáta.
12
Rozhodnutie ESD z 3.5.2001 vo veci C-28/99, bod 24.
13
Tamtiež, bod 26.
14
Tamtiež.
9
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realizované súkromnoprávnymi subjektmi (napr. bežný nákup a predaj cenných papierov tvorcom
15
trhu, oprávnenou protistranou, vykonanie pokynu burzovým brokerom). Generálny advokát P.
Léger dospel k záveru, že pojem dôverné informácie v zmysle smernice sa nevzťahuje na
informácie, ktoré tvoria výnimku podľa zákona z r. 1990 (záverečné návrhy generálneho advokáta
16
z 12.10.2000, bod 50). Podľa jeho názoru možno vyňať zo zákazu obchodovania s dôvernými
informáciami využitie informácií holdingovými spoločnosťami, ktoré nemajú žiadny vplyv na kurz
cenných papierov. Tento podstatný znak by mal zrejme slúžiť aj ako rozlišovacie kritérium, či je
potrebné vo verejnom alebo súkromnom záujme zachovať nejakú informáciu ako utajenú
a nepodriadiť ju právnemu režimu dôvernej informácie. V konečnom dôsledku sa tak napĺňajú
všetky ciele zákazu insider dealingu. Vzhľadom na vyššie uvedený názor generálneho advokáta
transakcie spojené so zmienenými informáciami nie sú obsiahnuté smernicovou úpravou a tým
nepodliehajú nielen právnej úprave na jej vykonanie ale ani prísnejšej právnej úprave, ktorú sú
členské štáty podľa smernice oprávnené prijať.
V zmysle výroku rozhodnutia ESD z 3.5.2001 tento odpovedal na prvé dve predbežné otázky
nasledovne. Článok 6 smernice nevylučuje aplikáciu predpisov členského štátu, ktoré sú
prísnejšie ako smernica v časti týkajúcej sa zákazu zneužitia dôverných informácií, pokiaľ
rozsah definície dôvernej informácie v aplikovanom národnom predpise je rovnaký pre
17
všetky fyzické a právnické osoby zahrnuté v národnom predpise. Z textu smernice teda
vyplývalo, že predstavovala minimálny stupeň harmonizácie. Doplňujúce vysvetlenie v bodoch 55.
a 57. záverečných návrhov generálneho advokáta nám približuje aj ďalšie kritérium, ktoré ESD vo
svojom výroku nespomína – spôsobilosť informácie podstatne ovplyvniť kurz cenného papiera. To
by malo byť rozhodujúce pre posúdenie tzv. insider charakteru pre informáciu. V nadväznosti na to
potom nevylučuje prípustnosť prísnejšej národnej právnej úpravy, podľa ktorej by existovala
výnimka z neverejných informácií, ak by neboli spôsobilé podstatne ovplyvniť kurz cenného papiera.
ESD za rozhodujúcu však považuje zásadu všeobecnej aplikácie. Je na zvážení národného súdu, či
vo vzájomnej súvislosti všetkých národných právnych predpisov upravujúcich nakladanie
s dôvernými informáciami skonštatuje, že konkrétne prísnejšie ustanovenia nemožno absolútne
aplikovať z dôvodu porušenia zásady všeobecnej uplatniteľnosti. Za predpokladu takého porušenia
potom ESD zaujal stanovisko k tretej otázke, že ak sú predpisy členského štátu (prísnejšie
ako ustanovenia zmienenej smernice) nezlučiteľné s jej článkom 6, priečia sa právu
európskych spoločenstiev, a preto ich nemožno aplikovať na žiadneho z účastníkov
18
finančného trhu. Predpisy, ktoré porušujú zásadu rovnakého zaobchádzania a privilegizujú
niektoré subjekty, by tak nemali byť vôbec uplatňované v členských štátoch.
b.

Výnimka zo zákazu obchodovania s dôvernými informáciami (prezradenie dôverných
informácií v priebehu bežného výkonu práce) a zásada rovnosti a proporcionality
Ďalší prípad vo veci C-384/02 o prejudiciálnej otázke na návrh KØbenhavns Byret (Dánske
kráľovstvo), v trestnom konaní vedenom proti p. Grǿngaardovi a p. Bangovi za porušenie zákazu
insider dealingu, sa zaoberal skúmaním ďalšej výnimky, nie však z rozsahu definície dôvernej
informácie, ale jednej z dvoch výnimiek zákazu nakladania s ňou (článok 3 písm. a) smernice
89/592/EHS). Išlo o určenie toho, za akých okolností a podmienok môže byť osobe majúcej prístup
k dôverným informáciám umožnené, aby prezradzovala dôverné informácie tretej osobe počas
bežného výkonu práce, povolania alebo svojich funkcií.
Skutkový stav bol nasledovný: p. Bang bol predsedom Finansforbundet, odborovej
organizácie zastupujúcej zamestnancov vo finančnom sektore. Pán Grǿngaard bol členom správnej
rady vymenovaným zamestnancami spoločnosti RealDanmark, ktorá bola dôležitou finančnou
inštitúciou kótovanou na burze. Súčasne bol vymenovaný zo strany Finansforbundet za člena
výboru pre fúziu skupiny RealDanmark zriadeného dohodou uzatvorenou medzi RealDanmark
a Finansforbundet, pričom v tomto výbore zastupoval odbory. Navyše bol p. Grǿngaard predsedom
Kapitalkreds, jednej z 11 sekcií Finansforbundet. Obidvaja sa mali dopustiť prezradenia dôverných
15

Pozri zdôvodnenie v 12. až 14. vete alebo čl. 2 ods. 4 smernice.
Informácie, ktorými disponujú holdingové spoločnosti pri výkone správy dcérskych spoločností,
u ktorých nevzniká povinnosť zverejňovať ich.
17
Rozhodnutie ESD z 3.5.2001 vo veci C-28/99, tenor bod 1.
18
Rozhodnutie ESD z 3.5.2001 vo veci C-28/99, bod 37., analogicky tenor bod 2.
16
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informácií tretím osobám, avšak podľa ich tvrdenia, pri bežnom výkone ich zmienených funkcií. Pán
Grǿngaard prezradil dôverné informácie pánovi Bangovi pri dvoch príležitostiach: 1. dňa 23.8.2000
po mimoriadnom zasadnutí správnej rady informácie týkajúce sa plánu začatia vyjednávania o fúzii
s Danske Bank kótovanou na burze, 2. dňa 26.9.2000 v úmysle pomôcť zamestnancom riešiť
následky fúzie prejednávali harmonogram fúzie a súvisiace zvýšenie cien akcií RealDanmark vo
výške 60-70%, potom, čo p. Grǿngaard získal ďalšie informácie zo správnej rady a rokovania
výboru pre fúziu. Pán Bang prezradil dôverné informácie následne po ich oznámení pánom
Grǿngaardom: 1. medzi 28.8.-4.9.2000 dvom svojim zástupkyniam (p. Madsen, p. Nielsen) a
spolupracovníkovi zo sekretariátu p. Christensenovi, 2. v dňoch 27. a 28.9.2000 p. Larsenovi
(vedúcemu sekretariátu Finansforbundet) a p. Christensenovi, pričom týmto oznámil už aj
predpokladaný dátum oznámenia fúzie a informácie o zmene emisných kurzov. Na základe
uvedených oznámení p. Christensen kúpil akcie RealDanmark za sumu cca 48 000 eur (31.8.2000)
a za sumu cca 214 000 eur (29.9.2000). Dňa 2.10.2000 bola fúzia oboch spoločností verejne
oznámená, v dôsledku čoho sa trhová cena akcií RealDanmark zvýšila o 65%. Pán Christensen
predal svoje akcie v dňoch 2. a 3.10.2000 so ziskom okolo 180 000 eur. Následne bol odsúdený na
trest odňatia slobody na 6 mesiacov za obchodovanie s využitím dôverných informácií.
Dánska národná úprava predstavovala prísnejšiu právnu úpravu pri stanovení rozsahu osôb,
19
ktorým bolo zakázané nakladať s dôvernou informáciou. Pri sledovaní postihu uvedených pánov
národný súd stanovil viacero prejudiciálnych otázok, ktoré však spolu úzko súviseli a v centre
ktorých bol výklad článku 3 písm. a) smernice v časti „... pri bežnom výkone ich práce, profesie
alebo ich funkcií“ v súvislosti s tým, či osoba majúca prístup k dôvernými informáciám môže
prezradiť dôvernú informáciu.
Prvá otázka sa zaoberala tým, či môže člen správnej rady vymenovaný zamestnancami
spoločnosti prezradiť dôvernú informáciu predsedovi odborovej organizácie.
Druhá otázka sa zaoberala tým, či môže člen výboru pre fúziu prezradiť takéto informácie
predsedovi odborovej organizácie, ktorú zastupuje.
Tretia a štvrtá otázka sa zaoberala tým, či môže predseda odborovej organizácie prezradiť
informácie určitému okruhu spolupracovníkov v rámci odborovej organizácie.
20
Piata otázka sa zaoberala tým, či je typ prezradenej dôvernej informácie relevantným
21
kritériom pri výklad čl. 3 písm. a).
Presný význam výnimky môže byť objasnený iba vo vzťahu ku konkrétnym prípadom. Každá
22
výnimka by mala byť stanovená len ak je to nevyhnutné a vhodné (zásada proporcionality). Pri
skúmaní zmienenej výnimky zo zákazu je potrebné pochopiť úlohu zákazu prezradenia v smernici.
V tomto sú nápomocné práve úvahy generálneho advokáta M. Poiaresa Madura. Zákaz prezradenia
má prirodzene preventívnu funkciu. Hlavným účelom smernice je zabezpečiť dobré fungovanie
sekundárneho trhu cenných papierov a podpora dôvery investorov. Taká dôvera sa opiera o
skutočnosť, že so všetkými investormi sa zaobchádza na základe rovnosti. Zo zásady rovnosti
vyplýva, že všetci investori by mali mať rovnaký prístup k informáciám. Táto rovnosť v prístupe
k informáciám o spoločnostiach obchodovaných na sekundárnom trhu a o ich cenných papieroch
23
totiž zaručuje racionálnu tvorbu cien na trhu. Zaobchádzanie s investormi na základe rovnosti
na kapitálových trhoch sa dosahuje pritom aj ďalším, aktívnym prostriedkom, ako len zákazom
používania a prezradenia dôverných informácií. Ide aj o povinnosť transparentnosti, ktorá vyžaduje
19

Čl. 36 ods. 1 dánskeho zákona o obchodovaní s cennými papiermi ustanovil „… je zakázané
komukoľvek…“ na rozdiel od smernicovej úpravy (čl. 2 a čl. 3) relevantnej iba pre osoby, majúce
bezprostredný prístup k dôvernými informáciám. Pozri návrhy generálneho advokáta z 25.5.2004,
bod 10.
20
V konkrétnom prípade išlo o: a) informáciu o tom, že boli začaté rokovania o fúzii, b) informáciu
o dátume fúzie, c) informáciu o očakávanom náraste kurzu akcií v dôsledku fúzie.
21
Návrhy generálneho advokáta z 25.5.2004, body 15. až 19.
22
V konkrétnom prípade by sa mali zohľadniť aj sociálne práva zamestnancov, ako je napríklad
právo získať informácie o udalostiach, ktoré pravdepodobne ovplyvnia ich situáciu. Zároveň treba
brať do úvahy „dvojitú lojalitu“ členov orgánov spoločnosti, na jednej strane voči spoločnosti, na
druhej strane voči tým, ktorí ich ustanovili do funkcie (akcionári, zamestnanci), a teda reflektovať ich
práva.
23
Návrhy generálneho advokáta z 25.5.2004, bod 27.
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od spoločností obchodovaných na burze zverejňovanie určitého množstva a kvality informácií tak,
aby cena ich akcií zodpovedala objektívnej trhovej hodnote spoločnosti. Uvedené umožňuje
všetkým investorom, aby cenu akcií vnímali a posúdili s ohľadom na skutočnú situáciu dotknutých
24
spoločností. Preto možno považovať zásadu rovnosti podľa môjho názoru za všeobecnejšiu,
generálnu zásadu pre kapitálový trh. Zásada rovnosti stojí na strane investorov, je obdobným, avšak
všeobecnejším vyjadrením zásady zákazu diskriminácie, ktorá sa naproti tomu vzťahuje na
konkrétne skupiny nositeľov burzových informácií. V tomto sa teda prípad neodlišoval od predošlého
prípadu, len vychádzal z výnimky definovanej prostredníctvom okolností, za ktorých k prezradeniu
dôverných informácií došlo, kdežto v predchádzajúcom prípade išlo o definovanie výnimky
z vymedzenia samotnej dôvernej informácie so stanovením pre určité druhy subjektov. Zdôvodnenie
zákazu prezradenia vychádza z toho, že čím väčšiemu počtu ľudí sú dôverné informácie zverené,
tým vyššie je riziko, že niekto ich využije, a tým ovplyvní integritu trhu. Zákaz prezradenia je preto
25
nevyhnutným dôsledkom zákazu používania dôverných informácií a má preventívnu povahu.
Bráni tzv. reťazeniu protiprávnych činností, ktoré vychádzajú zo znalosti dôvernej informácie.
Akákoľvek výnimka z takéhoto zákazu vytvára riziko podkopania dôvery investorov v kapitálový trh
a mala by sa preto vykladať podľa názoru generálneho advokáta doslovne. Na základe toho by
mohlo dôjsť k nesprávnemu záveru, že doslovný výklad „počas bežného výkonu práce, profesie
alebo svojich funkcií“ má neobmedzený rozsah pôsobnosti, pretože akákoľvek osoba majúca
prístup k dôverným informáciám, nech už je jej činnosť hocaká, sa v zásade môže domáhať
zmienenej výnimky. Generálny advokát upozorňuje na dôležitosť okolností prípadu a potrebu skôr
zužujúceho výkladu. Podmienky, za ktorých možno prezradiť dôverné informácie, sa musia
spresniť vo vzťahu k praktickému kontextu, v ktorom k prezradeniu došlo. Navyše slovo
„bežného“ by malo byť vykladané aj s odkazom na vnútroštátny právny kontext. Definícia toho,
aké činnosti napríklad člena správnej rady spoločnosti možno zahrnúť pod bežný výkon práce,
profesie alebo funkcie, bude značne závisieť od pravidiel upravujúcich výkon, povahu a náplň
26
uvedených profesijných kategórií v rozličných vnútroštátnych právnych systémoch.
Napriek tomu možno zohľadniť tri relevantné všeobecné kritériá na posúdenie prípadu ako
výnimky, ktoré treba prepojiť na konkrétne práva a povinnosti vyplývajúce z národnej úpravy: 1.
možnosť radiť sa iba s odborníkom v dôsledku čoho dôjde k prezradeniu dôvernej informácie, 2.
koho možno považovať za odborníka v sledovanej oblasti, 3. rozsah prípustného prenosu
informácií.
Možnosť radiť sa nemusí vyplývať pritom explicitne z právneho predpisu, môže vyplynúť zo
27
všeobecnej povinnosti konať s odbornou starostlivosťou v prospech spoločnosti, ako je to u nás.
Kto sa považuje za odborníka musí vyplynúť z povahy veci a odborných znalostí a pracovných
skúseností dotknutej osoby. Poskytnutie informácie musí byť pritom nevyhnutne obmedzené na
získanie relevantnej odbornej rady, aj bez zdôraznenia vplyvu na cenu akcie. Je pritom prirodzené
počítať s tým, že príjemca informácie bude nezávisle od toho schopný predvídať zmenu v cene
sám. Radenie so zázemím, ktoré osobu disponujúcu dôvernou informáciou ustanovilo do funkcie, by
mohlo byť popretím výnimky zákazu insider dealingu za predpokladu, že predpoklad odbornosti
u zázemia absentuje alebo je dokonca takéto radenie v rozpore s národnou právnou úpravou.
Záverom je teda možné zjednodušene konštatovať, že pre posúdenie prvej a druhej prejudiciálnej
otázky je potrebné zvážiť, či z povahy postavenia p. Grǿngaarda ako člena orgánu spoločnosti
24

Tamtiež, bod 28.
Tamtiež, bod 29.
26
Tamtiež, bod 30. a bod 34. Obdobne bude potrebné podľa môjho názoru posúdiť aj plnenie
zákonnej povinnosti vyplývajúcej v uvedenom prípade členovi orgánu spoločnosti (emitenta)
z osobitného právneho predpisu, ako je napríklad predkladanie podkladov (vrátane dôverných
informácií) Protimonopolnému úradu SR podľa § 40, resp. § 22 ods. 2 zákona č. 136/2001 Z.z.
o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov. U ostatných primárnych insiderov (a
v zmysle druhej smernice 2003/6/ES aj u sekundárnych insiderov) pôjde o prelomenie povinnosti
zachovávať mlčanlivosť v dôsledku plnenia si zákonnej povinnosti. Okruh povinných osôb u
emitenta je v tomto kontexte pomerne široký, ako uvádza Blažo v komentári k § 22 ods. 2
zmieneného zákona. Pozri KALESNÁ, K., BLAŽO, O. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže.
Komentár. 1 vydanie, s. 122.
27
Napríklad ustanovenie § 194 ods. 5 Obchodného zákonníka.
25
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a ako člena výboru pre fúziu vyplývalo poskytovanie informácií predsedovi odborovej organizácie.
Pri skúmaní tretej a štvrtej otázky ide o problém šírenia informácií v rámci odborovej organizácie.
Ako poznamenal generálny advokát, podobné problémy sa budú vyskytovať v rámci akejkoľvek
28
finančnej inštitúcie poskytujúcej poradenstvo spoločnosti obchodovanej na burze. V tejto súvislosti
sa už v súčasnosti zavádzajú prísne pravidlá na vnútropodnikové šírenie informácií pri aplikácii tzv.
čínskych múrov. Predseda odborovej organizácie mal za úlohu chrániť záujmy zamestnancov, čo
nemohol vykonávať sám, preto tu nemožno vymedzovať okruh odborníkov, ale okruh osôb v rámci
odborovej organizácie, ktorých informovanie a prípadné získanie spätnej väzby je pre výkon jeho
29
funkcie a úloh z nich vyplývajúcich nevyhnuté. Keďže neexistovali žiadne objektívne kritériá na
presun dôverných informácií konkrétnym adresátom, bude musieť národný súd skúmať potrebu
prezradenia v každom jednotlivom prípade, a teda či aj príjemcovia takú informáciu potrebovali na
to, aby plnili svoje úlohy v odborovej organizácii. Domnievam sa, že v zmysle úvah Madura sa má
„bežný výkon“ skúmať z oboch strán: odosielateľa ako aj príjemcu dôvernej informácie, a to skôr ako
nevyhnutnosť disponovať s dôvernou informáciou z určitých dôvodov, najmä poskytnutia odbornej
rady, ktoré môžu vyplynúť aj ako povinnosť v obsahovej náplni príslušnej funkcie. Všeobecné
právo informovať členov – spolupracovníkov (napr. v rámci odborovej organizácie) z článku 3
písm. a) smernice nemožno vyvodzovať. Hranice rozsahu prezradenia musia byť pritom
„obmedzené na to, čo bolo nevyhnuté na účely dosiahnutia cieľa sledovaného prezradením, ktorým
30
bolo v tomto prípade chrániť záujmy pracovníkov RealDanmark“ .
V konaní pred ESD však zostalo ako podstatná skutočnosť nevyjasnené, prečo by musel
predseda odborovej organizácie informovať spolupracovníkov aj o presnom harmonograme fúzie a
o očakávanom zvýšení ceny akcií spoločnosti.
V návrhu odpovedi na prejudiciálne otázky Maduro zvýraznil zásadu proporcionality, keď
uviedol, že článok 3 písm. a) smernice sa má vykladať v tom zmysle:
Ad 1: „, že člen správnej rady vymenovaný zamestnancami podniku môže prezradiť dôvernú
informáciu predsedovi odborovej organizácie iba vtedy, ak vzhľadom na príslušné vnútroštátne
pravidlá definujúce funkciu členov správnej rady možno uvedené prezradenie považovať za
nevyhnutné na výkon jeho funkcií, majúc na zreteli odborné znalosti, ktoré môže predseda
odborovej organizácie poskytnúť vo vzťahu k predmetu prezradenia, alebo majúc na zreteli možné
právo takého člena správnej rady podľa vnútroštátneho práva radiť sa so svojím zázemím.“
Ad 2: „, že člen správnej rady môže (...) prezradiť dôvernú informáciu uvedenému
odborníkovi, len ak aj také prezradenie nevyhnutné pre odborníka na to, aby bol schopný
poskytnúť kvalifikovanú radu.“
Ad 3: „, že člen výboru spoločnosti pre fúziu môže prezradiť dôverné informácie predsedovi
odborovej organizácie (...) len ak je vzťah medzi výborom pre fúziu a odborovou organizáciou
taký, že informovanie výboru pre fúzie je rovnocenné informovaniu odborovej organizácie.“
Ad 4: „, že predseda odborovej organizácie môže bez ohľadu na to, ako získal prístup
k dôvernej informácii, prezradiť takú informáciu členom svojej odborovej organizácie, len ak je také
prezradenie nevyhnutné na to, aby mohol vykonávať svoju funkciu, pričom musia byť také
informácie obmedzené na informácie nevyhnutné na to, aby mohli členovia odborovej
organizácie vykonávať svoje odborárske úlohy, a musia byť obmedzené na členov, ktorých
31
pomoc je pre neho nevyhnutná na to, aby mohol vykonávať svoju funkciu.“
32
Na rešpektovanie zásady proporcionality upozorňuje aj ESD vo svojom rozhodnutí , hoci
zviazaným striktne na text vykladaného článku smernice:
„Článok 3 písm. a) smernice (...) odporuje tomu, aby osoba, ktorá získala dôverné informácie
vo svojom postavení zástupcu zamestnancov v správnej rade spoločnosti alebo vo svojom
postavení člena výboru pre fúziu skupiny podnikov, prezradila tieto informácie predsedovi odborovej
organizácie, ktorá združuje týchto zamestnancov a ktorá vymenovala túto osobu za člena výboru
pre fúziu, s výnimkou:

28

Návrhy generálneho advokáta z 25.5.2004, bod 66.
Potreba reagovať na prepúšťanie v dôsledku plánovanej fúzie.
30
Návrhy generálneho advokáta z 25.5.2004, bod 73.
31
Tamtiež, bod 74.
32
Rozhodnutie ESD z 22.11.2005 vo veci C-384/02, bod 34.
29
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- existencie úzkeho spojenia medzi prezradením a výkonom jej práce, profesie alebo jej
funkcií a
- nevyhnutnej potreby tohto prezradenia na výkon tejto práce, profesie alebo funkcií.
V rámci svojho skúmania musí vnútroštátny súd vo svetle uplatniteľných vnútroštátnych
predpisov vziať do úvahy najmä:
- skutočnosť, že táto výnimka zo zákazu (...) musí podliehať doslovnému výkladu,
- okolnosť, že každé ďalšie prezradenie je spôsobilé zvýšiť nebezpečenstvo použitia týchto
informácií v rozpore s cieľom smernice (...) a
- citlivosť dôvernej informácie.
Článok 3 písm. a) smernice (...) odporuje prezradeniu dôverných informácií predsedom
odborovej organizácie spolupracovníkom, ktorí sú uvedení v tretej a štvrtej otázke, s výnimkou
podmienok uvedených v odpovedi na prvú a druhú otázku. (viď text vyššie, pozn. autora)
V rámci svojho prieskumu musí vnútroštátny súd vo svetle uplatniteľných vnútroštátnych
33
právnych predpisov zohľadniť najmä kritériá rovnako uvedené v tejto odpovedi.“
2

ZÁVER
Z analýzy vybraných prípadov výkladu prvej smernice vyplynuli parciálne závery formulované
v oboch rozhodnutiach ESD, ktoré viac menej reflektovali na záverečné návrhy generálnych
advokátov. Za dôležité považujem to, že sa podarilo formulovať fundamentálne zásady koncepcie
ochrany investora proti zneužitiu kapitálového trhu v európskom priestore, osobitne v našom
prípade proti insider dealingu. Sumárne ide o zásadu rovnosti, všeobecnej uplatniteľnosti, zákazu
diskriminácie, zásadu proporcionality a transparentnosti. Všetky spolu úzko súvisia, niektoré sú
dokonca na seba previazané. V prípade prvej smernice išlo aj o zásadu minimálnej harmonizácie,
ktorá mala zakotviť európsky štandard postihu niektorých trhovo škodlivých konaní. Mám za to, že
judikatúra ESD v tomto smere veľmi významne napomohla k jednotnej aplikácii ustanovení prvej
smernice, ako aj pri tvorbe druhej smernice, ktorá mala vychádzať práve z poučení z aplikácie jej
predchodkyne.
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SYSTÉM BANKOVÉHO DOHĽADU – ZA A PROTI
Ján Mazúr, Yana Daudrikh
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Tento článok analyzuje právomoci a postavenie Európskeho orgánu pre bankovníctvo
(European Banking Authority, EBA) a časť bankovej únie - jednotný mechanizmus dohľadu (Single
Supervisory Mechanism, SSM). Cieľom článku je poukázať na dôvody vzniku EBA a SSM, ktoré
možno hľadať v regulatórnej a úrokovej arbitráži. Zatiaľ čo vznik EBA mieri k vytvoreniu spoločných
regulačných štandardov, SSM má za cieľ vytvoriť spoločný jednotný dohľad. Otázkou ostáva, či sa
prijatými opatreniami neprehlbujú tendencie vytvárania viacúrovňovej regulácie medzi členskými a
nečlenskými štátmi eurozóny.
Kľúčové slová: Európsky bankový úrad, banková únia, bankový dohľad, dlhová kríza.
Abstract: This article analyzes the powers and position of EBA and a part of the Banking union the Single Supervisory Mechanism, SSM). The objective of the article is to point out the reasons
behind the creation of EBA and SSM, which could be found in the regulatory and interest arbitrage.
While the creation of SSM aims at creating common regulatory standards, the SSM aims to create a
common single supervision. It is questionable, whether the adopted measures do not strengthen the
tendencies of creating multi-level regulation among the member and non-member states of the
Eurozone.
Key words: European Banking Authority, banking union, bank supervision, sovereign debt crisis.
1

ÚVOD
V súčasnosti môžeme orgány bankového dohľadu v EÚ rozdeliť na dva druhy: vnútroštátne
orgány dohľadu vykonávajúce dohľad a orgány dohľadu na úrovni EÚ vykonávajúce nadnárodný
dohľad. Dohľad na úrovni EÚ sa neustále vyvíja, hľadá sa totiž komplexný a účinný systém dohľadu
nad bankami, ktorý zabezpečí spoľahlivú ochranu a adekvátnu reakciu na prípadnú finančnú krízu,
krach veľkej banky či ďalšie udalosti, ktoré môžu výrazne ovplyvniť bankový sektor a jeho stabilitu.
Európsky systém orgánov finančného dohľadu (European System of Financial Supervisors - ESFS),
do ktorého sa zahrňuje aj nezávislý organ EÚ European Banking Authority (EBA), je „výsledkom“
globálnej finančnej krízy, ktorá prebehla v rokoch 2007-2008, a následnej dlhovej krízy. V roku 2012
sa ESFS a sieť národných regulátorov a autorít (hoci koordinovaná)ukázali ako nepostačujúce
v dôsledku stále pretrvávajúcej finančnej a hospodárskej krízy. Neexistovali nástroje na riešenie
pádu veľkých cezhraničných bánk. Ukázalo sa, že je nevyhnutné posilniť niektoré úrovňe integrácie
EÚ. Taktiež bolo potrebné upevniť spoločný trh a hospodársku úniu. Bolo kľúčové obnoviť
dôveryhodnosť bankového sektora a dôveru medzi samotnými bankami.
Kvôli tomu bolo na úrovni EÚ prijaté rozhodnutie posilniť dohľad, zaviesť spoločné riešenie
problémov bánk, ako aj minimalizovať prepojenie vlád a bánk, výsledkom čoho je aj vytvorenie
bankovej únie. Banky zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu v rámci Európy, keďže bankové
financovanie je tradične najdôležitejší zdroj financovania v EÚ - až 75-80% financovania ekonomiky
1
zabezpečujú bankové pôžičky . Majú teda mimoriadny systémový význam a ich fungovanie je
kľúčové pre fungovanie celej ekonomiky.
2

EBA

1

Wehinger, Gert. Bank Deleveriging, the move from bank to market-based financing, and SME
financing. OECD Journal: Financial Market Trends. Volume 2012/1. OECD 2012, s. 3.
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2.1

Historický a právny základ EBA
Vznik Európskych systémov finančného dohľadu (ESFS) je často spájaný s finančnou krízou
v rokoch 2007 a 2008, inak nazývanou americkou hypotekárnou krízou. Práve vďaka tejto kríze boli
zistené závažné nedostatky v oblasti fungovania dohľadu, no i vo fungovaní jednotného bankového
trhu. Zistiac nedostatky dovtedy fungujúceho systému dohľadu Komisii nezostávalo nič iné, než
poveriť v novembri 2008 skupinu expertov, na čele s Jacquesom de Larosiérom, vypracovaním
odporúčania, ktoré by stalo základom pre posilnenie európskeho systému dohľadu a zároveň by
posilnilo dôveru obyvateľstva vo finančný systém. Dňa 25. februára 2009 de Larosiérova záverečná
správa odporučila spomedzi viacerých návrhov vytvoriť ESFS. Samotná záverečná správa
navrhovala len „rozdeliť“ ESFS na tri druhy európskych orgánov dohľadu, pričom neriešila iné
otázky súvisiace s reálnym fungovaním ESFS (napr. štruktúra orgánov, financovanie, právomoci).
Preto proces predprípravy pokračoval na úrovni európskych orgánov až do 1. januára 2011, kedy
došlo k založeniu ESFS.
ESFS je „decentralizovaná sieť“ pre všetky vnútroštátne orgány dohľadu. ESFS realizuje
dohľad v dvoch smeroch: makroprudenciálny a mikroprudenciálny dohľad. Mikroprudenciálny
dohľadna úrovni EÚ spadá do pôsobnosti Európskych orgánov dohľadu (European Supervisory
Authorities – ESA).Jednotlivými orgánmi ESA sú: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové
poistenie zamestnancov (European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA),
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (European Securities and Markets Authority - ESMA) a
Európsky orgán pre bankovníctvo (European Banking Authority - EBA).
Právny základ EBA tvorí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24.
novembra 2010,ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre
bankovníctvo) (ďalej len „Nariadenie EBA“). EBA prevzala všetky úlohy a právomoci Výboru
európskych orgánov bankového dohľadu. EBA ma vlastnú právnu subjektivitu, je nezávislým
orgánom EÚ a ma poradnú funkciu voči Rade, Komisii a Európskemu parlamentu.
2.2 Problémy spojené s fungovaním EBA
Najprv sa pozrieme na niektoré úlohy, ktoré vykonáva EBA a ktoré sú upravené v článku 8
Nariadenia EBA. V zmysle tohto článku EBA poskytuje stanoviská, vypracúva usmernenia,
odporúčania a návrhy regulačných technických predpisov. V prípade regulačných technických
predpisov má EBA za úlohu vypracovať iba návrh predpisov, právomoc prijímať predpisy má
2
Komisia- teda až Komisia je orgánom schvaľujúcim návrh predložený EBA. Komisia nadobudla túto
3
právomoc na základe delegácie zo strany Európskeho parlamentu a Rady. Obdobný postup sa
uplatňuje aj pri vykonávacích technických predpisoch - aj v tomto prípade EBA predkladá iba návrhy
predpisov. Komisia zostáva orgánom schvaľujúcim návrhy predpisov s tým, že jej právomoc sa
odvodzuje od čl. 291 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý priamo „odovzdáva“ vykonávacie právomoci
Komisii. V oboch prípadoch vidíme hierarchické postavenie Komisie vo vzťahu k EBA-e.
Ďalšia úloha EBA spočíva vo vypracovaní stanovísk, usmernení a odporúčaní. V súlade
s ods. 1 čl. 16 Nariadenia EBA: „Orgán pre bankovníctvo vydáva usmernenia a odporúčania určené
príslušným orgánom alebo finančným inštitúciám s cieľom vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne
postupy dohľadu v rámci ESFS a zaistiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie práva
Únie.“ Ako možno vidieť, oblasť pôsobnosti usmernení a odporúčaní bola určená príliš rozsiahlo
a rámcovo. Zároveň vo svojej výročnej správe má EBA, okrem informácií o vydaných usmerneniach
a odporúčaniach, aj povinnosť identifikovať príslušné orgány, ktoré usmernenia a odporúčania EBA
nedodržujú a tiež uviesť spôsob akým EBA plánu je zabezpečiť, aby príslušné orgány usmernenia
4
a odporúčania v budúcnosti dodržovali. Hlavný problém, ktorý vidíme pri aplikácii tohto ustanovenia
spočíva v tom, že v súlade s čl. 288 Zmluvy o fungovaní EÚ odporúčania, stanoviská ako aj
2

Proces prijatia regulačného technického predpisu spojený aj s uskutočnením Komisiou verejných
konzultácii k návrhu, pri ktorom sa hodnotia jeho prínosy a náklady, a to predložením stanoviska
alebo rady skupinou zainteresovaných strán v bankovníctve (otázka skupiny zainteresovaných
strán upravená v čl. 37 Nariadenia EBA) a možnými námietkami Európskeho parlamentu a Rady.
3
V súlade s čl. 11 Nariadenia EBA právomoc sa udeľuje na obdobie 4 rokov, s automatickým
predlžovaním kompetencií na rovnaké obdobie, s možnosťou odvolania právomoci Európskym
parlamentom a Radou.
4
ods. 4 čl. 16 Nariadenia EBA
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usmernenia sa nepovažujú za záväzné. Preto je veľmi diskutabilné, akým spôsobom by EBA mala
zabezpečiť samotné dodržiavanie konkrétnych odporúčaní a usmernení príslušnými orgánmi
naprieč EÚ, čo otvára otázky o efektivite boja proti regulatórnej arbitráži.
Na príklade vymedzenia konkrétnych kompetencií možno povedať, že EBA má obmedzené
právomoci, obmedzenú zodpovednosť, obmedzenú rozhodovaciu funkciu a nemôže prijímať
všeobecné regulačné opatrenia. EBA taktiež nedisponuje donucovacou právomocou. V súlade
s ods. 4 čl. 17 Nariadenia EBA v otázkach nedodržovania práva EÚ prijíma rozhodnutie Komisia.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že napriek tomu, že EBA je nezávislým orgánom EÚ, jej
zodpovednosť zostáva diskutabilnou otázkou. Je potrebné dodať, že aj samotná ECB mala „obavy“
5
z EBA (aj keď po zrelej úvahe odsúhlasila nariadenie EBA ), práve z dôvodu obmedzených
6
právomocí zverených EBA.
Vyvstáva otázka, čo je príčinou obmedzených právomocí EBA, prečo orgány EÚ neudelili
EBA-e diskrečnú právomoc? Článok 7 odsek 1 Zmluvy o založení ES uvádza presný výpočet
orgánov vykonávajúcich úlohy Spoločenstva, ide o: Európsky parlament, Komisiu, Radu, Súdny
dvor a Dvor audítorov. Odpoveď na otázku, či tento výpočet orgánov je taxatívny, alebo počet
orgánov sa dá rozšíriť, nájdeme v rozhodnutí Európskeho súdneho dvora vo veci Meroni & Co. vs.
7
High Authority of the European Coal and Steel Community (Meroni vs. Hight Authority). V tomto
rozhodnutí Európsky súdny dvor v zásade umožňuje delegovanie obmedzených právomoci na
orgány, ktoré nie sú uvedené v Zmluve o založení ES, ale zároveň nepripúšťa delegovanie takých
8
právomoci, pri ktorých by takýto orgán disponoval diskrečnou právomocou. Vzhľadom na neskoršie
zmeny, ktoré boli uskutočnené v základných zmluvách, Európsky súdny dvor potvrdil Meroni
9
doctrine. Vychádzajúc z vyššie uvedeného je zrejmé, že v prípade EBA ide o „nesúlad“ medzi
politickými záujmami a reálnymi právnymi možnosťami.
Samozrejme nemôžeme považovať EBA-u za orgán bez akýchkoľvek právomocí. EBA je
orgán s poradnou funkciou, ale zároveň plní samostatne rad iných úloh, ktoré neobsahujú diskrečnú
právomoc (napr. úloha podľa čl. 33 ods. 1 Nariadenia EBA: „uzavrieť administratívne dohody s
orgánmi dohľadu, medzinárodnými organizáciami a správnymi orgánmi tretích krajín“, priamo
nabáda na spoluprácu pri nastavovaní regulačného štandardu bánk s medzinárodnými a
medzivládnymi organizáciami).
Výnimku z vyššie uvedených zásad predstavujú ods. 2 a 3 čl. 18 Nariadenia EBA.V tomto
prípade EBA dostáva reálnu právomoc prijímať individuálne rozhodnutia v krízových situáciách.
Rovnakú situáciu nachádzame aj v ods. 3 a 4 čl. 19 Nariadenia EBA, ktorý udeľuje EBA-e právomoc
prijímať individuálne rozhodnutia v oblasti urovnania sporov medzi príslušnými orgánmi. V oboch
prípadoch, t.j. v prípade krízovej situácie alebo vzniknutého sporu medzi príslušnými orgánmi, má
EBA právomoc prijímať individuálne rozhodnutia, na základe ktorých požiada príslušné orgány, aby
prijali potrebné opatrenia. Ak príslušný orgán nedodrží rozhodnutie prijaté EBA-ou ,EBA má
možnosť prijať individuálne rozhodnutie voči samotnej finančnej inštitúcii, na základe ktorého ju
požiada o prijatie potrebných opatrení.
Ďalším problémom je rozdelenie dohľadu na dohľad vnútroštátny, ktorý je vykonávaný
príslušnými orgánmi členských štátov, a dohľad na úrovni EÚ, ktorý je vykonávaný EBA. Problém
spočíva v tom, že vnútroštátne orgány stále vykonávajú každodenný dohľad, zatiaľ čo EBA nemá
žiadnu právomoc priameho dohľadu nad bankami. Dokonca aj zo strany Hospodárskeho
a menového výboru Európskeho parlamentu bolo navrhnuté umožniť EBA-e vykonávať priamy

5

ECB vo svojom stanovisku navrhla aj rad zmien v nariadení EBA. Bližšie k tomu pozri: Stanovisko
ECB z 8. januára 2010 k trom návrhom nariadení Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa
zriaďujú Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové
poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (CON/2010/5) (2010/C
13/01)
6
Ibid, p.4.
7
Case: 9/56 Meroni & Co. v High Authority of the European Coal and Steel Community, 1958, ECR
8
Inak nazývaná Meroni doctrine
9
Napríklad: Case C-301/02 Tralli vs. ECB. 2005, ECR I-4071
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dohľad nad systémovo dôležitými cezhraničnými bankami, pričom vnútroštátne orgány dohľadu by
10
v tomto prípade konali ako zástupcovia EBA-y. Táto otázka však zostáva naďalej nevyriešená.
2.3

Súčasný stav
Súčasné postavenie EBA je do veľkej miery ovplyvnené bankovou úniou. Hlavná úloha EBAy spočíva vo vypracovaní Jednotnej knihy pravidiel (The Single Rulebook), ktorá sa bude aplikovať
na všetky finančné inštitúcie. Ako dôvody, ktoré prispeli k idey vytvorenia Jednotnej knihy pravidiel
môžeme uviesť: (i) súčasné smernice v oblasti bankovníctva ponechávajú veľký priestor pre
vytvorenie rozdielov vo vnútroštátnych predpisoch, čoho výsledkom sú právna neistota, využívanie
medzier v predpisoch a regulatórna arbitráž; (ii) neprehľadnosť regulačných požiadaviek
v jednotlivých členských štátoch; (iii) rozdielne definície používané jednotlivými členskými štátmi.
Treba dodať, že samotná myšlienka Jednotnej knihy pravidiel nie je novou myšlienkou. Ako prvá
11
s touto myšlienkou prišla Európska rada v roku 2009, ktorá neskôr našla podporu v ECB.
Jednotná kniha pravidiel predstavuje súbor právnych aktov (nariadenia a smernice), prijatie
ktorých v konečnom dôsledku zostáva v právomoci Komisie, zatiaľ čo EBA sa podieľa na tomto
procese vypracovaním návrhov. EBA je napríklad poverená vypracovaním množstva záväzných
technických štandardov (Binding Technical Standards) za účelom implementácie nástrojov CRD IV.
Tieto štandardy sú právne akty, ktoré špecializujú konkrétne aspekty legislatívneho textu a majú za
úlohu zabezpečiť jednotnú harmonizáciu v špecifických oblastiach. Záväzné technické štandardy sú
vždy prijímané Komisiou vo forme nariadení alebo smerníc. EBA-e bola zverená aj koordinačná
úloha. Koordinačná úloha EBA-y spočíva v poskytovaní odpovedí na otázky kladené
zainteresovanými osobami a otázky kladené akcionármi, v rámci čoho má na starosti aj
informovanie formou procesu otázok a odpovedí (Single Rulebook Q&A process). Pomocou tohto
procesu vysvetľuje praktické dopady implementácie CRD IV a záväzných technických štandardov.
EBA, ako súčasť jej vkladu do spoločnej politiky dohľadu v rámci EÚ, bola taktiež poverená
preskúmavaním realizácie všetkých záväzných technických štandardov s možnosťou predkladania
návrhov na ich zmeny.
V nadväznosti na vyššie uvedené treba zdôrazniť aj to, že Jednotná kniha pravidiel má
pomôcť k zavedeniu transparentnosti a efektívnosti a tiež k posilneniu bankového sektora. Zároveň
má zabezpečiť jednotnosť v používaní pravidiel naprieč celou EÚ, nielen eurozónou. Prax však
ukáže, do akej miery bude mať EBA ako v princípe poradný a štandardizačný orgán prístup k
informáciám z "prvej ruky" pre vytvorenie Jednotnej knihy pravidiel. Taktiež je otázne, ako veľmi
harmonizovane budú pravidlá Jednotnej knihy pravidiel aplikované.
3

JEDNOTNÝ MECHANIZMUS DOHĽADU

3.1

K bankovej únii
Banková únia vzniká ako ďalšia vrstva integrácie štátov v rámci EÚ a Eurozóny. Existencia
rôznych národných úprav regulácie bankového trhu, ktoré spolu s úzkou previazanosťou dlhového
financovania štátov vytvárali nerovnomernú akumuláciu rizika naprieč EÚ, viedla k regulatórnej a
úrokovej arbitráži. Tie boli zásadnými prekážkami pri formovaní a fungovaní jednotného bankového
trhu. Špecificky sa budeme venovať jednému z jej pilierov - Jednotnému mechanizmu dohľadu.
Banková únia, ako prezentovaná prezidentom Európskej Rady Hermanom van Rompuyom v
12
jeho mape Smerom k Pravej Ekonomickej a Menovej Únii , má za cieľ prehĺbenie ekonomickej a
menovej únie, a to na základe 4 základných kamenných blokov. Jedným z nich je integrovaný
finančný rámec, ktorý by zabezpečil finančnú stabilitu najmä v Eurozóne a minimalizoval náklady
európskych občanov pri krachu bánk. Tento rámec by mal preniesť zodpovednosť za dohľad (nad
bankami) na európsku úroveň a vytvoriť spoločné mechanizmy rezolúcie bánk a schémy ochrany
10

Economic and Monetary Affairs Committee “MEPs vote to beef up financial supervisory package,”
2005
11
Bližšie k tomu pozri: ods. 2 Stanoviska ECB z 8. januára 2010 k trom návrhom nariadení
Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa zriaďujú Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky
orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné
papiere a trhy (CON/2010/5) (2010/C 13/01)
12
Zdroj online: <http://ec.europa.eu/economy_finance/crisis/documents/131201_en.pdf>.
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vkladov. Dôvodom je previazanosť bánk s problémami eurozóny, dlhmi a menovou politikou. Počíta
sa s jednotnou knihou pravidiel ako strechou, pod ktorou sú tri piliere: jednotný mechanizmus
dohľadu, jednotný rezolučný mechanizmus a spoločné poistenie vkladov.
13
V literatúre sa stretávame s definíciou bankovej únie ako štruktúry, pod ktorou národy
koordinujú svoje bankové systémy aspoň troma spôsobmi: (i) spoločnou reguláciou a dohľadom
bankového systému, teda rovnaké pravidlá pre banky v rôznych krajinách s dohľadom
vykonávaným jedným orgánom poslednej inštancie, (ii) spoločným riešením problematických bánk,
teda spoločnou rezolúciou bánk, čo zahŕňa jednak jednotný orgán výkonu rezolúcie, jednak aj
spoločný rezolučný fond pre potreby rekapitalizácie a ďalej rovnaký rezolučný postup a pravidlá, (iii)
spoločná schéma garancie vkladov, či spoločné poistenie vkladov, prípadne aspoň spoločná
garancia národných fondov ochrany vkladov.
Banková únia (BÚ) čiastočne rieši aj regulatórnu arbitráž a free-rider problém, keďže stabilita
bankového sektora je spoločným cieľom všetkých bánk. Navyše skutočne fungujúca banková únia
14
zredukuje rozdiely v nákladoch na dlhové financovanie v rôznych krajinách Eurozóny , ktoré sa
reálne zvyšovali od prepuknutia krízy. Obchodné spoločnosti v krajinách najviac zasiahnutých
krízou majú o 85% vyššie náklady na dlhovú službu ako spoločnosti v jadrových krajinách, a to bez
15
ohľadu na ich veľkosť . BÚ by tým pádom mala umožniť menej nákladné investície práve v
periférnych krajinách, kde je zaznamenaný najväčší pokles HDP. Tento krok by mal konzekventne
aj uvoľniť napäté rozpočty a preniesť bremeno rastu HDP na súkromný sektor. Bankové úrokové
miery sú totiž ďaleko citlivejšie na rizikovú prirážku krajín než na úrokové sadzby ECB.
Vzájomná závislosť bánk je realitou, regulátori vždy naháňajú trh s cieľom ho dohnať.
Regulátori sa reálne spoliehajú jeden na druhého v prístupe k dohľadu a riešeniu problémov, je
prirodzené, že ich snaženie má byť harmonizované. Navyše kríza ukázala, že prepojenie
bankového sektora a spôsobu tvorby štátnych dlhov je zásadné, preto nemožno efektívne oddeliť
fungovanie fiškálnej politiky od monetárnej. Za ďalšie problematické body BÚ sú označované
napríklad rozpor medzi ekonomickým rastom a finančnou stabilitou, keďže tlak na bezpečnosť bánk
obmedzuje hospodársky rast, ďalej problém centralizácie vs. lokalizácie, koncentrácie vs.
16
špecializácie, či hľadanie vhodných spôsobov, akými dosiahnuť nezávislosť regulácie a dohľadu .
3.2

Jednotný mechanizmus dohľadu
V novembri 2014, rok po nadobudnutí účinnosti Nariadenia Rady 1024/2013, ktorým sa
Európska centrálna banka (ECB) poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa
prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami, bude jednotný mechanizmus dohľadu (SSM)
plne v prevádzke. SSM sa rozumie systém finančného dohľadu pozostávajúci z ECB a národných
regulátorov. ECB vykonáva dohľad v spolupráci s orgánmi ESFS. Zúčastňujú sa na ňom štáty
Eurozóny a ďalšie členské štáty EÚ, ktoré vytvoria úzku spoluprácu s SSM na základe článku 7
Nariadenia. SSM samotný je založený na článku 127 (6) TFEU, ktorý vytvára právny základ presunu
špecifických úloh na ECB súvisiacich s úlohami viažúcimi sa na obozretný dohľad nad úverovými
inštitúciami a ďalšími inštitúciami s výnimkou poisťovní.
Mikroprudenciálny dohľad ECB v sebe obsahuje nasledovné znaky a ciele:
1. ide o dohľad nad obozretnosťou úverových inštitúcií,
2. cieľom je bezpečnosť a prehľadnosť úverových inštitúcií a stability finančného systému tak v
EÚ a ako aj v každom členskom štáte samostatne,
3. berie sa ohľad a dbá sa o jednotu a integritu jednotného trhu založeného na rovnakom
zaobchádzaní s úverovými inštitúciami, ktorého cieľom je predísť regulatórnej arbitráži.
13
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Výkon dohľadu ECB voči bankám v rámci zúčastnených ČŠ napokon obsahuje exkluzívnu
právomoc (i) udeľovať a odoberať bankové povolenia, plniť úlohy pri cezhraničnom poskytovaní
služieb bánk bez alebo so založením pobočky, (ii) vyhodnocovať zlúčenia a akvizície bánk, s
výnimkou rezolúcií, (iii) vyhodnocovať dodržiavanie celého radu požiadaviek, (iv) vykonávať revízie,
stress testy, vyhodnocovania stratégií, procesov, dokumentov bánk atď., (v) vykonávať dohľad bánk
na konsolidovanom základe, a ďalšie úlohy vymedzené nariadením. Na výkone týchto právomocí sa
podieľajú aj národní regulátori.
Národní regulátori budú mať právomoci vykonávať makroprudenciálny dohľad určovaním
kapitálových vankúšov. Tento dohľad sa uskutočňuje v úzkej spolupráci s ECB, ktorá na výkon tohto
dohľadu dohliada a má v ňom rozhodujúce slovo.
Nariadenie sa vysporiadalo s problémom centralizácie vs. lokalizácie použitím strednej cesty.
Centralizácia poskytuje výhody kumulovaného know-how, sústredených dát, nestrannosti a
nezávislosti, ako aj expertízy v systémovom dohľade. Na druhú stranu sa zdá byť centralizovaný
dohľad "vzdialený" od dohliadaných bánk, čo zvyšuje náklady na dohľad a spomaľuje proces
dohladu. Zároveň centrálni experti často strácajú prehľad o lokálnych špecifikách. Lokálny dohľad
sa nachádza blízko k dohliadaných subjektom, čo môže znamenať výhodu, no i nevýhodu z
pohľadu prílišnej previazanosti expertízy. Zároveň pri ňom absentuje globálnejší aspekt dohľadu.
Nariadenie preto spravilo z národných regulátorov predĺžené ruky ECB, čím sa efektívne tento
problém rieši. Otázne ostáva, do akej miery bude ECB korigovať rozhodnutia, povolenia, či iné
individuálne akty navrhnuté národnými regulátormi. Precízna štatistika do budúcnosti umožní
sledovať, aké veľké (resp. malé) je reálne previazanie národných regulátorov a expertov s
dohliadanými subjektmi, resp. do akej miery je globálny aspekt v dohľade kľúčový.
ECB vykonáva dohľad nad:
1. významnými bankami (zhruba 130 bánk), pričom kritériom sú: (i) veľkosť, aspoň 30 mld. Eur
aktív, (ii) dôležité postavenie v rámci ekonomiky EÚ alebo daného členského štátu, t.z. ak
pomer celkových aktív banky k HDP členského štátu prekročí 20%, (iii) významné
cezhraničné aktivity, na ktoré môže upozorniť aj národný regulátor,
2. bankami, ktoré čerpajú alebo požiadali o čerpanie finančnej pomoci z EFSF alebo ESM
(nepokladajú sa za menej významné),
3. troma najvýznamnejšími bankami v každom ČŠ bez ohľadu na význam,
4. ECB môže navyše rozhodnúť, ktoré ďalšie banky sú významné, ak majú pobočky vo viac ako
jednom ČŠ, prípadne majú presah aktívami či pasívami cez hranice. Ďalšie rozdelenie
kompetencií upravuje smernica.
ECB je oprávnená vydávať odporúčania a usmernenia, no taktiež v nevyhnutnom rozsahu aj
nariadenia. ECB tiež pripraví a zverejní regulačný rámec, ktorý bližšie určí metodológiu, procedúry,
definície a presné vymedzenie úloh v rámci medzí Nariadenia. Vzájomná spolupráca národných
regulátorov s ECB v dobrej viere sa predpokladá a je povinnou súčasťou SSM. Vzniká tiež
povinnosť vzájomnej výmeny informácií. Výmena informácií je pochopiteľne kľúčová, keďže sa pri
SSM jedná o typický trade-off medzi centralizáciou a decentralizáciou. Z tohto pohľadu bude
dôležité sledovať, aké presné znenie regulačného rámca v tomto smere ECB prijme a,
pochopiteľne, aká bude nadväzná prax.
Právomoci v rámci SSM nad úverovými inštitúciami možno deliť podľa nasledovných kritérií:
1. z pohľadu voľby účasti členských štátov (ČŠ) a ich bánk v SSM, pričom môže ísť o účasť
povinnú (priamo vyplývajúcu z nariadenia), alebo o účasť z vôle ČŠ. Od toho sú potom
závislé rôzne rozsahy právomocí a procedúry,
2. z obsahového pohľadu: právomoci dohľadu a právomoci vyšetrovacie,
3. z funkčného pohľadu: autorizáciu, akvizíciu a niektoré ďalšie funkcie dohľadu vykonáva vždy
ECB bez ohľadu na význam regulovaného subjektu, no v spolupráci s národnými
regulátormi,
4. z pohľadu rozsahu: makroprudenciálny a mikroprudenciálny,
5. podľa významu dohliadaného subjektu.
ECB vykonáva právomoci v kooperácii a koordinácii s národnými regulátormi. Vyšetrovacie
právomoci zahŕňajú právo vyžadovať informácie, predložiť dokumenty, preskúmavať záznamy
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vrátane účtovných, žiadať ústne a písomné vysvetlenia, viesť rozhovory so zainteresovanými
osobami, ďalej právomoci v rámci dohľadu na mieste. Právomoci dohľadu sú taktiež uplatňované v
spolupráci s národnými regulátormi. Autorizačný proces vykonávajú primárne národní regulátori,
pričom ECB má konečné slovo pri vydávaní povolenia. Analogicky je vykonávané posudzovanie
akvizícií.
Pristúpenie ČŠ, ktorých menou nie je euro, sa deje na základe článku 7 Nariadenia, ktorý
umožňuje pridruženie týchto štátov k SSM. Predpokladá však aktívny prístup a spoluprácu
národných autorít týchto nečlenských krajín. Výkon dohľadu je podmienený nezávislosťou a najmä
prísnym oddelením od výkonu monetárnej politiky.
4

ZÁVER
Ako sme uviedli vyššie, EBA vznikla ako odpoveď na dlhodobo pretrvávajúcu finančnú krízu,
pričom jej úlohou bolo napomôcť "zjednotiť" inak rôznorodú oblasť dohľadu nad bankami.
Zastávame názor, že EBA nebola taká účinná pri plnení svojich úloh, ako sa očakávalo. Dôkazom
toho je aj prijatie Nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska
centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho
dohľadu nad úverovými inštitúciami. Nariadenie Rady priamo uvádza ako dôvod založenia bankovej
únie popri pretrvávajúcej finančnej a hospodárskej kríze aj „neúspech“ EBA. Z uvedeného môžeme
vyvodiť, že od EBA-y sa politicky pravdepodobne očakávalo viac, než prakticky a právne bola
schopná uskutočniť v nadväznosti na jej úzko vymedzené kompetencie opísané vyššie.
Z pohľadu bankovej únie však považujeme za zásadný krok vytvorenie spoločného
štandardu regulácie a dohľadu, ktorý má na starosti EBA. Harmonizovaný súbor pravidiel a
konvergencia pravidiel dohľadu by mali zvýšiť prehľadnosť a fungovanie jednotného bankového
trhu.
Napriek tomu, že bolo opäť prijaté množstvo nových právnych dokumentov, krok smerom k
BÚ považujeme za krok správnym smerom. Zastávame názor, že harmonizovanie 28 rozličných
národných regulačných režimov s veľkým množstvom právnych dokumentov, ktoré nezabezpečovali
potrebnú mieru harmonizácie a ponechávali veľké množstvo miesta pre regulatórnu arbitráž, je
principiálne krokom správnym smerom. Vzhľadom na skutočnosť, že nečlenské štáty eurozóny si
môžu zvoliť účasť v BÚ dobrovoľne, otázkou skutočne zostáva, či tak nevzniká ďalšie prehlbovanie
rozdielov v rámci harmonizačných snáh EÚ na úrovni bankového dohľadu. Hrozí riziko, že síce
nevznikne 28 rozličných režimov, ale jeden koherentný, spoločne dohliadaný bankový trh a niekoľko
neporovnateľných trhov, ktoré sa nepripoja k BÚ.
Použitá literatúra:
BREUSS, F.: European Banking Union. Wien: Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung,
2013, 38 s.
ELLIOTT, D. J.: Key Issues on European Banking Union. Trade-Offs and Some Recommendations.
Global Economy and Development. Working Paper 52. November 2012. Brookings, 2012, 64 s.
KARAS, V., KRÁLIK, A.: Právo Európskej únie. Bratislava: C. H. Beck, 2012. 560 s.
MAUDOS, J.: Fragmentation of the European financial market and the cost of bank financing.
Spanish Economic and Financial Outlook. Vol. 2, No. 3 (May 2013). Valencia, 2013, 11 s.
SIDAK, M., DURAČINSKÁ, M. a kol.: Finančné právo. 1. vydanie. Bratislava: C.H. Beck, 2012. 480
s.
TICHÝ, L., a kol. : Evropské právo. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011. 902 s.
HORSPOOL, M., HUMPHREY, M.: European Union law. 7th ed.Oxford: Oxford University Press,
2010. 586 s.
WEHINGER, G.: Bank Deleveriging, the move from bank to market-based financing, and SME
financing. OECD Journal: Financial Market Trends. Volume 2012/1. OECD 2012, 16 s.
WYMEERSCH, E. HOPT, K. J., FERRARINI, G.: Financial Regulation and
Supervision. A postcrisis analysis. Oxford, 2012.
Kontaktné údaje:
Mgr. Jan Mazur, Mgr. Yana Daudrikh
jan.mazur@flaw.uniba.sk; daudrikh@yahoo.com
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

421

Šafárikovo nám. č. 6
P. O. Box 313
810 00 Bratislava 1
Slovenská republika
recenzenti:
JUDr. Mária Duračinská, CSc.
doc. Mykola Sidak, DrSc.

422

NEGATÍVNA HARMONIZÁCIA DANÍ V EÚ
Andrea Koroncziová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Harmonizácia priamych aj nepriamych daní na úrovni EU je dlhotrvajúca, stále aktuálna téma.
Aj prostredníctvom tohto inštitútu sú eliminované skutočnosti, ktoré predstavujú prekážky vo fungovaní
vnútorného trhu. Jej cieľom nie je dosiahnutie jednotnej daňovej sústavy v rámci EÚ, ale ich priblíženie,
zladenie. V príspevku bude bližšie rozoberaná problematika zosúlaďovania daňových právnych
predpisov štátov EÚ prostredníctvom rozhodnutí Súdneho dvora EÚ (tzv. negatívna harmonizácia),
ktoré sú síce adresované len účastníkom konania, ktorí na základe jeho judikatúry prijímajú individuálne
opatrenia, avšak týmto spôsobom SDEÚ poskytuje výklad komunitárneho práva, ktorý je spoločný pre
všetky členské štáty.
Kľúčové slová: pozitívna/negatívna harmonizácia, dane, rozsudky Súdneho dvora EÚ, prípady
Abstract:Harmonization of direct and indirect taxes at EU level is still a hot topic. Facts that constitute
obstacles to the functioning of the internal market are eliminated through this institute,too. The aim of
harmonization is not to achieve uniform tax system in the EU, but rather to ensure their convergence.
The author in the article will closer analyze the problem of alignment of tax legislation of EU Member
States through the judgments of the Court of Justice of the EU (so-called negative harmonization), which
are addressed only to the parties, who adopt individual measures in accordance with the judgment, but
the CJEU by this way gives an interpretation of Community law which is common to all Member States.
Key words: positive/negative harmonization, taxes, judgments of the Court of Justice of the EU, case
law
1

ÚVOD
HARMONIZÁCIA
Téma harmonizácie daní v EÚ je stále aktuálnou témou a ešte ňou zostane minimálne do doby
dosiahnutia určitého medzníka v tejto oblasti. Možno, že to bude práve definitívne prijatie Smernice o
spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (tzv. CCCTB) alebo dosiahnutie
automatickej výmeny informácií nielen medzi štátmi EÚ, či už bankových alebo daňových, pristúpenie
európskych nečlenských štátov EÚ k smernici o zdaňovaní príjmov z úspor v podobe úrokov (San
Marino, Andorra, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko), revízia smernice o materských a dcérskych
spoločnostiach alebo to bude prijatie takého rozsudku Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len
,,SDEÚ”), ktorý bude predstavovať významný precedens využívaný zo strany členských štátov.
Už článok 2 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva vyjadroval
fundamentálny cieľ spočívajúci vo vytvorení jednotného Európskeho ekonomického priestoru. Tieto ciele
vyjadrené v čl. 2 sa mali dosiahnuť prostredníctvom eliminácie prekážok brániacich voľnému pohybu
osôb, tovaru, služieb, kapitálu medzi členskými štátmi EÚ a zavedením systému zabezpečujúceho
skutočnosť, aby sa na spoločnom trhu nenarušila hospodárska súťaž. Aj čl. 26 ods. 2 ZFEU zakotvil
rovnaké ciele, ktoré majú zabezpečiť vytvorenie vnútorného trhu ako oblasti bez vnútorných hraníc s
bezproblémovým uplatňovaním 4 základných slobôd pohybu kapitálu, služieb, osôb a tovaru. Efektívne
a bezproblémové využívanie výhod vnútorného trhu fyzickými aj právnickými osobami je možné
dosiahnuť len postupným zbližovaním právnych poriadku štátov EÚ v rôznych oblastiach. Cieľom
príspevku je priblížiť problematiku zosúlaďovania právnych systémov členských štátov v daňovej oblasti.
Harmonizácia – t.j. zbližovanie, alebo zosúlaďovanie predstavuje mechanizmus, ktorý eliminuje
právne normy vytvárajúce prekážky vo fungovaní jednotného vnútorného trhu alebo deformujúce
hospodársku súťaž. Jej cieľom je zblíženie, zladenie právnych sústav jednotlivých štátov a nie
vytvorenie totožnej a jednotnej daňovej sústavy v každom z týchto štátov. Harmonizáciou nepriamych
daní sa má dosiahnuť voľný pohyb tovaru a zosúlaďovaním priamych daní má prispieť k odstráneniu
prekážok brániacich voľnému pohybu osôb, služieb a kapitálu.
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Čl. 115 ZFEÚ výslovne zakotvuje, že ,,Rada jednomyseľne na návrh Komisie a po porade s
Európskym parlamentom a Hospodárskym a sociálnym výborom vydá smernice na aproximáciu
zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré priamo ovplyvňujú
vytvorenie alebo fungovanie spoločného trhu” Z uvedeného vyplýva, že hlavný harmonizačný nástroj
predstavujú smernice, ktoré sú podľa čl 288 ZFEÚ,, záväzné pre každý štát, ktorému sú určené, a to
vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť, pričom sa voľba foriem a metód ponecháva
vnútroštátnym orgánom”. Zbližovanie daňových systémov členských štátov implementovaním
sekundárnych prameňov práva EÚ – predovšetkým smerníc, ale aj nariadení ako záväzných aktov a
odporúčaní a stanovísk ako nezáväzných aktov, nazývame ,,pozitívna harmonizácia”. Jej hlavným
pozitívom je dosiahnutie rovnakých pravidiel vo všetkých štátoch EÚ, ktorým bolo sekundárne právo
adresované avšak potreba jednomyseľného prijatia smernice všetkými členskými štátmi EÚ sa javí ako
hlavné negatívum, ktorým sa aj spomaľuje proces harmonizácie. Špecifickým nástrojom harmonizácie
práva v daňovej oblasti sú aj judikáty Súdneho dvora Európskej únie adresované len účastníkom
konania, ktorí na základe jeho rozhodnutí prijímajú individuálne opatrenia. Hoci rozsudky smerujú do
právneho poriadku konkrétneho štátu, svojou interpretáciou poskytujú výklad komunitárneho práva,
ktorý je spoločný pre všetky členské štáty EÚ. V tomto prípade ide o negatívnu harmonizáciu, ktorú nie
je možné považovať za harmonizáciu v pravom zmysle slova, nakoľko prostredníctvom nej sa
1
nevytvárajú rovnaké pravidlá pre všetky členské štáty EÚ . Interpretáciu komunitárneho práva a dohľad
nad súladom vnútroštátneho práva členských štátov EÚ s primárnym právom zabezpečuje v EÚ SDEÚ.
Rozhodnutia SDEÚ v oblasti priamych daní de facto prispievajú k harmonizácii priamych daní v EÚ iným
spôsobom než konsenzom. Preto sa efekt pôsobenia ESD v oblasti daní označuje pojmom negatívna
harmonizácia.
Hoci daňová harmonizácia predstavuje do istej miery hrozbu pre fiškálnu autonómiu členských
štátov, predsa ju štáty znášajú, pretože si uvedomujú, že realizovanie 4 základných slobôd v rámci
vnútorného trhu by bez nej nebolo možné.
Harmonizácia daní v rámci EÚ napomáha aj boji proti daňovým únikom. Keďže harmonizáciou
sa má dosiahnuť zbližovanie, zosúlaďovanie a jednotné pravidlá v daňovej oblasti pre všetky členské
štáty EÚ, odstraňuje sa tým možnosť existencie medzier v daňových zákonoch, ktoré by fyzické alebo
právnické osoby mohli využívať za účelom vyhýbania sa daňovým povinnostiam. Tieto medzery je
možné odstraňovať implementovaním smerníc do vnútroštátnych právnych poriadkov aj rozhodovaním o
žalobách konkrétnych subjektov pred SDEÚ. Príspevok sa bude venovať aj otázkam boja proti daňovým
únikom prostredníctvom judikatúry SDEÚ. EÚ prichádza ročne asi o miliardu eur kvôli daňovým únikom
a podvodom. Mnoho týchto únikov a podvodov sa uskutočňuje aj v oblasti nepriameho zdaňovania – t.j.
najmä prostredníctvom dane z pridanej hodnoty. Ja som sa však rozhodla upriamiť svoju pozornosť boju
proti daňovým únikom v oblasti priamych daní. Čiže v oblasti dane z príjmov fyzických, ale najmä
právnických osôb. Harmonizácia právnych predpisov sa vo väčšej miere uskutočňuje prostredníctvom
implementácie smerníc, t.j. pozitívnou harmonizáciou a rozsudky SDEÚ slúžia na dolaďovanie,
objasňovanie pojmov alebo nejasností, prípadne ešte ďalších medzier, ktoré sa smernicami nepodarilo
odstrániť. Keďže SDEÚ interpretuje a vykladá smernice, aplikuje ich na konkrétne prípady a tým ešte
viac vypĺňa existujúce medzery.
2

SDEÚ A PRIAME DANE
Čo sa týka oblasti priamych daní, Súdny dvor EÚ sa vo väčšej miere angažuje v oblasti konania
pre porušenie práva EÚ/nesplnenie povinnosti (infingement procedures), ktoré iniciuje Komisia (v
niektorých prípadoch aj členský štát - podľa čl. 259 ZFEÚ) alebo aj v oblasti prejudiciálneho konania/
žiadosti národnej jurisdikcie ohľadom predbežnej otázky týkajúcej sa interpretácie práva EÚ. Na rozdiel
od konania pre porušenie práva EÚ, kde SDEÚ môže deklarovať, že vnútroštátna legislatíva určitého
členského štátu nie je v súlade s právom EÚ, rozhodnutia o predbežných otázkach predstavujú len
nepriamu kontrolu národnej legislatívy. V podstate SDEÚ interpretuje komunitárne právo svojimi
rozhodnutiami o predbežnej otázke, čo môže ovplyvniť predmetné právne ustanovenia v konkrétnych
konaniach pred sudcami jednotlivých členských štátov.
Národné súdnictvo musí aplikovať komunitárne právo tak, ako je interpretované zo strany SDEÚ a
2
členské štáty musia v súlade s takouto interpretáciou prijať vlastné vnútroštátne pravidlá.
1

NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémú zemí Evropské unie, Praha: ASPI 2005, s. 15 ISBN
80-7357-142-0
2
European Parlament, Directorate General for internal policies, Policy department A : Economic and
Scientific policy, The impact of the rulings of the European Court of Justice in the area of direct taxation
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Na základe čl. 4 ods. 3 ZFEÚ členské štáty sú povinné akceptovať všetky následky rozhodnutí
SDEÚ a implementovať ich do svojho národného právneho poriadku v súlade so všeobecnými právnymi
princípmi formujúcimi časť komunitárneho práva, ktorými sú efektívnosť, ekvivalentnosť a právna istota.
Okrem týchto všeobecných právnych princípov SDEÚ vyvinul pri svojom rozhodovaní rad právnych
zásad, ktoré sú relevantné pre oblasť zdaňovania. Ako významný príklad je možné uviesť princíp
ochrany legitímnych očakávaní daňovníkov. Hoci tento princíp nie je zakotvený v Zmluve ani v žiadnej
daňovej smernici, je to časť komunitárneho práva a môže chrániť daňovníkov pred retroaktívnym
daňovým právom. Ďalším významným princípom v daňovej oblasti je princíp proporcionality, podľa
ktorého národné opatrenia obmedzujúce individuálne slobody nemôžu presiahnuť to, čo je nevyhnutne
potrebné na dosiahnutie legitímnych cieľov. V daňových záležitostiach SDEÚ využil tento princíp za
účelom limitovať rozsah a obsah pravidiel prijatých na zabránenie zneužívaniu právnych predpisov v
daňovej oblasti (anti-abuse provisions).
Niektoré prípady riešené SDEÚ sa zaoberajú aplikáciou a interpretáciou smerníc v oblasti
priamych daní. V súvislosti so smernicou o materských a dcérskych spoločnostiach, SDEÚ pomohol
upresniť zmysel pojmu ,,oslobodenie” (prípad C-138/07, Belgische Staat v Cobelfret N.V), pojmu
,,zrážková daň” (prípad C-375/98 Epson Europe, prípad C-294/99 Athinaïki Zythopoiia v Elliniko Dimosio
a pod.), zmysel pojmu ,,vlastníctvo akcií” (prípad C-48/07 Vergers du Vieux Tauves) a pod. pri
posudzovaní tejto smernice. Týkajúc sa smernice o fúziach, SDEÚ prispel k definícii operácií
spadajúcich do jeho rámca aplikácie (prípad C-43/00 Andersen og Jensen v Skatteministeriet, prípad C28/95 Leur-Bloem v Inspecteur der Belastingdienst) a k definícii klauzuly ,,prijatej na zabránenie
3
zneužívania právnych predpisov” (anti-abuse clause - Prípad C-352/08, Zwijnenburg).
Avšak, drvivá väčšina prípadov riešených SDEÚ sa zaoberá súladom ustanovení jednotlivých členských
štátov v oblasti priamych daní so slobodami zakotvenými v ZEÚ/ZFEÚ, konkrétne slobody pohybu osôb,
slobody poskytovania služieb - slobody usadenia sa a slobody pohybu kapitálu.
Pri aplikovaní základných slobôd v daňových veciach SDEÚ skúma v prvom rade, či národné
daňové ustanovenia nevytvárajú priamu diskrimináciu založenú na národnosti. Ak nevytvárajú, ďalej
skúma, či tieto ustanovenia nemajú reštriktívny efekt na cezhraničné pohyby, ktoré nepriamo vedú k
rovnakému výsledku (k diskriminácii).
Podľa SDEÚ priama diskriminácia môže byť odôvodnená skutočnosťami explicitne vymenovanými v
Zmluve o EÚ (ako verejná politika, verejná bezpečnosť, verejné zdravie) a reštriktívne opatrenie je
povolené jedine ak predstavuje legitímny cieľ, ktorý je v súlade so Zmluvou a je odôvodnený
imperatívnymi skutočnosťami vo verejnom záujme. Okrem toho, opatrenie nesmie prekročiť rámec toho,
čo je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie sledovaného cieľa. V oblasti priameho zdaňovania,
odôvodnenie použitia reštriktívneho opatrenia by sa potenciálne mohlo oprieť o: potrebu efektívneho
finančného dohľadu, potrebu udržať finančnú stabilitu, prevenciu pred zneužívaním právnych predpisov,
o potrebu ochrániť vyrovnané rozdelenie práv zdaňovať medzi členské štáty. Naopak, SDEÚ nikdy
neakceptoval ako odôvodnenie použitia obmedzujúceho opatrenia prevenciu pred znižovaním daňových
príjmov, alebo existenciu iných daňových výhod.
Veľmi citlivou témou v oblasti priameho zdaňovania je téma, ktorá sa týka právomoci členských
štátov prijímať pravidlá na zabránenie zneužívania právnych predpisov v oblasti daní, ktorých cieľom je
bojovať proti cezhraničnému vyhýbaniu sa daní alebo daňovým podvodom. Význam týchto pravidiel je
veľmi široký. Pravidlá na zabránenie zneužívania právnych predpisov v oblasti daní vo všeobecnosti
limitujú stimuly pre ekonomické subjekty založiť sa alebo využiť zahraničnú štruktúru situovanú v
jurisdikcii s nízkym daňovým zaťažením. Takéto opatrenia sú často v konflikte so slobodou usadenia sa.
Z prípadov (case law) SDEÚ vyplýva, že mechanizmus proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti, ktorý
obmedzuje pohyby a transakcie medzi členskými štátmi je často nekompatibilný so Zmluvou o EÚ.
Podľa SDEÚ, členské štáty môžu prijať mechanizmy proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam,
ktoré limitujú využívanie zahraničných štruktúr umiestnených v tretích krajinách, keďže sloboda
usadenia sa sa neaplikuje mimo teritória EÚ a hypotetický reštriktívny efekt takéhoto mechanizmu na
voľný pohyb kapitálu býva považovaný zo strany SDEÚ ako ,,neodvrátiteľný následok obmedzenia
slobody usadenia sa.“ (čl. 109, prípad C-492/04, Lasertec v FA Emmendingen). Členské štáty majú
právo prijať opatrenia na udržanie si ich daňových práv (na základe národnosti) v prípade presunu sídla
spoločnosti do finančne a daňovo viac atraktívnej tretej krajiny ( čl. 33 prípad C-513/03, Van Hilten-Van
2010, IP/A/ECON/ST/2010-18, str. 22
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120313ATT40640/20120313ATT4064
0EN.pdf
3
Tamže, str. 19-20
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der Heijden). Avšak, voľný pohyb kapitálu (čl. 63 ZFEÚ) sa aplikuje aj vo vzťahu k tretím krajinám, aj
4
keď SDEÚ akceptuje širšie odôvodnenie obmedzení vo vzťahu k tretím krajinám.
3

SDEÚ A JEHO VYBRANÉ ROZHODNUTIA
Za posledné obdobie sa do centra pozornosti dostali obrovské firmy ako Starbucks, Amazon,
Apple, ktoré sa snažia vyhýbať sa daniam resp. platiť menej daní využívajúc rôzne schémy,
prostredníctvom ktorých presúvajú zisky do jurisdikcií s nízkym daňovým zaťažením. To znamená, že
hľadajú krajiny, kde by mohli platiť čo najnižšiu daň z príjmov. ,,Vyšetrovanie v Európskej únii napríklad
odhalilo, že veľké nadnárodné firmy, ako sú Amazon, Google i Apple, si vypracovali dômyselnú štruktúru
5
a doslova rozložili svoje prevádzky po celej únii, aby znížili svoje dane na minimum.” Tieto, ale nielen
tieto spoločnosti, využívajú rôzne prostriedky na presun svojich ziskov do jurisdikcií s nízkymi daňami za
účelom znížiť svoje celkové daňové zaťaženie a to pomocou nízkej kapitalizácie (thin capitalization),
transferového oceňovania a tzv. kontrolovaných/spriaznených zahraničných spoločností (CFC – ktoré v
6
najextrémnejšom prípade môžu byť aj fiktívne spoločnosti)
Nízka kapitalizácia predstavuje spôsob ako nadnárodné spoločnosti financujú samé seba. Za účelom
získania peňazí, spoločnosť môže predať svoje akcie na trhu alebo si môže požičať peniaze. Ak dcérska
spoločnosť potrebuje peniaze, môže sa poobzerať po vonkajšom financovaní alebo po peniazoch
prichádzajúcich z vnútra spoločnosti. Zvyčajne, najlacnejším riešením je požičať si peniaze od finančnej
spoločnosti patriacej do skupiny (sídliacej v nízko daňovo zaťaženej jurisdikcii), ktorá sama požičia
peniaze v mene celej skupiny.
Transferové oceňovanie sa týka cien tovaru, služieb, materiálu a nehmotného majetku (duševného
vlastníctva), ktoré sú premiestňované od jednej entity ku druhej v rámci tej istej nadnárodnej skupiny. Za
účelom zníženia daňového zaťaženia skupiny, stratégiou tejto skupiny môže byť účtovať neprimeranú
cenu dcérskej spoločnosti umiestnenej v štáte s vysokým daňovým zaťažením, znížiť jej zdaniteľné
príjmy a zvýšiť príjem dcérskej spoločnosti umiestnenej v jurisdikcii s nízkym daňovým zaťažením.
Transferové ceny sú ceny uplatňované pri transakciách medzi dvomi ekonomicky či personálne
prepojenými subjektami.
Kontrolovaná/spriaznená zahraničná spoločnosť - je v niektorých prípadoch umelo vytvorená jednotka
využívaná pre presun ziskov do jurisdikcií s nízkymi daňami využívajúc prostriedky ako nízka
kapitalizácia a transferové oceňovanie, ktoré nerešpektuje medzinárodne uznávaný princíp nezávislého
vzťahu (arm’s-length principle).
SDEÚ musel riešiť niekoľko prípadov týkajúcich sa uvedených oblastí.
Prípad C-324/00 Lankhorst-Hohorst [2002]
V tomto prípade sa SDEÚ zaoberal tzv. nízkou kapitalizáciou (thin capitalisation). Skutková
podstata spočívala v tom, že, nemecká dcérska spoločnosť sa dostala do problémov. Z toho dôvodu jej
holandská materská spoločnosť poskytla pôžičku a garanciu na existujúce pôžičky (za účelom zníženia
úrokových sadzieb). V dôsledku pôžičky od materskej spoločnosti s úrokovou sadzbou 4,5 % si musela
menej požičať od banky a tak ušetrila na vyplatených úrokoch. Finančný úrad v Nemecku však
nepovažoval platby úrokov z pôžičky pre materskú spoločnosť za skutočné platby úrokov, ale za skryté
rozdeľovanie ziskov, teda v podstate za výplatu dividend a na tomto základe výplatu úrokov zdanil
daňou vo výške 30 %. Na základe rozsudku SDEÚ v tomto prípade došlo k diskriminácii dcérskych
spoločností, ktoré sú vlastnené materskými spoločnosťami - nerezidentmi, pretože vyššie uvedený
postup, kedy sa platba úrokov materskej spoločnosti považuje za skrytú výplatu zisku, sa nevzťahuje na
4

European Parlament, Directorate General for internal policies, Policy department A : Economic and
Scientific policy, The impact of the rulings of the European Court of Justice in the area of direct taxation
2010, IP/A/ECON/ST/2010-18, str. 85
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120313ATT40640/20120313ATT4064
0EN.pdf
5
http://ekonomika.sme.sk/c/6860378/unia-pre-danove-uniky-nadnarodnych-firiem-prichadza-rocne-obilion-eur.html
6
Pierre-Antoine KLETHI, Combatting tax evasion and aggressive tax planning in the EU,
http://europecafe.wordpress.com/2013/10/01/combatting-tax-evasion-and-aggressive-tax
planning-inthe-eu-12/
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prípady, kedy sú dcérske spoločnosti vlastnené materskými spoločnosťami - rezidentmi. Je teda
porušená sloboda usadenia sa vyplývajúca z článku 43 Zmluvy o ES. V súlade s rozsudkom ESD by
teda daňové posudzovanie úrokových platieb dcérskych spoločností nemalo byť ovplyvnené sídlom
materskej spoločnosti.
Prípad C – 231/05, Oy AA [2007]
Tento prípad sa týka transferového oceňovania. Fínska spoločnosť uskutočnila prevod
finančných prostriedkov v prospech materskej spoločnosti sídliacej vo Veľkej Británii, ktorá vykazovala
straty. Fínsko odmietlo odpočítať sumu prevodu finančných prostriedkov od zdaniteľných príjmov
spoločnosti Oy AA, pretože materská spoločnosť nebola fínska. ESD konštatoval, že sloboda usadenia
sa bola porušená. Avšak, zároveň priznal, že fínska legislatíva bola odôvodnená potrebou udržať
vyrovnané rozdelenie práva zdaňovať medzi členské štáty a chrániť pred daňovými únikmi. Tieto ciele
boli oprávnené ,,dôvodmi verejného záujmu a boli primerané na zabezpečenie dosiahnutia týchto
cieľov.”
Prípad C – 311/08 Société de Gestion Industrielle SA
ESD riešil prípad ohľadom bezúročnej pôžičky, ktorú poskytla materská spoločnosť so sídlom v
Belgicku s obchodným menom Société de Gestion Industrielle SA svojej dcérskej spoločnosti sídliacej
vo Francúzsku. Belgický správca dane, postupujúc podľa platných daňových predpisov, navýšila
zdaniteľné príjmy materskej spoločnosti o čiastku hypotetického úroku vo výške 5%. ESD preskúmal
ustanovenia daňových predpisov Belgicka, podľa ktorých sú bezodplatné alebo neobvyklé výhody
poskytnuté belgickou spoločnosťou spriaznenej spoločnosti, ktorá sídli v inom členskom štáte,
považované za zdaniteľný príjem belgickej spoločnosti. Takého výhody poskytnuté spriaznenej
spoločnosti sídliacej v Belgicku sa za zdaniteľný príjem belgickej materskej spoločnosti nepovažujú.
ESD sa zaoberal otázkou, či zvýšenie základu dane belgickej spoločnosti len v prípade, že je pôžička
poskytovaná spriaznenej spoločnosti so sídlom v inom štáte, nie je porušením slobody usadenia sa.
ESD konštatoval, že v tomto prípade ide o porušenie slobody usadenia sa a zároveň uviedol, že toto
porušenie je možné ospravedlniť len z 2 dôvodov: 1) z dôvodu potreby daného štátu zabezpečiť
vyvážené rozdelenie práva zdaňovať medzi príslušné členské štáty a 2) z dôvodu potreby zabrániť
obchádzaniu daňových zákonov. Posúdenie splnenia týchto podmienok ponechal ESD na rozhodnutí
národného súdu, pričom v súlade so svojou predchádzajúcou judikatúrou naznačil, že belgické
vnútroštátne pravidlá môžu spĺňať tieto dva dôvody, pokiaľ má daňovník možnosť preukázať, že jeho
transakcie mali ekonomický dôvod a že prípadná úprava základu dane správcom dane vyplýva z toho,
že sa nejednalo o trhovú cenu medzi spriaznenými spoločnosťami.
Prípad C 196/04 Cadbury Schweppes [2006]
Čo sa týka zahraničných spriaznených/kontrolovaných spoločností (CFCs – controlled foreign
companies), hlavný problém s národnými finančnými opatreniami je, že ich cieľom je zdanenie ziskov,
ktoré vznikajú v inej jurisdikcii (s nižšími daňovými sadzbami), pretože veria tomu, že zisky mali vzniknúť
v ich jurisdikcii (s vyššími daňovými sadzbami). Prvým dôležitým rozsudkom v tejto veci bol prípad
Cadburry Schweppes.
Cadburry Schweppes (CS), spoločnosť založená, zapísaná a činnosť vyvíjajúca vo Veľkej Británii bola
vlastníkom rozhodujúcich podielov v dvoch dcérskych spoločnostiach sídliacich v Írsku - Cadbury
Schweppes Treasury Services (CSTS) a Cadbury Schweppes Treasury International (CSTI). Tieto
spoločnosti získali možnosť využívať výhody daňového režimu Írska. CSTS mala daňovú stratu, CSTI
dosiahla zisk, ktorý správca dane v UK v súlade s pravidlami zahraničnej spriaznenej/kontrolovanej
spoločnosti zdanil a dlžníkom vyrubenej dane mala byť spoločnosť CS, ktorej bola dopočítaná daňová
povinnosť vo výške viac ako 8 miliónov libier, pretože sa britské úrady domnievali, že írska dcérska
spoločnosť mala byť zdanená rovnako ako britská materská spoločnosť. Urobil tak v súlade s vtedajšími
pravidlami týkajúcimi sa zahraničnej kontrolovanej/spriaznenej spoločnosti v UK. Tie sa mohli uplatniť
vtedy, ak zahraničná kontrolovaná spoločnosť bola založená v takej daňovej jurisdikcii, v ktorej v
hociktorom účtovnom období bola zaplatená daň zo zisku menšia ako 3/4 dane (75%), ktorú by rovnaká
spoločnosť platila v UK podľa jej daňovej jurisdikcie. Britská úprava najviac obsahovala aj tzv. test
motívu, na základe ktorého sa okrem iného skúmalo, či jedným z hlavných dôvodov existencie dcérskej
spoločnosti nie je dosiahnutie zníženia dane vo Veľkej Británii prostredníctvom neoprávneného použitia
zisku. Voči tomuto zdaneniu sa spoločnosť CS ohradila.
ESD dospel k záveru, že predmetná právna úprava je diskriminačná, pretože rozdielne
zaobchádza so spoločnosťami – rezidentmi podľa úrovne zdanenia spoločnosti, v ktorej vlastnia
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rozhodujúci podiel. Dôsledkom je obmedzenie slobody usadenia sa. Avšak výrok rozhodnutia ESD
obsahuje aj časť, ktorá hovorí o možnosti ospravedlnenia takéhoto obmedzujúceho ustanovenia. ESD
vo svojom rozhodnutí uznal, že spoločnosť Cadbury Schweppes pri využívaní slobody usadenia sa
zašla príliš ďaleko, a tým pádom zastavil takéto praktiky, ktoré mohli byť označené za zvláštnu formu
daňových únikov. ESD v rozhodnutí stanovil, že vnútroštátne obmedzujúce opatrenie môže byť v súlade
s primárnym právom pod podmienkou, že sa vzťahuje na čisto vykonštruované operácie, ktorých cieľom
je vyhnúť sa uplatneniu daňových právnych predpisov určitého členského štátu. Z uvedeného
rozhodnutia je možné zároveň vydedukovať, že založenie dcérskej spoločnosti v inom členskom štáte je
využitím slobody usadenia sa len v prípade, že ide o skutočné usadenie sa za účelom vykonávania
skutočných hospodárskych činností v hostiteľskom členskom štáte. Nemôže ísť o fiktívne usadenie sa,
ktoré by malo charakter čistej vykonštruovanej operácie.
4

ZÁVER

Harmonizácia daňových právnych predpisov sa môže uskutočňovať prostredníctvom
sekundárnych prameňov práva EÚ- najčastejšie smernicami (tzv. pozitívna harmonizácia), avšak v
oblasti priamych daní sa uskutočňuje harmonizácia predovšetkým prostredníctvom rozhodnutí Súdneho
dvora EÚ (tzv. negatívna harmonizácia). Aj keď niektorí by mohli namietať, že rozhodnutia SDEÚ sú
záväzné len pre tie členské štáty, ktorým je rozhodnutie adresované (čo je pravda), avšak SDEÚ
poskytuje výklad komunitárneho práva, ktorý je spoločný pre všetky členské štáty. Národné súdnictvo
musí aplikovať komunitárne právo tak, ako je interpretované zo strany SDEÚ a členské štáty musia v
súlade s takouto interpretáciou prijať vlastné vnútroštátne pravidlá. Aj z prípadu C-324/00 LankhorstHohorst vyplýva, že aj napriek tomu, že priame dane patria do pôsobnosti orgánov členských štátov (nie
do pôsobnosti orgánov EÚ), aj tak musia členské štáty vykonávať túto kompetenciu v súlade s
komunitárnym právom. Negatívna harmonizácia je obmedzená v tom zmysle, že je závislá od
skutočnosti, či je Súdnemu dvoru Európskej únie položená prejudiciálna otázka zo strany súdov
jednotlivých členských štátov EÚ pri riešení konkrétnych prípadov a tým je možné povedať, že celá
negatívna harmonizácia sa v podstate ponecháva na daňovníkoch, aby svojimi prípadmi obrusovali a
harmonizovali komunitárne právo. Metódy riešenia prípadov pred SDEÚ majú aj ďalšie obmedzenia – v
prvom rade je potrebné spomenúť, že tento spôsob harmonizácie daní je pomalý a to z dôvodu, že než
sa prípad dostane pred SDEÚ môžu uplynúť roky a ďalšie roky môže trvať, kým sa rozhodnutie SDEÚ
zakomponuje do národnej legislatívy. Celé súdne konanie na národnej aj európskej úrovni je náročné z
hľadiska finančných prostriedkov, ktoré musia vynaložiť samotní účastníci konania. Existuje aj kritika
tohto spôsobu harmonizácie, podľa ktorej si sudcovia uzurpujú moc, ktorá by správne mala patriť
vládam jednotlivých členských štátov zodpovedným za súdržnosť a aplikáciu ich daňového práva a
daňového systému. Úloha sudcu by mala spočívať vo výklade práva a nie v jeho vytváraní.
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VPLYV EÚ NA DAŇ Z PRÍJMU
Viera Krajčová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok je zameraný na posúdenie vplyvu Európskej únie, konkrétne jej smerníc na
legislatívu a daňovú politiku týkajúcu sa dane z príjmu, a to najmä Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: daň, legislatíva EÚ, smernice, daňová politika
Abstract: The article is focused on the impact of European Union, in concerto, of its directions on the
legislation and tax policy on income tax, especially in Slovak republic.
Key words: tax, EU legislation, directives, tax policy
1.

ÚVOD
Jedným z hlavných zámerov Európskej únie je vytvorenie trhu, podnikanie na ktorom nebude pre
jednotlivé subjekty menej výhodné ako podnikanie v rámci jedného členského štátu. Uvedené podstate
znamená harmonizáciu, v určitom zmysle až určitú unifikáciu tohto trhu. Samozrejme zosúladenie
jednotlivých aspektov tohto trhu závisí aj od vôle členských štátov ako aj povahy konkrétneho aspektu.
Iná harmonizácia sa bude týkať napríklad technickým noriem, iná právneho poriadku a iná oblasti daní.
Pokiaľ ide o ciele harmonizácie z pohľadu daňového práva a daňovej politiky, harmonizácia si kladie za
hlavné ciele najmä:
umožniť zlučovanie, rozdeľovanie alebo splynutie spoločností rôznych členských štátov, tak aby
boli vytvorené spoločné pravidlá, ktorými by sa vytvorili v rámci Európskej únie rovnaké neutrálne
podmienky, ktoré by posilnili postavenie spoločností v hospodárskej súťaži;
odstránenie jednotlivých prekážok vnútorného trhu. Tieto prekážky predstavuje najmä dvojité
zdaňovanie, preto je potrebné prijať spoločné pravidlá a opatrenia na jeho zamedzenie;
1
priblížiť sadzby dane a spôsob stanovenia základu dane.
V zmysle uvedeného prijíma Európska rôzne právne akty, pokiaľ ide o priame dane, sú týmito
právnymi aktmi najmä smernice, ktoré sú následne implementované, aj do právneho poriadku
Slovenskej republiky ako aj do právnych poriadkov ostatných členských štátov Európskej únie.
Za účelom naplnenia vyššie uvedených cieľov harmonizácie boli Európskou úniou prijaté viaceré
smernice, ktoré sa snažia o ich dosiahnutie. V rámci právnej úpravy Slovenskej republiky boli tieto
smernice implementované do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Ako príloha č. 2 citovaného zákona sú uvedené jednotlivé transponované smernice, ktoré sú opísané
v jednotlivých kapitolách tohto príspevku.
Predkladaná práca sa bude zameriavať iba na už prijaté smernice európskej únie, ktoré už boli
transponované do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o dani z príjmov“), nezameriava sa ne nové legislatívne zámery, ktoré majú napomáhať cieľom
harmonizácie a riešiť niektoré jej problémy. Z dôvodu dodržania požadovaného rozsahu príspevku bude
taktiež zameraná iba na vplyv na slovenský zákon o dani z príjmov.
2.

SMERNICA RADY 2008/7/ES Z 12. FEBRUÁRA 2008 O NEPRIAMYCH DANIACH Z
NAVYŠOVANIA KAPITÁLU

Podľa uvedenej smernice je v záujme vnútorného trhu harmonizovať právne predpisy o
nepriamych daniach z navyšovania kapitálu s cieľom čo možno najviac eliminovať faktory, ktoré môžu
narúšať podmienky hospodárskej súťaže alebo predstavovať prekážku voľného pohybu kapitálu. Ako
uvádza „kapitálová daň má škodlivé účinky na preskupovanie a rozvoj podnikov. Takéto účinky sú
obzvlášť škodlivé v súčasnej ekonomickej situácii, z ktorej vyplýva výsostná potreba mať v prvom rade
na zreteli podporu investícií a najlepším riešením na dosiahnutie týchto cieľov by bolo kapitálovú daň
1
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zrušiť. Vzhľadom na ich význam pre niektoré členské štáty však nebolo možné prijať opatrenia.“Členské
štáty by preto mali mať príležitosť naďalej podrobovať kapitálovej dani všetky alebo niektoré príslušné
transakcie, pričom v rámci jedného členského štátu sa musí uplatňovať jediná sadzba dane. Keď sa
členský štát rozhodne neuplatňovať kapitálovú daň na všetky alebo niektoré transakcie podľa tejto
smernice, nemal by mať možnosť túto daň opätovne zaviesť.
Z koncepcie vnútorného trhu, vyplýva, že daň z navyšovania kapitálu spoločnosti by sa v rámci
vnútornéhotrhu nemala platiť viac ako raz. V prípade, že členský štát, ktorý má právo zdanenia,
neuplatňuje kapitálovú daň na niektoré alebo všetky transakcie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica,
nesmie na dané transakcie uplatňovať právo zdanenia žiaden iný členský štát. Okrem kapitálovej dane
by sa nemali ukladať iné nepriame dane. V prvom rade by sa nemal vyberať kolkový poplatok z cenných
papierov, bez ohľadu na pôvod daných cenných papierov a bez ohľadu na to, či ide o vlastný kapitál
spoločnosti alebo jeho úverový kapitál.
Táto smernica sa vzťahuje na ukladanie nepriamych daní na kapitálové vklady do kapitálových
spoločností; na reštrukturalizačné operácie, ktoré sa týkajú kapitálových spoločností; na vydávanie
niektorých cenných papierov a dlhopisov. V prípade Slovenskej republiky sa vzťahuje na akciovú
spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a komanditnú spoločnosť na akúkoľvek spoločnosť,
združenie alebo právnická osoba, ktorej podiely na kapitáli alebo aktívach sú obchodovateľné na burze.
Smernica definuje
ako kapitálové vklady nasledovné transakcie: založenie kapitálovej
spoločnosti; transformácia spoločnosti, združenia alebo právnickej osoby, ktorá nie je kapitálovou
spoločnosťou, na kapitálovú spoločnosť; zvýšenie kapitálu kapitálovej spoločnosti vkladom majetku
akéhokoľvek druhu; zvýšenie kapitálu kapitálovej spoločnosti vkladom majetku akéhokoľvek druhu,
ktorého protihodnotou nie je poskytnutie podielu na kapitáli alebo aktívach spoločnosti, ale práva
obdobné právam spoločníkov, ako napr. hlasovacie práva, podiel na zisku alebo podiel na likvidačnom
zostatku; premiestnenie miesta skutočného vedenia kapitálovej spoločnosti so sídlom v tretej krajine z
tretej krajiny do členského štátu; premiestnenie sídla kapitálovej spoločnosti s miestom skutočného
vedenia v tretej krajine z tretej krajiny do členského štátu; navýšenie kapitálu kapitálovej spoločnosti
kapitalizáciou ziskov alebo stálych alebo dočasných rezerv; zvýšenie majetku kapitálovej spoločnosti
prostredníctvom služieb poskytovaných spoločníkom, ktoré nemá za následok zvýšenie kapitálu
spoločnosti, ale v jeho dôsledku dôjde k zmene práv spoločníkov alebo zvýšeniu podielov spoločnosti;
poskytnutie úveru kapitálovej spoločnosti, ak má veriteľ nárok na podiel na zisku spoločnosti;
poskytnutie úveru kapitálovej spoločnosti spoločníkom, jeho manželom alebo manželkou alebo jeho
dieťaťom, ako aj treťou osobou, pokiaľ za takýto úver spoločník ručí, za podmienky, že daný úver plní
2
rovnakú funkciu ako zvýšenie kapitálu spoločnosti.
Členské štáty v zmysle smernice neuplatňujú na kapitálové spoločnosti žiadnu formu nepriamej
dane, pokiaľ ide o:
a) kapitálové vklady;
b) úvery alebo poskytovanie služieb, ktoré sú súčasťou kapitálových vkladov;
c) registráciu alebo akúkoľvek inú formalitu požadovaná od kapitálovej spoločnosti na základe jej
právnej formy pred začatím podnikateľskej činnosti;
d) zmeny zakladateľskej listiny alebo stanov kapitálovej spoločnosti, a to najmä:
i) transformácia kapitálovej spoločnosti na iný typ kapitálovej spoločnosti;
ii) premiestnenie miesta skutočného vedenia alebo sídla kapitálovej spoločnosti z jedného členského
štátu do iného členského štátu;
iii) zmena predmetu činnosti kapitálovej spoločnosti;
iv) rozšírenie existencie kapitálovej spoločnosti;
e) reštrukturalizačné operácie uvedené v článku 4 smernice.
Podľa ustanovení smernice je zakázané ukladať nepriame dane na:
a) vytváranie, vydávanie, prijímanie akcií na burzu alebo uvedenie do obehu akcií, podielov spoločnosti,
iných obdobných cenných papierov alebo osvedčení nahrádzajúcich tieto cenné papiere, ako aj
obchodovanie s nimi, bez ohľadu na osobu emitenta;
b) úvery vrátane úrokov uskutočnené formou vydania štátnych dlhopisov alebo iných obchodovateľných
cenných papierov bez ohľadu na osobu emitenta a na súvisiace formality, ako aj na vytváranie,
vydávanie, prijímanie na burzu alebo uvedenie do obehu takýchto dlhopisov alebo iných
obchodovateľných cenných papierov.
Okrem uvedených zakázaných daní však členský štát môže uplatňovať tieto dane:
a) dane z prevodu cenných papierov, bez ohľadu na to, či ide o paušálnu sadzbu alebo nie;
2
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b) dane z prevodu majetku vrátane katastrálnych daní, ktoré sa vyberajú pri prevode podnikateľskej
činnosti alebo nehnuteľného majetku na kapitálovú spoločnosť uskutočneného v rámci ich územia;
c) dane z prevodu majetku, ktoré vyberajú sa pri prevode aktív akéhokoľvek druhu na kapitálovú
spoločnosť, pokiaľ sa tento majetok prevedie za inú protihodnotu ako podiel spoločnosti;
d) dane, ktoré sa vyberajú pri vytváraní, registrácii alebo zrušení hypotéky alebo iných poplatkov za
pozemok alebo iný majetok;
e) dane vo forme poplatkov;
f) daň z pridanej hodnoty.
Suma vyberaná prostredníctvom daní a iných odvodov sa nemení v závislosti od toho, či sa
miesto skutočného vedenia alebo sídlo kapitálovej spoločnosti nachádza alebo nenachádza na území
členského štátu, ktorý tieto dane alebo odvody ukladá. Tieto sumy nesmú byť vyššie ako dane alebo
odvody uplatniteľné na podobné transakcie, ktoré sa uskutočňujú v členskom štáte, ktorý ich ukladá.
Smernica v článku 8 stanovuje, že sadzba kapitálovej dane je len jedna, a sadzba, ktorú členský štát
uplatňuje nesmie byť vyššia ako sadzba, ktorú tento členský štát uplatňoval k 1. januáru 2006.
Pokiaľ ide o ustanovenia právneho poriadku Slovenskej republiky, predmetom dane fyzickej
osoby nie je v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 písmeno f) príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových
akcií a podielov (týka sa podielov v spoločnosti s ručením obmedzeným pri navyšovaní základného
imania zo zisku spoločnosti a členského podielu v družstve) ako aj príjem, ktorý plynie v súvislosti s ich
výmenou pri zrušení daňovníka bez likvidácie, a to aj vtedy, ak súčasťou splynutia, zlúčenia alebo
3
rozdelenia spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie.
Rovnako tak sa rovnaké negatívne vymedzenie predmetu dane týka aj právnických osôb, a to konkrétne
v § 12 ods. 7 písmeno d) zákona o dani z príjmov.
3.

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

Zlúčenia, rozdelenia, čiastočné rozdelenia, prevody majetku a výmeny akcií vo vzťahu k
spoločnostiam rôznych členských krajín môžu byť nevyhnutné v spoločenstve, aby sa vytvorili
podmienky podobné podmienkam vnútorného trhu a aby sa takto zabezpečilo účinné fungovanie
takéhoto vnútorného trhu. Takýmto operáciám by nemali brániť obmedzenia, nevýhody alebo skreslenia,
vyplývajúce najmä z daňových ustanovení členských krajín. Je preto nevyhnutné vo vzťahu k takýmto
operáciám stanoviť daňové pravidlá, ktoré budú neutrálne z hľadiska hospodárskej súťaže, aby sa
podniky mohli prispôsobiť požiadavkám vnútorného trhu, zvýšiť ich produktivitu a zlepšiť
konkurencieschopnosť na medzinárodnej úrovni.
Tento problém je však možné vyriešiť iba na základe spoločného daňového systému. Takýto
spoločný systém by mal zabezpečiť, že nebudú ukladané dane v súvislosti so zlučovaním, rozdeľovaním
alebo výmenou akcií pri súčasnej ochrane finančných záujmov členského štátu prevádzajúcej alebo
prijímajúcej spoločnosti.
Rovnako je nevyhnutné definovať daňový režim pre určité opravné položky, rezervy alebo straty
prevádzajúcej spoločnosti a vyriešiť daňové problémy vznikajúce v prípade, keď jedna z dvoch
spoločností má podiel na kapitáli spoločnosti druhej. Taktiež by rozhodnutie európskej spoločnosti
a európskeho družstva o premiestnení sídla nemalo neprimerane prekážať diskriminačnými daňovými
predpismi ani obmedzeniami, nevýhodami ani narušeniami vyplývajúcimi z vnútroštátnych daňových
predpisov, ktoré sú v rozpore s právom spoločenstva.
Táto smernica sa však nedotýka prípadov, keď by zlúčením, rozdelením alebo splynutím
spoločností malo dôjsť k neplateniu daní alebo k daňovým únikom.
Smernica vo svojom článku 2 definuje jednotlivé operácie, ktorých zdaňovanie by malo byť
obmedzené, resp. eliminované.
Zlúčenie je definované ako operácia:
kde jedna alebo viac spoločností pri jej zániku bez likvidácie prevedie všetky svoje aktíva a pasíva
na inú existujúcu spoločnosť výmenou za vydanie cenných papierov svojim akcionárom ktoré
reprezentujú kapitál tejto druhej spoločnosti, a prípadne za platbu v hotovosti nepresahujúcu 10 %
nominálnej hodnoty alebo pri absencii nominálnej hodnoty účtovnej hodnoty týchto cenných
papierov;
3
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kde dve alebo viac spoločností pri zrušení bez likvidácie prevedú všetky svoje aktíva a pasíva na
spoločnosť, ktorú vytvoria, za podmienok ako v prvom prípade, teda za vydanie cenných papierov,
tak ako je uvedené vyššie;
kde spoločnosť pri zrušení bez likvidácie prevedie všetky aktíva a pasíva na spoločnosť, ktorá má v
držbe všetky cenné papiere reprezentujúce jej kapitál.
Rozdelenie je chápané ako operácia, pri ktorej spoločnosť pri zrušení bez likvidácie prevedie
všetky svoje aktíva a pasíva na dve alebo viac existujúcich alebo nových spoločností výmenou za
vydanie svojim akcionárom pomerného dielu cenných papierov reprezentujúcich kapitál spoločnosti,
ktorá získava aktíva a pasíva, prípadne za platbu v hotovosti nepresahujúcu 10 % nominálnej hodnoty
alebo pri absencii nominálnej hodnoty účtovnej hodnoty týchto cenných papierov.
Článok 4 ako úvodný článok kapitoly II. obsahuje v prvom bode jednu zo základných zásad, resp.
pravidiel uplatniteľných na zlučovanie, rozdelenie a čiastočné rozdelenie, kde stanovuje, že tieto
operácie nevedú k zdaneniu kapitálových ziskov, teda z hodnoty rozdielu medzi hodnotou prevedených
4
aktív a pasív a ich hodnotou na daňové účely . V prípade uplatnenia tejto zásady, ak členský štát
považuje spoločnosť, ktorá prevádza svoje aktíva a pasíva za daňovo transparentnú, nezdaní tento
členský štát žiaden príjem ani kapitálové zisky v prípade, ak prijímajúca spoločnosť vypočíta všetky
zisky a odpisy tak, ako by to urobila prevádzajúca spoločnosť keby nedošlo k prevodu. V opačnom
prípade na tieto operácie neplatí zásada uvedená v prvej vete. Článok 5 zavádza opatrenia smerom
k oslobodeniu od dane opravných položiek a rezerv vytvorených prevádzajúcou spoločnosťou, v prípade
ak sú prevedené na stálu prevádzkareň prijímajúcej spoločnosti, ktorá sa nachádza v členskom štáte
prevádzajúcej spoločnosti.
Zároveň sú od dane oslobodené aj zisky prijímajúcej spoločnosti plynúce zo zrušenia jej podielu na
kapitále prevádzajúcej spoločnosti. Uvedené ustanovenie je dispozitívne v prípade ak podiel prijímajúcej
spoločnosti nepresahuje 15%, pričom od 01.01.2009 je to 10 %.
„Pri zlúčení, rozdelení alebo pri výmene akcií nepodliehajú zdaneniu príjmy, zisky alebo kapitálové
zisky účastníka prevádzajúcej alebo nadobudnutej spoločnosti, ktorému sú pridelené cenné papiere
prijímajúcej alebo nadobúdajúcej spoločnosti výmenou za jeho cenné papiere. Podmienkou je, aby si
účastník neuplatnil k prijatým cenným papierom vyššiu hodnotu na daňové účely, ako bola hodnota
vymenených cenných papierov bezprostredne pred fúziou, rozdelením alebo výmenou. Smernica však
nebráni, aby boli zdaňované zisky vzniknuté v súvislosti so zlúčením, rozdelením alebo výmenou akcií.
Ak podľa právneho poriadku členského štátu, v ktorom je rezidentom účastník zlúčenia, rozdelenia alebo
výmeny akcií, si môže tento účastník uplatniť na daňové účely vyššiu hodnotu cenných papierov, ktoré
získal, potom si nemôže uplatniť nezdanenie príjmov, ziskov alebo kapitálových ziskov vzniknutých na
základe zlúčenia, rozdelenia alebo výmeny akcií. Uplatnenie týchto pravidiel nebráni, aby členské štáty
zdaňovali akékoľvek výplaty v hotovosti účastníkom spoločností pri zlúčení, rozdelení alebo výmene
5
akcií.“
V zmysle uvedenej smernice sa na území Slovenskej republiky vzťahuje na akciovú spoločnosť,
spoločnosť s ručením obmedzeným a komanditnú spoločnosť. Na základe uvedeného vymedzuje
slovenský právny poriadok v § 3 ods. 2 písm. f) a § 12 ods. 7 písm. d), že predmetom dane nie je príjem
plynúci z dôvodov nadobudnutia nových akcií a podielov ako aj príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri
zrušení daňovníka bez likvidácie, a to aj vtedy, ak súčasťou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia
spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie.
Obe ustanovenia slovenského právneho poriadku teda transponovali uvedenú smernicu v časti
nadobúdania účasti v kapitálových spoločnostiach negatívnym vymedzením predmetu dane. Takýto
príjem sa do predmetu dane nezahrnie, to znamená, že nie je oslobodený od dane, ale vôbec nie je jej
predmetom. Okrem akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným sa uvedené ustanovenie
vzťahuje aj na nadobúdanie členských podielov v družstve. Uvedené vyplýva z odkazu ustanovení § 3
-

4

„hodnota na daňové účely“ predstavuje hodnotu, na základe ktorej by sa akýkoľvek zisk alebo strata
vypočítal na účely zdanenia príjmu, ziskov alebo kapitálových ziskov prevádzajúcej spoločnosti, ak by sa
takéto aktíva alebo pasíva predali v čase rozdelenia alebo čiastočného rozdelenia, ale nezávisle od
zlúčenia;
„prevedené aktíva alebo pasíva“ predstavujú tie aktíva a pasíva prevádzajúcej spoločnosti, ktoré sú v
dôsledku zlúčenia, rozdelenia alebo čiastočného rozdelenia efektívne spojené so stálou prevádzkarňou
prijímajúcej spoločnosti v členskom štáte prevádzajúcej spoločnosti a podieľajú sa na tvorbe ziskov
alebo strát braných do úvahy na daňové účely.
5
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ods. 2 písm. f) a § 12 ods. 7 písm. d), - 7a), ktoré odkazuje na §§ 144 a 223 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník, a to konkrétne pokiaľ ide o podiely spoločnosti s ručením obmedzeným a členské
podiely v družstve.
Ďalšími ustanoveniami slovenského zákona o dani z príjmov sú jednotlivé paragrafy 17, ktoré do
značnej miery riešia práve situácie, ktoré nastávajú v rámci rôznych cezhraničných operácií spoločností
medzi členskými štátmi Európskej únie. Ako príklad je možné uviesť § 17 ods. 14, v zmysle ktorého je
súčasťou základu dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou aj základ dane alebo daňová
strata stálej prevádzkarne umiestnenej v zahraničí. Pri jeho zisťovaní sa postupuje podľa všeobecných
ustanovení o zisťovaní základu dane podľa § 17 ods. 1, okrem výdavkov, ktoré je daňovník povinný
uhrádzať podľa právnych predpisov platných v štáte, v ktorom je zdroj príjmu, ktoré možno uplatniť do
daňových výdavkov v rozsahu ustanovenom v týchto právnych predpisov. Rovnako postupuje daňovník
pri zmene sídla alebo miesta skutočného vedenia obchodnej spoločnosti alebo družstva zo zahraničia
na územie Slovenskej republiky, ak v zahraničí zostáva jeho stála prevádzkareň. Z uvedeného je
zrejmé, že daňový rezident Slovenskej republiky, ktorý vykonáva podnikanie v zahraničí, môže na území
druhého členského štátu vytvoriť stálu prevádzkareň. Vznik takejto prevádzkarne sa v zmysle
medzinárodného práva posudzuje podľa práva štátu, v ktorom má byť prevádzkareň zriadená. Zároveň
je potrebné podotknúť aj to, že v prípade existencie zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, je potrebné
prihliadať aj na ustanovenia tejto zmluvy. Tieto zmluvy ako aj príslušné právne predpisy daného štátu
upravujú zdaňovanie príjmov dosiahnutých stálou prevádzkarňou. Pokiaľ ale prihliadneme na to, čo je
predmetom dane daňovníka z neobmedzenou daňovou povinnosťou, sú to nielen príjmy dosiahnuté na
území Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí. To znamená, že na zamedzenia dvojitého zdanenia
príjmu dosiahnuté stálou prevádzkarňou je potrebné prihliadať na konkrétnu zmluvu o zamedzení
dvojitého zdanenia, teda v prípade, ak je uzavretá.
Vzhľadom na to, že stála prevádzkareň môže nielen dosiahnuť zisk, ale môže vykázať aj stratu, je
potrebné naložiť so stratou tak, aby sa čo najmenej dotkla samotnej spoločnosti. V zmysle § 17 ods. 14
si môže daňovník započítať do základu dane aj daňovú stratu. Otázne zostáva, či je možné túto stratu
započítať v SR, ak túto možnosť ponúka aj právny poriadok štátu prevádzkarne.
Ďalším ustanovením je § 17 ods. 26 zákona o dani z príjmov v zmysle ktorého „Ak pri zmene sídla
alebo miesta skutočného vedenia obchodnej spoločnosti alebo družstva z územia Slovenskej republiky
do niektorého z členských štátov Európskej únie vznikne na území Slovenskej republiky stála
prevádzkareň, pri vyčíslení základu dane za zdaňovacie obdobie do dňa zmeny sídla alebo miesta
skutočného vedenia postupuje podľa § 17 e ods. 8 písm. a), pričom daňovník môže pokračovať
v odpisovaní hmotného a nehmotného majetku stálej prevádzkarne a odpočítavaní daňovej straty podľa
§ 30, ak sa vzťahuje k majetku a záväzkom tejto stálej prevádzkarne.“ V zmysle tohto ustanovenia
právny nástupca neupravuje základ dane o zostatky rezerv, opravných položiek a účtov rozlíšeniam ak
sa vzťahujú k majetku a záväzkom stálej prevádzkarne, okrem opravnej položky k pohľadávkam
( pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní, pohľadávkam, ktoré
tvoria banky a pobočky zahraničných bánk a Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
pohľadávkam z poistenia v prípade zániku poistenia, ktoré tvoria poisťovne a pobočky zahraničných
poisťovní (zaisťovne a pobočky zahraničných zaisťovní, pohľadávkam zdravotných poisťovní, okrem
6
pohľadávok z verejného zdravotného poistenia ), zároveň pokračuje v odpisovaní hmotného
a nehmotného majetku tejto stálej prevádzkarne a odpočíta daňovú stratu daňovníka zrušeného bez
likvidácie vo výške a spôsobom podľa § 30 (ustanovenia o odpočte daňovej straty), ak sa vzťahuje
k majetku a záväzkom tejto stálej prevádzkarne.
4.

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

Smernica 2011/96/EÚ upravuje vzťahy, ktoré vznikajú medzi materskými sa dcérskymi
spoločnosťami v rozdielnych členských štátoch. Podstatou je, že sa snaží zabraňovať dvojitému
zdaňovaniu. Uvedená smernica poukazuje na potrebu zoskupovania spoločností z rôznych členských
štátov, nakoľko takéto zoskupenia sú okrem iných opatrení taktiež potrebné na to, aby sa v rámci
vnútorného trhu európskej únie vytvorilo prostredie kopírujúce prostredie, ktoré existuje v rámci jedného
štátu. Opätovne ide o snahu o posilnenia štyroch základných slobôd Európskej únie. „takéto operácie by
nemali byť brzdené obmedzeniami, nevýhodami alebo deformáciami vznikajúcimi najmä z daňových
6

§ 20 ods. 2 písmeno c) – f) zákona o dani z príjmov
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predpisov členských štátov; keďže je preto potrebné, vzhľadom na takéto vzájomné zoskupovanie
spoločností v rozličných štátoch, zaviesť daňové pravidlá, ktoré by boli neutrálne z hľadiska súťaženia,
aby sa umožnilo podnikom prispôsobiť sa požiadavkám spoločného trhu s cieľom zvýšiť ich produktivitu
7
a posilniť ich postavenie v hospodárskej súťaži na medzinárodnej úrovni.“
Úpravu vzniku materských a dcérskych spoločností tak nebolo možné ponechať iba na jednotlivé
vnútroštátne práve úpravy ale bolo potrebné prijať opatrenia v rámci celej Európskej únie, tak aby bolo
zabezpečené náležité fungovanie vnútorného trhu.
Smernica sa ustanovuje že tam, kde materská spoločnosť v dôsledku svojho zduženia so svojimi
dcérskymi spoločnosťami prijíma rozdelené zisky, štát materskej spoločnosti musí buď to upustiť od
zdanenia takýchto ziskov, alebo zdaniť takéto zisky a súčasne oprávniť materskú spoločnosť, aby z
hodnoty daňovej povinnosti odrátala tú časť dane z príjmov právnických osôb platenú dcérskou
spoločnosťou, ktorá sa vzťahuje na tieto zisky.
Materskou spoločnosťou je spoločnosť, ktorá má právnu formu uvedenú v smernici, je
rezidentom v niektorom členskom štáte a podlieha niektorej dani uvedenej v smernici a má minimálne
10% podiel kapitálu spoločnosti v rovnakom členskom štáte, vlastnený ako celok alebo čiastkovo stálym
sídlom v inom členskom štáte.
V zmysle článku 4 smernice „Keď materská spoločnosť alebo jej stále sídlo na základe združenia
materskej spoločnosti s jej dcérskou spoločnosťou dostáva prerozdelené zisky, štát materskej
spoločnosti a štát jej stáleho sídla, okrem prípadu likvidácie dcérskej spoločnosti, buď upustí od
zdanenia takýchto ziskov, alebo zdaní tieto zisky, pričom udelí materskej spoločnosti a stálemu sídlu
odrátať si od dane zlomok dane z príjmu právnických osôb spojenú s týmito ziskami a platenú dcérskymi
spoločnosťami a všetkými úrovňami, ktoré sú pod nimi, za podmienky, že sa na všetkých úrovniach
8
splnia požiadaviek podľa smernice, do výšky limitu zodpovedajúcej dane.“
Spoločnosťami podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, na ktoré sa táto smernica vzťahuje
sú akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a komanditná spoločnosť. Zároveň musia
tieto spoločnosti podliehať dani z príjmov právnických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov. Slovenská
právna úprava však nad rámec smernice upravuje nielen zamedzenie dvojitého zdanenia pokiaľ ide
o vyplácanie dividend spoločnostiam ale aj fyzickým osobám. Opätovne je možné spomenúť § 3 ods. 2
písmeno c), ktorý sa týka fyzických osôb a § 12 ods. 7 písmeno c), ktorý sa týka právnických osôb.
Okrem dividendy, resp. podielu na zisku, nie je za predmet dane podľa zákona o dani z príjmov
považovaný ani vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku alebo podiel na výsledku podnikania.
5.

SMERNICA RADY 2003/48/ES Z 3. JÚNA 2003 O ZDAŇOVANÍ PRÍJMU Z ÚSPOR V PODOBE
VÝPLAT ÚROKOV V ZNENÍ ROZHODNUTIA RADY 2004/587/ES Z 19. JÚLA 2004, SMERNICE
RADY 2004/66/ES Z 26. APRÍLA 2004 V ZNENÍ SMERNICE RADY 2006/98/ES Z 20.
NOVEMBRA

Vzhľadom na to, že neexistencia akejkoľvek koordinácie vnútroštátnych daňových predpisov pre
zdaňovanie príjmov z úspor v podobe výplat úrokov vytvára deformácie v pohyboch kapitálu medzi
členskými štátmi, cieľom smernice 2003/48/ES je umožniť, aby príjem z úspor v podobe výplat úroku
vlastníkom požitkov v jednom členskom štáte, ktorí sú jednotlivcami usadenými v inom členskom štáte,
podliehal účinnému zdaňovaniu v súlade s právnymi predpismi uvedeného štátu bydliska.
Na účely tejto smernice je vlastníkom pôžitkov každý jednotlivec, ktorý prijíma výplatu úroku,
alebo ktorému je výplata zabezpečená, pokiaľ neposkytne dôkaz, že nebola prijatá alebo zabezpečená
pre jeho vlastný prospech. Článok 6 smernice označuje za výplatu úroku, úrok vyplatený alebo pripísaný
na účet, ktorý sa týka pohľadávok každého druhu, bez ohľadu na to, či sú zabezpečené hypotékou,
alebo nie a bez ohľadu na to, či sú v nich obsiahnuté práva na účasť na ziskoch dlžníka, a najmä, príjem
z vládnych cenných papierov a príjem z dlhopisov alebo obligácií, vrátane prémií a ziskov spojených s
takýmito cennými papiermi; penále za oneskorené výplaty sa nepovažujú za výplaty úroku; úrok, ktorý
sa nahromadil alebo sa kapitalizoval pri odpredaji, náhrade alebo amortizácii pohľadávok uvedených
vyššie. V zmysle článku 8 a 9 smernice musí vyplácajúci zástupca oznamovať príslušnému orgánu
členského štátu informácie týkajúce sa bydliska vlastníka požitkov, označenie vyplácajúceho zástupcu,
čísla účtu a informácie týkajúce sa výplaty úrokov. Uvedené informácie musia byť automaticky
vymieňané medzi členskými štátmi, resp. oznamované členskému štátu vlastníka požitkov minimálne
jedenkrát ročne.
7
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6.

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 V ZNENÍ SMERNICE
RADY 2004/66/ES Z 26. APRÍLA 2004, SMERNICE RADY 2004/76/ES Z 29. APRÍLA 2004 V
ZNENÍ SMERNICE RADY 2006/98/ES Z 20. NOVEMBRA 2006

Rovnako ako predchádzajúce smernice, aj táto smernica sa snaží o dosiahnutie prostredia na
vnútornom trhu, ktoré by nemalo byť menej priaznivé ako prostredie, v ktorom sú vykonávané transakcie
iba v rámci jedného štátu a vzhľadom na to, že vnútroštátna úprava alebo bilaterálne dohody členských
štátov tento stav nezabezpečia, je nutné zabezpečiť, aby výplaty úrokov a licenčných poplatkov
podliehali iba jednému zdanenie v niektorom členskom štáte.
Na zamedzenie dvojitého zdanenia v prípade výplaty úrokov a licenčných poplatkov sa ako
najvhodnejšie zdá zrušenie zdaňovania týchto skutočností v tom členskom štáte, v ktorom tieto príjmy
vznikajú či už sú vyberané zrážkou zo základu, alebo vyrubením dane, je najvhodnejším prostriedkom
odstránenia je zrušiť takéto dane vzťahujúce sa na takéto výplaty vykonávané medzi združenými
spoločnosťami rozdielnych členských štátov, rovnako ako medzi trvalými podnikmi takýchto spoločností.
Na účely tejto smernica sa úrokom rozumie: „príjem z pohľadávok každého druhu, bez ohľadu na
to, či sú zabezpečené hypotékou, alebo nie a či zahrňujú podiel na dlžníkových ziskoch, alebo nie, a
najmä príjem z cenných papierov a príjem z dlhopisov alebo obligácií, vrátane prémií a ziskov spojených
s takýmito cennými papiermi, dlhopismi alebo obligáciami; penále za oneskorené výplaty sa nepovažujú
9
za úroky“ a licenčným poplatkom sa rozumie: „výplaty akéhokoľvek druhu prijímané ako úplata za
používanie práva na používanie akéhokoľvek autorského práva na literárne, umelecké alebo vedecké
dielo, vrátane kinematografických filmov a softvéru akéhokoľvek patentu, obchodnej značky, vzoru alebo
modelu, plánu, tajného vzorca alebo procesu alebo za informácie týkajúce sa priemyselných,
obchodných alebo vedeckých skúseností; výplaty za používanie práva na používanie priemyselného,
10
obchodného alebo vedeckého zariadenia sa považujú za licenčné poplatky“
Článok 4 smernice zároveň upravuje aj negatívne vymedzenie úroku a licenčného poplatku,
pričom úrokom a licenčným poplatkom nie sú „výplaty, ktoré sa považujú za rozdeľovanie ziskov alebo
splácanie kapitálu na základe práva štátu pôvodu; výplaty z pohľadávok, ktoré zahrňujú právo na účasť
na ziskoch dlžníka; výplaty z pohľadávok, ktoré oprávňujú veriteľa na výmenu svojho práva na úroky za
právo účasti na ziskoch dlžníka; výplaty z pohľadávok, ktoré neobsahujú žiadne ustanovenie o splatení
11
istiny alebo ktoré majú splatnosť 50 rokov odo dňa vydania.“
Združenou spoločnosťou inej spoločnosti je ak má prvá spoločnosť bezprostredný minimálny
podiel 25 % na kapitále druhej spoločnosti, druhá ma minimálne 25 % podiel na kapitále prevej
spoločnosti alebo tretia má minimálny 25 % podiel na kapitále prvej aj druhej spoločnosti. Uvedené
kritérium sa vzťahuje iba na spoločnosti na území členských štátov, pričom členský štát môže vykonať
úpravu, tak, že rozhodujúci nebude podiel na kapitále spoločnosti ale podiel na hlasovacích právach
v spoločnosti.
Trvalým podnikom alebo stálou prevádzkarňou sa rozumie stále, pevné miesto podnikania, ktoré
sa nachádza v niektorom členskom štáte, ktorým sa vykonáva podnikanie spoločnosti z iného členského
štátu.
V zmysle uvedeného je výplata úrokov a licenčných poplatkov oslobodená od dane v členskom
štáte, v prípade, ak vlastník požitkov v podobe úrokov je spoločnosť ďalšieho členského štátu alebo
stála prevádzkareň spoločnosti niektorého členského štátu. Stála prevádzkareň je platcom úrokov, iba
ak tieto výplaty predstavujú daňovo odpočítateľný výdavok.
Smernica sa aplikuje iba v prípade, ak je spoločnosť členského štátu vlastníkom požitkov, teda
ich posledným užívateľom a nie iba prostredníkom ich výplaty pre inú osobu. Stála prevádzkareň je
vlastníkom požitkov v prípade, ak pohľadávka alebo právo na užívanie informácií s ktorými výplaty
úrokov vznikajú je skutočne spojené s uvedenou stálou prevádzkarňou.
Pokiaľ ide o slovenskú právnu úpravu týkajúcu sa zdanenia úrokov a licenčných poplatkov v Slovenskej
republike, môžeme hovoriť najmä o ustanoveniach § 13 ods. 2 písmeno f, v zmysle ktorého „Od dane sú
oslobodené úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek, výnosy z majetku v podielovom fonde,
9

Článok 2 písmeno a) smernice 2003/49/ES
Článok 2 písmeno b) smernice 2003/49/ES
11
Článok 4 bod 1 smernice 2003/49/ES
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príjmy z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia), dlhopisov, vkladových certifikátov,
depozitných certifikátov, pokladničných poukážok, vkladových listov a iných cenných papierov a vkladov
postavených im na roveň plynúce zo zdroja na území Slovenskej republiky právnickej osobe, ktorá je
daňovníkom členského štátu Európskej únie a ktorá je aj konečným príjemcom týchto príjmov alebo
stálej prevádzkarne tejto právnickej osoby umiestnenej na území iného členského štátu Európskej únie,
ak je konečným príjemcom týchto príjmov, od daňovníka podľa § 2 písmena d) druhého bodu alebo od
stálej prevádzkarne právnickej osoby, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie, ale len ak
do dňa výplaty príjmu, počas obdobia najmenej dvadsiatich štyroch mesiacoch po sebe nasledujúcich
po sebe
1. daňovník, ktorý tento príjem vypláca, má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní
konečného príjemcu tohto príjmu alebo
2. konečný príjemca tohto príjmu má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní
daňovníka, ktorý tento príjem vypláca, alebo
3. iná právnická osoba so sídlom v členskom štáte Európskej únie má najmenej 25 % priamy
podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca, a zároveň má aj najmenej 25
% priamy podiel na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu.“
Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že takéto úroky, licenčné poplatky sú oslobodené v prípade,
ak je príjemcom právnickej osobe, ktorá je daňovníkom Európskej únie a zároveň musí byť konečným
príjemcom a zároveň tieto príjmy vypláca slovenský daňovník, ktorý je právnickou s neobmedzenou
daňovou povinnosťou , teda daňový rezident SR (§2 d) bod 2). Ďalším ustanovení, týkajúcim sa
licenčných poplatkov je ustanovenie § 13 ods. 2 písmeno h): „Oslobodené od dane sú príjmy podľa § 16
ods. 1 písm. e) prvého bodu a druhého bodu a náhrady za použitie alebo za poskytnutie práva na
použitie priemyselného, obchodného alebo vedeckého zariadenia plynúce zo zdroja na území
Slovenskej republiky právnickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie a ktorá je aj
konečným príjemcom týchto príjmov alebo stálej prevádzkarni tejto právnickej osoby umiestnenej na
území iného členského štátu Európskej únie, ak je konečným príjemcom týchto príjmov, od daňovníka
podľa § 2 písm. d) druhého bodu alebo od stálej prevádzkarne právnickej osoby, ktorá je daňovníkom
členského štátu Európskej únie, ale len ak do dňa výplaty príjmu, počas obdobia najmenej dvadsiatich
štyroch mesiacov bezprostredne nasledujúcich po sebe
1. daňovník, ktorý tento príjem vypláca, má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní
konečného príjemcu tohto príjmu alebo
2. konečný príjemca tohto príjmu má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní
daňovníka, ktorý tento príjem vypláca, alebo
3. iná právnická osoba so sídlom v členskom štáte Európskej únie má najmenej 25 % priamy
podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca, a zároveň má aj najmenej 25
% priamy podiel na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu.“
„Tieto oslobodenia sa aplikujú nielen na členské štáty EÚ, ale rovnako sa týka aj úrokov
vyplácaných vo vzťahu k Švajčiarsku. Uvedené vyplýva z „Dohody medzi Európskym spoločenstvom
a Švajčiarskou konfederáciou upravuje opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici
Rady 2003/48 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov“ a „Memoranda o porozumení“
dopĺňajúcom túto dohodu, ktorá má charakter medzinárodnej zmluvy v zmysle § 1 ods. 2 zákona o dani
12
z príjmov.“
7.

ZÁVER
Záverom je možné iba zhrnúť, že cieľom legislatívy Európskej únie je nepochybne zjednodušenie
daňových systémov jednotlivých členských štátov v ich vzájomnom prepojení s pohľadu cezhraničného
podnikania a cezhraničných investícií.
Vzhľadom na skutočnosť, že rozoberaná oblasť sa zaoberá priamymi daňami je nesporné, že
harmonizácia predstavuje veľmi náročný proces, nakoľko priame dane predstavujú dôležitý aspekt
vnútroštátnej politiky každého štátu a pre každý štát je náročné akceptovať rôzne kritéria na
nadnárodnej úrovni. Iba ďalší proces v budúcnosti a ďalšia ekonomická situácia ukáže nakoľko budú
členské štáty ochotné upúšťať od svojich autonómnych rozhodnutí ohľadom daňovej politiky.
Ako už bolo spomínané, cieľom tejto legislatívy je odstránenie bariér pohybu osôb, práce a kapitálu
a vytvorenie prostredia, kde nebude menej výhodné cezhraničné podnikanie oproti podnikaniu v rámci
jedného štátu a na druhej strane nebude ani na úkor štátnych rozpočtov nadmernej výhodnejšie.

12

Daň z príjmov, zákon s komentárom, Poradca podnikateľa s. 129
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Zjednodušene je možné povedať, že cieľom je vyhnúť sa dvojitému zdaneniu ako aj dvojitému
nezdaneniu.
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VÝVOJ SUBSTANTÍVNEHO TESTU PRI POSUDZOVANÍ KONCENTRÁCIÍ – TEORETICKÉ
1
VÝCHODISKÁ
Kristína Jurkovičová, Vladislav Mičátek
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok sa zameriava na teoretické východiská a vývoj substantívneho testu pri posudzovaní
koncentrácií. Analyzuje jednotlivé typy substantívneho testu, porovnáva ich a poukazuje na ich
aplikačné výhody a nevýhody.
Kľúčové slová: substantívny test, koncentrácia, efektívna súťaž
Abstract: This article focuses on the theoretical basis and development of substantive test applicable to
merger control. It analyzes different types of substantive tests, compares them and shows their
application advantages and disadvantages.
Key words: substantive test, merger, effective competition
1

ÚVOD
Právna úprava kontroly koncentrácií je dôležitou súčasťou všetkých legislatívnych režimov,
ktoré si kladú sa cieľ ochranu hospodárskej súťaže. Dôvod jej existencie spočíva v zabránení takého
posilnenia trhovej sily, ktoré by podstatným spôsobom narúšalo efektívnu súťaž na trhu. Súťažná
analýza koncentrácií sa od právnych úprav dohôd obmedzujúcich súťaž a zákazu zneužívania
dominantného postavenia odlišuje vo viacerých smeroch. Kontrola koncentrácií je preventívny nástroj
zameraný do budúcnosti, čo je základný rozdiel oproti vyššie spomínaným inštitútom. Pozornosť sa
sústredí najmä na dopad spojenia na fungovanie efektívnej súťaže, a predmetom posudzovania môže
2
byť len tá koncentrácia, ktorá na základne platnej legislatívy podlieha kontrole úradu . Súťažné orgány
sa v konaní, v ktorom posudzujú spojenie súťažiteľov, zameriavajú na analýzu, či výsledným efektom
koncentrácie bude najmä nárast trhovej sily subjektu, ktorá by de facto mohla vytvoriť podmienky pre
zvyšovanie cien resp. znižovanie kvality výrobkov.
Z uvedeného vyplýva, že „kontrola koncentrácií je vybudovaná na predikcii trhovej štruktúry,
3
ktorá sa koncentráciou vytvorí, teda anticipuje stav, ktorý ešte nenastal, ale nastať má.“ Právna úprava
dohôd obmedzujúcich súťaž a zneužívania dominantného postavenia na trhu je zameraná ex post
na odstránenie škodlivých následkov, ktoré už nastali a postihnutie takých praktík, ktoré sú na základe
platnej legislatívy ex lege zakázané.
Ex ante posudzovanie protisúťažných dopadov koncentrácie sa uskutočňuje na základe tzv.
substantívneho testu. Ako uvádza R. Neruda: „Substantívny test je označenie pre test, prostredníctvom
ktorého je analyzovaný možný dopad posudzovanej koncentrácie na existujúcu úroveň hospodárskej
4
súťaže na trhu. Test obsahuje základné kritéria pre zákaz posudzovanej koncentrácie.“
V praxi
využívajú súťažné orgány tri základné typy substantívnych testov, prípade ich vzájomné mutácie. Ide
najmä o test dominancie, resp. test vzniku a posilnenia dominantného postavenia (dominance test), test
podstatného zníženia konkurencie (SLC test – substantial lessening of competition) a test verejného
záujmu (public interest test).

1

Tento projekt vznikol za podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja, grantu č. APVV – 0158 – 12
(Efektívnosť právnej ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi) a Právnickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave.
2
V podmienkach Slovenskej republiky Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky.
3
KALESNÁ, K., BLAŽO, O. 2012. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Komentár. Praha : C. H.
Beck, 2012. s. 58
4
NERUDA, R. Substantivní test v soutěžním právu. In: Právní rozhledy, 2008, č. 11, s. 385
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2

TEST DOMINANCIE
5
Podstatou testu dominancie, ktorý bol obsiahnutý v nariadení Rady č. 4064/89 , je posúdenie
stavu, ktorý má koncentráciou nastať na relevantnom trhu, najmä z hľadiska vzniku alebo posilnenia
dominantného postavenia tzn. k vzniku alebo posilneniu trhovej sily súťažiteľov. Pri posudzovaní
dopadov koncentrácie na spoločný trh vychádzala Komisia zo svojich skúseností, najmä čo sa týka
uplatňovanie článku 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) – zákaz zneužívania
dominantného postavenia.
Ako už bolo vyššie uvedené kontrola koncentrácií je preventívnou ochranou súťaže pred
vznikom a posilnením trhovej sily, ktorá by mohla narušiť efektívnu súťaž nakoľko sa predpokladá, že
čím sú silnejšie subjekty, ktoré ovládajú trh, tým slabšia je samotná súťaž na ňom. Preto je v tomto
prípade nevyhnutné klásť dôraz na štruktúru a charakteristické znaky trhu.
Základným predpokladom, na ktorom spočíva test dominancie je posúdenie, či koncentrácia
podniku vyústi do posilnenia trhovej sily súťažiteľa, až v takej miere, že mu vytvorí podmienky na to, aby
sa správal sa na trhu nezávisle na ostatných súťažiteľoch.
2.1

Pojem dominantné postavenie
Dominantné postavenie je kľúčový pojem súťažného práva, ktorého definícia nie je obsiahnutá
v primárnom práve EÚ t.j. v zakladajúcich zmluvách. Postupne však k jeho vytvoreniu prispel najmä
Súdny dvor Európskej Únie („ďalej len SDEÚ“), Všeobecný súd a Komisia. Komisia svoju prvotnú
definíciu opierala o možnosť nezávislého správania sa podniku: „Podniky majú dominantné postavenie,
ak majú možnosť určitého nezávislého správania sa, ktoré im umožňuje konať bez ohľadu na
konkurenciu, obchodných partnerov a dodávateľov. Je to tak preto, lebo majú vďaka svojmu podielu na
trhu, prístupu k technickým vedomostiam, surovinám alebo kapitálu možnosť určovať cenu alebo
kontrolovať výrobu alebo distribúciu pri podstatnej časti dotknutých výrobkov. Táto možnosť musí
prameniť z absolútneho dominantného postavenia, ktoré by umožňovalo eliminovať akúkoľvek slobodnú
vôľu obchodných partnerov, stačí však, že je dostatočne silná, aby podniku zaistila globálnu nezávislosť
6
správania sa, aj keď existujú rozdiely v intenzite jeho vplyvu v rôznych častiach trhu.“
SDEÚ doplnil prvotnú definíciu Komisie o požiadavku takej trhovej sily, ktorá umožní podniku
vytvárať prekážky existencie efektívnej súťaže na relevantnom trhu. Podľa J. Francovej sa táto definícia
7
dominantného postavenia stala určitým štandardom a bola použitá v následnej judikatúre SDEÚ:
„Dominantné postavenie..., je pozícia ekonomickej/ hospodárskej sily, ktorú podnik má a ktorá mu
umožňuje brániť zachovaniu efektívnej hospodárskej súťaže na relevantnom trhu tým, že mu umožňuje
správať do značnej miery nezávisle od svojich konkurentov, zákazníkov a v konečnom dôsledku aj
8
spotrebiteľov.“
9
Neskôr SDEÚ ešte v judikáte Hoffmann-La Roche doplnil, že pozícia dominantného
postavenia nebráni celej hospodárskej súťaži, ako by to mohlo byť v prípade napr. monopolov, ale
umožňuje podniku, ktorý z toho prosperuje „pokiaľ aj nie priamo určovať, ale aspoň významne
ovplyvňovať podmienky, za ktorých sa súťaž bude rozvíjať, a v každom prípade konať do značnej miery
10
bez ohľadu na tieto podmienky, až dovtedy, pokiaľ mu takého konanie nebude na škodu.“
Ekonomická resp. hospodárska sila podnikateľa sa posudzuje na základe tzv. ekonomickej
analýzy. Už v Oznámení Komisie – Usmernenie o prioritách Komisie v oblasti presadzovania práva pri
uplatňovaní článku 82 Zmluvy o ES na prípady zneužívania dominantného postavenia podnikov na
11
vylúčenie konkurentov z trhu , sa Komisia priblížila k ekonomickému prístupu k dominancii tým, že
vymedzila dominantný podnik ako „podnik, ktorý je schopný počas dlhšieho časového obdobia zvyšovať
ceny nad konkurencieschopnú úroveň za súčasného dosahovania zisku, nečelí žiadnemu

5

Nariadenie Rady (EHS) č. 4064/89 z 21. decembra 1989 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi
C IV/26.811Continental Can Company OJ L7/25 (1972)
7
SYLLOVÁ, J., PITROVÁ, L., PALDUSOVÁ, H. 2010. Lisabonská smlouva. Komentář. Praha : C. H.
Beck, 2010. s. 455
8
C-27/76 United Brands Company, p. 2
9
C-85/76 Hoffmann-La Roche
10
C-85/76 Hoffmann-La Roche, p. 39
11
Usmernenie o prioritách Komisie v oblasti presadzovania práva pri uplatňovaní článku 82 Zmluvy o
ES na prípady zneužívania dominantného postavenia podnikov na vylúčenie konkurentov z trhu (Úradný
vestník Európskej únie C 45, 24/02/2009)
6
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12

konkurenčnému tlaku, a možno ho preto vo všeobecnosti považovať za dominantný.“ Podľa Komisie
spočíva dominantné postavenie na trhu v slobode konania dominantného podniku realizujúceho tzv.
moc nad cenou (power over price), ktorou sa rozumie podľa J. Francovej schopnosť zvýšiť ceny nad
úroveň konkurencie bez rýchleho zníženia objemu vlastného predaja v prospech existujúcej
konkurencie. Rovnako sa subjekt realizujúci tzv. moc nad cenou vyhýba situácií, že by nárast jeho cien
13
nad úroveň konkurencie bol neziskový a musel byť odvolaný.
Je potrebné pripomenúť, že nakoľko dominantné postavenie konkrétneho podniku možno určiť
len vo vzťahu k špecificky určenému trhu, prvoradým cieľom v rámci ekonomickej analýzy je vymedzenie
časovo, vecne a geograficky relevantného trhu.
2.2

Kritéria posudzovania dominantného postavenia
V dnešnej dobe právna teória nedisponuje presným zoznamom kritérií, ktoré sú v rámci testu
dominancie posudzované. Tieto sú vytvárané aplikačnou praxou a rozhodovacou činnosťou súťažných
orgánov zohľadňujúc špecifiká každej posudzovanej koncentrácie podnikov. Ako uvádza K. Kalesná:
„Pri skúmaní postavenia podniku na vymedzenom relevantnom trhu sa uplatňuje analýza viacerých
faktorov, ktorých vyhodnotenie vedie k záveru o existencii alebo neexistencii dominantného postavenia
14
na trhu.“
SDEÚ v svojom rozhodnutí United Brands uviedol, že „vo všeobecnosti existencia
dominantného postavenia môže byť výsledkom pôsobenie niekoľkých faktorov, ktoré zvažované
15
jednotlivo, nemusia byť vo svojej jednotnosti nutne rozhodujúce.“ Veľmi dôležité postavenie medzi
16
týmito faktormi má však existencia veľkého podielu na trhu.
Je teda zrejmé, že základom súťažnej analýzy koncentrácie je posúdenie podielov na trhu,
ktoré nezahŕňa len podiel na trhu subjektu, ktorý koncentráciou vznikne, ale tiež rozdiely v podieloch na
trhu zvyšnej konkurencie. Zvyčajne je podiel subjektu determinovaný určením dodávateľov
a odberateľov na relevantnom trhu. Na tomto základe je potom možné ďalej vypočítať celkovú veľkosť
trhu a podiely na trhu jednotlivých dodávateľov a odberateľov podľa predaja konkrétnych produktov
alebo množstva poskytnutých služieb. Okrem výpočtov na základe objemu produkcie, tzn. jednotkového
množstva predaného tovaru, možno postupovať aj s ohľadom na hodnotu predaja vyjadrenú
v peniazoch, t.j. na základe obratu.
Častou praktikou súťažných orgánov býva využitie Herfindahl-Hrischmann indexu (HHI), ktorým
sa porovnáva stupeň koncentrácie trhu pred jej uskutočnením a po uskutočnení. Podľa Pokynov pre
17
posudzovanie horizontálnych koncentrácií podľa nariadenia Rady o kontrole koncentrácií podnikov sa
18
HHI vypočíta ako súčet štvorcov jednotlivých podielov na trhu všetkých podnikov , pričom väčšia váha
sa prikladá podielom na trhu väčších podnikov. Teoreticky najpresnejší výpočet si vyžaduje zahrnutie
všetkých podnikov na trhu, avšak nedostatok informácií o veľmi malých podnikoch by HHI nemal
ovplyvniť. Zatiaľ čo absolútna úroveň HHI poskytuje prvotné informácie o konkurenčnom tlaku po
uskutočnení koncentrácie podnikov, zmena HHI (tiež nazývaná „delta“) je užitočným ukazovateľom
zmeny úrovne koncentrácie trhu resp. zmeny trhových podielov, ktoré sú vyvolané priamo spojením
podnikov. Podľa vyššie spomínaných pokynov je možné stupeň koncentrácie trhu členiť do troch skupín
v závislosti od vypočítanej hodnoty HHI, a to:
(1) nekoncentrovaný trh (HHI do 1000 bodov)
(2) stredne koncentrovaný trh (HHI od 1000 do 2000 bodov)
12

Usmernenie o prioritách Komisie v oblasti presadzovania práva pri uplatňovaní článku 82 Zmluvy o
ES na prípady zneužívania dominantného postavenia podnikov na vylúčenie konkurentov z trhu (Úradný
vestník Európskej únie C 45, 24/02/2009), p. 11
13
SYLLOVÁ, J., PITROVÁ, L., PALDUSOVÁ, H. 2010. Lisabonská smlouva. Komentář. Praha : C. H.
Beck, 2010. s. 455
14
KALESNÁ, K., BLAŽO, O. 2012. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Komentár. Praha : C. H.
Beck, 2012. s. 43
15
C-27/76 United Brands Company, p. 66
16
Bližšie pozri KALESNÁ, K., BLAŽO, O. 2012. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Komentár.
Praha : C. H. Beck, 2012. s. 43
17
Usmernenie pre posudzovanie horizontálnych koncentrácií podľa Nariadenia Rady o kontrole
koncentrácií medzi podnikateľmi (Úradný vestník Európskej únie C 31, 05/02/2004, s. 0005 – 0018)
18
Napríklad trh, na ktorom pôsobí päť podnikov s trhovými podielmi 40 %, 20 %, 15 %, 15 % a 10 % v
2
2
2
2
2
uvedenom poradí má HHI v hodnote 2 550 (40 + 20 + 15 + 15 + 10 = 2 550). HHI sa pohybuje od
hodnôt blízkych nule (na nekoncentrovanom trhu) až do 10 000 (v prípade veľmi koncentrovaného trhu).
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(3) koncentrovaný trh (HHI viac ako 2000 bodov).

19

Ad 1) Je zrejmé, že súťažný orgán nezistí žiadne problémy v oblasti horizontálnych koncentrácií
podnikov na trhu s HHI po spojení pod 1 000. Takéto trhy si podľa pokynov nevyžadujú dôkladnú
20
analýzu.
Ad 2 a 3) Rovnako nezistia súťažné orgány žiadne problémy v oblasti horizontálnych koncentrácií
podnikov na trhu s HHI po spojení medzi 1 000 a 2 000 a delta (zmena HHI) pod 250 alebo v prípade
spojení s HHI po spojení nad 2 000 a delta (zmena HHI) pod 150 s výnimkou špecifických okolností,
napr:
a. Koncentrujúcim sa podnikom je potenciálny záujemca o vstup na trh alebo podnik s malým
podielom na trhu, ktorý len nedávno vstúpil na trh. V tomto prípade nemožno predpokladať
potenciál nadobudnutia podielu na trhu, nakoľko subjekt pôsobí len krátko.
b. Koncentrujúce sa podniky sú významní inovátori, ktorých metódy sa ešte nepremietajú do
podielov na trhu.
c. Existuje významné vzájomné vlastníctvo podielov medzi subjektmi na trhu. Podľa pokynov,
na trhoch s vzájomným vlastníctvom podielov alebo v prípade spoločných podnikov (joint
21
ventures), môže Komisia použiť upravený HHI, ktorý tieto skutočnosti zohľadňuje.
d. Jedným z koncentrujúcich sa podnikov je individualistický podnik s vysokou
pravdepodobnosťou narušenia koordinovaného správania sa.
e. Existencia znakov minulého alebo pokračujúceho koordinovaného správania sa subjektov.
22
f. Koncentrujúci podnik má pred realizáciou koncentrácie 50% alebo vyšší podiel na trhu.
Vo vzťahu k HHI je potrebné ešte dodať, že každá z úrovní HHI súčasne s hodnotami delta je
signifikantným nástrojom, ktorý možno použiť ako indikátor prítomnosti/ neprítomnosti obáv o ohrozenie
efektívnej hospodárskej súťaže. Avšak nikde z týchto úrovní nevyplýva predpoklad existencie či
neexistencie takýchto obáv.
Sám trhový podiel zväčša na záver o existencii dominantného postavenia nestačí, a preto je
potrebné skúmať aj ďalšie kritéria. Predovšetkým sa jedná o posúdenie finančnej sily a zdrojov
financovania dotknutých subjektov, stupeň vertikálnej integrácie, existencia silnej značky, rozvoj
distribútorských sietí, portfólio výrobkov, veľkosť trhových podielov najbližších konkurentov, ich odstup
od neho a stabilita trhových podielov. Tá by mala existovať v dlhšom časovom období, pretože aktuálny
údaj môže byť len výkyvom od inak dlhodobo stabilného stavu. D. Raus uvádza, že: „Nestabilné trhové
podiely (t.j. meniace sa v čase) sú väčšinou dôkazom existujúcej konkurencie na trhu; stabilné trhové
23
podiely môžu indikovať tak absenciu hospodárskej súťaže, ako aj jej prítomnosť.“
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KALESNÁ, K., BLAŽO, O. 2012. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Komentár. Praha : C. H.
Beck, 2012. s. 88
20
Usmernenie pre posudzovanie horizontálnych koncentrácií podľa Nariadenia Rady o kontrole
koncentrácií medzi podnikateľmi (Úradný vestník Európskej únie C 31, 05/02/2004, s. 0005 – 0018), p.
19
21
Usmernenie pre posudzovanie horizontálnych koncentrácií podľa Nariadenia Rady o kontrole
koncentrácií medzi podnikateľmi (Úradný vestník Európskej únie C 31, 05/02/2004, s. 0005 – 0018), p.
19; IV/M.1383 Exxon/Mobil OJ L103 (2004)
22
Usmernenie pre posudzovanie horizontálnych koncentrácií podľa Nariadenia Rady o kontrole
koncentrácií medzi podnikateľmi (Úradný vestník Európskej únie C 31, 05/02/2004, s. 0005 – 0018), p.
19; IV/M.1383 Exxon/Mobil OJ L103 (2004) Podľa ustálenej judikatúry môžu byť značne veľké podiely
na trhu – 50% a viac – samé o sebe dôkazom existencie dominantného postavenia na trhu (napr. T221/95, Endemol vs. Komise). Avšak menší súťažitelia môžu pôsobiť ako dostatočne obmedzujúci
faktor, ak majú schopnosť a motiváciu k zvyšovaniu dodávok.
Koncentrácia, ktorej jedným zo subjektov je podnik, ktorého podiel na trhu zostane po spojení pod 50%,
môže tiež vyvolať obavy o ohrozenie hospodárskej súťaže vzhľadom k iným faktorom, ako napr. sila
a počet súťažiteľov alebo existencia kapacitných obmedzení. Komisia preto v niekoľkých prípadoch
došla k záveru, že aj koncentrácie, ktoré majú za následok vznik trhových podielov medzi 40%-50%
(napr. COMP/M.2337 – Nestlé/Ralston Purina) a v niektorých prípadoch aj pod 40% (napr. IV/M.1221 –
Rewe/Meinl) môžu viesť k vzniku alebo posilneniu dominantného postavenia.
23
RAUS, D., NERUDA, R. 2006. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář a souvisící české i
komunitární předpisy. Praha : Linde, 2006. s. 161
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Významnú úlohu môže zohrávať aj prístup k zásobovacím a odbytovým trhom. Rovnako sa
do úvahy pri posudzovaní dominantného postavenia berie aj prepojenie subjektov, vyvažujúca sila na
druhej strane trhu a schopnosť subjektu flexibilne presúvať a meniť svoju ponuku v závislosti od dopytu.
Nemenej dôležitým ukazovateľom je schopnosť druhej strany trhu obrátiť sa so svojimi požiadavkami na
iných obchodných partnerov a posúdenie záujmov spotrebiteľov.
Na základe testu dominancie, ktorý je typickým nástrojom súťažného práva štátov
kontinentálnej Európy, možno koncentráciu podnikov zakázať, ak by mal koncentráciou nastať taký stav
na relevantnom trhu, ktorý vedie k vzniku alebo posilneniu dominantného postavenia tzn. k vzniku alebo
posilneniu trhovej sily súťažiteľov.
3

TEST PODSTATNÉHO ZNÍŽENIA KONKURENCIE (SLC TEST)
Podstata SLC testu tkvie v posúdení, či v dôsledku spojenia podnikov dôjde k podstatnému
zníženiu konkurencie na relevantnom trhu. Neznamená to však nevyhnutne, že tento stav je dôsledkom
vzniku alebo posilnenia dominantného postavenia súťažiteľa.
Základné kritérium, ktoré je v tejto súvislosti potrebné skúmať spočíva vo vytvorení alebo posilnení
trhovej sily alebo k zlepšeniu podmienok jej využitia. Trhová sila na strane ponuky môže byť definovaná
ako schopnosť (ability) alebo moc (power) predávajúceho subjektu, udržať cenu ponúkaného produktu
nad úrovňou konkurenčnej ceny počas dostatočne dlhého obdobia. V súvislosti s testom SLC je
potrebné uviesť, že na dosiahnutie záveru o podstatnom znížení konkurencie je nevyhnutné skúmať
celú radu podmienok a kritérií, vrátane ich zmien po uskutočnení koncentrácie.
Zatiaľ čo je test dominancie zameraný predovšetkým na kvantitatívnu analýzu trhovej sily, test
podstatného zníženia konkurencie na trhu sleduje aj možné poškodenie, ohrozenie podmienok na trhu,
ktoré by následne mohli viesť k oslabeniu súťažných podmienok. Uvedené môže nastať napr. z dôvodu
zníženia počtu súťažiteľov na trhu, nadobudnutia veľkej produktovo-portfóliovej sily alebo zväčšenie
odstupu vo vzťahu k trhovým podielom najbližších konkurentov. Ako možno vidieť z uvedeného, na
rozdiel od testu dominancie berie SLC test v úvahu súťažné podmienky na trhu ako celku a nezameriava
sa len na statickú pozíciu súťažiteľov. Vďaka tomuto širokosiahlemu testu je možné presnejšie odhadnúť
a ohodnotiť oligopolnú dominanciu, vertikálne resp. konglomerátne koncentrácie. Predmetom skúmania
SLC testu sú aj výhody, ktoré koncentrácia podnikov prinesie. Na základe tohto kritéria môže byť
spojenie povolené, ak rozsah týchto výhod je dostatočný.
Právna teória sa pritom zhoduje, že aplikácia oboch testov na totožné spojenie by, vzhľadom k
25
využívaniu rovnakých posúdení, vo väčšine prípadov viedla aj k rovnakým záverom . Určitá pochybnosť
však existuje vo vzťahu k schopnosti testu dominancie identifikovať prípady nekoluzívnych oligopolov,
t.j. situácií, keď na trhu po uskutočnení spojenia zostanú dvaja alebo viac silných súťažiteľov, ktorí bez
toho, že by konali koordinovane na základe dohody, budú schopní ovplyvňovať základné charakteristiky
súťaže. Okrem iných dôvodov a nepresností aj táto pochybnosť a snaha o jej elimináciu bola inšpiráciou
a motívom pre zmenu substantívneho testu v nariadení č. 139/2004.
Test podstatného zhoršenia súťaže dnes prevláda najmä pri posudzovaní koncentrácií v
Spojených štátoch amerických., Veľkej Británii alebo v Írsku. Hlavným prameňom amerického hmotného
26
práva pre posúdenie koncentrácie je oddiel 7 Clayton Act
z roku 1914 a súvisiaca judikatúra.
24

Bližšie pozri KALESNÁ, K., BLAŽO, O. 2012. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Komentár.
Praha : C. H. Beck, 2012. s. 43
25
Pre porovnanie výhod a nevýhod jednotlivých substantívnych testov pozri aj KOKKORIS, I. 2005. The
Reform of the European Control Merger Regulation in the Aftermath of the Airtours Case – the Eagerly
Expected Debate: SLC v Dominance Test. E.C.L.R. 2005. č. 1. s. 41 – 44.
26
Oddiel 7 Clayton Act: „No person engaged in commerce or in any activity affecting commerce shall
acquire, directly or indirectly, the whole or any part of the stock or other share capital and no person
subject to the jurisdiction of the Federal Trade Commission shall acquire the whole or any part of the
assets of another person engaged also in commerce or i n any activity affecting commerce, where in any
line of commerce or in any activity affecting commerce in any section of the country, the effect of such
acquisition may be substantially to lessen competition, or to tend to create a monopoly.“
Oddiel 7 Clayton Act je v úprave zákazu protisúťažných koncentrácií veľmi stručný. V prvom odseku
zakazuje koncentrácie, ktoré by v ktorejkoľvek oblasti podnikania, ktorejkoľvek činnosti ovplyvňujúcej
podnikanie, v ktorejkoľvek časti krajiny mohli podstatne zhoršiť súťaž alebo viesť k vytvoreniu monopolu.
Druhý odsek tento zákaz rozširuje na prípady, kedy by k týmto negatívnym dôsledkom mohlo dôjsť
prostredníctvom vykonávania hlasovacích práv v ovládaných spoločnostiach, prípadne udeľovania
plných mocí. Zvyšok zákona upresňuje úkony, ktoré zakázané nie sú a regulácia ktorých nie je účelom
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Protimonopolné orgány Spojených štátov amerických v Pokynoch o horizontálnych fúziách objasňujú
kritéria, na základe ktorých posudzujú, či spojenie pravdepodobne povedie k podstatnému zníženiu
konkurencie. Je možné vidieť v oddiely 7 Clayton Act, že argumentácia amerických súťažných orgánov
sa môže zakladať len na tvrdení, že je možné (possible), že dôjde k podstatnému zníženiu konkurencie.
V nadväznosti na vyššie uvedené je vhodné doplniť, že základom posudzovania trhovej sily v Spojených
štátoch amerických je zhodnotenie stupňa koncentrácie relevantného trhu opäť prostredníctvom HHI a
vplyvu spojenia na túto koncentráciu, pričom ohľad sa berie aj na zmeny trhových podmienok.
Využívaním prahových hodnôt HHI je možné dospieť k záverom, že súťažné orgány skúmajú
pravdepodobnosť, či bude súťaž podstatne znížená v dôsledku koordinovaných alebo jednostranných
opatrení.
Predmetom skúmania SLC testu sú aj výhody, ktoré koncentrácia podnikov prinesie. Na
základe tohto kritéria môže byť spojenie povolené, ak rozsah týchto výhod je dostatočný.
4

TEST VŠEOBECNÉHO ZÁUJMU
Najmenej pretraktovaným substantívnym testom je test všeobecného záujmu. Nie je založený len
na čisto súťažných kritériách. Tento test umožňuje povoliť takú koncentráciu, ktorá by viedla k narušeniu
hospodárskej súťaže, za predpokladu, že na jej realizácií je verejný záujem. Istú variantu podobnú testu
28
všeobecného záujmu môžeme nájsť v zákone č. 63/1991 Sb. o ochraně hospodářské soutěže . § 8
ods. 2 zákona č. 63/1991 Sb. uvádza: „Úřad dohodu schválí, jestliže se prokáže, že ujma, která
omezením soutěže múže vzniknout, bude převážena hospodářskymi výhodami, jež fúze přinese.“ Je
zreteľne vidieť, že zákonodarca váži mieru obmedzenia súťaže s celospoločenskými hospodárskymi
výhodami. Podľa autorov článku, by práve takáto lingvistiská vetná konštrukcia mohla v našich
podmienkach predstavovať uplatnenie testu všeobecného záujmu.
5

ZÁVER
Substantívny test pri posudzovaní koncentrácií je nástroj súťažných orgánov, ktorým ako už bolo
vyššie uvedené, ex ante zabezpečujú ochranu efektívnej súťaže. Nakoľko sa jedná o komplexnú
analýzu vplyvov na trh, ktoré spájanie podnikov so sebou prináša, je požiadavka na komplexnosť
nástroja na ich posudzovanie opodstatnená. V praxi sa ukázalo, že len kombináciou uvedených testov
a ich následnou aplikáciou sa môže dosiahnuť taký stav, ktorý najlepšie vyhovie podmienkam, ktoré si
trh kladie.
Na záver treba zdôrazniť, že nové nariadenie č. 139/2004 účinné od 1. mája 2004 prinieslo do
oblasti kontroly koncentrácií na európskej úrovni množstvo zmien a spresnení, avšak vyššie spomenuté
teoretické východiská boli prevzaté, rozvíjajú a precizujú sa dodnes tak, aby čo najpresnejšie
zodpovedali požiadavkám na komplexnosť a presnosť posudzovania vplyvov koncentrácií na trh.
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dôvodov a bez použitia alebo úmyslu použitia týchto podielov na podstatné zhoršenie súťaže. Spojenia
za účelom výstavby dopravných prípojok k verejnému dopravcovi, pokiaľ medzi pripájanou spoločnosťou
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SOFTVÉROVÝ MONITORING A PREDAJ ÚDAJOV
Z INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
Antónia Ambrózyová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá informačnou bezpečnosťou firmy vo všeobecnosti, ktorá je hlavným
predpokladom bezpečného a kvalitného spracovávania údajov v informačnom systéme. Ďalej príspevok
obsahuje časť týkajúcu sa predaja údajov informácií z informačného systému. A práve pri takomto
predaji je dôležité, aby predávajúci svoje nehmotné aktíva teda údaje vedel ponúknuť aktuálne, správne,
úplné kupujúcemu. To môže dosiahnuť len pri bezpečnom a kvalitnom spracúvaní údajov, tak ako je
uvedené vyššie. Záverom je potrebné poukázať na aktuálnosť tejto témy vzhľadom na progresívny
rozvoj počítačových systémov a elektronizácie spoločnosti ako aj na rýchlo sa vyvíjajúce technické
zariadenia slúžiace na spracovanie údajov. Cieľom je vysporiadať sa s náročnou aplikačnou praxou.
Kľúčové slová: Informačná bezpečnosť, informačný systém, predaj údajov, spracovanie údajov.
Abstract: The paper deals with data security within companies in general which is the main assumption
for safe and high-quality data processing in the information system. Furthermore, the article contains a
section relating to data sales of information from the information system. And just at such sale it is
important that the vendor is able to offer his intangible assets thus data to buyer as current, correct,
complete. This can only be achieved with safety and quality of data processing as described above.
Finally, the timeliness of this topic should be noted in consideration of the progressive development of
computer systems and electronisation of society as well as on the rapidly evolving technical devices
used for data processing.
The aim is to deal with the challenging application practice.
Key words: Data security, information system, data sales, data processing.
1

ÚVOD
Informácie v tom najširšom zmysle slova, ktoré zamestnávateľ získava v nadväznosti na svoju
1
oficiálnu činnosť a spracúva vo svojom informačnom systéme , majú svoju hodnotu. Či je to databáza
klientov, priemyselné vzory, obchodné tajomstvo, know- how zamestnávateľa, to všetko zamestnávatelia
majú tendenciu chrániť pred vonkajšími hrozbami. Zamestnávatelia prijímajú proti vonkajším hrozbám
rôzne opatrenia od antivírusových programov až po služby súkromných bezpečnostných služieb.
A predsa vo väčšine prípadov zabúdajú na najväčšiu hrozbu v podobe vlastných zamestnancov.
Zamestnanci každodenne pracujú s informáciami zamestnávateľa, resp. k nim majú prístup.
Obsah článku tvoria nasledovné kapitoly:
Softvérový monitoring zamestnancov ako súčasť informačnej bezpečnosti zamestnávateľa,
Potreba odlišovať softvérový monitoring zamestnancov od monitorovania zamestnancov ako
kontrolného mechanizmu v zmysle Zákonníka práce v platnom znení,
Informácie ako nehmotné aktíva,
Odplatné poskytovanie údajov iným subjektom (predaj).
2

SOFTVÉROVÝ MONITORING ZAMESTNANCOV AKO SÚČASŤ INFORMAČNEJ
BEZPEČNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA
Najväčšiu hrozbu predstavujú zamestnanci, ktorí sú vo výpovednej dobe alebo nespokojní
zamestnanci, ktorí sa cítia neohodnotení, ale aj zamestnanci, pri ktorých sa zanedbáva odborná
informovanosť v oblasti bezpečnostnej politiky zamestnávateľa. Spravidla takýto zamestnanci sú

1

Informačný systém vo všeobecnosti- je systém na zber, udržiavanie, spracovanie a poskytovanie
informácií. Systém nemusí byť nutne automatizovaný pomocou počítačov a môže byť aj v papierovej
forme.
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príčinou úniku cenných informácií z informačného systému zamestnávateľa a často porušujú interné
predpisy obsahujúce okrem iného aj bezpečnostné pravidlá:
navštevujú zakázané internetové stránky,
pri prenose informácií nepoužívajú šifrovanie,
nedodržiavajú zavedenú politiku hesiel a pod.
Takže je jasné, že v dnešnej dobe je už nepostačujúce mať vypracované len perfektné vnútorné
2
predpisy (hlavne bezpečnostnú smernicu na ochranu osobných údajov , vnútorný predpis o klasifikácií
3
informácií a dát v informačnom systéme ). Vyžadujú sa aj ďalšie kroky a opatrenia zo strany
zamestnávateľa, ak chce chrániť svoje informácie v informačnom systéme, ktoré majú svoju hodnotu.
Existujú rôzne softvérové riešenia, určené na monitorovanie zamestnancov, ktoré sa kombinujú s účinným riešením proti úniku dát (tzv. DATA LOSS PREVENTION). Vhodné DATA LOSS PREVENTION
zohľadňuje skutočné slabé miesta v bezpečnosti, napr.
e- mailová pošta je slabým miestom
zamestnávateľa, jej odstránenie by však znamenalo krok vzad pri komunikácii, avšak je možné povoliť
len bezpečné operácie.
Za predpokladu, že zamestnávateľ disponuje všetkým, čo je vyššie uvedené:
vnútorné predpisy,
softvérové riešenia,
DATA LOSS PREVENTION,
nesmie opomenúť zákonnosť softvérového monitorovania zamestnancov.
3

POTREBA ODLIŠOVAŤ SOFTVÉROVÝ MONITORING ZAMESTNANCOV OD
MONITOROVANIA ZAMESTNANCOV AKO KONTROLNÉHO MECHANIZMU V ZMYSLE
ZÁKONNÍKA PRÁCE V PLATNOM ZNENÍ
Od softvérového monitoringu zamestnancov je nevyhnutné odlišovať monitorovanie a sledovanie
zamestnancov podľa § 13 ods. 4 Zákonníka práce v platnom znení.
Softvérový monitoring zamestnancov je vnímaný ako jedno z opatrení zamestnávateľa na
sledovanie aktivít zamestnancov v informačnom systéme pri realizovaní jeho bezpečnostnej politiky. Tak
ako bolo uvedené vyššie, je účinný a efektívny len vtedy, keď je v súlade so zákonom a jeho výstupy sú
použiteľné napr. v súdnych sporoch so zamestnancami.
Hranica medzi softvérovým monitoringom zamestnancov a monitorovaním a sledovaním
zamestnancov podľa Zákonníka práce je veľmi citlivá. Najvhodnejšie je ju zviditeľniť na existujúcej
judikatúre súdov. Napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 16.8.2012, ktoré sa týka
monitorovania internetových stránok. Zamestnávateľ sledoval užívanie internetu zamestnancom počas
pracovnej doby bez jeho súhlasu. Vzhľadom na zistenie, že zamestnanec veľa času trávil neefektívnou
prácou – prezeraním internetových stránok, ktoré nesúvisia s výkonom pridelených pracovných úloh,
čím zároveň porušil povinnosť ustanovenú v pracovnom poriadku – nepoužívať internetové stránky,
ktoré nesúvisia s výkonom práce, sa zamestnávateľ rozhodol okamžite skončiť pracovný pomer so
zamestnancom. Zamestnanec podal žalobu na neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a
okrem iného namietal, že zamestnávateľ ho sledoval tajne, a preto dôkaz – výpis navštívených
internetových stránok nie je prípustný. Najvyšší súd dovolanie žalobcu – zamestnanca zamietol. Z
odôvodnenia rozsudku vyplýva, že cieľom kontroly vykonávanej zamestnávateľom nebolo zistenie
obsahu korešpondencie zamestnanca (e-maily, SMS, MMS, atď.), ale zistenie, či zamestnanec
dodržiava pravidlá stanovené v internom predpise zamestnávateľa. Kontrola smerovala len k ochrane
majetku zamestnávateľa a jej cieľom nebolo neoprávnene zasiahnuť do súkromia zamestnanca. Súd
skonštatoval, že zámer monitoringu zamestnávateľa bol legitímny a dôkaz – výpis navštívených
internetových stránok je prípustný.
V nadväznosti na uvedený rozsudok je potrebné nadviazať na aplikáciu § 13 ods. 4 Zákonníka
práce. Podľa uvedeného ustanovenia zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v
osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných
4
priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje a vykonáva záznam telefonických hovorov
2

Osobné údaje a osobitná kategória osobných údajov sú len jedným zo škály nehmotných aktív
v informačnom systéme prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a prevádzkovateľ musí vypracovať príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa ich ochrany.
3
Klasifikácia informácií a dát je potrebná, aby softvér poznal, kedy ide o aké údaje a aké bezpečnostné
pravidlá na ne má uplatniť.
4
Ústava Slovenskej republiky, čl. 19 ods. 3: Každý má právo na ochranu pred neoprávneným
zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.
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uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu
odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred
upozornil. Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať so zástupcami
zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania a informovať
zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania.
Pre aplikačnú prax § 13 ods. 4 Zákonníka práce nie je zanedbateľné stanovisko Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v ktorom sa uvádza, že Zákonník práce
nepovažuje súkromie na pracovisku za úplne nedotknuteľné, ale pripúšťa výnimky, a to pre prípady
vážneho dôvodu spočívajúceho v osobitnej povahe činnosti zamestnávateľa, ktorý však nie je
v Zákonníku práce definovaný. V záujme právnej istoty zamestnávateľa a zamestnanca môže
zamestnávateľ vážne dôvody pre uvedený účel zakotviť v pracovnom poriadku, s ktorým podľa § 47
odsek 2 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný oboznámiť zamestnanca pri nástupe do
zamestnania. U každého zamestnávateľa ide o iný dôvod vyplývajúci z predmetu činnosti
zamestnávateľa. Vážny dôvod je napr. aj dôvod spočívajúci v ochrane a bezpečnosti zamestnanca
a zamestnávateľa.
Ak zamestnávateľ z týchto dôvodov zavedie kontrolný mechanizmus, je povinný informovať
zamestnancov o rozsahu (čas, množstvo) kontroly a spôsoboch (použité prostriedky a postupy) jej
uskutočňovania.
Použitý systém kontroly sa posudzuje podľa predmetu činnosti zamestnávateľa a charakteru
práce, ktorú zamestnanec vykonáva u zamestnávateľa a taktiež z hľadiska primeranosti a nevyhnutnosti
kontroly ako preventívneho opatrenia, napr. ako opatrenia proti krádežiam.
Na záver stanoviska ministerstvo uviedlo, že v súvislosti s rešpektovaním súkromia
zamestnancov súvisí aj pravidlo morálneho charakteru ustanovené v § 13 ods. 3 Zákonníka práce,
podľa ktorého musí byť výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov v súlade
s dobrými mravmi. Posúdenie konkrétneho obsahu pojmu dobré mravy patrí vždy do pôsobnosti súdu.
Osobitnou povahou činností zamestnávateľa sú činnosti, pri ktorých sú zvýšené nároky na
správanie sa zamestnanca (napríklad vzhľadom k ochrane utajovaných skutočností, k povinnosti
mlčanlivosti, k ochrane obchodného tajomstva, know how, činnosti peňažných ústavov.)
Takže z vyššie uvedeného možno konštatovať, že ak bude zamestnávateľ zavádzať
monitorovanie (kamery na pracovisku, GPS) a sledovanie zamestnancov (záznamy telefonických
hovorov, kontrola mailov) podľa § 13 ods. 4 Zákonníka práce musí informovať zamestnancov okrem
iného aj o rozsahu a spôsobe jej uskutočnenia. V prípade sledovania je potrebné presne špecifikovať, či
budú vyhotovované a zálohované záznamy telefonických hovorov uskutočňovaných technickými
5
pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a obsah elektronickej pošty odoslanej z pracovnej
elektronickej adresy a doručenej na túto adresu.
Pozor aj na ďalšiu významnú skutočnosť, a to, že v prípade zavedenia monitorovania (kamery na
pracovisku, GPS) a sledovania zamestnancov (záznamy telefonických hovorov, kontrola mailov) vzniká
u zamestnávateľa ako prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
informačný systém osobných údajov. Takýto systém je potrebné pomenovať tak, aby odrážal spôsob
fungovania a účel spracúvania osobných údajov (napr. „ informačný systém kamery na pracovisku“).
Ak zamestnávateľ zavedie len softvérový monitoring zamestnancov, ktorý bude zameraný na
aktivity zamestnancov v informačnom systéme, napr. sledovanie pracovných aktivít zamestnanca na
pracovnom PC a jeho aktivít na internete (bez sledovania obsahu elektronickej pošty), je postačujúce,
aby zamestnávateľ takýto monitoring upravil v interných predpisoch, s ktorými budú zamestnanci
preukázateľne oboznámení.

5

Európsky súd pre ľudské práva stanovil, že meritom toho, či je možné kontrolovať obsah emailov je
dôvodné očakávanie zamestnanca na súkromie. Ak zamestnávateľ upozorní zamestnanca, že vykonáva
kontrolu emailov, vrátane ich obsahov, miera dôvodného očakávania zamestnanca na zverenom
emailovom účte je výrazne zmenšená a zamestnávateľ môže vykonať kontrolu emailov. V prípade, že
zamestnávateľ povolí / nezakáže využívať pracovný emailový účet na vybavovanie súkromných
záležitostí zamestnanca, kontrola emailov bez ohľadu na to, či sú pracovné alebo súkromné nie je
možná. Dôvodom je očakávanie súkromia zo strany zamestnanca na emailovom účte a možnosť, že by
zamestnávateľ mohol zasiahnuť do súkromia zamestnanca prečítaním súkromného emailu.
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4

INFORMÁCIE AKO NEHMOTNÉ AKTÍVA
Informácie zamestnávateľ vo svojom informačnom systéme chráni nakoľko predstavujú pre neho
hodnotu. Sú to nehmotné aktíva, ktoré môžu byť aj predmetom obchodnoprávneho vzťahu v prípade
predaja. Za účelom ochrany informácií zamestnávateľ zavádza opatrenia v oblasti bezpečnostnej politiky
(napr. softvérový monitoring zamestnancov, monitorovanie a sledovanie zamestnancov).
Informácie sú rôznorodé a závisia od konkrétnej činnosti zamestnávateľa, môžu to byť:
osobné údaje, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
obchodné tajomstvo, na ktoré sa vzťahuje Obchodný zákonník,
utajované skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pod.
Okrem samotnej bezpečnosti informácií je dôležité aj to, aby informácie boli použiteľné v praxi.
Podľa toho o aké informácie ide, je kladený dôraz na ich kvalitu, ktorá odzrkadľuje:
ich bezpečnosť (napr. priemyselné vzory, vynálezy, zlepšovacie návrhy, ktoré sa ešte nedostali
na trh),
pravdivosť, správnosť a aktuálnosť (napr. marketingové databázy).
Tak napr. v prípade osobných údajov samotný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov ukladá prevádzkovateľovi (zamestnávateľovi) povinnosť spracúvať aktuálne údaje. Podľa § 16
ods. 2 uvedeného zákona správnosť a aktuálnosť osobných údajov zabezpečuje prevádzkovateľ.
Požiadavka kvality je logická, ak sa majú informácie stať predmetom obchodnoprávneho vzťahu
a predať sa inému subjektu.
5

ODPLATNÉ POSKYTOVANIE ÚDAJOV INÝM SUBJEKTOM
V princípe informácie z informačných systémov jednotlivých subjektov sú predajné. Závisí od
konkrétnych okolností predaja a kategórie informácií. Je rozdiel predať vynález a je rozdiel predať
marketingovú databázu.
Čo sa týka osobných údajov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov umožňuje
poskytnutie osobných údajov tretej strane. Zákon však neustanovuje, či má ísť o odplatné alebo
bezodplatné poskytnutie a na základe akého typu zmluvy.
V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov „poskytovaním osobných údajov“
sa rozumie odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva a „treťou stranou“ je
každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom poskytujúcim osobné údaje, jeho zástupcom,
sprostredkovateľom alebo oprávnenou osobou
Podľa § 10 ods. 2, tretej vety zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov: Spracúvané
osobné údaje možno z informačného systému poskytnúť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel
poskytovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné
údaje poskytujú, ak tento zákon neustanovuje inak.
Podľa § 10 ods. 3 písm. d/, vety za bodkočiarkou zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov: Ak je predmetom činnosti prevádzkovateľa priamy marketing, uvedené osobné údaje (titul,
meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje) môže
prevádzkovateľ poskytovať bez súhlasu dotknutej osoby, bez možnosti ich sprístupňovania a
zverejňovania, len vtedy, ak sú poskytované inému prevádzkovateľovi, ktorý má rovnaký predmet
činnosti, výhradne na účely priameho marketingu, a dotknutá osoba písomne neuplatnila námietku
podľa § 28 ods. 3 písm. c).
Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov: Osobné údaje dotknutej
osoby možno poskytnúť z informačného systému inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe len spolu s
písomným dokladom o danom súhlase, ak tento zákon takýto súhlas vyžaduje; ten, kto osobné údaje
takto poskytuje, môže písomný doklad o danom súhlase nahradiť písomným vyhlásením
prevádzkovateľa o udelení súhlasu dotknutou osobou, ak prevádzkovateľ vie preukázať, že písomný
súhlas dotknutej osoby bol daný.
Z uvedených ustanovení vyplýva, že osobné údaje možno poskytovať len na základe osobitného
predpisu
(§ 10 ods. 2, tretej vety zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov), zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (§ 10 ods. 3 písm. d/, vety za bodkočiarkou) alebo súhlasu
dotknutej osoby (§ 12 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov). V prípade
poskytovania na základe osobitného predpisu nemožno však hovoriť o možnosti odplatného
poskytovania (napr. poskytovanie osobných údajov z informačného systému mzdy a personalistika
tretím stranám ako sú: zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad sa predsa neuskutočňuje
odplatne, ale na základe osobitných predpisov). V ostatných dvoch prípadoch prichádza do úvahy aj
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odplatné poskytovanie osobných údajov (napr. predaj marketingovej databázy, a to zoznam osobných
údajov, na poskytnutie ktorých sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby).
6

ZÁVER
Softvérový monitoring a predaj údajov z informačného systému je jednou z tém, pri ktorých sa do
popredia derie otázka, či legislatíva a vývoj technických zariadení a informačných technológií napredujú
rovnakým tempom. Prax ukazuje, že skôr nie ako áno. Rýchlejší je vývoj technických zariadení
a informačných technológií, čo v bežnom živote spôsobuje nemálo problémov, a to hlavne v oblasti
ochrany súkromia a bezpečnosti nehmotných aktív fyzických a právnických osôb.
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ČINNOSŤ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY VO SVETLE ROZHODOVACEJ
ČINNOSTI VŠEOBECNÝCH SÚDOV
Zuzana Čierniková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa venuje otázke vplyvu rozhodovacej činnosti všeobecných súdov Slovenskej
republiky na činnosť jednotiek územnej samosprávy. Príspevok skúma vybrané aspekty vplyvu
rozhodovacej činnosti a judikatúry všeobecných súdov pri vydávaní individuálnych správnych aktov
v sankčných veciach a normatívnych správnych aktov vo forme všeobecne záväzných nariadení.
V prvej kapitole predkladá rozbor vybraných oblastí rozhodovacej činnosti súdov, ktoré ovplyvňujú
vydávanie sankčných rozhodnutí obcami, pri identifikovaný oblastí, ktoré sú pre prax územnej
samosprávy, ale aj právnu prax celkovo prínosné, a na druhej strane identifikuje oblasti rozhodovacej
činnosti súdov, ktoré považuje za sťažujúce právnu prax. Článok poskytuje stručný prehľad vybranej
rozhodovacej činnosti súdov a predstavuje základnú argumentáciu, na ktorú sa súdy odvolávajú.
V druhej kapitole sa článok zaoberá aktuálnymi otázkami normotvornej rozhodovacej činnosti územnej
samosprávy, s ktorými sa bude musieť súdna prax alebo zákonodarca vysporiadať.
Kľúčové slová: rozhodnutie obce, všeobecne záväzné nariadenie obce, normotvorba obcí,
rozhodovacia činnosť obcí súdny prieskum činností obcí.
Abstract: The article deals with the question of how judicial decisions of general courts of Slovakia
influence local-selfgovernment functioning. The article focuses on judicial decisions influencing issuing
of individual administrative acts and normative administrative acts. In the first chapter the article outlines
chosen areas judicial decisionmaking regarding issuing of decisions of local-selfgovernment entities on
administrative delicts. The article presents judgements and argumentation of courts which are
cathegorized into those which unify practice of local-selfgovernment and those which do not and make
practice of such entities more difficult. The second chapter deals with issues of lawmaking of localselfgoverning entities which will have to be dealt with by general courts or legistature.
Key words: decision of local self-governing entities, generally binding regulation (bylaws) of local selfgoverning entities, municipal lawmaking, municipal decisionmaking, judicial review of municipal
functioning.
1

ÚVOD
Pri výbere témy príspevku som vychádzala z témy samotnej konferencie, pričom v príspevku by
som sa chcela venovať čiastkovej problematike resp. čiastkovému kroku v smere vplyvu judikatúry na
právnu vedu a to vplyvu judikatúry na právnu prax, z ktorým sa následne vysporiadava aj právna veda.
Cieľom príspevku je teda priblížiť smer vplyvu judikatúry na právnu prax. Na účely príspevku je
potrebné objasniť skutočnosti, z ktorých som vychádzala pri determinovaní témy a obsahu príspevku.
Po prvé ide o určenie, o prax ktorého subjektu ovplyvňovaného judikatúrou ide, po druhé o akú
jeho činnosť ide a po tretie bude potrebné určiť, čo rozumieme pod pojmom judikatúra. Pokiaľ ide
o stanovenie okruhu subjektov, ktorého prax som skúmala, sú nimi subjekty resp. orgány územnej
6
samosprávy .
Činnosť územnej samosprávy môžeme označiť ako rôznorodú a rozmanitú. Na účely príspevku budem
vychádzať z činností, ktoré uskutočňujú v rámci výkonu verejnomocenského oprávnenia pri vydávaní
normatívnych správnych aktov v podobe všeobecne záväzných nariadení a vydávaní individuálnych
správnych aktov v podobe rozhodnutí, a to najmä v tkz. sankčných veciach.
Pre determinovanie obsahu príspevku je potrebné objasniť poslednú oblasť a to vymedziť pojem
judikatúra. Pojem judikatúra vnímam ako súhrn judikátov a za účelom vymedzenia pojmu judikát
vychádzam z ponímania uvedeného J. Svákom. Podľa Sváka pojem judikát (za synonymum ktorého
považuje pojem právna veta) predstavuje argumentačné jadro, na základe ktorého bolo rozhodnuté,
6

Pri rozbore problematiky som v značnej miere vychádzala z praxe mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto resp. jej orgánov, pretože som na mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zamestnaná.
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pričom identifikuje štyri základné znaky judikátu, a to: 1. výber autoritou, 2. uverejnenie, 3. formálne
7
odlíšenie od súdneho rozhodnutia, 4. dodatočná úprava.
1.
Výber autoritou spočíva vo výbere spomedzi iných súdnych rozhodnutí určitou autoritou, ktorá
je v podmienkach Slovenskej republiky určená aj zákonodarcom. Zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v ustanovení § 21 ods. 3 písm.
8
d) považuje kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za subjekt, ktorý prerokúva a schvaľuje
návrhy rozhodnutí na uverejnenie.
2.
Z uvedeného ustanovenia je zrejmé, že zákonodarca vyslovene uvádza aj spôsob uverejnenia
judikátov vybraných kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré sú uverejnené v Zbierke
9
stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky.
3.
Formálne odlíšenie judikátu od súdneho rozhodnutia spočíva v jeho jasnom grafickom odlíšení
a umiestnení pred text samotného rozhodnutia.
4.
Dodatočná úprava znamená, že text judikátu nebude absolútne totožný s textom vybraného
argumentačného jadra konkrétneho súdneho rozhodnutia, z ktorého vychádza. Judikát bude
predstavovať zovšeobecnenie argumentácie uvedenej v súdnom rozhodnutí, a to najmä za účelom jeho
možného použitia na riešenie iných obdobných právnych situácií.
Svák týmito znakmi odlišuje judikát od ratio decidendi v právnom systéme krajín common law.
V podstate však môžeme tieto znaky považovať aj za odlišujúce judikát od súdneho rozhodnutia
vydávaného súdmi v právnom systéme Slovenskej republiky. V príspevku ďalej pracujem s judikatúrou
všeobecných súdov Slovenskej republiky ale aj rozhodnutiami všeobecných súdov Slovenskej republiky
v podobe rozsudkov a uznesení, ktoré vzhľadom na uvedené identifikačné znaky judikátu musíme od
neho diferencovať.
V príspevku sa zameriavam na právnu prax územnej samosprávy pri výkone činností v
postavení spravujúcich subjektov v samosprávnej aj štátosprávnej pôsobnosti, ktorú ovplyvňuje
rozhodovacia činnosť a judikatúra všeobecných súdov Slovenskej republiky. Príspevok venuje
pozornosť právnoaplikačným rozhodovacím procesom územnej samosprávy vo forme rozhodnutí,
pričom zo širokého spektra individuálnej rozhodovacej činnosti z hľadiska predmetu rozhodovania som
sa zamerala na sankčné rozhodnutia, teda rozhodovaciu činnosť, ktorú uskutočňuje územná
samospráva pri konaní a rozhodovaní v priestupkovom konaní a v správnom konaní o správnom
delikte. Príspevok napokon pojednáva aj o normotvorných rozhodovacích procesoch, ktoré sa
v podmienkach územnej samosprávy uskutočňujú vo forme všeobecne záväzných nariadení.
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
10
záväzné nariadenia a vydávať sankčné rozhodnutia. Problematiku obecnej tvorby práva je nutné
vnímať vo výstavbe štátu v smere občan – obec – štát z dvoch hľadísk. Vo vzťahu občan – obec ide
o ochranu občanov pred neoprávnenými zásahmi obcí a vo vzťahu obec – štát ide o ochranu obecnej
normotvornej právomoci pred neoprávnenými zásahmi štátu, v rámci tejto oblasti aj ochranu práva obcí
7

Svák, J.: Štyri východiská sudcovskej tvorby práva na Slovensku. In Zborník z medzinárodnej
konferencie „K aktuálnym otázkam konania a rozhodovania súdov v správnom súdnictve“ konanej
v dňoch 21. – 22. mája 2007 v Častej-Papierničke. s. 68.
8
Podľa § 21 ods. 3 písm. d) zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov: „Kolégium najvyššieho súdu najmä prerokúva a schvaľuje
návrhy rozhodnutí na uverejnenie v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej
republiky.“
9
K výberu a uverejňovaniu judikátov v zmysle právnych viet dochádza v Slovenskej republike aj inými
subjektmi a na iných fórach ako uvádza § 21 ods. 3 písm. d) zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to prostredníctvom
súkromných vydavateľstiev a internetových portálov. Napríklad v časopise Zo súdnej praxe vydávaný
vydavateľstvom IURA EDITION, v ktorom judikáty získavajú jedinečné číslo a v praxi sa označujú
napríklad „1/2012 ZSP“. V príspevku som pracovala s judikátmi publikovanými oficiálnou zákonodarcom
určenou autoritou v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky.
10
Bližšie pozri Čierniková, Z: K problematike všeobecne záväzných nariadení obcí a miest. In Zborník
z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Míľniky práva
v stredoeurópskom priestore 2013“ konanej v dňoch 21. -23. 3. 2013 v priestoroch účelového
zariadenia Národnej rady Slovenskej republiky Častá-Papiernička, s. 590 – 602.
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11

na samosprávu.
Rovnako, teda z hľadiska ochrany práv občanov resp. v širšom ponímaní
spravovaných subjektov ako adresátov individuálnych správnych aktov územnej samosprávy aj
z hľadiska ochrany pred neoprávnenými zásahmi štátu, môžeme vnímať aj právomoc územnej
samosprávy vydávať individuálne správne akty vo veciach sankčnej povahy.
V príspevku sa budem bližšie venovať najprv oblasti individuálnej rozhodovacej činnosti územnej
samosprávy, ktorá je ovplyvňovaná rozhodovacou činnosťou a judikatúrou všeobecných súdov
12
Slovenskej republiky a následne uvediem aktuálne problémy normotvornej rozhodovacej praxe
územnej samosprávy a vplyv činnosti všeobecných súdov na uvedenú oblasť.
2

APLIKAČNOPRÁVNE ROZHODOVACIE PROCESY ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY
Právomoc vydávať rozhodnutia sankčnej povahy v podmienkach územnej samosprávy vyplýva
z množstva právnych predpisov, ktoré dôsledne s odkazom na § 4 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
13
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov diferencujú medzi samosprávnou a štátosprávnou
pôsobnosťou obcí. Vo veci individuálnej rozhodovacej činnosti územnej samosprávy som identifikovala
a kategorizovala dve oblasti rozhodovacej činnosti súdov. Do prvej skupiny resp. oblasti zaraďujem
rozhodnutia, ktoré vnímam ako prispievajúce k zjednodušovaniu a k zjednocovaniu právnej praxe
územnej samosprávy a právnej praxe vo všeobecnosti. V druhej skupine identifikujem rozhodovanie,
ktoré považujem za sťažujúce prax územnej samosprávy a na rozdiel od prvej skupiny spôsobujúce
trieštenie právnej praxe. Vzhľadom na uvedené prvú skupinu rozhodnutí považujem za prínosné pre
právnu prax a druhú skupinu považujem z pohľadu právnej praxe za vyvolávajúce právnu neistotu.
a) rozhodovacia činnosť súdov prispievajúca k zjednocovaniu právnej praxe
Pod pojmom rozhodovanie územnej samosprávy v sankčných veciach rozumieme rozhodovanie
v priestupkovom konaní a rozhodovanie v správnom konaní o správnom delikte, v ktorých ako príslušný
správny organ rozhoduje obec, mesto alebo mestská čast. Pokiaľ ide o právnu úpravu a jednotlivé
inštitúty, ktoré budú aplikované v priestupkovom konaní, zákonodarca odkazuje správny orgán na
aplikovanie osobitného predpisu priestupkového konania v podobe zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkovom konaní v znení neskorších predpisov a subsidiárne použitie všeobecného predpisu
správneho konania v podobe zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
14
neskorších predpisov.
Pri konaní a rozhodovaní o správnom delikte je pozícia správneho orgánu zložitejšia. Skutkové
podstaty správnych nie sú ani čiastočne, tak ako to je v prípade priestupkov, kodifikované v jedno
právnom predpise, a teda sú zakotvené v množstve osobitných zákonov. Osobitné právne predpisy,
ktoré zakotvujú skutkové podstaty jednotlivých správnych deliktov, ďalšie osobitosti správneho konania
o správnom delikte neupravujú. Vo väčšine prípadov okrem zakotvenia skutkovej podstaty správneho
deliktu upravujú už len druh a výšku sankcie, hľadiská, ktorými sa má správny orgán zaoberať pri určení
druhu a výšky sankcie za správny delikt, o ktorom rozhoduje, kritéria určenia vecnej a miestnej
príslušnosti správneho orgánu a odkaz na aplikovanie procesnoprávnej úpravy v podobe správneho
poriadku. V ostatných otázkach tieto osobitné zákony mlčia. Správny poriadok ako všeobecný predpis
správneho konania v platnom znení neobsahuje žiadne osobitné inštitúty sankčného charakteru, teda
inštitúty, ktoré nachádzame tak v práve priestupkovom ale aj v trestnom práve.

11

Kadečka, S.: Aktuálne k právním předpisum obcí v České republice. In Justičná revue, roč. 53
(2001), č. 6-7, s. 761.
12
V ďalšom texte príspevku už nerozlišujem medzi rozhodnutím všeobecných súdov a judikatúrou
všeobecných súdov, ale pre zjednodušenie používam pojem rozhodovacia činnosť všeobecných súdov
resp. rozhodnutia. V prípade potreby upozorňujem na skutočnosť, či výsledok tejto rozhodovacej
činnosti všeobecných súdov má charakter rozhodnutia alebo judikátu v zmysle už uvádzaných kritérií.
13
Podľa § 4 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: „Ak
zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy,
platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.“
14
Pozri napr. Srebalová, M.: Správne právo v praxi správnych orgánov a súdov pri preskúmavaní
rozhodnutí správnych orgánov. Srebalová, M.: Správne právo v praxi správnych orgánov a súdov pri
preskúmavaní rozhodnutí správnych orgánov. In Zborník príspevkov zo sekcie správne právo „Aktuálne
otázky správneho konania“ medzinárodnej vedeckej konferencie „Právo ako zjednocovateľ Európy –
veda a prax“, konanej v dňoch 21. - 23. októbra 2010 v Bratislave. s. 162.
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Spomínanú strohosť pozitívnoprávnej úpravy prejednávania správnych deliktov môžeme označiť
ako nedostatok, ktorý musela právna prax prekonať. Jedným z riešení je nepochybne zásah
zákonodarcu, ktorý však doposiaľ tento nedostatok neodstránil, a preto riešenie a vyplnenie medzery v
právnej úprave ostalo na iných orgánoch verejnej moci – najmä na všeobecných súdoch
prostredníctvom výkladu relevantnej právnej úpravy vo svojej rozhodovacej činnosti.
1) Judikát publikovaný v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej
republiky č. 1/2014 pod číslom 2/2014 (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 6.
marca 2008, sp. zn. 8 Sžo 28/2007), podľa ktorého:
I. Výrok rozhodnutia o postihu za iný správny delikt musí obsahovať popis skutku s uvedením miesta,
času a spôsobu jeho spáchania, poprípade i evidencie iných skutočností, ktoré sú potrebné k tomu, aby
nemohol byť zamenený s iným. Ak správny orgán neuvedie tieto náležitosti do výroku svojho
rozhodnutia, poruší ustanovenie § 47 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom
znení.
II. Pri súbehu viacerých správnych deliktov (viacčinný súbeh) je potrebné použiť „analogiae legis“ tzv.
absorpčnú zásadu. Za viaceré delikty správny orgán uloží sankciu podľa ustanovení vzťahujúcich sa na
15
správny delikt najprísnejšie postihnuteľný.
2) Judikát publikovaný v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej
republiky č. 1/2012 pod číslom 30/2012 (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 16.
februára 2011, sp. zn. 2 Sžf 9/2010), podľa ktorého:
Aj na rozhodovanie a postih za správne delikty zakotvené v ustanovení § 35 zákona SNR č.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení
neskorších predpisov sa vzťahujú požiadavky čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ľudských právach a základných
slobodách (uverejnený pod č. 209/1992 Zb.).
V odôvodnení uvedeného uznesenia sa najvyšší súd venuje jednak otázke vymedzenia výroku
rozhodnutia o správnom delikte, v ktorom je nevyhnutné vymedziť presne, za aké konkrétne konanie je
subjekt postihnutý, čo je možné zaručiť len konkretizáciou údajov obsahujúcich popis skutku s
uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania, pripadne uvedením iných skutočností, ktoré sú
potrebné na to, aby skutok nemohol byť zamenený s iným. Presné vymedzenie výroku rozhodnutia je
dôležité najmä z dôvodu vylúčenia prekážky litispendencie, dvojitého postihu pre rovnaký skutok, pre
vylúčenie prekážky veci rozhodnutej, ako i pre určenie rozsahu dokazovania. Taktiež sa v odôvodnení
najvyšší súd venuje analogickému využitiu absorbčnej zásady pri nedostatku špeciálnej úpravy (na
rozdiel od trestného zákona) pri postihu za súbeh viacerých deliktov, ktorej podstata spočíva v absorpcii
sadzieb, teda že prísnejší trest pohlcuje miernejší. Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté len trestom
určeným pre najťažší z nich, čo pri rovnakých sadzbách pokút znamená, že správny orgán posúdi
závažnosť deliktu a úhrnný trest uloží podľa sadzby za najzávažnejší z týchto deliktov. Závažnosť je
nutné posudzovať predovšetkým s ohľadom na charakter individuálneho objektu deliktu, čiže záujem
proti ktorému delikt smeruje a ku ktorému je ochrana právnym predpisom určená. Na základe analógie
je teda potrebné aplikovať pravidlá pre ukladanie úhrnného trestu, to znamená, že správny orgán uloží
za viaceré delikty sankciu podľa ustanovení vzťahujúcich sa na správny delikt najprísnejšie
postihnuteľný. Analogické použitie vyššie uvedenej absorpčnej zásady platí i pri jednočinnom súbehu.
3) rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Sž/17-23-24-25/2011
V rozsudku, ktorým najvyšší súd rozhodoval v konaní o preskúmaní rozhodnutia o správnom
delikte sa súd venoval medzere právnej úpravy vo veci delenia deliktov z časového hľadiska, keď
v odôvodnení uvádza: „Keďže administratívne trestanie má aj podľa štrasburskej judikatúry
trestnoprávny charakter, treba vychádzať z Ústavy Slovenskej republiky (čl. 50) a analogicky aj z
Trestného zákona. Na rozdiel od Trestného zákona, právne predpisy, ktoré zakotvujú skutkové
podstaty správnych deliktov neupravujú postup správnych orgánov pri postihu za pokračovací delikt. Pri
pokračovacom správnom delikte pri nedostatku špeciálnej úpravy je potrebné použiť „analogiae legis“ §
122 ods. 10 zákona č. 300/2005 Z. z.. Na základe analógie teda v danom prípade treba aplikovať
pravidlá pre triedenie trestných činov z časového hľadiska, t. j. správny orgán uloží za viaceré čiastkové
15

Obdobne taktiež judikát publikovaný v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov
Slovenskej republiky č. 5/2014 pod číslom 74/2014 (Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z
22. augusta 2013, sp. zn. 8Sžo/40/2012)
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útoky jednu sankciu podľa ustanovení vzťahujúcich sa na správny delikt. ... Pokračovací trestný čin je
charakterizovaný troma znakmi, ktoré musia byť splnené súčasne: 1. rovnaká skutková podstata
trestného činu... 2. všetky čiastkové útoky toho istého páchateľa spája objektívna súvislosť ...- v čase,
...a v spôsobe ich spáchania, ...3. subjektívna súvislosť najmä jednotiaci zámer páchateľa spáchať
uvedený trestný čin ....“
Uvedené rozhodnutia a judikáty dotvárajú nedostatky pozitívnoprávnej úpravy správneho
trestania vo viacerých oblastiach. Ide o otázku vymedzenia výroku rozhodnutia o správnom delikte.
Ďalšou otázkou, ktorou sa uvedená rozhodovacia činnosť súdov zaoberala, je použitie absorpčnej
zásady, ako základnej zásady konania trestnoprávneho charakteru (za ktoré aj v zmysle ustálenej
rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva považujeme aj rozhodnutia o správnom
delikte) v prípade viacčinného alebo jednočinného súbehu správnych deliktov. Poslednou je otázka
časového triedenia správnych deliktov podľa vzoru časového triedenia trestných činov ustanoveného v
§ 122 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. Posledné dve uvádzané
nedostatočne pozitívnoprávne upravené oblasti riešia súdy analogickým použitím právnych predpisov
resp. ustanovení priestupkového práva resp. práva trestného. S použitím analógie v správnom trestaní
neexistuje medzi právnou praxou a právnou vedou jednomyseľný súhlas. Použitie analógie pri
16
prejednávaní správnych deliktov je predmetom kritiky napr. Ľ. Kukliša. Na nevyhnutnosť analogickej
aplikácie inštitútov trestného práva resp. všeobecných právnych princípov pri prejednávaní správnych
17
18
deliktov upozorňuje Z. Kiselyová. O využití analógie v správnom trestaní pojednáva aj M. Srebalvá.
Kukliš identifikuje tri kumulatívne podmienky použitia analógie v správnom trestaní a to: medzeru v
19
zákone, použitím analógie neutrpí páchateľ a použitím neutrpí príslušný chránený záujem. Napriek
skutočnosti, že analógia v správnom trestaní bola predmetom kritiky aj právnej vedy, domnievam sa, že
v podmienkach územnej samosprávy dochádza v rámci správneho trestania k napĺňaniu troch
spomínaných kumulatívnych podmienok jej uplatnenia. Preto považujem uvedené rozhodnutia súdov,
ktoré odkazujú na jej použitie v uvedených prípadoch za prínosné pre právnu prax územnej
samosprávy. Rovnako ako uvedená činnosť súdov, prispieva k zjednodušovaniu právnej praxe územnej
20
samosprávy aj elektronizácia verejnej správy.
b) rozhodovacia činnosť súdov sťažujúca právnu prax
Do druhej skúmanej kategórie rozhodovacej činnosti súdov zaraďujem judikáty, ktoré
pojednávajú o identifikovaní druhu pôsobnosti, v ktorej obce prejednávajú správne delikty, teda či ide o
originálnu samosprávnu alebo prenesenú štátosprávnu pôsobnosť, v rámci ktorej sú tieto rozhodovacie
procesy uskutočňované. Tieto judikáty ustanovujú nasledovné:
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Pozri Kukliš, Ľ: Správne trestanie v judikatúre NS SR (súčasný vývoj). In Zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie „Pôsobnosť a organizácia správneho súdnictva v Slovenskej
republike“ konanej v dňoch 10. – 12. 10. 2012 v priestoroch účelového zariadenia Národnej rady
Slovenskej republiky Častá-Papiernička.. s. 327 – 336.
17
Kiselyová, Z.: Zásada zákonnosti v kontexte správnych deliktov právnických osôb. In Zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie „Přestupky a řízení o nich v teorii a praxi“ konanej
dňa 4. septembra 2013 v Prahe. s. 89. K analógii bližšie tiež Elzerová, J. a Kiselyová, Z.: Postup pri
preskúmavaní rozhodnutí vydaných v správnom trestaní. In Vrabko, M. a kol.: Teoretické problémy
správneho súdnictva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. s. 202 –
230.
18
Srebalová, M: Limity aplikácie zásad správneho trestania v praxi. In Zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie „Přestupky a řízení o nich v teorii a praxi“ konanej dňa 4.
septembra 2013 v Prahe. s. 237 a nasl.
19
Kukliš, Ľ: Správne trestanie v judikatúre NS SR (súčasný vývoj). In In Pôsobnosť a organizácia
správneho súdnictva v Slovenskej republike – zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej v dňoch 10. – 12. 10. 2012 v Častej - Papierničke. Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta Bratislava, 2012. s. 329.
20
Pozri Sopúchová, S: Budovanie e-governmentu v Slovenskej republike. In Zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Míľniky práva v stredoeurópskom
priestore 2013“ konanej v dňoch 21. -23. 3. 2013 v priestoroch účelového zariadenia Národnej rady
Slovenskej republiky Častá-Papiernička. s. 539 – 547.
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1) Judikát publikovaný v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej
republiky č. 5/2012 pod číslom 88/2012 (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 10.
októbra 2011, sp. zn. 5 Rks 2/2011):
Postavenie obce v konaní o správnom delikte – V konaní o správnom delikte rovnako ako pri
prejednávaní priestupku vystupuje obec v úlohe správneho orgánu (nie samosprávneho orgánu), tzn.
že v konaní o správnom delikte má postavenie správneho orgánu pri prenesenom výkone štátnej
správy, preto o odvolaní proti jej rozhodnutiu rozhoduje príslušný orgán štátnej správy.
2) Judikát publikovaný v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej
republiky č. 5/2012 pod číslom 89/2012 (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 22.
marca 2012, sp. zn. 8 Rks 1/2012):
Postavenie obce v konaní o správnom delikte - Prejednanie a rozhodnutie o odvolaní proti
rozhodnutiu obce o uložení pokuty za iný správny delikt podľa zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v
znení neskorších predpisov patrí do právomoci Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
3) Judikát publikovaný v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej
republiky č. 5/2012 pod číslom 87/2012 (Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30.
mája 2011, sp. zn. 6 Rks 9/2011):
Povaha rozhodnutia obce o uložení sankcie za priestupok - Rozhodnutie obce o uložení sankcie
za priestupok treba považovať za individuálny správny akt vydaný v správnom konaní, ktorým sa
zasiahlo do práv a oprávnených záujmov fyzickej osoby, ktorý je po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov preskúmateľný súdom v správnom súdnictve podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho
súdneho poriadku (§ 247 a nasl. občianskeho súdneho poriadku).
Uvedenou rozhodovacou činnosťou všeobecných súdov sa nepochybne narúša právna istota,
a to tak vo vzťahu k účastníkom konania, ale aj správnym orgánom. V právnej praxi vznikajú aplikačné
problémy v súvislosti s určením orgánu, ktorý je príslušný konať a rozhodovať o opravnom prostriedku
voči sankčnému rozhodnutiu obce. Zákonodarca pri určení kompetencie obce v sankčných veciach
21
podľa osobitných zákonov v spomínaných prípadoch , ako aj v prípade niektorých iných právnych
predpisov, výslovne neustanovil, že obec pri rozhodovaní v sankčných veciach podľa týchto predpisov
koná pri prenesenom výkone štátnej správy. Vzhľadom na uvedené zákonodarca v týchto prípadoch ani
vyslovene nezakotvil kompetenciu konkrétnych orgánov štátnej správy konať a rozhodovať o opravných
prostriedkoch proti prvostupňovým sankčným rozhodnutiam obce, prípadne nezakotvil kompetenciu
orgánov štátnej správy konať a rozhodovať v druhom stupni, keď v prvom stupni koná a rozhoduje
obec. K zisteniu príslušnosti konkrétneho orgánu štátnej správy súdy dospievajú na základe zložitých
konštrukcií. V prvom rade vychádzajú z toho, že akékoľvek rozhodovanie obce v sankčných veciach
považujú za rozhodnutie vydávané pri prenesenom výkone štátnej správy a následne hľadajú, do
pôsobnosti ktorého orgánu štátnej správy by daná vec mohla patriť z hľadiska obsahu právnej
22
regulácie.
3

NORMOTVORNÉ ROZHODOVACIE PROCESY ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY
V tejto časti príspevku by som chcela čitateľovi priblížiť aktuálne vyvstávajúce otázky právnej
praxe v rámci dozoru nad dodržiavaním zákonnosti a preskúmavaním zákonnosti normotvorných
rozhodovacích procesov územnej samosprávy. Pokiaľ ide o normotvornú právomoc územnej
samosprávy, v priebehu obdobia od revitalizácie inštitútu územnej samosprávy v 90. rokoch 20.
storočia, môžeme vnímať vplyv nielen súdnej praxe ale aj praxe iných štátnych orgánov napr.
prokuratúry, výsledkom ktorej je limitovanie právomoci regulovať spoločenské vzťahy patriace do
pôsobnosti územnej samosprávy resp. reštriktívne chápanie normotvornej právomoci. Obce a ich volení
21

Podľa zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a
prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov, podľa § 11 ods. 1 písm. a)
zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 7
ods. 1 a 2 zákona č. 282/2002 Z.z. o niektorých podmienkach držania psov, alebo § 13 ods. 9 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (vo veciach porušenia VZN
a porušenia iných taxatívne vymedzených povinností).
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reprezentanti majú záujem mnohé spoločenské vzťahy v rámci svojej najmä samosprávnej pôsobnosti
regulovať a preto hľadajú spôsob, ako sa s uvedeným reštriktívnym postojom súdov a prokuratúry
vysporiadať a naďalej vybrané spoločenské vzťahy regulovať formou všeobecne záväzných nariadení.
V smere pôsobenia územnej samosprávy a vytvárania podnetov pre súdnu prax ide o spôsob
vysporiadavania sa s týmito reštriktivnými tendenciami sťažovaním činnosti orgánov dozoru nad
zákonnosťou a súdov preskúmavajúcich zákonnosť všeobecne záväzných nariadení.
Postup pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení (ďalej aj „VZN“), dozoru nad dodržiavaním
zákonnosti a preskúmavaním zákonnosti všeobecnými súdmi môžeme zjednodušene naznačiť
nasledovne:
1.

vydanie VZN → protest prokurátora → prejednanie protestu obecným zastupiteľstvom (obecné
zastupiteľstvo protestu vyhovie/nevyhovie) → zmena VZN ak sa vyhovelo protestu

2.

nevyhovenie protestu → žaloba na krajský súd → vydanie rozsudku o nesúlade VZN so
zákonom alebo inými právnymi predpismi vyššej právnej sily → právoplatný rozsudok PP
rozsudok = strata účinnosti VZN → 6 mesiacov po právoplatnosti rozsudku bez zmeny VZN
obecným zastupiteľstvom = strata platnosti VZN

Pokiaľ ide o dozor nad dodržiavaním zákonnosti všeobecne záväzných nariadení
prostredníctvom protestu prokurátora, táto je upravená predovšetkým v ustanoveniach § 22 až 25
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov. Pokiaľ ide o preskúmavanie
zákonnosti všeobecne záväzných nariadení všeobecnými súdmi, tento postup ustanovuje § 250zfa
zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Náležitosťou protestu
prokurátora proti všeobecne záväznému právnemu predpisu je podľa § 22 ods. 2 písm. d) zákona
o prokuratúre označenie všeobecne záväzného právneho predpisu, proti ktorému sa protest podáva.
Obec môže tento postup sťažovať jednak vo fáze činnosti prokuratúry a jednak vo fáze činnosti
súdu, keď len formálne zruší VZN, voči ktorému smeruje protest prokurátora, žaloba resp. rozsudok
súdu, bez obsahovej zmeny napádaných ustanovení. Orgány disponujúce kompetenciou vo veci
vydávania VZN a najmä dozoru nad dodržiavaním zákonností a preskúmavaním zákonnosti sa vo
svojej právnej praxi touto otázkou nezaoberali a zákonodarca nebol pri úprave právnych nástrojov
dozoru nad zákonnosťou a preskúmavania zákonnosti celkom dôsledný.
4

ZÁVER
Napriek odlišnej kategorizácii rozhodovacej činnosti súdov v rámci druhej kapitoly príspevku,
teda vo veciach preskúmavania aplikačnoprávnych rozhodovacích procesov, na skupinu rozhodnutí,
ktoré právnu prax územnej samosprávy zjednodušujú a zjednocujú a na skupinu rozhodnutí, ktoré
právnu prax sťažujú, môžeme pri oboch konštatovať, že zo strany súdov dochádza k značne rozsiahlej
interpretácii pozitívneho práva, až priam k jeho tvorbe. Veď ako inak si možno vysvetliť výklad natoľko
odlišný od platnej právnej úpravy napríklad vo veci určenia orgánu príslušného na preskúmanie
neprávoplatného rozhodnutia obce o správnom delikte. Ako som už uviedla, právna prax sa doposiaľ
s načrtnutými problémami právnej praxe vo veciach normotvorných rozhodovacích procesov územnej
samosprávy nezaoberala. Na vznikajúce podnety zo strany obcí bude musieť nájsť riešenie
zákonodarca v dôslednejšej právnej úprave. Vzhľadom na rozhodovaciu činnosť všeobecných súdov
však možno predpokladať, že ak sa s načrtnutými problémami právnej praxe vo veciach normotvorných
rozhodovacích procesov územnej samosprávy nevysporiada zákonodarca, bude čoskoro predmetom
interpretácie všeobecných súdov v rámci prejednávania žalôb prokurátora v konaní o preskúmaní
súladu všeobecne záväzného nariadenia obce so zákonom a inými právnymi predpismi podľa § 250zfa
Občianskeho súdneho poriadku.
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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K NIEKTORÝM HMOTNOPRÁVNYM ASPEKTOM
PRIESTUPKOVÉHO PRÁVA
Matej Horvat
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Abstrakt: Príspevok sa venuje niektorým hmotnoprávnym aspektom priestupkového práva, a to najmä
otázke veku páchateľa a vzniku priestupkovej zodpovednosti dosiahnutím pätnásteho roku veku.
Kľúčové slová: priestupkové právo, páchateľ priestupku, vek páchateľa, okolnosti vylučujúce
zodpovednosť, termín, lehota, doba
Abstract: This paper considers some substantive aspects of administrative infraction law, e. g. an issue
of the age of the perpetrator of an administrative infraction in its relation to constitute of an infringement
liability by reaching fifteenth year of age.
Key words: law of administrative infractions, perpetrator of an administrative infraction, age of the
perpetrator, circumstances excluding liability, date, period
1

ÚVOD
Priestupky ako súčasť správneho práva trestného sú najvýznamnejšou podmnožinou správnych
deliktov. Význam priestupkov pritom v ostatnej dobe nadobúda ešte výraznejšie znaky, čo súvisí najmä
s faktom, že práve priestupky a priestupkové právo sú upravené v relatívne kodifikovanej podobe
1
v priestupkovom zákone. Práve na túto skutočnosť poukazuje súdna judikatúra vo veciach správneho
trestania. Správne súdy vychádzajú zo zásady práva na spravodlivý súdny proces garantovaný
2
Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a rozširujú zásady, na ktorých je vybudovaný
3
priestupkový zákon aj na ostatné správne delikty. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako
najvýznamnejší „hráč“ na poli správneho súdnictva v Slovenskej republike taktiež upozorňuje aj na
skutočnosť, že ak vo veciach správneho trestania nepomôže analógia z priestupkového zákona, treba si
vypomôcť analógiou z oblasti trestného práva.
Príkladom môže byť rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 19. decembra 2012,
sp. zn. 2Sžo/2/2012, podľa ktorého: „vychádzajúc z čl. 6 ods. 1 veta prvá Dohovoru o ochrane ľudských
práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“), z Odporúčania výboru ministrov č. R (91) pre členské
štáty o správnych sankciách schváleného Výborom ministrov 13. februára 1991 (ďalej aj „odporúčanie o
správnych sankciách“), ako aj z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (napr. rozsudok
Neumeister v. Rakúsko z júla 1976) Najvyšší súd Slovenskej republiky zastáva názor, že trestanie za
správne delikty (priestupky, správne delikty právnických osôb a správne delikty fyzických osôb –
podnikateľov) musí podliehať rovnakému režimu ako trestný postih za trestné činy. Je preto nevyhnutné
poskytnúť záruky a práva, ktoré sú zakotvené v trestnom zákone a trestnom poriadku nielen
obvinenému z trestného činu, ale aj subjektu, voči ktorému je vyvodzovaná administratívnoprávna
zodpovednosť, čo napokon vyplýva aj zo zásady č. 6 odporúčania o správnych sankciách, podľa ktorej
je nevyhnutné v rámci správneho konania vo veciach správnych sankcií poskytovať okrem záruk
spravodlivého správneho konania v zmysle rezolúcie (77) 31 aj pevne zavedené záruky v trestnom
1

Zákon SNR č. 372/1991 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o priestupkoch“).
2
Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb. o dojednaní dohovoru
o ochrane ľudských práv a základných slobôd a protokolov na tento dohovor nadväzujúcich (ďalej len
„dohovor“).
3
K tejto skupine správnych deliktov sa tradične uvádzajú iné správne delikty fyzických osôb, správne
delikty právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov, správne disciplinárne delikty a správne
poriadkové delikty. Porovnaj napr. MACHAJOVÁ, J.: Iné správne delikty. In: MACHAJOVÁ, J. a kol.:
Všeobecné správne právo, s. 221 a nasl.
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konaní. Nemožno pritom opomenúť, že hranice medzi trestnými deliktami, za ktoré ukladá trest súd a
správnymi deliktami, za ktoré ukladajú sankcie správne orgány, sú určené prejavom vôle zákonodarcu a
nie sú odôvodnené prirodzeno-právnymi princípmi“.
Možno citovať aj ďalší rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, a to z 26. septembra
2012, sp. zn. 6Sžp/3/2012, podľa ktorého: „iné správne delikty sú svojou povahou najbližšie práve
priestupkom. V oboch prípadoch ide o súčasť tzv. správneho trestania, o postih správnym orgánom za
určité nedovolené konanie (či opomenutie). Je potrebné zdôrazniť, že formálne označenie určitého typu
protispoločenského konania a tomu zodpovedajúcemu zaradeniu medzi trestné činy, priestupky, iné
správne delikty a z toho vyvodené následky v podobe sankcií, vrátane príslušného konania, pritom či už
ide o oblasť súdneho alebo správneho trestania, je len vyjadrením reálnej trestnej politiky štátu, teda
reflexia názoru spoločnosti na potrebnú mieru ochrany jednotlivých vzťahov a záujmov. Kriminalizácia, či
naopak dekriminalizácia určitého konania nachádza výraz v platnej právnej úprave a v ich zmenách,
voľbe procesných nástrojov potrebných k odhaleniu a dokázaniu konkrétnych skutkov, ako aj prísnosti
postihu delikventa. V konaniach zisťovania správneho deliktu, rozhodovania o vine páchateľa za
spáchanie deliktu a ukladaní sankcie zaň na základe analógie legis teda treba postupovať v súlade so
zásadami trestnoprávnej zodpovednosti v zmysle právnej úpravy v zákone č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov alebo Trestného zákona.“
Rovnako možno spomenúť aj rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 23. augusta
2012, sp. zn. 5Sžo/46/2011, podľa ktorého: „záver o nevyhnutnosti úplnej špecifikácie iného správneho
deliktu (z hľadiska vecného, časového a miestneho) plne korešponduje s medzinárodným záväzkom
Slovenskej republiky. Treba pripomenúť, že aj na rozhodovanie o iných správnych deliktoch dopadajú
požiadavky čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ľudských právach a základných slobodách (publikovaný pod č.
209/1992 Zb.). Keď Dohovor v článku 6 ods. 1 uvádza „akékoľvek trestné obvinenie“, treba poskytnúť
záruku tomu, kto je obvinený v trestnom konaní, ako aj v správnom konaní pre podozrenie zo spáchania
správneho deliktu. Takto vykladá Dohovor stabilne aj judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva. Z
uvedeného potom treba vyvodiť, že výrok rozhodnutia o postihu za iný správny delikt musí obsahovať
popis skutku s uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania, poprípade aj uvedenie iných
skutočností, ktoré sú potrebné na to, aby nemohol byť zamenený iným. Ak správny orgán neuvedie tieto
náležitosti vo výroku svojho rozhodnutia, podstatne poruší ustanovenie zákona o správnom konaní (§ 47
ods. 2 správneho poriadku).“
O tom, že správne orgány musia dodržiavať povinnosti vyplývajúce z Dohovoru, ako aj zásady
priestupkového práva, svedčí napríklad rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 31.
januára 2012, sp. zn. 5Sžo/49/2011, podľa ktorého: „rozhodnutie samosprávneho kraja o inom
správnom delikte a o uložení sankcie zaň treba považovať za individuálny správny akt vydaný v
správnom konaní, ktorým sa zasiahlo do práv a oprávnených záujmov fyzickej alebo právnickej osoby,
ktorý je preskúmateľný súdom v správnom súdnictve podľa ustanovení piatej časti Občianskeho
súdneho poriadku, a to vzhľadom na právnu úpravu v zákone o samosprávnych krajoch v spojení s
právnou úpravou správneho poriadku, až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov na základe
žaloby postupom podľa ustanovení druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. Najvyšší
súd Slovenskej republiky poukazuje i na skutočnosť, že procesný postup preskúmania rozhodnutí
orgánov verejnej správy o uložení sankcie za iný správny delikt musí byť rovnaký ako pri preskúmavaní
priestupkov, inak by nemohla byť zachovaná rovnosť účastníkov konania (fyzických osôb a právnických
osôb, resp. fyzických osôb - podnikateľov) a keďže podľa § 83 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb. návrh na
preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom možno podať až po vyčerpaní riadneho opravného
prostriedku v správnom konaní, treba takýto procesný postup zachovať aj pri prejednávaní iných
správnych deliktov. Na základe vyššie uvedeného možno ustáliť, že tak vo veciach priestupkov ako aj vo
veciach iných správnych deliktov je nesporne snahou zákonodarcu konať a rozhodnúť urýchlene a
hospodárne v správnom konaní s možnosťou súdneho prieskumu správneho rozhodnutia až po
právoplatnom skončení správneho konania. Takáto právna úprava zákonom ustanovuje postavenie
obce a samosprávneho kraja nielen v konaní o priestupkoch, ale aj v konaní o správnych deliktoch, ako
správneho orgánu pri prenesenom výkone štátnej správy a súčasne vylučuje ich postavenie
samosprávneho orgánu.“
Možno uzatvoriť, že v uvedených záležitostiach správne súdnictvo čiastočne predbehlo právnu
teóriu a začalo dôsledne presadzovať myšlienky a zásady Dohovoru. Domnievam sa, že ide o jeden
z príkladov, keď došlo k vzájomnému mimoriadne pozitívnemu ovplyvneniu súdnej judikatúry vo vzťahu
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4

k právnej teórii. Samozrejme, aj právna teória už v minulosti reflektovala Dohovor, pričom v súčasnosti
5
možno nájsť mnoho odborných textov a článkov, ktoré sa venujú spomínanej problematike.
V súčasnosti sa autori v odborných článkoch zhodujú na tom, že nie je rozhodujúca klasifikácia
protiprávneho skutku vnútroštátnym právom, a to z dôvodu zabezpečenia ochrany ľudských práv
a základných slobôd garantovaných Dohovorom. Konanie o priestupku je správnym konaním, a preto
naň nemožno vzťahovať trestnoprávne záruky ochrany práva na spravodlivý a nezávislý súd.
Rozhodnutie o priestupku však vždy musí byť preskúmateľné nezávislým súdom zriadeným zákonom,
6
pretože obvinenie z priestupku možno podriadiť pojmu trestnoprávne obvinenie podľa čl. 6 Dohovoru.
Možno sumarizovať, že správne súdnictvo hodnotne ovplyvnilo rozvoj správnej vedy na
Slovensku. Domnievam sa, že ide o pozitívny dosah judikatúry na právnu teóriu. Z tohto dôvodu sa vo
svojom článku zamýšľam nad opačným fenoménom, keď by teória mohla a mala ovplyvniť správne
súdnictvo. Myslím si, že vzájomné prepojenie teórie a súdnej judikatúry prispieva k budovaniu hodnôt
našej spoločnosti, prispieva k právnej istote a tým napomáha naplniť ideu doktríny materiálneho
právneho štátu.
V rámci svojho článku sa preto chcem venovať inštitútu priestupkového zákonu, ku ktorému sa
do dnešného dňa súdna judikatúra nevyjadrila. Ide o inštitút vzniku priestupkovej zodpovednosti
dosiahnutím pätnásteho roku veku.
2

VYBRANÉ HMOTNOPRÁVNE ASPEKTY PRIESTUPKOVÉHO PRÁVA

2.1

Všeobecne o veku páchateľa
Jedno z najvýznamnejších ustanovení priestupkového zákona je ustanovenie, ktoré určuje, od
kedy možno postihovať osobu za čin, ktorý vykazuje znaky priestupku. Týmto ustanovením je § 5 ods. 1
zákona o priestupkoch, podľa ktorého za priestupok nie je zodpovedný ten, kto v čase jeho spáchania
nedovŕšil pätnásty rok svojho veku. Zákonodarca v tomto ustanovení zakotvil ako objektívnu príčinu
vyvodenia zodpovednosti za spáchaný priestupok dovŕšenie pätnásteho roku veku. Osoby, ktoré
nedovŕšili tento vek, preto ešte nie sú priestupkovo zodpovedné.
Uvedené pravidlo vyjadruje vznik absolútnej priestupkovej zodpovednosti. Toto tvrdenie možno
podporiť tým, že na vznik zodpovednosti sa už nevyžaduje žiaden ďalší znak, ktorý by toto pravidlo
modifikoval.
Treba však dodať, že nie vždy dôjde k vyvodeniu zodpovednosti voči páchateľovi priestupku. Ide
7
o osobitné situácie, keď páchateľ spáchal priestupok v čase vlastnej nepríčetnosti. Nepríčetnosť nie je
v rozpore s koncepciou absolútnej priestupkovej zodpovednosti, a to z toho dôvodu, že nepríčetnosť sa
musí v priestupkovom konaní preukazovať a vo všeobecnosti sa pri konaní fyzických osôb prezumuje
ich príčetnosť.
Nedostatok veku a nepríčetnosť páchateľa sa v teórii označujú ako okolnosti vylučujúce
vyvodenie priestupkovej zodpovednosti. To vo svojej podstate znamená, že došlo k spáchaniu činu,
ktorý je priestupkom, ale vzhľadom na skutočnosť nedostatku veku alebo nepríčetnosti, nemožno voči
páchateľovi priestupku vyvodiť zodpovednosť.
Vo vzťahu k § 5 ods. 1 zákona o priestupkoch sa ako najvýznamnejšie javí vyložiť, čo má
zákonodarca na mysli pod pojmom dovŕšiť pätnásty rok veku. Ohľadom tohto slovného spojenia možno
povedať, že právna teória, ale aj judikatúra sa zhodujú. Toto slovné spojenie treba vykladať analogicky
8
s ohľadom na výkladové pravidlo o počítaní času z Trestného zákona. Analógia je v tomto prípade na
9
mieste, keďže obdobné pravidlo neobsahuje priestupkový zákon ani Správny poriadok. Podľa § 136
4

Možno spomenúť napríklad monografiu J. Machajovej Ústavnosť rozhodovania subjektov miestnej
verejnej správy v Slovenskej republike a v Českej republike. Pozri MACHAJOVÁ, J.: Ústavnosť
rozhodovania subjektov miestnej verejnej správy v Slovenskej republike a v Českej republike. 1. vyd.
Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského, 2001. 185 s.
5
Osobitne treba spomenúť KOŠIČIAROVÁ, S.: Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy. 1. vyd.
Bratislava: Iura Edition, 2013. 556 s.
6
MASLEN, M.: Priestupkové konanie a požiadavky čl. 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv
a základných slobôd. In Aktuálne otázky správneho konania: zborník príspevkov zo sekcie správne
právo medzinárodnej vedeckej konferencie Právo ako zjednocovateľ Európy – veda a prax, s. 82.
7
Pozri § 5 ods. 2 priestupkového zákona.
8
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“).
9
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Správny poriadok“).

462

Trestného zákona, kde tento zákon spája s uplynutím určitej lehoty počítanej na dni nejaký účinok,
nezapočítava sa do nej deň, keď nastala právna skutočnosť určujúca jej začiatok.
Vzhľadom na toto pravidlo a zákonodarcov text právnej normy, z ktorej vyplýva, že páchateľ
musel dovŕšiť pätnásty rok veku, sa odvodzuje, že priestupková zodpovednosť vzniká v deň nasledujúci
po pätnástych narodeninách páchateľa.
Všeobecne toto pravidlo pri jeho osvojení v praxi nemôže spôsobovať problémy. Chcel by som
ale poukázať na jednu osobitnú situáciu, kedy by mohlo spôsobiť problémy aplikačnej praxi. Ide
o prípad, keď by sa páchateľ priestupku narodil v priestupný rok 29. februára.
Uvedomujem si, že ide o celkom výnimočnú situáciu, ktorú prax iste nebude často riešiť, ale
myslím si, že je dôležité, aby sa odborná verejnosť vyjadrila aj k takémuto menej frekventovanému
fenoménu. V súvislosti s časom možno uviesť, že ide o súčasť meracieho systému, ktorý sa používa na
zoradenie jednotlivých udalostí, porovnanie trvania týchto udalostí a rozpätia medzi nimi, a ktoré sa
10
uskutočňuje v zjavne nezvratnom poradí. Vo vzťahu k času nemožno nespomenúť najmä pojmy
termín, lehota a doba. Kľúčom k „rébusu“ o dovŕšení pätnásteho roku veku v našom prípade by preto
11
mohlo byť práve objasnenie týchto pojmov.
2.2

Termín, lehota a doba
Základným pojmom je pojem termín. Zásadne sa možno zhodnúť na tom, že tento pojem
predstavuje konkrétny časový okamih špecifikovaný uvedením dňa, hodiny a minúty a ku ktorému je
12
nevyhnutné niečo vykonať, zdržať sa, prípadne strpieť. Termín býva často doplnený aj o ďalšie údaje,
ako napríklad uvedenie miesta, miestnosti, kde musí osoba vykonať žiadanú aktivitu. Typickým
príkladom termínu z pohľadu správneho práva je stanovenie termínu ústneho pojednávania podľa § 21
Správneho poriadku. Aj keď Správny poriadok nariadenie ústneho pojednávanie neoznačuje pojmom
13
termín, možno uviesť, že právna teória ho označuje práve týmto pojmom.
Domnievam sa však, že dovŕšenie pätnásteho roku veku nie je termínom, práve pre tú
skutočnosť, že ohľadom veku nemusí osoba niečo vykonať, ale ide o objektívnu skutočnosť, ktorá
nastane len samotným uplynutím času, čo znamená, že ide o situáciu, ktorá má svoj začiatok a ktorá má
aj svoje ukončenie. Preto si myslím, že v našom prípade nejde o termín, ale buď o lehotu, alebo dobu.
Lehota je procesnoprávnym pojmom. Zásadne skoro v každom procesnom predpise je upravená
14
aspoň v základnej podobe. Klasickým príkladom je Správny poriadok, Občiansky súdny poriadok,
15
Trestný poriadok a ďalšie. Vo vzťahu k lehotám určených dňami treba uviesť, že sa začínajú počítať v
deň nasledujúci po rozhodnej skutočnosti. Právne významnou skutočnosťou ohľadom lehoty je ďalej aj
to, že ak posledný deň lehoty padne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, je posledným
16
dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.
Myslím si, že práve z tohto dôvodu nie je dovŕšenie veku lehotou. Dovŕšenie veku totiž nastane
bez ohľadu na to, či je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja. Rovnako deň vzniku absolútnej
priestupkovej zodpovednosti nastane bez ohľadu na to, či dopadne na niektorý z týchto dní. Môže byť
preto dovŕšenie pätnásteho roku veku dobou?
Doba predstavuje časový úsek, ktorý je charakterizovaný svojím začiatkom a koncom. Ide o
pojem, ktorý sa využíva skôr v hmotnoprávnych predpisoch, prípadne v hmotnoprávnych ustanoveniach
príslušných zákonov. Ohľadom doby treba uviesť, že jej počiatok sa začína počítať priamo v ten deň,
ktorý určil začiatok jej plynutia. Rovnaké pravidlo platí aj v prípade, ak doba uplynie v sobotu, nedeľu
alebo v deň pracovného pokoja. Tieto dni nemajú vplyv na ukončenie plynutia doby, ako je to v prípade
lehoty. Klasickým príkladom doby je reklamačná doba alebo výpovedná doba, ktoré dňom svojho
uplynutia zaniknú.
10

SREBALOVÁ, M. - HORVAT, M.: Lehoty a nečinnosť správnych orgánov. In Všeobecné správne
konanie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 8. - 9. októbra 2009 Častá-Papiernička, s. 121.
11
Bližšie pozri aj SREBALOVÁ, M. - HORVAT, M.: Lehoty a nečinnosť správnych orgánov. In
Všeobecné správne konanie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 8. - 9. októbra 2009 ČastáPapiernička, s. 121-122.
12
Porovnaj napríklad SREBALOVÁ, M.: Inštitúty priebehu správneho konania. In VRABKO, M. a kol.:
Správne právo procesné. Všeobecná časť, s. 116
13
Porovnaj napríklad SOBIHARD, J.: Správny poriadok, s. 108; SREBALOVÁ, M.: Inštitúty priebehu
správneho konania. In VRABKO, M. a kol.: Správne právo procesné. Všeobecná časť, s. 116.
14
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
15
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
16
Porovnaj § 27 Správneho poriadku.
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Myslím si, že z tohto uhla pohľadu má pojem dovŕšenie pätnásteho roku veku najbližšie práve k
dobe. Vek pätnásť rokov osoba nadobudne bez ohľadu na to, či je sobota, nedeľa alebo deň
17
pracovného pokoja. Taktiež doba začína plynúť od dňa, ktorý určil aj začiatok jej plynutia a navyše vek
páchateľa je upravený práve v hmotnoprávnej časti priestupkového zákona. Aký význam potom má
spomínané výkladové pravidlo § 136 Trestného zákona, keďže je naviazané, a to nielen na pojem
lehota, ale dokonca na to, že ide o lehotu, ktorá je určená dňami?
3

ZÁVER
Vzhľadom na uvedené úvahy možno povedať, že dovŕšenie pätnásteho roku veku má svojím
charakterom najbližšie k dobe. Zostáva už len uviesť názor, kedy, podľa môjho názoru, je možné
považovať osobu, ktorá sa narodila 29. februára za priestupkovo zodpovednú.
Vo vzťahu k tejto osobe nie je možné jednoznačne povedať, kedy totiž oficiálne „oslavuje“ svoje
narodeniny. Ak by išlo o 28. februára, možno povedať, že ide o dátum, ktorý je ešte pred jej skutočným
narodením. Ak by išlo o 1. marec, možno povedať, že táto osoba už predsa pätnásť rokov má.
Myslím si, že v tomto prípade nám nepomôže ani spomínané výkladové pravidlo § 136 Trestného
zákona. To je v našom prípade ešte nejasnejšie z toho dôvodu, že sa viaže na lehoty stanovené dňami.
Vek dovŕšenia priestupkovej, ale aj trestnoprávnej zodpovednosti je však naviazaný na uplynutie rokov.
18
19
Komentáre k priestupkovému zákonu a k Trestnému zákonu preto uvádzajú, že vo vzťahu k tejto
problematike toto pravidlo využívajú iba analogicky. Osobne nie som presvedčený o tom, aby
skutočnosť vzniku či už priestupkovej alebo trestnoprávnej zodpovednosti mala byť viazaná „iba“ na
analogický výklad.
Domnievam sa preto, že zásadne je možné uvažovať o dvoch záveroch. V prvom prípade si
myslím, že otázka vzniku priestupkovej aj trestnoprávnej zodpovednosti, je natoľko významnou
skutočnosťou, že by sa jej vznik nemal odvodzovať len analogickým výkladom z ustanovení Trestného
zákona. Myslím si, že táto skutočnosť by mala mať svoje vlastné vyjadrenie tak v Trestnom zákone, ako
aj v zákone o priestupkoch. Mohlo by ísť o doplnenie odseku v príslušných ustanoveniach týchto
20
zákonov,
podľa ktorého vznikne priestupková zodpovednosť v deň, ktorý nasleduje po dni
nadobudnutia pätnástych (štrnástych) narodenín.
Druhým záverom je záver, ktorý sa týka práve prípadov osôb, ktoré sa narodili v deň, ktorý v
kalendári nejestvuje. Myslím si, že v tomto prípade možno aplikovať pravidlo, ktoré sa týka lehôt a ktoré
v prípadoch, lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa
svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, avšak ak taký
deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Toto ustanovenie možno využiť nie
priamo, ale až na základe analógie, a to z dôvodov, ktoré boli popísané v článku.
Dovolím si preto uzatvoriť, že na základe analógie o počítaní času v prípade lehôt, osoba, ktorá sa
narodila 29. februára, teda v priestupný rok, je priestupkovo zodpovedná vtedy, ak skutok, ktorý
vykazuje znaky priestupku, spáchala 1. marca. Myslím si, že tomuto výkladu napomáha aj skutočnosť,
že táto osoba 1. marca už jednoznačne pätnásty rok svojho veku už dovŕšila.
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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NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA VEREJNÝCH ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ
Michal Hutta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied
Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku zaoberá analýzou vybraných otázok novej právnej úpravy
verejných športových podujatí, ktorá sa stala účinnou 1. februára 2014. Súčasne vo svojom príspevku
prezentuje na vybraných problémoch svoje úvahy, či nová právna úprava môže prispieť k účinnejšej
eliminácii násilia a výtržností na verejných športových podujatiach v praxi.
Kľúčové slová: nová právna úprava, verejné športové podujatia
Abstract: The paper deals with the analysis of selected issues concerning new legislation of public
sporting events. The legislation came into effect on Feb. 1 2014. The author also presents his
considerations whether the new legislation is able to be more effective to eliminate violence and
nuisance during public sporting events.
Key words: new legislation, public sport events
1

ÚVOD
Verejné športové podujatia predovšetkým vo vrcholovom športe majú nezastupiteľné miesto
v svetovej spoločnosti, pretože denne prinášajú širokým masám ľudí neopakovateľné zážitky zo
športových výkonov športovcov a uspokojujú ich emocionálne, prípadne aj estetické potreby.
V posledných niekoľkých desaťročiach však verejné športové podujatia neprinášajú svetovej spoločnosti
len tieto pozitívne aspekty, ale sú s nimi notorickým spôsobom previazané aj negatívne aspekty, ako je
napríklad vedomá manipulácia výsledkov športových podujatí (tzv. match-fixing), používanie
zakázaných farmokologických látok a nedovolených metód pri výkone športovej činnosti (doping
športovcov) a najmä hromadné prejavy násilia a výtržností zo strany účastníkov zhromaždených na
verejných športových podujatiach.
Práve posledne menovaný negatívny aspekt spojený s verejnými športovými podujatiami je
dlhodobo viac, či menej rozšírený na všetkých kontinentoch sveta. Tento negatívny fenomén, niektorými
označovaný ako „divácke násilie“, alebo „chuligánstvo“ sa z Anglicka, kde má svoj pôvod, rozšíril aj do
iných častí Európy, pričom neobišiel ani Slovenskú republiku.
Od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia mal tento negatívny fenomén v slovenských
podmienkach vzrastajúcu tendenciu, a to predovšetkým na podujatiach vrcholového futbalu a hokeja.
Slovenská republika od svojho vzniku nedostatočne venovala pozornosť tomuto vážnemu
spoločenskému problému, avšak v posledných rokoch sa pod tlakom verejnosti tento postoj postupne
menil a stal sa dôležitou témou nielen v spoločnosti a u predstaviteľov športovej autonómie, ale aj pre
orgány štátnej správy a predstaviteľov politickej reprezentácie. Zmena postoja k tomuto spoločenskému
problému vyústila až do tej miery, že Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením z 30.januára 2013
schválila „Koncepciu boja proti diváckemu násiliu na roky 2013 - 2016“, ktorú vypracovalo Ministerstvo
1
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Na základe cieľa č. 1 „Zmeny a doplnenia právnych mechanizmov“ a úlohy č. 1 „Úprava právnych
predpisov“ vytýčených touto koncepciou došlo zo strany ministerstva k okamžitému začatiu prác na
tvorbe novej právnej úpravy verejných športových podujatí. Na tento účel bola zo ministerstvom
2
zriadená odborná medzirezortná pracovná skupina. Výsledkom tejto snahy bolo prijatie nového zákona
č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „nový zákon o verejných športových podujatiach“), ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2014.
Tento zákon predstavuje pomerne komplexnú právnu úpravu organizovania verejných športových
podujatí a v celom rozsahu nahradil dovtedajšiu rovnako pomerne komplexnú právnu úpravu tejto
1

Uznesenie Vlády Slovenskej republiky z 30. januára 2013 č. 44/2013.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zriadilo túto odbornú pracovnú skupinu pod názvom
„Komisia pre boj proti diváckemu násiliu“. Autor článku bol aktívnym členom tejto komisie.
2
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problematiky obsiahnutú v zákone č. 479/2008 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí,
športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „starý
3
zákon o verejných športových podujatiach“).
2

NOVÝ ZÁKON O VEREJNÝCH ŠPORTOVÝCH PODUJATIACH
Základným cieľom nového zákona o verejných športových podujatí bolo vytvoriť modernú právnu
úpravu, ktorá by predstavovala efektívny systém právnych nástrojov, prostriedkov a postupov eliminácie
násilia, výtržností a nevhodných verbálnych a nonverbálnych prejavov na verejných športových
podujatiach. Osobitný dôraz sa pritom nekládol výlučne len na represívnu stránku riešenia tejto
problematiky, ale aj na prevenciu v podobe zavedenia tých prevenčných právnych postupov, inštitútov a
prostriedkov, ktoré sa v praxi niektorých európskych štátoch osvedčili. Pri koncipovaní novej právnej
úpravy sa vychádzalo nielen z Európskeho dohovoru o násilí a neviazanosti divákov počas športových
4
podujatí, a najmä na futbalových zápasoch a z odporúčaní Stáleho výboru zriadeného týmto
5
6
7
dohovorom, ale aj z právnych úprav Anglicka a Walesu , Českej republiky a Poľska . Samozrejme
významným zdrojom boli aj bohaté poznatky z praxe.
Nový zákon o verejných športových podujatiach priniesol množstvo nových zmien, a preto sa
vzhľadom na obmedzený rozsah tohto príspevku zameriam len na niektoré z nich. Vo všeobecnosti však
možno uviesť, že nový zákon okrem iných zmien priniesol predovšetkým sedem najvýznamnejších
zmien, a to
a) zaviedol novú kategorizáciu športových podujatí a novú terminológiu,
b) precizoval niektoré doterajšie a zaviedol nové prevenčné povinnosti organizátora verejného
športového podujatia,
c) zaviedol povinnosť organizátora nahradiť Policajnému zboru náklady, ktoré zbor účelne
vynaložil na obnovenie verejného poriadku na podujatí,
d) precizoval postavenie a činnosť usporiadateľskej služby na podujatí,
e) zaviedol nové zákazy pre účastníkov podujatia,
f) výrazným spôsobom zmenil úpravu administratívnoprávnej zodpovednosti na úseku verejných
športových podujatí,
g) novelizoval trestné kódexy a zákon o priestupkoch.
a.

Nová kategorizácia športových podujatí a nová terminológia
Nový zákon o verejných športových podujatiach na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy
zaviedol na základe kritéria rizikovosti expressis verbis novú kategorizáciu verejných športových
podujatí. V predchádzajúcej právnej úprave takáto kategorizácia nebola výslovne uvedená, hoci sa z
niektorých jej ustanovení dala vyvodiť tak, že sa v podstate rozlišovali dve skupiny verejných športových
podujatí, a to nerizikové (bežné) a rizikové športové podujatia. Na základe zákonnej prezumpcie o
zvýšenej rizikovosti podujatí vrcholového futbalu a hokeja, samostatnú skupinu podujatí predstavovali
futbalové a hokejové podujatia dvoch najvyšší celoštátnych súťaží s kapacitou štadióna nad 2000
8
účastníkov.
Nový zákon o verejných športových podujatí zaviedol kategorizáciu športových podujatí rovnako
podľa kritéria rizikovosti podujatia do dvoch skupín, avšak už na
a) „bežné“ športové podujatia,
3

Pôvodným zámerom nebolo vytvorenie nového zákona, ale vytvoriť novelu zákona č. 479/2008 Z.z.
o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Vzhľadom na to, že postupne vznikla potreba rozsiahlejších zmien
v právnej úprave, tak v zmysle Legislatívnych pravidiel Vlády Slovenskej republiky schválených
uznesením vlády z 25. mája 2010 v znení neskorších zmien, došlo v tomto smere k prehodnoteniu, a to
s cieľom vytvoriť nový zákon namiesto novely pôvodného zákona.
4
Tento dohovor bol prijatý na úrovni Rady Európy 19. augusta 1985. Pre Slovenskú republiku
nadobudol platnosť 1. júla 1993. Dohovor bol publikovaný oznámením Ministerstva zahraničných vecí
Slovenskej republiky č. 295/1993 Z.z.
5
Najmä Football spectators Act zo 16. novembra 1989 v znení neskorších zmien, Football (Offences)
Act z 27.júna 1991 v znení neskorších zmien a Police Act z 22. mája 1996 v znení neskorších zmien.
6
§7a až §7g zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu.
7
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z 20. marca 2009 v znení neskorších zmien.
8
§3 ods. 3 písm. e), § 10 ods. 1 a § 11ods. 1 starého zákona o verejných športových podujatiach.
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b) športové podujatia s osobitným režimom.
Bežnými športovými podujatiami treba rozumieť podujatia, na ktorých riziko ohrozenia
bezpečnosti ich účastníkov a narušenia verejného poriadku vzhľadom na ich druh, v ktorom športovom
odvetví a akej výkonnostnej kategórie sa majú organizovať, zo skúseností s ich organizovaním
z minulosti a výšku a štruktúru ich predpokladanej návštevnosti je nízke a predpokladá sa, že ich
priebeh bude pokojný.
Naproti tomu športovými podujatiami s osobitným režimom sa rozumejú podujatia, na ktorých
riziko ohrozenia bezpečnosti ich účastníkov a narušenia verejného poriadku je z niektorého alebo
z viacerých, prípadne všetkých vyššie uvedených dôvodov vyššie. Na základe toho, nový zákon
o verejných športových kategorizuje športové podujatia s osobitným režimom do štyroch kategórii:
a) rizikové podujatia,
b) futbalové alebo hokejové podujatia dvoch najvyšších súťaží v kategórii dospelých alebo
štyri kolá pohárových súťaží vo futbale a hokeji v kategórii dospelých,
c) podujatia, na ktorých sa predpokladá účasť 4000 a viac divákov, alebo
d) podujatia, na ktorých sa predpokladá viac ako 90% obsadenia športového zariadenia
s kapacitou 2000 a viac divákov.
Za rizikové podujatie pritom nový zákon o verejných športových podujatiach považuje podujatie
označené za rizikové organizátorom podujatia, športovým zväzom, obcou alebo Policajným zborom
z dôvodu hrozby narušenia verejného poriadku alebo ohrozenia bezpečnosti, zdravia, mravnosti,
majetku alebo životného prostredia.
Táto kategorizácia zohľadňuje všeobecne známe poznatky z praxe, že čím je vyššia návštevnosť
podujatia, tým je vyššie riziko, ktoré sa znásobuje vtedy, ak sa na podujatiach zúčastnia aj „problémové“
(rizikové) osoby, ktoré sa už v minulosti dopustili násilia a výtržností na verejnom športovom podujatí.
Zároveň sa pri tejto kategorizácii zohľadňujú aj slovenské špecifiká pri verejných športových podujatiach
z hokeja a futbalu v kategórii dospelých. Na základe dlhodobých negatívnych skúseností z praxe pri
podujatiach najvyšších súťaží v týchto športoch sa zo zákona prezumuje vyššia rizikovosť.
Účelom zavedenia určitej kategorizácie verejných športových podujatí je, aby sa na podujatiach
so zvýšeným rizikom vzťahoval osobitný právny režim spočívajúci najmä v tom, že sa organizátorovi
takéhoto podujatia zo zákona ukladá splniť viac prevenčných povinností pri jeho organizovaní, než je
tomu pri bežných (menej rizikových) podujatiach. Kategorizácia verejných športových podujatí na
základe kritéria ich rizikovosti nie je neznámou ani v iných európskych krajinách. Napríklad v Poľsku
9
súčasný zákon o bezpečnosti hromadných podujatí z roku 2009 rozlišuje tri skupiny, a to nerizikové
hromadné podujatia, hromadné podujatia zvýšeného rizika a súťažné futbalové zápasy.
Nový zákon o verejných športových podujatiach zároveň zaviedol nové pojmy ako napríklad
„medzinárodné podujatie“, „športové zariadenie“ alebo „športovisko“. Osobitnú pozornosť je však
potrebné venovať dvom iným novým pojmom, ktorý tento zákon zaviedol, resp. prvýkrát ich legálne
zadefinoval a ich legálne definície môžu byť pre niekoho sporné. Sú to pojmy „účastník podujatia“ a
„rizikový účastník“.
Pojem „účastník podujatia“ nie je síce novým legálnym pojmom, pretože ho obsahovala
doterajšia právna úprava verejných športových podujatí, ako aj ďalšie právne úpravy regulujúce iné
10
druhy verejných zhromaždení fyzických osôb , avšak nikdy nebol obsah tohto pojmu legálne
definovaný. Všetky doterajšie právne úpravy vychádzali z toho, že obsahovo sa za účastníka rozumel
„divák“, t.j. osoba nachádzajúca sa v mieste a v čase podujatia, resp. pri zhromaždeniach podľa zákona
o zhromažďovacom práve osoba, ktorá je fyzicky prítomná v mieste a v čase zhromaždenia s cieľom
využiť svoje ústavne zaručené práva a slobody, najmä slobodu prejavu.
Nový zákon o verejných športových podujatiach však obsah tohto pojmu výrazným spôsobom
rozšíril v dvoch smeroch.
V prvom rade sa za účastníka podujatia nerozumie už len divák, ale sa ním rozumie aj
a) ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s výkonom športovej
činnosti (napríklad súťažiaci športovec, tréner a iní členovia realizačného tímu športovca,
športového klubu alebo športovej reprezentácie),
b) ktorákoľvek osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s organizovaním podujatia
(napríklad členovia usporiadateľskej služby, poskytovatelia služieb na podujatí).

9

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z 20. marca 2009.
Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve a zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych
podujatiach.
10
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V druhom rade zmena v obsahu pojmu účastník podujatia spočíva v tom, že ním nie je len ten,
kto je na mieste a v čase podujatia fyzicky prítomný, ale sa za účastníka podujatia bude považovať aj
ten, kto sa z dôvodu verejného športového podujatia zdržiava v blízkosti podujatia, premiestňuje sa
k miestu konania podujatia alebo odchádza z miesta konania podujatia.
Nový zákon o verejných športových podujatiach napokon zaviedol aj nový legálny pojem „rizikový
účastník“ a definoval jeho obsah tak, že sa ním rozumie fyzická osoba, u ktorej je predpoklad, že môže
v súvislosti s účasťou na verejnom športovom podujatí svojim správaním alebo konaním narušiť verejný
poriadok, ohroziť bezpečnosť, zdravie, majetok alebo životné prostredie alebo narušiť pokojný priebeh
verejného športového podujatia.
b.

Prevenčné povinnosti organizátora verejného športového podujatia
Nový zákon o verejných športových podujatiach, rovnako ako predchádzajúca právna úprava,
ustanovil organizátorom verejných športových podujatí celý rad povinností, ktoré musia splniť pri
organizácii podujatia a ich cieľom je obmedziť riziko ohrozenia bezpečnosti podujatia a narušenia
verejného poriadku počas podujatia na minimum. Z uvedeného dôvodu tieto zákonné povinnosti
organizátora majú pôsobiť preventívne a preto ich možno označiť za „prevenčné“ povinnosti.
Samozrejme, nie je možné opomenúť ani tú skutočnosť, že tieto povinnosti organizátora majú aj svoju
represívnu funkciu, pretože ich nesplnením sa organizátor dopúšťa spáchania správneho deliktu.
Vzhľadom na to, že aj v správnom trestaní sa uplatňujú v zmysle Odporúčania Výboru ministrov Rady
Európy R (91) 1 členským štátom o správnych sankciách zásady nullum crimen sine lege a nulla poena
sine lege, tak ich prípadná absencia v právnom poriadku by znemožnila vyvodzovať
administratívnoprávnu zodpovednosť voči organizátorom podujatí. Tieto zásady vyjadrujú totiž základnú
požiadavku, aby skutkové podstaty správnych deliktov boli v zákone vyjadrené určito, zrozumiteľne
a presne, aby adresát právnej normy mal objektívnu možnosť nadobudnúť vedomosť, kedy jeho konanie
sa bude považovať za protiprávne a kedy už nie. Pritom Ústavný súd Slovenskej republiky už viackrát vo
svojej rozhodovacej činnosti skonštatoval, že Slovenská republika je právny štát, čo priamo vyplýva
z článku 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a je založený na princípe právnej istoty a predvídateľnosti
právnych noriem, pričom nejasné a neurčité právne normy nemožno aplikovať a vykladať na ťarchu
11
adresáta právnej normy.
Prevenčné povinnosti organizátora, ktoré priniesla nová právna úprava možno rozdeliť na
všeobecné povinnosti, ktoré musí splniť každý organizátor verejného športového podujatia a na ďalšie
osobitné povinnosti, ktoré musia splniť organizátori podujatí s osobitným režimom. Napokon organizátori
rizikových verejných športových podujatí musia splniť popri týchto všeobecných a osobitných
povinnostiach ešte ďalšie povinnosti, ktoré sú upravené v §6 ods. 3 nového zákona o verejných
športových podujatiach.
Práve pri týchto osobitných povinnostiach organizátora rizikového verejného športového podujatia
je potrebné sa zmieniť o jednej z týchto povinností, ktorou je povinnosť organizátora vystaviť vstupenky
na meno a pri vstupe na podujatie overiť totožnosť diváka (tzv. adresný ticketing). Povinnosť vystaviť
vstupenky pre divákov na meno a priezvisko a umožniť im vstup na podujatie až po overení totožnosti
diváka s touto vstupenkou sa nevzťahuje na všetkých divákov, ale len na divákov, ktorý podporujú
hosťujúce družstvo.
Zavedenie tohto prevenčného opatrenia len voči divákom podporujúcich hosťujúce družstvo nie je
náhodné, ale je reakciou na doterajšiu slovenskú prax, keď k násilnostiam a výtržnostiam na verejných
športových podujatiach, najmä futbalových podujatiach preukázateľne dochádzalo predovšetkým zo
strany divákov podporujúcich hosťujúce družstvo. Zároveň táto povinnosť organizátora má určitým
spôsobom chrániť hosťujúce športové kluby pred uplatňovaním tzv. prísnej zodpovednosti (strict liability)
zo strany národných a medzinárodných športových združení, ktorá sa v posledných rokoch presadila
12
v rámci športovej autonómie. Podľa nej športové kluby zodpovedajú za konanie svojich priaznivcov aj
13
na podujatiach, ktoré sami neorganizujú.
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Napríklad nález Ústavného súdu v Slovenskej republike zo 6. februára 2008 sp. zn. PL ÚS 67/07.
Napríklad Rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS) v Lausanne č. CAS 2007/A/1217 z 30.
apríla 2007 Feyenoord Rotterdam c/a UEFA.
13
Bližšie k prísnej zodpovednosti ČORBA, J.: Zodpovednosť za protiprávne konanie divákov na
športovom podujatí. In: Magister Officiorum, ročník II., 2012, č. 4-5, s. 113.
12
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c.

Povinnosť organizátora nahradiť Policajnému zboru náklady, ktoré účelne vynaložil na
obnovenie verejného poriadku na mieste športového podujatia
Vzhľadom na doterajšie správanie niektorých organizátorov verejných športových podujatí, ktorí
si pri organizovaní podujatí dôsledne neplnili ani len svoje elementárne zákonné povinnosti, pričom ich
nesplnenie preukázateľne uľahčilo páchanie násilností a výtržností na podujatiach zo strany účastníkov
podujatia a spoliehali sa na to, že narušený verejný poriadok na podujatí vždy obnoví Policajný zbor, tak
bolo nevyhnutné v tomto smere zmeniť doterajšiu právnu úpravu s cieľom zmeniť tento ľahostajný
14
prístup organizátorov. Preto na základe zahraničných skúseností nová právna úprava zaviedla
povinnosť organizátora nahradiť Policajnému zboru náklady, ktoré účelne vynaložil na obnovenie
verejného poriadku na mieste športového podujatia.
Táto povinnosť organizátorovi však nevzniká len na základe samotnej skutočnosti, že organizátor
nebol schopný vlastnými silami a prostriedkami obnoviť verejný poriadok na podujatí a obnovil ho až
Policajný zbor, ale až vtedy, ak k narušeniu verejného poriadku došlo v dôsledku hrubého porušenia
zákonnej povinnosti zo strany organizátora. Preto účelom tohto inštitútu je preventívne pôsobiť na
organizátorov podujatí, aby dôsledne a na vlastné náklady zabezpečovali verejný poriadok na podujatí
a nespoliehali sa len na prítomnosť a zásah príslušníkov Policajného zboru na podujatí.
d.

Usporiadateľská služba na športovom podujatí
Výrazné zmeny priniesla nová právna úprava v postavení a v činnosti usporiadateľskej služby na
verejnom športovom podujatí. V súlade s modernými požiadavkami obsiahnutými v odporúčaniach
Stáleho výboru Európskeho dohovoru o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí,
15
a najmä na futbalových zápasoch došlo k zmene chápania činnosti členov usporiadateľskej služby na
podujatí. Ich úlohou je nielen zabezpečiť pokojný priebeh podujatia v súlade so zákonom a účelom
podujatia a udržať verejný poriadok a bezpečnosť na podujatí, ale aj poskytnúť komfort účastníkom
podujatia. Zákon výslovne uvádza, že ich úlohou je aj zaistiť informovanosť a pohodlie pre všetkých
účastníkov podujatia. To znamená, že členovia usporiadateľskej služby sú povinní na podujatí v rámci
svojich možností vybavovať žiadosti a sťažnosti účastníkov podujatia.
Z hľadiska ich činnosti boli ich oprávnenia a povinnosti na podujatí rozšírené najmä o možnosť
vyžadovať preukázanie totožnosti a neumožňovať vstup na podujatie osobám, u ktorých je možné
dôvodne predpokladať, že budú narušovať verejný poriadok alebo pokojný priebeh podujatia. Okrem
hlavného usporiadateľa sa zaviedla pri podujatiach s osobitným režimom povinnosť organizátora určiť
popri hlavnom usporiadateľovi tzv. bezpečnostného manažéra. Ide o odborne spôsobilého
usporiadateľa, ktorého úlohou je v súčinnosti s hlavným usporiadateľom riadiť, vykonávať a nepretržite
vyhodnocovať bezpečnostné opatrenia v mieste a v čase podujatia.
Zaviedli sa tiež zvýšené kvalifikačné nároky na všetkých členov usporiadateľskej služby. Nová
koncepcia vychádza z najnovšieho odporúčania Stáleho výboru Európskeho dohovoru o násilí
a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch Rec (2011) 1
o školení bezpečnostných dôstojníkov, pracovníkov dohľadu a usporiadateľov, ktoré veľmi podrobne
upravuje súčasné moderné chápanie tzv. safety stewardingu. Podľa nej každý člen usporiadateľskej
služby musí absolvovať odbornú prípravu zahŕňajúcu teoretickú a praktickú časť, ktorá sa završuje
preskúšaním odbornej spôsobilosti člena usporiadateľskej služby, pričom takto získaná odborná
spôsobilosť nie je trvalá a opakovane sa bude overovať každé štyri roky.
e.

Nové zákazy pre účastníkov športového podujatia
Po vzore zahraničných právnych úprav výraznými zmenami prešli aj zákazy ustanovené pre
účastníkov verejných športových podujatí.
Doterajšia právna úprava v prvom rade nedostatočne zohľadňovala špecifiká verejných
športových podujatí, keď neumožňovala postihnúť účastníkov podujatia za činy, ktoré nemusia mať vždy
závažný charakter, ale narušujú športovú činnosť na podujatí. V tomto smere sa preto zaviedli dva
zákazy, a to
a) zákaz vhadzovať predmety do priestoru športoviska,
b) zákaz vstupovať v čase konania podujatia do priestorov športoviska bez súhlasu
organizátora.
14

Napríklad Česká republika (§7a ods. 3 zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu), alebo Anglicko
a Wales (§25 odst. 1 Police act z 22. mája 1996 v znení neskorších zmien upravujúceho „Provision of
special services“).
15
Odporúčanie Rec (1999) 1 o usporiadateľskej službe.
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Porušenie týchto dvoch zákazov účastníkom podujatia sa považuje za priestupok diváckeho
násilia, ktorý je ďalšou novinkou tohto zákona.
Ďalšou podstatnou zmenou je ustanovenie zákazu účastníkom mať v čase a mieste podujatia
zakrytú tvár spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim identifikáciu. Doterajšia právna úprava takýto
zákaz ukladala len za predpokladu, že účastník podujatia bol na odkrytie tváre vyzvaný príslušníkom
Policajného zboru pri vykonávaní služobného zákroku.
Zavedenie tejto zmeny má pôsobiť predovšetkým preventívne, hoci nepochybne bude mať
v niektorých prípadoch aj represívne dôsledky. Prevenčná stránka vychádza zo skúsenosťami
overenej tézy, že agresivita davu je priamo úmerná miere anonymite v dave, čo znamená, že čím vyššia
miera anonymity v dave existuje, tým je väčší predpoklad na stupňovanie sa agresivity na podujatí.
Preto sa v praxi stretávame so situáciami, že najzávažnejších aktov násilia a výtržností na podujatiach
sa preukázateľne dopúšťajú práve osoby vystupujúce v dave so zahalenou tvárou. Zavedenie tohto
zákazu má zároveň uľahčiť jednoznačnú identifikáciu páchateľov v rámci dokazovania v trestnom konaní
alebo v priestupkovom konaní.
f.

Administratívnoprávna zodpovednosť na úseku verejných športových podujatí
Rozsiahle zmeny priniesol nový zákon o verejných športových podujatiach aj pri
vyvodzovaní administratívnoprávnej zodpovednosti na úseku verejných športových podujatí. Došlo
nielen k doplneniu a precizovaniu doterajších skutkových podstát správnych deliktov organizátorov
a priestupkov účastníkov verejných športových podujatí, ale aj k úprave nových skutkových podstát
priestupkov hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov. Novinkou je aj
zavedenie tzv. „priestupkov diváckeho násilia“ a novelizáciou zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch (ďalej len „zákon o priestupkoch) aj tzv. „priestupkov extrémizmu“.
Výrazným spôsobom sa zvýšili sankcie za spáchané správne delikty, keď organizátorovi
rizikového podujatia, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom možno uložiť za
spáchaný správny delikt pokutu až do 50.000 eur, prípadne aj zákaz činnosti vykonávať činnosť
organizátora verejných športových podujatí až na dobu piatich rokov. Účastníkovi podujatia za
spáchaný priestupok možno uložiť pokutu až do 300 eur a obmedzujúce opatrenie spočívajúce v zákaze
návštevy verejných športových podujatí.
g.

Novelizácia trestných kódexov
Slovensko ako jeden z posledných členských štátov Európskej únie nevyužíval v praxi pri
vyvodzovaní trestnoprávnej zodpovednosti trest zákazu návštevy verejných športových podujatí, pretože
doterajšie znenie zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon (ďalej len „Trestný zákon“) takýto alternatívny
druh trestu k trestu odňatia slobody vôbec neupravoval. V dôsledku toho podľa zásady nulla poena sine
lege nebolo možné uložiť v trestnom konaní tento trest, pritom zo zahraničných skúseností, najmä
z Anglicka a Walesu sa práve tento druh trestu v tejto oblasti najviac osvedčil. Dokonca pri niektorých
skupinách pravidelných účastníkov športových podujatí práve tento druh trestu predstavoval výraznejšie
citeľnejší zásah do ich života, než uloženie trestu odňatia slobody. Potrebné je podotknúť, že
citeľnejších účinkov tohto alternatívneho druhu trestu voči niektorým skupinám účastníkov športových
podujatí si je dlhšie vedomá aj Európska únia. Potvrdzuje to dávnejšie Uznesenie Rady zo dňa 17.
novembra 2003 o využívaní zákazu vstupu na miesta konania futbalových zápasov s medzinárodným
rozmerom zo strany členských štátov. V tomto svojom uznesení Rada vyzvala členské štáty Európskej
únie, ktoré vo svojom vnútroštátnom práve dovtedy nezaviedli zákazy vstupu na verejné športové
podujatia osobám, ktoré boli v minulosti uznané vinnými z násilných činov na týchto podujatiach, aby
zvážili možnosť ich zavedenia, nakoľko v členských štátoch, kde tieto zákazy vstupu zaviedli, sa toto
opatrenie ukázalo v praxi ako veľmi účinné pre zvýšenie bezpečnosti verejných športových podujatí.
Na základe toho bolo potrebné uskutočniť v tomto smere nápravu a upraviť možnosť súdom
ukladať tento druh alternatívneho trestu v rámci trestného konania, ktorého predmetom sú úmyselné
trestné činy páchateľov spáchané v súvislosti s verejnými športovými podujatiami. Novým zákonom
o verejných športových podujatiach došlo k novelizácii Trestného zákona, na základe ktorej je možné
uložiť tento trest až na dobu desiatich rokov. Súčasne bolo potrebné z tohto dôvodu prispôsobiť aj
procesnoprávnu úpravu trestného konania obsiahnutú v zákone č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok.
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O VEREJNÝCH

ŠPORTOVÝCH

a.

Zmena právnej úpravy zániku zodpovednosti za priestupok
Ako už bolo vyššie uvedené, tak nový zákon o verejných športových podujatiach nepriniesol so
sebou len novú pomerne komplexnú právnu úpravu organizovania verejných športových podujatí, ale
novelizoval aj iné právne predpisy, ktoré len v niektorých parciálnych častiach vzájomne súvisia s týmto
zákonom. Jedným z týchto právnych predpisov bol zákon o priestupkoch.
Nový zákon o verejných športových podujatiach doplnil nový odsek v § 20 zákona
o priestupkoch, ktorý upravoval zánik zodpovednosti za priestupok, a to tak, že upravil inštitút tzv.
spočívania lehoty zániku zodpovednosti za priestupok. Doterajšia právna úprava zániku zodpovednosti
za priestupok ustanovila len dĺžku tejto hmotnoprávnej prekluzívnej lehoty (t.j. priestupok možno
prejednať v lehote dvoch rokov odo dňa jeho spáchania) bez toho, aby upravila aj možnosť jej
spočívania v dôsledku vzniku zákonom predvídanej prekážky. Po novom do plynutia tejto lehoty sa
nezapočítava doba, počas ktorej sa pre ten istý skutok viedlo trestné stíhanie.
Uvedená zmena je prinajmenšom sporná, pretože v niektorých prípadoch môže neúmerne
predĺžiť stíhanie za protiprávny čin aj mimo dĺžky konania, ktorú vo svojej judikatúre považuje Európsky
súd pre ľudské práva za primeranú len z toho dôvodu, že orgány činné v trestnom konaní nedokázali
správne právne kvalifikovať skutok. Ak dôjde k prekvalifikovaniu skutku z trestného činu na priestupok
až odvolacím súdom v trestnom konaní, tak ide v slovenských podmienkach o dĺžku niekoľkých rokov.
V týchto prípadoch bude otázne, či bude naplnená funkcia a účel sankcie uloženej v priestupkovom
konaní tak, aby plnila aj individuálnu a generálnu prevenciu uloženej sankcie.
Vzhľadom na to, že táto zmena zákona o priestupkoch sa nevzťahuje len na priestupky
spáchané v súvislosti s verejnými športovými podujatiami, ale bude mať dôsledky na všetky spáchané
priestupky, tak je potrebné kriticky zaujať postoj k tomu, aby sa takéto významne zmeny v právnom
poriadku uskutočňovali bez širšej odbornej diskusie formou „nepriamej“ novelizácie iným zákonom.
b.

Nadbytočné (duplicitné) ustanovenia súkromného práva
Zákon o verejných športových podujatiach je nepochybne verejnoprávnym predpisom z odvetvia
správneho práva, pretože jeho cieľom je ochrana verejných záujmov spočívajúca v zabezpečení
ochrany verejného poriadku, zdravia, majetku a mravnosti v súvislosti s organizovaním verejných
športových podujatí, čo je typickým objektom záujmu verejnej správy. Z tohto dôvodu by takáto právna
úprava nemala upravovať súkromnoprávne nároky osôb, o to viac, ak tieto nároky sú podrobne
upravené v súkromnoprávnom predpise. Preto sa javí nadbytočná úprava obsiahnutá v § 7 ods. 3
nového zákona o verejných športových podujatiach.
Podľa tohto ustanovenia organizátor verejného športového podujatia je oprávnený si uplatniť od
účastníka podujatia, ktorého protiprávnym konaním došlo k narušeniu verejného poriadku alebo
vážnemu ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnosti alebo majetku
a) primeranú náhradu nákladov, ktoré musel organizátor uhradiť Policajnému zboru za to, že
verejný poriadok na podujatí musel obnoviť Policajný zbor,
b) primeranú náhradu za sankciu alebo opatrenia, ktoré boli organizátorovi podujatia
v súvislosti s týmto protiprávnym konaním účastníka uložené orgánmi verejnej moci, orgánmi
medzinárodnej športovej organizácie (napr. UEFA) alebo orgánmi príslušného športového
zväzu (napr. disciplinárnou komisiou SFZ).
Vo svojej podstate ide o duplicitnú úpravu zodpovednosti za škodu, pretože túto zodpovednosť
účastníka podrobne upravujú ustanovenia § 415 až § 450 Občianskeho zákonníka, ktoré sa na právny
vzťah organizátora a účastníka podujatia v celom rozsahu vzťahujú. Medzi organizátorom a účastníkom
verejného športového podujatia totiž dochádza k vzniku občianskoprávnej zmluvy, ktorej vznik je
spravidla písomne potvrdený tým, že organizátor vydá účastníkovi vstupenku. Ide o nepomenovanú
zmluvu podľa Občianskeho zákonníka, ktorej predmetom je záväzok organizátora zabezpečiť
účastníkovi nerušené sledovanie priebehu verejného športového podujatia v mieste podujatia a záväzok
účastníka zdržať sa všetkého na podujatí, čo by porušovalo verejný poriadok alebo riadny a pokojný
priebeh podujatia. Pri odplatne uzavretej zmluve, pristupuje k tomu aj záväzok účastníka zaplatiť
organizátorovi vstupné. Svojimi pojmovými znakmi, táto zmluva má charakter zmluvy o poskytovaní
služieb, pričom ak účastníkovi z nej vzniká aj právo za odplatu vo forme vstupného užívať konkrétne
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sedadlo v priebehu podujatia, tak má aj prvky nájomnej zmluvy. V tejto otázke nezaznievajú iné
názory, či už v domácej alebo zahraničnej právnej vede. Rovnaký názor, že ide o občianskoprávnu
zodpovednosť za škodu, a preto je potrebné aplikovať ustanovenia Občianskeho zákonníka má aj
domáca a zahraničná súdna prax. Ako príklad zo zahraničia možno uviesť rozsudok nemeckého
17
Vrchného krajinského súdu v Rostocku z 28. apríla 2006, sp. zn. 3 U 106/05. Rovnakým spôsobom
18
v súčasnosti postupujú aj slovenské súdy.
4

ZÁVER
Nový zákon o verejných športových podujatiach je účinný len niečo viac ako dva mesiace, a preto
je priskoro zhodnotiť aké pozitíva a negatíva pre prax priniesol. Takéto zhodnotenie objektívnym
spôsobom si vyžaduje aplikáciu zákona v praxi po dlhšie obdobie niekoľkých rokov.
Vzhľadom na to, že témou konferencie bolo „Vplyv judikatúry na formovanie právnej vedy a vplyv
právnej vedy na formovanie judikatúry“ je potrebné sa na záver vyjadriť aj v tomto smere.
Problematika organizovania verejných športových podujatí je stále pomerne málo rozpracovanou
problematikou v slovenskej právnej vede, pretože fenomén násilností a výtržností v slovenských
podmienkach nie je na rozdiel od iných štátov Európy alebo Južnej Ameriky, tak dlho prítomný. Preto
v tejto oblasti možno až v posledných niekoľkých rokoch badať prvotné záujmy právnej vedy o túto
problematiku. Iná situácia nie je ani v judikatúre slovenských súdov, ktoré s výnimkou vyvodzovania
právnej zodpovednosti za protiprávne konania účastníkov na podujatiach doposiaľ uvedenú
problematiku v rozhodovacej činnosti vôbec neriešili.
Riešená problematika v tomto príspevku spadá do oblasti udržiavania verejného poriadku, čo je
základnou funkciou a výlučnou právomocou každého suverénneho štátu, čo platí aj v európskom
kontexte. V dôsledku toho riešená problematika nebola a ani nemôže byť predmetom rozhodovacej
19
činnosti ani Súdneho dvora Európskej únie a ani Európskeho súdu pre ľudské práva.
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PRECHOD DELIKTUÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKEJ
OSOBY V KONTEXTE JUDIKATÚRY
Zuzana Kiselyová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Predmetom príspevku je analýza súčasnej právnej úpravy prechodu deliktuálnej
zodpovednosti právnických osob so zameraním sa na súvisiacu európsku a vnútroštátnu judikatúru.
Autorka na základe uvedenej judikatúry vyjadruje svoje návrhy de lege ferenda prípadnej úpravy
prechodu deliktuálnej zodpovednosti právnických osôb v oblasti správneho trestania v podmienkach
Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: prechod deliktuálnej zodpovednosti, judikatúra, správny delikt právnickej osoby,
hospodárska súťaž, ekonomické nástupníctvo.
Abstract: The paper analyses current regulation of transfer of liability of legal persons for offences with
an emphasis on the related European and national case law. On the basis of the existing case law the
author formulates her proposals de lege ferenda for legal regulation of the transfer of liability of legal
persons for offences in the field of administrative offences in the conditions of the Slovak Republic.
Key words: transfer of liability for offences, case law, administrative offences of a legal person,
competition, economic succession.
1

ÚVOD
Zodpovednosť za správne delikty je možné uplatniť iba vtedy, ak sú splnené všetky zákonom
stanovené podmienky. Dôvodom zániku zodpovednosti sú okolnosti, ktoré nastali po spáchaní
správneho deliktu. Ak nastanú dôvody zániku zodpovednosti, zaniká zodpovednostný právny vzťah
medzi subjektom verejnej správy (najčastejšie štátom) a páchateľom a zaniká raz a na vždy právo
príslušného subjektu uložiť páchateľovi správny trest a povinnosť páchateľa tento trest strpieť. Zákony
upravujúce iné správne delikty rátajú výslovne iba s jedným dôvodom zániku zodpovednosti, a to
s uplynutím stanovenej doby. Výnimkou je prípad smrti (zániku) páchateľa, kedy odpadá subjekt
1
správneho deliktu a teda i jeden z účastníkov trestnoprávneho vzťahu. Pokiaľ smrť fyzickej osoby ako
páchateľa deliktu je vnímaná ako definitívna skutočnosť bez potreby ďalšej diskusie, zánik právnickej
osoby ako dôvodu zániku zodpovednosti právnickej osoby nie je taký samozrejmý. Doterajšia právna
úprava i staršia judikatúra súdov v správnom súdnictve vychádzala z toho, že zánikom zodpovednej
2
osoby neprechádza zodpovednosť na právneho nástupcu tohto subjektu/subjektov.
Názory o tom, v ktorých prípadoch a akým spôsobom sa môže uplatniť právne a procesné
nástupníctvo (sukcesia), sa v priebehu doby menia. Príčinou je predovšetkým praktická potreba umožniť
prechod verejných práv a najmä verejných povinností na právnych nástupcov. V opačnom prípade by
musel správny orgán znovu zahajovať konanie a znovu rozhodovať, mohli by už uplynúť zákonné lehoty,
vznikli by dodatočné náklady a podobne. Typickým prípadom meniacich sa názorov na možnosť
právneho nástupníctva je práve prechod zodpovednosti právnickej osoby za správny delikt na jej
právnych nástupcov. Predchádzajúce striktné odmietanie právneho nástupníctva v tejto oblasti bolo
odôvodňované tým, že deklarácia zodpovednosti a uloženia trestu je rýdzo osobnej povahy. Podľa
3
názoru Vrchního soudu v Prahe je vyslovenie viny a uloženie správneho trestu čisto osobnej povahy.
Rozhodnutie o pokute za správny delikt je rozhodnutie konštitutívneho charakteru; povinnosť zaplatiť
pokutu vzniká ex nunc právoplatnosť rozhodnutia, ktorým sa pokuta ukladá. Ak zanikne v priebehu
konania právnická osoba, s ktorou bolo konanie o uložení pokuty za správny delikt vedené, nemožno
pokutu uložiť jej právnemu nástupcovi, a to aj keď by prebral všetky existujúce práva a povinnosti
v okamžiku zániku svojho právneho predchodcu. Uvedený rozsudok vychádzal z pravidla
o neprenosnosti verejných práv a povinností, ak nevyplýva zo zákona vyslovene niečo iné. Konkrétne
1

PRÁŠKOVÁ, H. Základy odpovědnosti za správní delikty Praha: C. H. Beck, 2013 s. 367.
Tamtiež s. 378
3
Rozsudok Vrchního soudu v Prahe, čj. 6 A 103/94-26 In: Šiskeová, S. – Lavický P. – Podhrázký, M.:
Přehled judikatury ve věcech správního trestání. Praha: ASPI, a.s. 2006, s. 107
2
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z rozsudku vyplynul záver o neprenosnosti verejnoprávnej zodpovednosti za správny delikt na právneho
nástupcu právnickej osoby.
Táto téza trestnej dogmatiky (zásada individuálnej zodpovednosti) však bola postupne opustená,
keďže už len myšlienka verejnoprávnej zodpovednosti právnických osôb predstavovala prielom do tejto
tézy. Zdá sa, že ďalším zásahom do tradičného chápania správnoprávnej (v súčasnosti už aj trestnej)
4
zodpovednosti právnických osôb je pripustenie právneho nástupníctva právnických osôb. Je to dané
tým, že kým fyzická osoba v zásade nemôže zmeniť svoju totožnosť, právnická osoba sa môže zámerne
vyhnúť zodpovednosti za spáchaný správny delikt a často veľmi prísnej sankcii tým, že zámerne buď
úplne zanikne alebo dôjde k jej premene vo forme fúzie (zlúčenie alebo splynutie), vo forme rozdelenia
alebo prevodu majetku na spoločníka. Môže sa tak stať, že rovnaký alebo čiastočne obmenený okruh
osôb (vlastníkov, akcionárov, osôb v štatutárnych orgánoch) s tým istým majetkom pokračuje v činnosti
5
zaniknutej právnickej osoby. Prax aj verejnosť pociťuje tento stav, keď v dôsledku úmyselného
spôsobenia zániku trestnosti zostane správny delikt nepotrestaný, ako niečo nepatričného, ako situáciu,
keď nedošlo k naplneniu spravodlivosti, a keď sa plytvá autoritou správneho orgánu a tiež nemalými
finančnými, časovými a osobnými prostriedkami. V dôsledku toho sa ozývajú hlasy požadujúce zmenu
6
tohto stavu.
V prípade prechodu právnych povinností je potrebné vziať do úvahy ústavnoprávnu požiadavku
ukladania povinností zákonom alebo len na základe zákona a v jeho medziach a položiť si otázku, či
možnosť právneho nástupníctva musí byť založená výslovným zákonným ustanovením. Existencia
právneho nástupníctva predstavuje prelomenie pravidla záväznosti právneho rozhodnutia v správnom
konaní len pre účastníkov konania, je výnimkou odôvodnenou povahou veci, charakterom práv
a povinností. Nemôže sa preto pripustiť, aby sám správny orgán mohol svojím rozhodnutím (bez opory
7
v zákone) založiť právne nástupníctvo do práv alebo povinností, o ktorých rozhodol.
2

PRECHOD ADMINISTRATÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÓB V JUDIKATÚRE
V správnom práve síce administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb už dlhšiu dobu
existuje, ale vzhľadom na roztrieštenú a nejednotnú úpravu správnych deliktov právnických osôb chýba
legislatívne riešenie základných hmotnoprávnych a procesných inštitútov správno-právnej
zodpovednosti právnických osôb, medzi ktoré patrí aj právne nástupníctvo zodpovednosti právnickej
osoby. Aplikačné problémy s tým spojené boli doteraz riešené len prostredníctvom rozhodovacej
činnosti niektorých správnych orgánov a súdov v správnom súdnictve, a to najmä v oblasti hospodárskej
súťaže. Typickým príkladom univerzálneho nástupníctva právnických osôb v tejto oblasti je ich fúzia
formou zlúčenia alebo splynutia obchodných spoločností. Aj keď sa zákonodarca v oboch prípadoch
fúzie pomerne obsiahle vysporiadal s otázkou prechodu ich práv a povinností zo súkromnoprávnych
8
vzťahov, opomenul upraviť prechod práv a povinností zo vzťahov verejnoprávnej povahy.
Podľa môjho doterajšieho výskumu, pozitívna právna úprava slovenského právneho poriadku
problematiku prechodu zodpovednosti za správne delikty na právnych nástupcov právnickej osoby
neupravuje, t.j. neustanovuje prípadné podmienky takéhoto prechodu. Principiálnym problémom pri
uvažovaní o procesnom nástupníctve v správnom konaní je otázka, či na základe právnych skutočností
majúcich primárny význam pre súkromné právo, t.j. na základe univerzálnej sukcesie v prípade smrti
fyzickej osoby alebo zániku právnickej osoby, prípadne na základe singulárnej sukcesie u týchto osôb
môže dôjsť tiež k procesnej sukcesii, čiže k vzniku účastníctva v správnom konaní u právneho nástupcu
predchádzajúceho účastníka konania. Podľa § 32 ods. 1 písm. a) 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“),
úrad zastaví konanie rozhodnutím, ak jediný účastník konania zomrel alebo zanikol bez právneho
nástupcu. Podľa § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
4

PRÁŠKOVÁ, H. Právní a procesní nástupnictví ve správním řízení. In: Acta Universitatis Carolinae –
Iuridica 1. 2010 s. 190, 191.
5
PRÁŠKOVÁ, H. Základy odpovědnosti za správní delikty Praha: C. H. Beck. 2013, s. 379
6
PRÁŠKOVÁ, H. Zánik trestnosti správních deliktů právnických osob In Právní praxe, 2000, č. 10, s.
621 a nasl.
7
PRÁŠKOVÁ, H. Právní a procesní nástupnictví ve správním řízení. In: Acta Universitatis Carolinae –
Iuridica 1. 2010, s.189,194.
8
ŠEMORA, V. K procesnímu nástupníctví ve správním řízení, zejména s ohledem na řízení
o soutěžních deliktech In Právní rozhledy, 2007, č. 5, s. 176
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predpisov (ďalej len „správny poriadok“) správny orgán konanie zastaví, ak účastník konania zomrel, bol
vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol bez právneho nástupcu a konanie sa týkalo len tohto účastníka
konania. Správny poriadok neupravuje problematiku hmotnoprávneho nástupníctva, to je záležitosťou
osobitných predpisov; existencia takejto osoby však vylučuje možnosť zastaviť správne konanie.
9
V takomto prípade správny orgán pokračuje ďalej v konaní s právnym nástupcom účastníka konania.
Z uvedeného vyplýva, že správny poriadok aj zákon o ochrane hospodárskej súťaže s procesným
nástupníctvom počítajú, ale riešia ho len vo veľmi všeobecnej rovine. S otázkou prechodu deliktuálnej
zodpovednosti sa preto musia bližšie zaoberať správne orgány a súdy v správnom súdnictve v rámci
svojej rozhodovacej činnosti.
Európske case law vypracovalo celkom konzistentnú doktrínu a niekoľko testov, pomocou ktorých
je možno kupujúcemu podniku (právnickej osobe) pripísať dôsledky protiprávneho a protisúťažného
konania jeho predchodcu. Nevychádza sa samozrejme zo zásady, že by sa nadobúdateľovi takéto
konanie predchodcu pripísalo na ťarchu vždy. Naopak pokutu bude platiť zásadne ten, kto zodpovedal
za činnosť podniku v dobe porušenia práva. Súdny dvor Európskej únie už dávno judikoval, že formálne
rozdelenie spoločností, vyplývajúce z ich oddelenej právnej subjektivity, nemôže z hľadiska účelu
aplikácie súťažných pravidiel prevážiť nad ich jednotným správaním sa na trhu. Zo zásady, že
v európskom práve nový vlastník nenesie zodpovednosť za minulé protiprávne konanie svojho
10
predchodcu, existuje niekoľko výnimiek.
11
V prípade Anic konštatoval Všeobecný súd Európskej únie, že pokiaľ osoba zodpovedná za
prevádzku podniku právne zanikne v období medzi porušením práva a okamihom, kedy sa má za toto
porušenie niesť zodpovednosť, je nutné identifikovať kombináciu fyzických a ľudských prvkov, ktoré
prispeli k porušeniu práva, a potom určiť osobu zodpovednú za ich činnosť, aby sa tak zabránilo tomu,
že by sa kvôli zániku osoby zodpovednej za protiprávnosť v dobe, kedy k nej došlo, vyhol podnik
zodpovednosti za ňu. Bráni sa tak vzniku akejsi medzery (gap) v presadzovaní súťažného práva. Pri
predaju podniku sa môže stať, že pôvodný vlastník zanechá ekonomickú aktivitu a bol by tak zbavený
eventuálnej zodpovednosti. Potom môže byť povinnosť zaplatiť pokutu prenesená na nového vlastníka.
Úlohou Európskej komisie je volať právneho nástupcu k zodpovednosti, len pokiaľ to slúži verejnému
záujmu. Pokiaľ nie je voči ekonomickému nástupcovi podniku, ktorý mal prospech z protiprávnosti,
vznesený žiadny zodpovednostný nárok, podnik sa zodpovednosti vyhne. Test tzv. ekonomickej
kontinuity je možné aplikovať v prípade, že porušiteľ práva zanikol, a že neexistujú pochybnosti
o právnej identite nástupcu porušiteľa práva, pričom nástupca pokračuje v podnikaní predchodcu; za
určitých okolností dokonca môže nastať sukcesia zodpovednosti, aj keď porušiteľ práva – v čase
vydania rozhodnutia o porušení práva ešte nezanikol; vychádza sa z toho, že pojem podnik má
v európskom súťažnom práve ekonomický rozmer, že v dobe vydania rozhodnutia príslušnú ekonomickú
aktivitu predchádzajúceho porušiteľa vyvíjal následník a že v rozhodnej dobe formálne zodpovedná
12
osoba už nepodnikala.
13
Súdny dvor Európskej únie rozhodol v prípade cementárskeho kartelu, že nástupca v podnikaní
môže zodpovedať za protiprávnosť, ktorej sa dopustil ním nadobudnutý podnik, ak existuje medzi
pôvodným a novým vlastníkom „štrukturálne spojenie“. Ekonomická identita podniku nezávisí podľa
judikatúry Súdneho dvora Európskej únie na obyčajnej zmene mena alebo právnej formy. Súdny dvor
Európskej únie konštatoval, že „zmena právnej formy a mena podniku nemusí bezpodmienečne
znamenať vytvorenie nového podniku, ktorý by nezodpovedal za protiprávne konanie svojho
predchodcu, pokiaľ sú títo dvaja z ekonomického hľadiska totožní.“ Skúma sa funkčná a ekonomická
14
kontinuita medzi porušiteľom práva a jeho domnelým nástupcom.
15
V prípade NMH Stahlwerke
konštatoval Všeobecný súd Európskej únie, že nástupca
pôvodného výrobcu oceľových ingotov bol v skutočnosti súčasťou toho istého podniku, ako bola
9

KOŠIČIAROVÁ, S. Správny poriadok, Komentár s novelou účinnou od 1. januára 2004 Šamorín :
Heuréka, 2004, s. 124
10
BEJČEK, J.: Veřejný zájem, procesní nástupnictví a spravedlnost aneb „fiat lex (in stricto nonsensu),
pereat iustutia?“. In: Právní rozhledy 12, 2008, s. 443
11
Enichem Anic SpA v. EC Commission, T-6/89 (1991).
12
BEJČEK, J.: Veřejný zájem, procesní nástupnictví a spravedlnost aneb „fiat lex (in stricto nonsensu),
pereat iustutia?“. In: Právní rozhledy 12, 2008, s. 443
13
Aalborg Portland A/S and Others v. Commission (C-204/00 P, 205/00 P, 213/00 P, 217/00 P, 219/00
P (2004)
14
Podľa stanoviska Európskej komisie v prípade Cartonboard (OJ 1994, L 243/1, 1994, § 145)
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pôvodná právnická osoba zodpovedná za protisúťažný delikt, na ktorú bol medzitým vyhlásený konkurz.
NMH Stahlwerke bola vytvorená práve kvôli prevzatiu pôvodného podnikania a v skutočnosti s ňou
spoluvlastníci zaobchádzali úplne rovnako ako s pôvodným podnikom, čo podľa súdu prispelo
k spáchaniu protisúťažného deliktu. Súd konštatoval, že „... za istých podmienok môže byť porušenie
pravidiel súťaže pričítané ekonomickému nástupcovi zodpovednej právnickej osoby, aby tak – okrem
iného kvôli zmenám právnej formy dotknutých podnikov – nebola ohrozená účinnosť týchto pravidiel.“
Zodpovednosť tak prechádza najmä na toho, kto podlieha jednotnej kontrole a sleduje dlhodobo
spoločné ekonomické ciele. Pokiaľ by sa nenašla zodpovedná osoba koordinujúca protisúťažné aktivity
členov skupiny, môžu byť vyhlásení za spoločne a nerozdielne zodpovedných všetci členovia skupiny,
aby sa tak zaistilo, že formálne rozdelenie spoločnosti pomocou oddelenej právnej subjektivity nemôže
zabrániť konštatovaniu, že z hľadiska aplikácie pravidiel súťaže na trhu konali členovia skupiny
spoločne. Je zrejmé, že podstatou tohto riešenia je skôr rozšírenie pojmu „podniku“ zodpovedného za
protiprávne konanie, než skutočná právna sukcesia. Ide vtedy – skôr než o sukcesiu – o individuálnu
zodpovednosť ovládajúceho subjektu za svoje vlastné aktivity, ktoré by – formálne vzaté – mohli byť
16
pripísané formálno-právne samostatne ovládanej osobe.
Stoja tu v spore dve teórie – klasická a národným právom presadzovaná teória právneho
nástupníctva na jednej strane, a teória ekonomickej kontinuity na druhej strane. Podľa teórie právneho
nástupníctva je možné zodpovednosť preniesť na iný subjekt len a iba v prípade, že tento subjekt je
právnym nástupcom toho prvého. Ekonomická kontinuita vychádza naopak z toho, že sa právne
jednotky v rámci skupiny správajú ako jedna osoba. Zmena právnej formy vrátane predaja hodnôt,
materiálnych a ľudských zdrojov (assets), ktoré vytvárajú podnik, nemá vplyv na presun zodpovednosti
za predošlé porušenia súťažného práva, ak sa nezmenila ekonomická jednotka. Zodpovednosť teda
lipne na ekonomickej jednotke bez ohľadu na to, pod akou právnou formou vystupuje, ľudské
17
a materiálne zdroje sú pre určenie ekonomickej jednotky omnoho dôležitejšie ako ich právna forma.
Judikatúrna doktrína ekonomického následníctva (kontinuity) vznikla na základe prípadu Suiker
18
Unie. Štyri cukrárske družstvá, ktoré sa predtým dopustili rôznych protisúťažných deliktov boli zrušené
bez likvidácie a ich majetok, práva a záväzky boli prevedené na novo založenú spoločnosť Suiker Unie –
tá tvrdila, že nemôže niesť zodpovednosť na predchádzajúci koordinačný orgán cukrárskych družstiev,
pretože tento orgán nemal žiadny majetok alebo goodwill, ktorý by mohol byť (alebo bol) prenesený na
novú spoločnosť. Súdny dvor Európskej únie konštatoval, že nová cukrárska spoločnosť prevzala všetky
práva a záväzky skorších štyroch družstiev a že nová spoločnosť sa kryla s tým istým podnikom, mala
rovnaké sídlo a správala sa na trhu úplne rovnako ako skorší koordinačný orgán. Pretože Súdny dvor
Európskej únie konštatoval evidentnú identitu hlavných rysov aktivity nového podniku a jeho
predchodcu, prisúdil celú zodpovednosť za správanie sa bývalého koordinačného orgánu družstiev jeho
19
ekonomickému nástupcovi – Suiker Unie.
20
Z daného záveru vychádza aj judikatúra súdov v správnom súdnictve
a rozhodovanie
21
Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“). Napríklad v priebehu správneho
konania vedeného pre úradom v roku 2005 došlo k zániku železničnej spoločnosti zrušením bez
likvidácie rozdelením spoločnosti na dve novozaložené nástupnícke obchodné spoločnosti vykonávajúce
činnosti súvisiace s osobnou prepravou a s nákladnou dopravou.
Podľa názoru Rady úradu, vo všeobecnosti sa pri posudzovaní zodpovednosti za protiprávne
konanie vychádza zo základného právneho princípu, že protiprávne konanie možno pripísať a sankciu
možno uložiť len tomu subjektu, ktorý sa protiprávneho konania dopustil, pričom je v priebehu konania
potrebné dodržať všetky záruky spravodlivého procesu tak, aby ten, voči komu sa konanie vedie, mohol
účinne uplatňovať právo na obhajobu. Avšak zákon ani iný právny predpis priamo neupravuje situáciu
prechodu deliktuálnej zodpovednosti pri zániku právnickej osoby. Preto je podľa názoru Rady úradu
potrebné použiť výklad a to tak, aby bol naplnený účel a zmysel správneho konania, pričom treba
vychádzať z účelu zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ktorým je ochrana hospodárskej súťaže na
trhu výrobkov, výkonov, prác a služieb pred jej obmedzovaním, ako aj vytváranie podmienok pre jej
16

BEJČEK, J.: Veřejný zájem, procesní nástupnictví a spravedlnost aneb „fiat lex (in stricto nonsensu),
pereat iustutia?“. In: Právní rozhledy 12, 2008, s. 444
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Tamtiež s. 444
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Cooperative Vereniging Suiker Unie UA v. Commission, 40/73 (1975).
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BEJČEK, J.: Veřejný zájem, procesní nástupnictví a spravedlnost aneb „fiat lex (in stricto nonsensu),
pereat iustutia?“. In: Právní rozhledy 12, 2008, s. 444
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Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 8 Sžhpu 1/2008
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Rozhodnutie z 9. 9. 2005, č. 2005/65/R/1/093, rozhodnutie z 12. 5. 2006, č. 2006/DZ/R/2/055.
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ďalší rozvoj s cieľom podporiť hospodársky rozvoj v prospech spotrebiteľov. Je potrebné zdôrazniť, že
primárnym objektom právnej ochrany nie je individuálny záujem jednotlivých súťažiteľov, ale verejný
záujem na ochrane súťaže a jej funkcií, ktoré vo vzťahu k trhu a jeho fungovaniu plní. Výrazom
verejnoprávneho aspektu ochrany je koncepcia objektívneho princípu zodpovednosti, t.j. zodpovednosti
za následok bez ohľadu na zavinenie.
Vychádzajúc z vyššie uvedených princípov a zmyslu právnej úpravy ochrany hospodárskej
súťaže, je podľa názoru Rady úradu v prípadoch, kedy existuje nástupnícka spoločnosť, ktorá od
zaniknutej spoločnosti nadobudla hmotné a osobné zložky podnikania, pokračuje v ekonomických
aktivitách zaniknutej spoločnosti, pokračuje v účasti na hospodárskej súťaži na danom trhu a ovplyvňuje
jeho fungovanie, možné prisúdiť takémuto nástupcovi zodpovednosť za protiprávne konanie jeho
právneho predchodcu a uložiť mu sankciu. Tomuto záveru nasvedčuje aj skutočnosť, že v prípade
protiprávneho konania predchodcu na nástupnícku spoločnosť nepochybne prechádza i prospech
z dovtedajšej činnosti tohto súťažiteľa, teda i prospech z prípadného protiprávneho konania. Z tohto
hľadiska nie je ani tak podstatné nástupníctvo v právnom slova zmysle, ale vstup do ekonomických
aktivít podnikateľa, t.j. nástupníctvo v ekonomickom slova zmysle. Takýto výklad zodpovedá cieľom
ochrany hospodárskej súťaže tak, aby konanie, ktoré negatívne ovplyvnilo fungovanie trhu a malo byť
potrestané, neostalo bez sankcie len z dôvodu organizačných či štrukturálnych zmien na strane
podnikateľov. Opačný postup by znamenal, že organizačné a štrukturálne zmeny by mohli byť
spôsobom, ako sa zbaviť zodpovednosti za porušenie zákona. Nemožno predpokladať, že právna
úprava mala takýto úmysel a preto je potrebné túto situáciu riešiť pomocou výkladu práva. Rada úradu
sa vo svojom rozhodnutí odvoláva na už spomenuté európske case law (napr. rozhodnutie Súdneho
dvora Európskej únie vo veci Cooperatieve Vereniging „Suiker unie“ UA (SU) and others v Commision
z 16. decembra 1975, spojené prípady 40-48, 50, 54-56, 111,113 a 114-73).
Z vyššie uvedených dôvodov dospela Rada úradu k záveru, že prvostupňový orgán mal v konaní
pokračovať s nástupníckou železničnou spoločnosťou, pretože nebol dôvod na zastavenie konania.
22
Prvostupňový súd, ako aj Najvyšší súd Slovenskej republiky sa stotožnil s výkladom úradu,
resp. rady úradu a jednoznačne dospel k záveru, že protisúťažné konanie jednej spoločnosti môže byť
prisúdené inej, ktorá preberie zodpovednosť, ak sú splnené dve podmienky: prvá, že nová spoločnosť
pokračuje v ekonomických aktivitách subjektu, ktorý sa dopustil porušenia, t.j. existuje kontinuita
ekonomických činností týchto dvoch spoločností a druhá, že pôvodný subjekt zanikol, t.j. prestal
v právnom slova zmysle existovať.
Podľa vyššie uvedeného rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ak právny nástupca
pokračuje v ekonomických aktivitách zaniknutej spoločnosti - právneho predchodcu - zodpovedá podľa
zákona o ochrane hospodárskej súťaže za protisúťažné správanie zaniknutej spoločnosti. Prvostupňový
súd sa stotožnil so záverom Rady úradu (žalovaný), že žalobca je ekonomickým nástupcom zaniknutej
železničnej spoločnosti, keďže prebral materiálne aj ľudské zdroje a pokračuje v tejto oblasti v
rovnakých ekonomických aktivitách ako vykonávala zaniknutá železničná spoločnosť. Keďže zákon
neupravuje situáciu prechodu deliktuálnej zodpovednosti pri zániku právnickej osoby, správne bol podľa
názoru súdu použitý výklad, a to tak, aby bol naplnený účel a zmysel správneho konania a zároveň účel
zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Súd dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného je v súlade s
rozhodovacou praxou Európskej komisie ako aj Súdneho dvora Európskej únie.
3

ZÁVER
Na problematiku deliktuálnej zodpovednosti právnických osôb ako právom umelo vytvorených
právnych subjektov nemožno bez ďalšieho dogmaticky uplatňovať princípy, ktoré sa uplatňujú v prípade
zániku právnej subjektivity fyzických osôb ich smrťou. Ak sa už vôbec pripúšťa verejnoprávna
deliktuálna zodpovednosť právnických osôb, prelamuje sa tým tradičná zásada individuálnej
zodpovednosti fyzických osôb za ich čin a prekonáva sa zásada societas delinquere non potest
(spoločnosť, t.j. korporácia, právnická osoba, nemôže konať protiprávne).
V rámci úvah, či toto právne nástupníctvo, resp. prechod práv a povinností je prípustný, môže byť
23
pre slovenského zákonodarcu významný rozsudok Nejvyššího správního soudu Českej republiky ,
podľa ktorého transformácia súťažiteľa z jednej právnej formy do druhej, najmä pri ekonomickom,
personálnom, nemateriálnom a obsahovom pokračovaní v podobe rovnakej hospodárskej entity
(samozrejme po právnej stránke vo forme iného právneho subjektu), je úkonom legálnym, právom
povoleným. Na druhej strane, pokiaľ je takéto konanie vedené účelovo snahou o vyhnutie sa
22
23

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 8 Sžhpu 1/2008
Rozsudok Nejvyššího správního soudu Českej republiky zo dňa 30. 12. 2009, sp. zn. 8 Afs 56/2007.
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zodpovednosti, jedná sa o zneužitie práva. Z právnych záverov daného rozsudku možno konštatovať, že
v jednotlivých prípadoch je namieste skúmať aj z hľadiska proporcionality medzi všeobecným záujmom
a požiadavkou na ochranu základných práv jednotlivca, či nejde pri transformácii právnickej osoby na
právneho nástupcu o právom neaprobované zneužitie práva, pretože potom by bolo možné postihovať
24
právneho nástupcu právnickej osoby – páchateľa správneho deliktu.
Vo vzťahu k otázke, či môže dôjsť k prechodu zodpovednosti právnickej osoby na právneho
nástupcu aj v prípade, že pôvodná právnická osoba nezanikla, by mohol byť inšpiráciou český zákon
25
o trestnej zodpovednosti právnických osôb , ktorý nevyžaduje, aby v súvislosti s prechodom trestnej
zodpovednosti na právneho nástupcu právnickej osoby právnická osoba zanikla. Ak by mala prechádzať
trestná zodpovednosť len na právneho nástupcu právnickej osoby, ktorá zanikla, musel by to zákon
26
stanoviť výslovne, čo však neučinil.
Prikláňam sa k tejto formulácii a zastávam názor, že budúca
úprava právneho nástupníctva administratívnej zodpovednosti by mala formovať týmto smerom. Český
zákonodarca v tejto súvislosti nepochybne vzal do úvahy premenlivosť právnych vzťahov, pretože najmä
v oblasti obchodného práva pravidelne dochádza k prípadom univerzálnej sukcesie a v podstate
priebežne nastávajú prípady singulárnej sukcesie. Nebolo by veľmi logické a efektívne, aby len
v dôsledku právneho nástupníctva inej právnickej osoby, ku ktorému došlo po spáchaní deliktu, už
nezodpovedala nezaniknutá právnická osoba, ktorej sa na základe určitej skutkovej podstaty správneho
deliktu pričítala zodpovednosť za jeho spáchanie. Podobne by nebolo rozumné, aby napriek tomu že
došlo k právnemu nástupníctvu, zodpovedala len pôvodná právnická osoba, najmä v takom prípade,
keď v dôsledku napríklad prevodu podniku alebo jeho podstatných častí by pôvodná právnická osoba
zostala len existovať, ale nemala by už majetok alebo iný význam. Je potrebné, aby nezaniknutá
právnická osoba zodpovedala na základe určitej skutkovej podstaty správneho deliktu, za ktorej
naplnenie sa jej pričítala zodpovednosť za spáchanie správneho deliktu, zatiaľ čo právny nástupca
takejto právnickej osoby by zodpovedal na základe ustanoví o právnom nástupníctve, t.j. ich
27
zodpovednosť by existovala popri sebe.
Na tomto mieste je potrebné si položiť otázku, či sa požiadavka právnej istoty s teóriou
ekonomického následníctva dostáva do rozporu. Prvoradá je samozrejme zásada, že zodpovednosť
nesie ten, kto sa protiprávneho konania dopustil. Na druhej strane je potrebné pripustiť, že zmena
právnej formy alebo názvu porušiteľa ho nemôže zbaviť právnej zodpovednosti. Z predchádzajúcich aj
európskou judikatúrou odporúčaných pravidiel možno dôjsť k záveru, že ekonomické nástupníctvo môže
prísť do úvahy iba prípadoch, keď predchádzajúci porušiteľ zanikol a/alebo keď ide o jasné prípady
obchádzania dôsledkov verejnoprávnej zodpovednosti za porušenie pravidiel súťaže. Účel zákona –
v tomto prípade zákona o ochrane hospodárskej súťaže – nemôže byť naplnený len deklaráciou
nezákonnosti kartelovej dohody a zákazom jej plnenia do budúcnosti, pokiaľ osoba zodpovedná za ne
prestane existovať a pritom jej podnik (materiálne aj personálne zložky podnikania) prevádzkuje
ekonomický nástupca s odlišnou formálnou vlastnou právnou subjektivitou. Ťažko môže pôsobiť
verejnoprávny zákaz kartelovej dohody (alebo zneužívania dominantného postavenia) na ochranu
súťaže (individuálna a generálna prevencia protiprávnosti), pokiaľ nie je spojený so sankciou proti tomu,
na koho boli prevedené všetky benefity vyplývajúce z protiprávneho konania. Nástupnícka spoločnosť je
zvýhodnená tým, že sú jej ponechané výhody dosiahnuté v dôsledku protiprávneho konania jej
predchodcu, ktoré nie sú ani čiastočne odčerpané formou správnej pokuty. Tým je nástupcovi
ponechaná neoprávnená súťažná výhoda, ktorá narušuje súťaž vo vzťahu ku konkurentom, ktorí
z výhod protiprávneho konania nemôžu ťažiť. Navyše by bolo absolútne na jednej strane pripustiť
zneužitie práva proti verejnému záujmu v oblasti súkromného práva ako dôvod absolútnej neplatnosti
právneho úkonu, a na druhej strane akceptovať zneužitie práva proti verejnému záujmu v oblasti
28
verejného práva v podobe účelovej zmeny právnej subjektivity.
Vzhľadom na uvedené, sa ako riešenie javí zákonná úprava právneho nástupníctva (sukcesie)
administratívnoprávnej zodpovednosti právnických osôb (prechodu práv a povinností zo vzťahov
24
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ŠÁMAL, P. a kol. Trestní odpovědnosti právnických osob. Kometář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck,
2012, s. 250, 251
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a kol. Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 173
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verejnoprávnej povahy), ktorá by nastávala priamo zo zákona (ex lege) pri zániku alebo zmene pôvodne
zodpovednej právnickej osoby. Predišlo by sa tým nejasnostiam či použiť a ako interpretovať
ustanovenia súčasných predpisov a v neposlednom rade by sa tým posilnila právna istota. Teória
ekonomického nástupníctva by v tomto prípade mohla pôsobiť ak významná interpretačná pomôcka pre
správny orgán (prípadne súdy v správnom súdnictve) v otázke prechodu administratívnoprávnej
zodpovednosti právnických osôb na právneho nástupcu/ov hlavne v prípadoch sukcesie s úmyslom
vyhnúť sa uloženiu sankcie za spáchaný správny delikt.
Tento článok bol napísaný s podporou grantu udeleného Agentúrou na podporu výskumu
a vývoja, č. APVV-0448-10 a je súčasťou výskumnej úlohy.
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GULAČNÉ ORGÁNY V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE
V EURÓPSKOM KONTEXTE
Marek Kubíček
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok je zameraný na právnu úpravu regulačných orgánov v železničnej doprave v
európskom práve a v slovenskom práve. V príspevku sú tiež spomenuté vybrané rozsudky Súdneho
dvora Európskej únie, ktoré sa týkajú regulačných orgánov v železničnej doprave.
Kľúčové slová: regulačný orgán, európske právo, Súdny dvor Európskej únie.
Abstract: This paper is focused on legal regulation of regulatory bodies in rail transport in European
legislation and in Slovak legislation. Some judgments of the Court of Justice of the European Union
related to regulatory bodies in rail sector are mentioned in this paper too.
Key words: regulatory body, european law, Court of Justice of the European union.
1

ÚVOD
V roku 2012 bola prijatá Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra
2012 , ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (ďalej len „smernica, ktorou sa zriaďuje
jednotný európsky železničný priestor). Transpozičná lehota stanovená pre túto smernicu končí 16. júna
2015, z čoho vyplýva, že členské štáty jej ustanovenia nemuseli ešte transponovať do vnútroštátneho
právneho poriadku. V súčasnosti musia byť ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré upravujú
postavenie regulačného orgánu v železničnej doprave v súlade so smernicou 2001/14/ES Európskeho
parlamentu a Rady z 26. februára 2001 o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry a vyberaní
poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry v znení rozhodnutia Komisie 2002/844/ES z 23.
októbra 2002, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 a smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2007/58/ES z 23. októbra 2007 (ďalej len „smernica o prideľovaní
kapacity železničnej infraštruktúry a vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry“).
Oproti právnej úprave nachádzajúcej sa v smernici o prideľovaní kapacity železničnej
infraštruktúry a vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry zavádza smernica, ktorou sa
zriaďuje jednotný európsky železničný priestor tieto podstatné zmeny vo vzťahu ku konaniu na
regulačnom orgáne:
a) požiadavka na väčšiu nezávislosť regulačného orgánu pri prijímaní rozhodnutí,
b) zmena lehoty na rozhodnutie,
c) výslovné vylúčenie možnosti prieskumu rozhodnutia regulačného orgánu inou administratívnou
inštanciou,
d) povinnosť zverejňovať rozhodnutia regulačného orgánu.
Smernica okrem toho mierne rozšírila vecnú pôsobnosť regulačného orgánu vo veciach
podmienok prístupu k servisným zariadeniam a službám v nich poskytovaných. Vzhľadom na limitovaný
rozsah príspevku sa na jeho účely predpokladá, že i tieto pôsobnosti bude vykonávať v Slovenskej
republike súčasný regulačný orgán. Tento predpoklad podporuje aj ustanovenie čl. 55 ods. 1 smernice,
ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, podľa ktorého musí byť v každom členskom
štáte jediný vnútroštátny regulačný orgán pre sektor železničnej dopravy.
Právny rámec regulačného orgánu pre železničnú dopravu je upravený v štvrtom oddiele štvrtej
kapitoly smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor. Z ustanovenia čl. 55
smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor vyplýva, že regulačný orgán by mal
byť pri výkone svojej činnosti nezávislý ako od subjektov pôsobiacich na trhu železničnej dopravy tak aj
politicky nezávislý. Funkcie regulačného orgánu sú vymedzené v čl. 56 smernice, ktorou sa zriaďuje
jednotný európsky železničný priestor. Podľa čl. 56 ods. 1 smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný
európsky železničný priestor: „Bez toho, aby bol dotknutý článok 46 ods. 6, má žiadateľ ( o pridelenie
kapacity infraštruktúry) právo odvolať sa na regulačný orgán, ak sa domnieva, že sa s ním zaobchádzalo
nespravodlivo, že bol diskriminovaný alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodený, a najmä právo
odvolať sa proti rozhodnutiam prijatým manažérom infraštruktúry alebo prípadne železničným podnikom
alebo prevádzkovateľom servisného zariadenia, ktoré sa týkajú:
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a) podmienok používania siete v ich predbežnej i konečnej verzií;
b) v nich stanovených kritérií;
c) prideľovacieho procesu a jeho výsledku;
d) režimu spoplatňovania;
e) úrovne, alebo štruktúry poplatkov za infraštruktúru, ktorých zaplatenie sa požaduje, alebo
môže požadovať;
f) opatrní týkajúcich sa prístupu k železničnej infraštruktúre;
g) prístupu k službám, ktoré sú poskytované železničným podnikom podľa čl. 13 smernice a ich
spoplatňovaniu.“
Vo vyššie uvedených veciach má mať regulačný orgán tiež právomoc kontrolovať manažéra
železničnej infraštruktúry, železničné podniky a prevádzkovateľov servisných zariadení ex offo. Okrem
týchto funkcií plní regulačný orgán aj ďalšie funkcie podľa čl. 56 smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný
európsky železničný priestor.
Cieľom tohto príspevku je zistiť, či je súčasná slovenská práva úprava v súlade so smernicou,
ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor a v prípade ak nie je, vysloviť návrhy de lege
ferenda, ktoré majú zabezpečiť tento súlad. Vzhľadom na obmedzený rozsah je príspevok zameraný len
na rozhodovaciu činnosť regulačného orgánu podľa čl. 56 ods. 1 smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný
európsky železničný priestor vo vzťahu k činnosti manažéra infraštruktúry.
2

PRÁVNA POVAHA VYBRANÝCH ROZHODOVACÍCH PROCESOV NA ÚROVNI
MANAŽÉRA INFRAŠTRUKTÚRY
Hoci by sa na prvý pohľad mohlo na základe zmienky o odvolaní uvedenej v čl. 56 ods. 1
smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor zdať, že postupy manažéra
infraštruktúry pri prideľovaní kapacity infraštruktúry, pri príprave cestovného poriadku siete, pri príprave
podmienok používania siete a určovaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry sú správnym
konaním, v skutočnosti tomu tak nie je. Podľa čl. 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je totiž
smernica záväzná pre členský štát, ktorému je určená, a to vzhľadom na výsledok, ktorý sa má
dosiahnuť, pričom sa voľba foriem a metód ponecháva vnútroštátnym orgánom. Podľa môjho
názoru treba teda pojem „odvolanie“ uvedený v čl. 56 ods. 1 smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný
európsky železničný priestor vykladať tak, že členské štáty musia zabezpečiť, aby rozhodnutia
manažéra infraštruktúry mohli byť predmetom preskúmania regulačného orgánu, resp. aby regulačný
orgán mohol v daných veciach začať konať ex offo.
Taktiež pojem rozhodnutie uvedený v čl. 56 ods. 1 smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný
európsky železničný priestor nemožno vykladať tak, že musí ísť o rozhodnutie vydané v správnom
konaní, hoci podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie sa považujú za „činnosti (manažéra
infraštruktúry) administratívnej povahy (tie činnosti) , ktoré sa v podstate týkajú navrhovania, prijímania
29
cestovného poriadku a prideľovania jednotlivých vlakových trás ad hoc.“ Taktiež sa za administratívne
činnosti podľa šiesteho odôvodnenia smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor,
považuje vyberanie poplatkov manažérom infraštruktúry. V mnohých prípadoch však môže prísť
k diskriminácií, resp. poškodeniu železničného podniku určitými faktickými úkonmi manažéra
infraštruktúry, resp. v súkromnoprávnom vzťahu, ktorý vzniká medzi železničným podnikom
a manažérom infraštruktúry uzatvorením zmluvy o prístupe k železničnej infraštruktúre.
V slovenských podmienkach sú postupy manažéra infraštruktúry pri prideľovaní kapacity
infraštruktúry, pri príprave cestovného poriadku siete a pri príprave podmienok používaní siete vyňaté
z pôsobnosti správneho poriadku podľa § 111 ods. 1 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“). Tieto
postupy manažéra infraštruktúry sú osobitne upravené v tretej časti zákona o dráhach. „Prevádzkovanie
železničnej infraštruktúry.“ Tiež treba dodať, že vzťahy, ktoré vznikajú medzi železničným podnikom
a manažérom infraštruktúry na základe zmluvy o prístupe k železničnej infraštruktúre nepochybne nie sú
administratívnoprávnej povahy.
3

K POVAHE KONANIA NA REGULAČNOM ORGÁNE V PODMIENKACH SLOVENSKEJ
REPUBLIKY VŠEOBECNE
V Slovenskej republike vykonáva úlohy regulačného orgánu podľa čl. 56 ods. 1 smernice, ktorou
30
sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor Dopravný úrad. Dopravný úrad je zriadený zákonom
29
30

Porov. Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-473/10.
Porov. § 103 ods. 1 písm. b) zákona o dráhach.
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č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom
úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o Úrade pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade“). Podľa § 8 ods. 1 tohto zákona je Dopravný úrad
orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dráh a dopravy na dráhach, civilného
letectva a vnútrozemskej plavby. Keďže Dopravný úrad nemá nadriadený orgán štátnej správy, možno
ho zaradiť medzi dozorové a regulačné orgány štátnej správy.
Podľa § 52 ods. 3 zákona o dráhach je „regulačný orgán povinný zaoberať sa podnetmi a
sťažnosťami na nespravodlivé a diskriminačné rozhodovanie a činnosť manažéra infraštruktúry, ktoré sa
týkajú
a) podmienok používania železničnej siete a kritérií uvedených v týchto podmienkach,
b) prideľovacieho procesu pri poskytovaní kapacity infraštruktúry,
c) prístupu k železničnej infraštruktúre a k železničným službám s tým spojeným,
31
d) uplatňovania úhrady za používanie železničnej infraštruktúry.“
Tento podnet, alebo žiadosť môže podať každý žiadateľ o prístup k železničnej infraštruktúre
alebo tretia osoba, ak sa domnieva, že sa s ňou zaobchádzalo nespravodlivo, že bola predmetom
diskriminácie alebo že bola poškodená. Regulačný orgán je oprávnený vo veciach uvedených
v ustanovení § 52 odseku 3 zákona o dráhach začať konanie aj z vlastného podnetu. Začatie konania
podľa § 52 ods. 3 zákona o dráhach sa teda riadi ako zásadou dispozičnou, tak zásadou oficiality.
Pokiaľ regulačný orgán zistí, že manažér infraštruktúry konal nespravodlivo, alebo diskriminačne,
tak prijme nápravné opatrenie. Nápravnými opatreniami sú uloženie povinnosti zdržať sa
nespravodlivého a diskriminačného správania a uloženie povinnosti odstrániť protiprávny stav. Ak ide o
podnety na preskúmanie odmietnutia žiadosti prideliť kapacitu infraštruktúry alebo podmienok ponuky
kapacity manažéra infraštruktúry, regulačný orgán buď potvrdí, že sa nevyžaduje zmena rozhodnutia
manažéra infraštruktúry, alebo že sa vyžaduje toto rozhodnutie zmeniť podľa pokynu, ktorý zároveň
32
vydá.
Na rozhodovací proces slovenského regulačného orgánu sa vzťahuje správny poriadok
s odchýlkami uvedenými v zákone o dráhach, keďže sa v tomto konaní rozhoduje o právach, právom
chránených záujmoch a povinnostiach právnických a fyzických osôb v oblasti verejnej správy
a výsledkom tohto konania je vydanie individuálneho správneho aktu. Keďže sa na rozhodovacie
procesy, ktoré sú vykonávané na úrovni manažéra infraštruktúry, nevzťahuje správny poriadok, treba
konanie na regulačnom orgáne považovať v zmysle správneho poriadku za prvostupňové. Na tom
nemení nič ani skutočnosť, že niektoré z rozhodovacích procesov na úrovni manažéra infraštruktúry sú
podľa orgánov Európskej únie administratívnej povahy. Proti prvostupňovému rozhodnutiu regulačného
orgánu možno podať podľa § 111 ods. 3 zákona o dráhach rozklad.
Podľa § 52 ods. 6 zákona o dráhach musí regulačný orgán rozhodnúť o sťažnostiach a prijať
nápravné opatrenia do dvoch mesiacov odo dňa začatia konania. Ak boli v konaní vyžiadané doplňujúce
podklady, lehota plynie odo dňa, keď boli doručené doplňujúce podklady. Vzhľadom na to, že podľa čl.
56 ods. 9 smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor má regulačný orgán
rozhodnúť do šiestich týždňov od prijatia všetkých relevantných informácií, je potrebné toto ustanovenie
novelizovať. Podľa čl. 56 ods. 11 smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor
„členské štáty zabezpečia uverejnenie rozhodnutí prijatých regulačným orgánom.“ Podľa správneho
poriadku nie je správny orgán povinný zverejňovať svoje rozhodnutia.
4

FUNKČNÁ PRÍSLUŠNOSŤ V KONANÍ NA REGULAČNOM ORGÁNE V PRVOM STUPNI
Smernica, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor určuje v čl. 55 ods. 3
požiadavky na osoby, ktoré sú zodpovedné za rozhodovanie regulačného orgánu. Požiadavky majú
zabezpečiť nezávislosť a transparentnosť rozhodovacích procesov regulačného orgánu. Tieto
požiadavky sa týkajú:
a) kreácie osôb zodpovedných za rozhodnutia regulačného orgánu,
b) konfliktu záujmov osôb zodpovedných za rozhodnutia regulačného orgánu,
c) nezávislosti osôb zodpovedných za rozhodnutia regulačného orgánu pri rozhodovaní,
d) obmedzenia výkonu určitých činností po skončení činnosti na regulačnom orgáne.
Požiadavky podľa týchto ustanovení spĺňa predseda Dopravného úradu a čiastočne aj
jeho podpredseda. Pokiaľ sa zotrvá na názore, že funkčná príslušnosť odpovedá na otázku, ktoré
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V súvislosti s rozšírením pôsobnosti regulačného orgánu možno očakávať novelu tohto ustanovenia.
Porov. § 52 ods. 6 a 7 zákona o dráhach.
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organizačné útvary sú vybavené samostatnou rozhodovacou právomocou , zodpovedný za rozhodnutie
funkčne príslušného útvaru Dopravného úradu, ktorý plní funkcie regulačného orgánu podľa smernice,
ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, je vedúci tohto útvaru, a teda podmienky
kladené touto smernicou na osobu zodpovednú na rozhodnutia regulačného orgánu, musí spĺňať tento
vedúci. V prípade, ak by bol za rozhodnutia v prvom stupni zodpovedný podpredseda Dopravného
úradu, tento by nesmel prijímať žiadne pokyny súvisiace s jeho rozhodovacou činnosťou pravdepodobne
ani od predsedu Dopravného úradu, keďže by to bolo v rozpore s čl. 55 ods. 3 štvrtý pododsek
smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor.
Ostatní zamestnanci Dopravného úradu požiadavky kladené smernicou, ktorou sa zriaďuje
jednotný európsky železničný priestor, na osoby zodpovedné za rozhodnutia regulačného orgánu bez
zmeny právnej úpravy štátnej služby nespĺňajú. Ako príklad možno uviesť požiadavku kladenú na
zamestnanca, ktorý je zodpovedný za rozhodnutia regulačného orgánu uvedenú ustanovení v čl. 55
ods. 3 štvrtý pododsek smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, podľa
ktorého osoby zodpovedné za rozhodnutia, ktoré má regulačný orgán prijímať „po skončení ich
funkčného obdobia v regulačnom orgáne nesmú zastávať v žiadnom z regulovaných podnikov alebo
subjektov odbornú pozíciu alebo mať zodpovednosť počas aspoň jedného roka.“ Zákon č. 400/2009 Z.
z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov totiž inštitút
konkurenčnej doložky a ani obdobný inštitút nepozná a z toho dôvodu nie je možné štátnemu
zamestnancovi zabrániť po skončení služobného pomeru zamestnať sa u manažéra železničnej
infraštruktúry, či iného regulovaného subjektu.
Vzhľadom na súčasnú právnu úpravu sa teda de lege lata javí ako najsprávnejšie, aby bol
funkčne príslušný na konanie a rozhodovanie v rámci výkonu funkcií regulačného orgánu podľa
smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor v prvom stupni predseda
Dopravného úradu.
5

KONANIE O ROZKLADE NA REGULAČNOM ORGÁNE
Podľa § 111 ods. 3 zákona o dráhach možno proti rozhodnutiu Dopravného úradu podať rozklad,
o ktorom rozhoduje predseda úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie.
Podľa čl.56 ods. 9 druhý pododsek smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný
priestor, „rozhodnutie regulačného orgánu nepodlieha kontrole inej administratívnej inštancie.“ Za
predpokladu, žeby bol v prvom stupni príslušný na rozhodnutie predseda úradu, konanie o rozklade proti
jeho rozhodnutiu o ktorom by opäť rozhodoval predseda, by nebolo v rozpore s týmto ustanovením,
keďže v oboch stupňoch by rozhodovala jedna administratívna inštancia – predseda. Možnosť, aby
34
rozhodoval v prvom aj v druhom stupni predseda úradu nevylučuje ani teória správneho práva. Je však
otázne, či je takéto konanie o rozklade účelné.
Keďže de lege ferenda nemožno vylúčiť i taký postup, že súčasná právna úprava bude
novelizovaná v tom smere, že kritériá kladené na osobu zodpovednú za rozhodnutia regulačného
orgánu podľa smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, bude spĺňať aj
podpredseda, či iný zamestnanec Dopravného úradu, ďalej sa analyzuje, či by v takomto prípade bolo
správne považovať predsedu rozhodujúceho o rozklade proti tomuto prvostupňovému rozhodnutiu za
inú administratívnu inštanciu, alebo nie.
Pokiaľ sa vychádza z už uvedenej charakteristiky funkčnej príslušnosti a to síce, že funkčná
príslušnosť odpovedá na otázku, ktoré organizačné útvary sú vybavené administratívnou rozhodovacou
právomocou, dospeje sa k záveru, že v prvom stupni by mal rozhodovaciu právomoc podpredseda,
alebo iný zamestnanec Dopravného úradu. Táto osoba by bola teda za rozhodnutie zodpovedná, a teda
by podľa čl. 55 ods. 3 štvrtý pododsek nesmela prijímať pokyny od žiadneho verejného ani súkromného
subjektu.
V prípade ak účastník konania podá rozklad, príde k preneseniu funkčnej príslušnosti na
predsedu Dopravného úradu, ktorý vo veci rozhodne na návrh rozkladovej komisie. Predseda úradu by
v rámci tohto konania preskúmaval prvostupňové rozhodnutie vydané Dopravným úradom, za ktoré
zodpovedá podpredseda úradu, alebo jeho iný zamestnanec. Na druhej strane „rozklad nemá
devolutívny účinok, pretože jeho podaním nedochádza k prechodu právomoci z prvostupňového na
druhostupňový správny orgán. Nie je to možné, lebo v existujúcej organizačnej štruktúre štátnej správy
takého správneho orgánu niet. Vedúci ústredného orgánu štátnej správy a „jeho“ ústredný orgán štátnej
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správy nie sú totiž dvomi samostatnými správnymi orgánmi; postavenie správneho orgánu má len
35
ústredný orgán štátnej správy (§ 1 ods. 2 správneho poriadku).” Pokiaľ sa zotrvá na stanovisku, že za
prvostupňové rozhodnutie by bol zodpovedný podpredseda Dopravného úradu, alebo jeho iný
zamestnanec, bol by predseda úradu zodpovedný za druhostupňové rozhodnutie. Osoby zodpovedné
za prvostupňové a druhostupňové rozhodnutie by teda boli odlišné. Rozhodnutie za ktoré by bol
zodpovedný jeden predstaviteľ Dopravného úradu spĺňajúci kritéria stanovené na osobu zodpovednú za
rozhodnutie regulačného orgánu vrátane kritérií stanovených na jeho nezávislosť (podpredseda, resp.
zamestnanec) by teda preskúmaval iný predstaviteľ Dopravného úradu (predseda), ktorý tiež spĺňa tieto
požiadavky.
Pri odpovedi na otázku, či je predseda úradu iná administratívna inštancia môže pomôcť i inštitút
preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania. V tomto konaní môže rozhodnutie Dopravného
úradu, ktoré je právoplatné z vlastného alebo iného podnetu preskúmať jeho predseda na základe
návrhu ním ustavenej osobitnej komisie. V tomto prípade sa nazdávam, že predseda je z materiálneho
pohľadu ďalšia administratívna inštancia, keďže môže z vlastného podnetu zrušiť, alebo zmeniť
právoplatné rozhodnutie úradu (de facto jeho organizačného útvaru) pre nezákonnosť, hoci do konania
na organizačnom útvare nemusel vôbec zasahovať.
Vzhľadom na to, že smernica je určená všetkým členským štátom, považujem za vhodné sa
zmieniť o charakteristike pojmu iná (administratívna) inštancia v súvislosti s konaním o rozklade
v zahraničí. Napr. český administrativista V. Vopálka uvádza: „Cieľom (rozkladu) je zachovať dve
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inštancie pre účastníkov i vtedy, ak rozhoduje ústredný správny úrad (jeho vedúci) v prvej inštancií.“
V súvislosti s hľadaním prípustných možností ako naplniť cieľ smernice, ktorou sa zriaďuje
jednotný európsky železničný priestor, aby rozhodnutia regulačného orgánu neboli predmetom
prieskumu inej administratívnej inštancie, možno spomenúť rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C545/10 Komisia proti Českej republike. Komisia v žalobe okrem iného konštatovala, že v prípade ak
existuje možnosť predbežne preskúmať rozhodnutie regulačného orgánu v správnom konaní, ide
o nesprávnu transpozíciu smernice o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry a vyberaní
poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry. Ako už bolo zmienené smernica o prideľovaní
kapacity železničnej infraštruktúry a vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry je
predchodkyňou smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor vo veciach úpravy
regulačných orgánov na úseku železničnej dopravy.
Smernica o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry a vyberaní poplatkov za používanie
železničnej infraštruktúry je v porovnaní so smernicou ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný
priestor v úprave regulačného orgánu benevolentnejšia. „Tento (regulačný) orgán, ktorým môže byť
ministerstvo zodpovedné za dopravné záležitosti alebo ktorýkoľvek iný orgán, musí byť organizačne,
finančne, právne a pri rozhodovaní nezávislý na ktoromkoľvek manažérovi infraštruktúry,
spoplatňovacom orgáne, prideľovacom orgáne alebo na žiadateľovi. Okrem toho bude funkčne nezávislý
na akomkoľvek príslušnom orgáne, ktorý sa zúčastňuje na zadávaní zmluvy o poskytovaní služieb vo
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verejnom záujme.“ Podľa čl. 30 ods. 5 smernice o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry
a vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry „.... Bez toho, aby bol dotknutý(čl. 30)
odsek 6, rozhodnutie regulačného orgánu je záväzné pre všetky strany, na ktoré sa rozhodnutie
vzťahuje.“ Podľa čl. 30 ods. 6 smernice o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry a vyberaní
poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry „členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby sa
zabezpečilo súdne preskúmanie rozhodnutí prijatých regulačným orgánom.“ Smernica neobsahuje
žiadne ustanovenie, ktoré by výslovne vylučovalo administratívny prieskum rozhodnutia regulačného
orgánu. V Českej republike v zmysle zákona o dráhách plnil a aj doteraz plní funkcie regulačného
orgánu Drážní úřad, proti rozhodnutiu ktorého sa možno odvolať na ministerstvo dopravy.
Komisia v žalobe konštatovala, že cieľom čl. 30 ods. 5 smernice o prideľovaní kapacity
železničnej infraštruktúry a vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry je, aby regulačný
orgán úplne nezávisle rozhodoval a rýchlo a účinne prijímal vhodné opatrenia na nápravu poruchy na
trhu. Komisia dodala, že odsek 6 toho istého článku nezavádza možnosť preskúmania rozhodnutí
regulačného orgánu v správnom konaní, ale výslovne stanovuje len možnosť súdneho preskúmania.
Generálny advokát vo svojom stanovisku konštatoval, že ak sa preskúmanie rozhodnutia
regulačného orgánu v správnom konaní „obmedzuje na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí
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regulačného orgánu, domnievam sa, že ide o dodatočné štádium pred súdnym preskúmaním. Ak má
naopak ministerstvo právomoc zmeniť napadnuté rozhodnutie a zmeniť tak závery, ku ktorým dospel
regulačný orgán, malo by sa považovať za regulačný orgán vyššieho stupňa v hierarchii správnych
orgánov, čo podľa môjho názoru nie je v súlade so znením ani so systematikou článku 30 ods. 1
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smernice 2001/14.“
Súdny dvor sa s týmito argumentmi vyrovnal nasledovne: „V tejto súvislosti treba najskôr
konštatovať, že článok 30 smernice 2001/14 (o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry a vyberaní
poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry) výslovne nestanovuje ani nevylučuje, aby členské
štáty vytvorili takéto predchádzajúce správne preskúmanie. Ďalej treba uviesť, že článok 30 ods. 1 tejto
smernice ukladá členským štátom zriadiť regulačný orgán, ktorým sa môže stať najmä ministerstvo
zodpovedné za dopravné záležitosti. Napokon v súlade s odsekom 6 uvedeného článku sa zabezpečí
súdne preskúmanie rozhodnutí prijatých regulačným orgánom podľa odseku 5 tohto článku. Zo štruktúry
uvedených ustanovení vyplýva, že článok 30 smernice 2001/14 treba vykladať v tom zmysle, že správne
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rozhodnutia prijaté regulačným orgánom môžu byť len predmetom súdneho preskúmania.“ Súdny dvor
Európskej únie v danej veci vôbec neriešil otázku nezávislosti ministerstva, resp. toho či ministerstvo
spĺňa požiadavky kladené smernicou na regulačný orgán.
Z rozsudku možno vyvodiť, že cieľom právnej úpravy na úrovni únie nie je len nezávislosť
konania regulačného orgánu, ale aj to, aby jeho rozhodnutia neboli ďalej preskúmavané akoukoľvek
administratívnou inštanciou (správnym orgánom) bez ohľadu na to či je nezávislá v zmysle európskeho
práva. Tieto názory súdu sú v súčasnosti priamo súčasťou textu smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný
európsky železničný priestor.
Vzhľadom na obsahovú stránku konaní pred regulačným orgánom je nemenej dôležitou
otázkou ako nezávislosť aj rýchlosť týchto konaní ako vyplýva aj z uvedenej argumentácie Európskej
komisie vo veci C-545/10 Komisia v. Česká republika. To rešpektuje aj smernica, ktorou sa zriaďuje
jednotný európsky železničný priestor. Podľa čl. 56 ods. 9 smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný
európsky železničný priestor regulačný orgán o všetkých sťažnostiach a nápravných opatreniach
rozhodne a svoje rozhodnutie oznámi vo vopred určenej primeranej lehote, a v každom prípade do
šiestich týždňov od prijatia všetkých relevantných informácií. Táto lehota by sa podľa nášho správneho
poriadku pravdepodobne počítala od momentu kedy by mal prvostupňový správny orgán všetky
podklady potrebné na vydanie rozhodnutia. Teda za predpokladu, žeby prvostupňový orgán teoreticky
vydal rozhodnutie na druhý deň od obstarania všetkých podkladov a toto rozhodnutie by bolo ďalší deň
doručené účastníkovi konania, na celé konanie o rozklade by zostalo 40 kalendárnych dní vrátane času
potrebného na oznámenie druhostupňového rozhodnutia účastníkom konania. Podľa súčasnej právnej
úpravy je len lehota na podanie rozkladu 15 dní od oznámenia rozhodnutia a lehota na predloženie
rozkladu s celým spisovým materiálom predsedovi úradu je 30 dní odo dňa, keď rozklad došiel. To
znamená, že konanie o rozklade by bolo v súlade so smernicou, len ak:
a) by sa výrazne skrátili procesné lehoty oproti súčasnosti, čo by najmä na druhostupňovom
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orgáne mohlo ísť až na úkor kvality rozhodnutia ,
b) za účelom dodržanie lehôt by sa musela zrušiť možnosť vrátiť rozhodnutie predsedu
prvostupňovému orgánu na nové konanie a rozhodnutie.
Taktiež netreba zabúdať na to, že predmetom konaní vedených na regulačnom orgáne sú aj
sťažnosti na činnosti manažéra infraštruktúry administratívnej povahy. V týchto prvostupňových
konaniach podľa správneho poriadku v podstate dochádza ku kontrole činnosti manažéra infraštruktúry
v oblasti verejnej správy. Z materiálneho hľadiska by sa teda dokonca mohlo uvažovať aj o tom, že
v niektorých veciach by konanie o rozklade bolo konaním v až treťom stupni.
Vzhľadom na to, že:
1. je otázne, či by predseda Dopravného úradu nebol považovaný za inú administratívnu
inštanciu pokiaľ by bol za prvostupňové rozhodnutie zodpovedný podpredseda Dopravného úradu,
alebo iný zamestnanec,
2. v určitých prípadoch by bolo možné uvažovať o konaní o rozklade z materiálneho hľadiska ako
o konaní v rámci tretej administratívnej inštancie,
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3. ale najmä z dôvodu lehôt na rozhodnutie regulačného orgánu stanovených smernicou, ktorou
sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor,
nie je vhodné, aby bolo možné proti rozhodnutiam Dopravného úradu, ktoré bude vydávať
v rámci vo veciach uvedených v čl. 56 ods. 1 smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný
priestor, podať rozklad.
Rozhodnutia regulačného orgánu musia byť podľa čl. 56 ods. 10 smernice, ktorou sa zriaďuje
jednotný európsky železničný priestor preskúmateľné v správnom súdnictve. Rozhodnutia, ktoré sú
predmetom súdneho prieskumu, by mali byť podľa smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky
železničný priestor, pokiaľ je to možné právoplatné. Táto podmienka smernice je zabezpečená aj
v súčasnej právnej úprave, keďže aj v súčasnosti sa preskúmavajú v správnom súdnictve právoplatné
rozhodnutia Dopravného úradu.
6

NÁVRHY DE LEGE FERENDA
Vzhľadom na uvedené v predchádzajúcich častiach navrhujem de lege ferenda:
1. Vylúčenie možnosti podať rozklad proti rozhodnutiu Dopravného úradu vo veciach, v ktorých
bude rozhodovať ako regulačný orgán v železničnej doprave podľa čl. 56 ods.1 smernice, ktorou sa
zriaďuje jednotný európsky železničný priestor. Navrhujem, aby išlo o jednostupňové správne konanie.
Výsledkom tohto konania by malo byť právoplatné rozhodnutie, keďže takáto požiadavka v zásade
vyplýva z čl. 56 ods. 10 smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, ale aj z toho
dôvodu, že vzhľadom na predmet tohto konania je potrebné, aby správny orgán rozhodol v primeranej
lehote. Toto rozhodnutie bude môcť byť predmetom súdneho preskúmania. Keďže niektoré
rozhodovacie činnosti na úrovni manažéra infraštruktúry sú administratívnej povahy, je otázne, či by mal
mať manažér infraštruktúry v týchto veciach možnosť podať žalobu v správnom súdnictve.
2. Na konanie vo veciach uvedených v prvom bode by mal byť funkčne príslušný predseda
Dopravného úradu, pričom by mal rozhodovať na návrh rozkladovej komisie. Predseda Dopravného
úradu totiž spĺňa podmienky kladené smernicou, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný
priestor na osobu zodpovednú za rozhodovanie regulačného orgánu a zároveň je v slovenskej právnej
úprave uzákonený mechanizmus pre prípad, že bude musieť byť predseda Dopravného úradu vylúčený
z rozhodovania vo veci z dôvodov uvedených v už v súčasnosti transponovaných ustanoveniach
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smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor . Rozhodnutie vydané na základe
stanoviska rozkladovej komisie môže tiež zlepšiť jeho kvalitu, čo je vhodné najmä preto, že toto
rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a zároveň môže byť predmetom súdneho prieskumu.
3. Novelizovať ustanovenie § 52 ods. 6 zákona o dráhach tak, že regulačný orgán je povinný
rozhodnúť o sťažnostiach a prijať nápravné opatrenia do piatich týždňov odo dňa obstarania všetkých
podkladov potrebných na rozhodnutie. Ustanovenie by malo tiež vylúčiť možnosť predĺženia lehoty na
rozhodnutie. Lehota päť týždňov je navrhnutá z toho dôvodu, že podľa čl. 56 ods. 9 prvý pododsek
smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor by malo byť rozhodnutie regulačného
orgánu do šiestich týždňov odo dňa obstarania všetkých podkladov potrebných na rozhodnutie
oznámené účastníkom konania, a je teda potrebné nechať určitý čas správnemu orgánu aj na
oznámenie rozhodnutia účastníkom.
4. Uzákoniť povinnosť zverejňovať rozhodnutia Dopravného úradu, ktoré vydal pri výkone
pôsobnosti regulačného orgánu v zmysle smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný
priestor, na úradnej tabuli a internetovej stránke. Z hľadiska systematiky zákona o dráhach by bolo
vhodné túto povinnosť doplniť do § 52 tohto zákona, keďže upravuje činnosti Dopravného úradu ako
regulačného orgánu.
7

ZÁVER
Smernica, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor vyžaduje určité zmeny
slovenskej legislatívy v oblasti správneho konania v oblasti železničnej dopravy. Vzhľadom na to, že
transpozičná lehota určená v tejto smernici končí o viac ako rok od prezentovania tohto príspevku, bude
zaujímavé sledovať ako sa s transpozíciou noviniek, ktoré táto smernica zavádza do oblasti európskej
právnej úpravy železníc vyrovná nie len Slovenská republika, ale aj iné členské štáty Európskej únie.
Nemenej zaujímavé bude následne sledovať činnosť orgánov Európskej únie, ktoré budú hodnotiť, či
členské štáty ustanovenia smernice transponovali správne, alebo nie. V príspevku som chcel najmä
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Porov. § 11 ods. 5 a ods. 6 zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových
služieb a Dopravnom úrade.
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naznačiť akou cestou by bolo vhodné novú európsku legislatívu transponovať do nášho právneho
poriadku.
Ako vyplýva z čl. 56 ods. 10 smernice, ktorou sa zriaďuje európsky železničný priestor, musí byť
umožnený súdny prieskum rozhodnutí regulačného orgánu v železničnej doprave, z čoho vyplýva, že na
kvalitnú rozhodovaciu činnosť v tejto oblasti môžu mať vplyv aj správne súdy.
Tento článok bol napísaný s podporou grantu udeleného Agentúrou na podporu výskumu
a vývoja, č. APVV-0448-10 a je súčasťou výskumnej úlohy.
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VYBRANÉ PROBLÉMY PRI APLIKÁCII INFOZÁKONA
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. Nakoľko týchto problémov je príliš veľa, aby ich ich autor
mohol obsiahnuť v tomto príspevku, zameral sa iba na niektoré.
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. Because the topic is quite extensive author described just few of the issues.
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 Ústavy Slovenskej republiky
v platnom znení (článok pojednáva 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 rozhodovaciu
činnosť a nakladanie tak s verejnými financiami ako aj verejným majetkom.
2

APLIKAČNÉ PROBLÉMY V PRAXI
Počas svojej existencie bol zákon niekoľkokrát novelizovaný, ale i napriek tomu sa nedá ubrániť
interpretačným problémom v praxi. Sú zapríčinené rôznymi faktormi. V tomto článku chcem poukázať
na niekoľko nedostatkov, ktoré zákon má.
Pri samotnej aplikácii infozákona vyskytujú rôzne pochybnosti, čo je v zmysle zákona vôbec
informáciou. Orgány verejnej moci si zámerne tento pojem vykladajú reštriktívne (zákon totiž presne
nedefinuje čo informáciou je). Otázkou je, či môžeme pod tento pojem zaradiť aj dokumenty (napr.
zmluvy, rozhodnutia, nákres, zápisnica, materiály z rokovania vlády) alebo záznamy (zvukové,
obrazové). Zo samotných ustanovení zákona vyplýva, že oba druhy sú informáciou (§5, §9 ods.1/).
Dôležité je podotknúť, že údaje týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby alebo jej prejavov je
povinná osoba sprístupniť len na základe osobitného zákona alebo s predchádzajúcim súhlasom
dotknutej osoby.
Niekedy je zle vykladané ustanovenie § 2 ods. 1 zákona, konkrétne kto má obmedzenú
informačnú povinnosť na základe doslovného znenia v zákone „v rozsahu ich rozhodovacej činnosti“.
Otázka znie, či sa dané ustanovenie týka všetkých orgánov verejnej moci, alebo sa vzťahuje len na
právnické a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach
fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy. Správny výklad, ktorý potvrdil tak Najvyšší súd
SR ako aj Ústavný súd SR vo svojich rozhodnutiach, je, že štátne orgány, obce a vyššie územné celky
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1

majú plnú informačnú povinnosť, zatiaľ čo iné povinné osoby majú obmedzenú . Ďalšou spornou
situáciou je keď povinná osoba spadá pod viaceré ustanovenia §2, napr. Sociálna poisťovňa (§2 ods.1
a 2). Uplatňuje sa informačná povinnosť v plnom alebo obmedzenom rozsahu? Podľa názoru
2
Najvyššieho súdu SR sa uplatňuje širšia informačná povinnosť.
Nie sú zriedkavé prípady, že obchodné spoločnosti do ktorých bol vložený buď majetok štátu
alebo samospráv, odmietajú poskytovať informácie o svojom hospodárení a o nakladaní so svojím
majetkom. Odôvodňujú to argumentom, že informácie o ich vlastnom hospodárení a nakladaní s ich
majetkom nie sú informáciami „o hospodárení s verejnými prostriedkami“. Zastávajú názor, že nemajú
žiadny vzťah k verejným prostriedkom. Tu by som argumentovala analogiou legis, nakoľko Najvyšší
kontrolný úrad SR má právomoc kontrolovať hospodárenie spoločností, kde je majetková účasť štátu
alebo samosprávy, na základe §2 zákona č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR
a považuje ich hospodárenie za nakladanie s verejnými prostriedkami, v podstate vykonáva verejnú
kontrolu. Preto si myslím, že i sám občan má mať teda právo získavať informácie o hospodárení
s verejnými financiami aj keď sú vložené už do majetku obchodných spoločností. K tejto otázke sa
3
vyjadril aj ústavný súd. To analogicky sa týka aj sprístupňovania zmlúv.
Infozákon pokrýva poskytovanie informácií, ktoré má orgán verejnej moci k dispozícii, resp. by
mal mať k dispozícii. V prípade, že informáciu má organizačná zložka, nemôže byť dôvodom na
odmietnutie poskytnutia skutočnosť, že požadovanú informáciu má k dispozícii len organizačná zložka
povinnej osoby alebo len odkaz na to, že táto nie je podľa vnútorných predpisov povinná požadované
informácie uschovávať.
Veľmi otázne býva, čo je zhromažďovaním informácií a čo je vytvorenie už kvalitatívne novej
informácie. Súhlasím, že niekedy je ťažké rozlíšiť danú situáciu. Možno súhlasiť s názorom, že
rozlíšenie treba hľadať v miere „intelektuálnej náročnosti“ činnosti, ktorá je nutná na prípravu odpovede
na žiadosť o informácie. Ak treba len mechanické hľadanie a zhromažďovanie údajov pre spracovanie
odpovede, tak sa nejedná o vytvorenie novej informácie. Ak by však bolo potrebné informácie napr.
štatisticky spracovať, už by sa vytvorila kvalitatívne nová informácia. Častá prax úradov je, že namiesto
na prácu a čas náročného vyhľadávania odmietnu sprístupniť informácie žiadateľovi s argumentom, že
požadované informácie nemajú k dispozícii „v požadovanej štruktúre“.
Niekedy si povinné osoby zamieňajú dve rozdielne situácie a to zachovávanie mlčanlivosti
osoby, ktorá sa týka výkonu funkcie alebo pri výkone určitej kontroly, a mlčanlivosti povinnej osoby ako
celku. Podľa § 13 zákona o slobode informácií určuje, že povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje
iba na jednotlivých zamestnancov povinnej osoby a nijak neovplyvňuje povinnosť celej povinnej osoby
sprístupňovať informácie, takže nie je žiaden zákonný dôvod na nevydanie požadovanej informácie.
Je častá situácia, keď na základe posúdenia žiadosti žiadateľa, informácia nie je uvoľnená do
jeho dispozície s odvolávkou na iný zákon, ktorý neumožňuje zverejniť informáciu, napr. správny
poriadok, katastrálny zákon alebo zákon o správe daní. Informácie nie sú zverejnené na základe zákona
o slobode informácií, pretože sú prístupné iba určitému okruhu osôb (napr. zbierka listín katastra
nehnuteľností). V takomto prípade má prednosť osobitná úprava v týchto zákonoch. Niekedy je však táto
úprava zneužívaná. Napr. kompetentná pracovníčka z daňového úradu na môj dotaz, prečo sa
odvolávajú na zákon o správe daní a nezverejnia informáciu o daňovom výmere, keď sa to týka
samotného účastníka daňového konania, mi povedala, že cieľom je vybrať správny poplatok a ona
nemá vedomosť, či žiada informáciu skutočne žiadateľ, nakoľko dotaz prišiel mailom. Práve preto by
navrhovala, aby sa v infozákone doplnila povinnosť svoj podnet, ktorý je podaný elektronickou poštou,
doplniť do troch dní písomne (podobne ako pri súdnych podaniach).
Spor nastáva aj vtedy, keď žiadateľ požaduje informáciu z neverejného rokovania a z dôvodu
neverejnosti nie je vyhovené. Ustanovenia o „neverejnosti“ upravujú iba samotný priebeh týchto
zasadaní, rokovaní a úkonov, ale nevylučujú sprístupňovanie informácií týkajúcich sa týchto zasadaní
alebo úkonov po ich uskutočnení na základe zákona o slobode informácií. Aj Najvyšší súd SR potvrdil,
že hoci vyhodnocovanie ponúk komisiou pri verejnom obstarávaní je neverejné, tak je možné sprístupniť
4
informácie vyhodnocovania ponúk komisiou.
Niekedy sa nezverejní informácia z dôvodu ochrany osobných údajov, obchodného tajomstva,
utajovaných skutočností i napriek tomu, že tvoria v požadovanej informácii (napr. zmluva) zanedbateľnú
1

Nález Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 236/06 zo dňa 28. júna 2007, rozsudok Najvyššieho súdu SR
sp. zn. 3 Sži 4/2011 zo dňa 3. októbra 2011
2
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Sž-o-KS 88/2005 zo dňa 25. 1. 2006
3
Nález Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 236/06 zo dňa 28. júna 2007
4
Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8 Sži 4/2010 zo dňa 24. novembra 2011
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časť. Takéto jednanie je v rozpore s ústavnou požiadavkou primeranosti pri obmedzovaní základných
práv a s požiadavkou minimalizácie zásahu do ústavného práva na informácie. Ak požadované
informácie obsahujú horeuvedené údaje, povinnosťou povinnej osoby je tieto údaje znečitateľniť, t. j.
zanonymizovať alebo odstrániť, pokiaľ je to samozrejme možné.
Určité pojmy znemožňujú vydať informáciu, nakoľko sa široko vykladajú, napr. „zachovanie
bezpečnosti“,
„zabezpečenie
obrany“,
„nenahraditeľné
a vážne
škody“,
„ohrozovanie
zahraničnopolitického postavenia“ (hoci sa dajú vykladať aj reštriktívne). Je potrebné hľadať, ktoré
hodnoty prevažujú, či napr. záujem štátu na utajení informácií alebo záujem verejnosti na sprístupnenie
informácie. Napríklad ministerstvo dopravy vyhlásilo za utajovanú skutočnosť zmluvu s Deutsche
5
Telekom AG. Až rozsudkom Najvyššieho súdu bolo zakotvené povinné zverejnenie tejto zmluvy.
Doslovne sa vyjadril: „ utajenie súkromnoprávnej zmluvy ako štátneho tajomstva vyvoláva pochybnosti,
či pri takejto interpretácii zákona boli splnené ústavné podmienky zásahu do základného práva na
informácie.“ Teda v tomto prípade bolo zohľadnené ústavné právo na informácie.
Pri informáciách dotýkajúcich sa osobnosti a súkromia treba zvážiť na jednej strane právo na
ochranu osobnosti a súkromia a na druhej strane právo verejnosti na informácie. Ústavný súd vo svojom
náleze riešil otázku súkromia takto: „U osôb verejného záujmu dochádza k zúženiu priestoru ich
6
súkromnej sféry, v dôsledku čoho sa primerane znižuje aj úroveň ochrany ich osobnostných práv.“
Napríklad pri obrazovom zázname primátora mesta na zasadnutí mestského zastupiteľstva prevažuje
verejný záujem na poskytnutie informácie ako právo dotknutej osoby na súkromie. Ústavný súd vo
svojom náleze napr. riešil, či fotografovaním poslancov mestského zastupiteľstva pri hlasovaní došlo
k porušeniu práva poslancov na súkromie a ochranu osobnosti. Následne sa vyjadril: „Poslanci
mestského zastupiteľstva sú verejnými činiteľmi. Hlasovanie v takom orgáne je spravidla verejné.
V súvislosti s tým sa preto ani nedá uvažovať o tom, že by prevážilo základné právo poslancov na
súkromie. V skutočnosti sa získavala fotografická informácia o nich a ich verejnoprávnom úkone
7
(hlasovanie v pléne zo súkromia, ale zastupiteľstva), nie zo súkromia, ale z ich verejnej činnosti.“
Veľké rozpory sú aj pri poskytovaní informácií typu mzda, plat alebo platové pomery verejných
činiteľov, vedúcich zamestnancov alebo osôb podieľajúcich sa na rozhodovaní o verených prostriedkoch
(napr. ministrov, štátnych tajomníkov, primátorov poslancov parlamentu). Sem zaraďujeme aj odmeny,
funkčné príplatky, cestovné náhrady alebo tzv. paušálne náhrady. Prevažuje tu verejný záujem
a sprístupnenie týchto informácií nie je porušením ochrany osobných údajov alebo súkromia. V praxi sa
vyskytla otázka, či môže žiadateľ tieto informácie ďalej zverejniť. Možno ich zverejniť ďalej pre účely
informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami alebo na svojej internetovej stránke.
Niektoré povinné osoby nesúhlasia a argumentujú, že ďalšie sprístupňovanie má podliehať prísnejšiemu
režimu zákona o ochrane osobných údajov. Tu sa treba striktne držať formulácie § 9 ods.3 zákona
o slobode informácií, kde je jasne vymedzené, že povinná osoba informácie sprístupňuje „na účely
informovania verejnosti“. Verejne činné osoby majú zúženú ochranu súkromia. To znamená, že
porušením súkromia nebude zverejnenie pracovného programu služobnej cesty, miesta služobnej cesty,
o jednotlivých úradných úkonoch.
Problematickou situáciou sú aj utajované skutočnosti. Toto samotné označenie nie je dôvod na
nesprístupňovanie informácie podľa infozákona, jednalo by sa o obchádzanie zákona. Musia byť
naplnené tri pojmové znaky: informácia musí spĺňať znaky utajovanej skutočnosti /materiálne, formálne
znaky/, ide o informáciu, na ktorú sa vzťahuje zákaz utajovania informácií, neuplynula lehota utajenia
informácie. Akonáhle jedna podmienka nie je splnená, nejedná sa o utajovanú skutočnosť. Ak je
dokument označený napr. stupňom utajenia „tajné“, zo zákona o ochrane utajovaných skutočností
vyplýva, že nie každá informácia obsiahnutá v takomto dokumente je utajovanou skutočnosťou. Toto
označenie sa používa iba na účely zachovania pravidiel tzv. administratívnej bezpečnosti pri manipulácii
s dokumentom a upozorňuje, že dokument obsahuje určitú utajovanú skutočnosť. Pri poskytovaní
informácií treba utajované skutočnosti začierniť a ostatné informácie vydať. Dosť často vyskytujúcou
chybou je, že odopretie poskytnutia informácie musí obsahovať aj zdôvodnenie, prečo je splnená
formálna podmienka utajenia, t. j. zaradenia predmetných informácií pod konkrétnu položku oblastí
utajovaných skutočností.
Spornou situáciou je výklad obchodného tajomstva, ktoré nemožno chápať mechanicky, ale
musí byť posudzovaná v kontexte posudzovanej situácie a tiež musí spĺňať všetky znaky obchodného
tajomstva. Správny orgán sám zisťuje, či sú naplnené všetky znaky obchodného tajomstva. Nemožno sa
5

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Sži 1/2009 zo dňa 3. novembra 2009
Nález Ústavného súdu SR sp. zn. II ÚS 44/00 zo dňa 5. januára 2001
7
Nález Ústavného súdu SR sp. zn. IV.ÚS 40/03 zo dňa 23. septembra 2003
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odvolávať iba na informáciu od podnikateľa. Taktiež treba zvážiť, či pri pristúpení preváži ochrana
obchodného tajomstva alebo verejný záujem. Ani prípadná dohoda zmluvných strán o zachovaní
mlčanlivosti a nesprístupnení informácií nie je dôvodom na neposkytnutie informácií. Dokonca ani
argument, že podnikateľ nesúhlasí so zverejnením zmluvy neobstojí, nakoľko zákon o slobode
8
informácií súhlas podnikateľa na zverejnenie informácie nepotrebuje.
Taktiež nevydanie informácií s dodatkom, že ide o dôverné informácie v zmysle Obchodného
zákonníka, nie je relevantné, pretože toto ustanovenia sa týka iba informácií, ktoré boli poskytnuté pri
9
rokovaní o uzavretí zmluvy, netýka sa to samotného textu zmluvy, ktorá je výsledkom dohody strán.
Podľa ustanovenia § 5a ods. 4 zákona o slobode informácií platí, že „ustanovenia povinne
zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona nesprístupňuje, sa
nezverejňuje, čo znamená, že ak zmluva obsahuje informáciu, ktorá sa netýka nakladania s verejnými
prostriedkami alebo iných skutočností podľa §10 ods. 2 zákona o slobode informácií, a zároveň táto
informácia spĺňa všetky znaky obchodného tajomstva, táto konkrétna informácia sa zo zmluvy vylúči
a zverejní sa zvyšná časť zmluvy.
V zákone o slobode informácií sa nachádzajú neurčité pojmy ako „závažný vplyv na životné
prostredie“ alebo „závažný vplyv na zdravie“. Nakoľko treba pri týchto pojmoch veľkú mieru uváženia,
treba pri týchto pojmoch brať do úvahy ústavné právo na informácie, aby nebol popretý legitímny záujem
verejnosti na sprístupnení informácií. K tejto téme sa vyjadril aj Najvyšší súd SR: „Ak neurčitý právny
pojem vyvoláva problémy pri aplikačnej činnosti správnymi orgánmi, je potrebné postupovať podľa čl.
152 os. 4 ústavy, a v pochybnostiach či tieto informácie sú alebo nie informácie týkajúce sa závažného
vplyvu na zdravie ľudí, vložiť 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
10
právnu normu v súlade s ústavou.“
Pokiaľ sa informácie týkajú rozhodovacej činnosti súdu nemôžu byť na základe infozákona
poskytované. Obmedzenie podľa § 11 ods. 1 písm. d) sa však nevzťahuje napríklad na informácie
o hospodárení súdu alebo o správe súdov, napr. informácie o nákupe technického zariadenia,
personálne záležitosti atď. Obmedzenie by sa nemalo týkať ani rôznych štatistických údajov, alebo
otázok typu - ktorému sudcovi bol pridelený prípad, aká je spisová značka konkrétneho súdneho
konania, kedy a kde sa bude konať pojednávanie, či už je rozhodnutie právoplatné a iné.
Povinná osoba nemôže sprístupnenie informácie odmietnuť iba z dôvodu, že sa požadovaná
informácia stala predmetom rozhodovania súdu, pretože sa jedná informáciu vypovedajúcu o činnosti
povinnej osoby. Na to nemá vplyv, že je ako dôkaz poskytnutá v súdnom spore pre potreby súdu. To
isté sa týka aj informácií týkajúcich sa rozhodovacej činnosti orgánov činných v trestnom konaní – t. j.
policajtov a prokurátorov.
Povinnosť súdov sprístupňovať súdne rozhodnutia na základe zákona o slobode informácií sa
týka všetkých súdnych rozhodnutí, ktoré majú súdy k dispozícii a to aj súdnych rozhodnutí vydaných
pred účinnosťou ustanovenia § 82a ods. 5 zákona o súdoch, t. j. pred 1. januárom 2012.
Podľa ustanovenia § 11 ods. 1 písm. d) sú však orgány činné v trestnom konaní povinné
sprístupňovať informácie o svojich rozhodnutiach. Ide o vyjadrenie princípu prevažujúceho verejného
záujmu. Ustanovenie § 55m ods. 6 zákona o prokuratúre však tiež stanovuje, že prokuratúra môže zo
závažných dôvodov odmietnuť zverejnenie rozhodnutia alebo sprístupnenie rozhodnutia či obžalobného
návrhu. Toto odmietnutie musí odôvodniť, nestačí teda jednoduché konštatovanie.
Sprístupnenie informácií o výsledku kontroly, dozoru alebo dohľadu (napr. protokol alebo zápis,
v ktorom sú zachytené zistené skutočnosti) alebo výsledné rozhodnutie (napr. rozhodnutie o uložení
pokuty za porušenie zákona) nemôže byť na základe ustanovenia § 11 ods. 1 písm. h) odmietnuté.
Nesprístupnené môžu byť iba vtedy, ak by ich sprístupnenie výslovne zakazoval osobitný predpis.
Obmedzenie podľa tohto § sa tiež nevzťahuje na všeobecné, súhrnné alebo štatistické informácie
o kontrolnej činnosti. Taktiež povinnosť osôb zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa
dozvedeli pri výkone kontroly, nie je zákonným dôvodom na nesprístupnenie informácií o výsledku
kontroly alebo o rozhodnutí povinnou osobou.
Pojem „výkon kontroly“ je príliš široký. V praxi sa objavila otázka, či možno sprístupniť
informácie ako doklady, písomnosti, dokumenty, ktoré boli kontrolnému orgánu predložené za účelom
kontroly. Niektoré orgány verejnej moci zastávali názor, že „výkonu kontroly“ v zmysle § 11ods. 1 písm.
h) infozákona sa týkajú aj všetky informácie, ktoré predložil kontrolovaný subjekt a preto sa tieto
8
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informácie nesprístupňujú. Podľa tohto názoru objekt kontroly a výkon kontroly nemožno od seba oddeliť
a treba ich vnímať ako celok, a teda aj informácie, ktoré sú objektom kontroly, sa týkajú výkonu kontroly.
Stoja tu dva protichodné záujmy a to záujem a právo verejnosti na informácie a záujem štátu na
nerušenom priebehu kontroly. Samotným poskytnutím informácií sa nenaruší priebeh kontroly
a verejnosť má možnosť si sama urobiť názor. A taktiež, ak by bola niekde vykonávaná dlho trvajúca
„hĺbková“ kontrola, tak verejnosť by nemala možnosť vykonávať základnú kontrolu nakladania
s verejnými prostriedkami. Utajovanie informácií, ktoré sú objektom kontrolnej činnosti, by bolo
protiústavné. Preto treba zvoliť taký výklad pojmu „týka sa kontroly“, ktorý je ústavne súladný a ktorý
nezabráni verejnosti získať požadované informácie. Tento pojem na účely zákona o slobode informácií
vykladá zužujúco a to tak, že sem spadajú iba informácie o samotnej kontrolnej činnosti kontrolného
orgánu, napr. o spôsobe a priebehu kontroly, o úkonoch počas výkonu kontroly. Nepatria sem samotné
informácie, ktoré sú objektom kontrolnej činnosti.
Ustanovenia § 11 ods. 1 písm. h) zákona o slobode informácií týka výkonu kontroly, dozoru
alebo inšpekcie. Rôzne orgány vykonávajúce kontrolu a dozor (napr. Najvyšší kontrolný úrad) získavajú
pri svojej činnosti informácie dôverného charakteru a nesúvisia priamo s výkonom dozornej, kontrolnej či
inšpekčnej činnosti. Tieto informácie nemožno zverejniť. Orgán sprístupní iba informácie, ktoré súvisia
s jeho úlohami a kompetenciami, napr. informácie o výsledku kontroly.
Znenie ustanovenie § 11 ods. 1 písm. i) je v rozpore s Ústavou SR, nakoľko namiesto utajenia
konkrétnych „citlivých“ informácií, umožňuje utajenie celej dokumentácie, ktorá obsahuje určité „citlivé“
informácie. Kompletné a paušálne utajenie v rozpore s požiadavkou proporcionality pri obmedzovaní
základného práva na informácie, ktorá vyplýva z Ústavy SR. Citlivé informácie je potrebné buď
z dokumentu odstrániť, resp. začierniť.
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
11
by nemusela poskytovať žiadne informácie, 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. Na uváženie si dovolím
predložiť nasledujúce možné riešenia uvádzaných problémov:
ustanovenie § 11 ods. 1 by som doplnila o ustanovenie písmena j) nasledovného znenia: „ak je
žiadosť nezrozumiteľná“.
11
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-

ustanovenie § 7 by som doplnila o odsek 3 nasledovne: „Ak ten istý žiadateľ žiada poskytnúť
informáciu toho istého obsahu, ktorú už raz žiadal, povinná osoba odloží vec bez konania.“
taktiež by som navrhovala zjednotiť lehoty na pracovné dni a to spôsobom, že v každom
ustanovení, kde je lehota uvedená, jednoznačne špecifikovať, že ide o pracovné dni (kvôli
niekedy veľkému množstvu informácií, ktoré žiadatelia požadujú).
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NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI
MARCELA MACOVÁ
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: príspevok rozoberá nový zákon o ochrane osobných údajov. Ďalej sú v ňom podrobne
rozpísané plusy a mínusy nového zákona o ochrane osobných údajov. Záverom je poukázané na
dopady tohto zákona na verejnosť.
Kľúčové slová: osobné údaje, zákon o ochrane osobných údajov, Úrad na ochranu osobných údajov
SR, spracúvanie osobných údajov, poučenie oprávnených osôb, dohľad nad ochranou osobných údajov.
Abstract: the contribution discusses the new Act on Protection of Personal Data. It also analyses in
detail the pros and cons of the new Act on Protection of Personal Data. Finally, it points out the impact of
this law on the public.
Keywords: personal data, Act on Protection of Personal Data, Office for Personal Data Protection of the
Slovak Republic, processing of personal data, instruction of the entitled persons, supervision of the
personal data protection.
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“).
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) sa v niektorých smeroch snažil odbremeniť
prevádzkovateľa ako aj sprostredkovateľa tým, že priniesol jednoznačnejšie vymedzenie niektorých
pojmov, pri ktorých výklade v minulosti dochádzalo k nezrovnalostiam, na druhej strane však priniesol aj
väčšie administratívne zaťaženie pre spoločnosti.
Nový zákon o ochrane osobných údajov pokračuje v pôvodnom zámere starého zákona č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 428/2002 Z.
z.“), ktorý spočíval najmä v poskytnutí ochrany pri spracúvaní osobných údajov FO, teda jednotlivcov v
súlade s vymedzením § 7 a 8 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a súčasne pri dodržiavaní
ústavných práv každého človeka.
2

Nariadenie Európskej únie
V marci 2014 na úrovni Európskej únie (ďalej len „EU“) prešlo prvým čítaním ďalšie Nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady, ktoré bude musieť byť implementované do lokálneho právneho
1
prostredia, čo bude dôvodom pre opätovnú zmenu nového zákona o ochrane osobných údajov .
Z tohto dôvodu, sa prijatie nového zákona o ochrane osobných údajov, ktorý zaviedol vo
viacerých smeroch nové povinnosti pre prevádzkovateľov ako aj sprostredkovateľov, ešte pred
implementáciou spomínaného nariadenia javí ako nie celkom premyslený krok zákonodarcu. Vzhľadom
na to, že tu nový zákon o ochrane osobných údajov bude platiť dovtedy kým sa neprijme nariadenie, čo
má byť v najbližších dvoch rokoch.
Podľa Nariadenie EP a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov):
Jednotná právna úprava v celej EÚ. Nové nariadenie nahradí starú smernicu z roku 1995
implementovanú rozličným spôsobom v jednotlivých členských štátoch, ktorá ponechávala priestor pre
1
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národný folklór. Nariadenie bude priamo vykonateľné a záväzné naprieč celou Európskou úniou a
prevádzkovatelia informačných systémov sa tak nebudú musieť riadiť odlišnými zákonmi v jednotlivých
krajinách, kde podnikajú. Pod jednotnými pravidlami je potrebné vnímať aj sankčné možnosti dozorných
orgánov. Pokuty, ktoré boli v minulosti pre internetových gigantov nezaujímavé sa tak navýšia až na
percentá z celosvetového ročného obratu.
Podnikanie na trhu EÚ = dodržiavanie pravidiel EÚ. Firmy sídliace mimo EÚ budú podľa nového
právneho rámca povinné dodržiavať jednotné pravidlá ochrany osobných údajov EÚ, pokiaľ chcú vstúpiť
na jej trh. Okrem efektívnejšej ochrany osobných údajov 500 miliónov obyvateľov EÚ to prinesie aj
férovejšiu obchodnú súťaž, keď boli domáci podnikatelia viazaní miestnymi pravidlami voči firmám z
krajín s nižšou úrovňou ochrany osobných údajov v obrovskej konkurenčnej nevýhode.
Právo byť zabudnutý. Úplná kontrola nad spracúvanými osobnými údajmi sa dostane do rúk
dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú predmetom spracúvania. Okrem iných práv budú mať
k dispozícii právo požadovať odstránenie svojich osobných údajov z informačných systémov
prevádzkovateľa. Toto právo však nie je absolútne, pokiaľ existujú legitímne dôvody pre ďalšie
uchovávanie spracúvaných osobných údajov.
One-stop-shop. Tento bod prináša dotknutým osobám ako aj prevádzkovateľom úľavu z potreby
komunikovať s viacerými dozornými orgánmi. Dotknutá osoba sa môže so svojou sťažnosťou obrátiť na
ktorýkoľvek dozorný orgán v EÚ vo svojom jazyku. Prevádzkovateľ zase bude konfrontovaný iba
dozorným orgánom, v jurisdikcii ktorého sídli.
3

Novela zákona o ochrane osobných údajov
Parlament v skrátenom konaní schválil novelu zákona o ochrane osobných údajov. Začína
platiť už 15. apríla a mení zákon o ochrane osobných údajov z júla 2013, ktorý zamestnávatelia
pokladajú za byrokratický nezmysel desaťročia. Podľa niektorých odborníkov na Úrade urobili nadprácu
a zákon je vysoko nad štandardom v EU. Navyše, pokuty za porušenie zákona sú vyššie ako v bohatých
štátoch EU. Podľa predstaviteľov slovenských zamestnávateľov je zákon o ochrane osobných údajov,
2
ktorý platí od 1. júla 2013 zle napísaný, zbytočne zaťažuje podnikateľov a zvyšuje ich náklady .
Schválením novely zákona dňa 27. 03. 2014 sa podľa zamestnávateľov úroveň ochrany
osobných údajov dostáva na štandardnú európsku úroveň a zo zákona sa odstraňujú ustanovenia, ktoré
sú nad rámec požiadaviek smerníc EÚ. Za významné pozitívne zmeny považujú zmenu výšky, ako aj
systému ukladania pokút na fakultatívny, vypustenie povinnosti vypracovať bezpečnostnú smernicu,
zmenu registračnej povinnosti administratívneho poplatku na oznamovaciu povinnosť, zníženie
byrokracie, kde sa rozširuje možnosť elektronického plnenia povinností a v neposlednom rade aj
zrušenie povinnosti mať zodpovednú osobu.
3.1

Najdôležitejšie zmeny
Ukladanie pokút a poriadkových pokút za porušenie zákona o ochrane osobných údajov sa má
rozčleniť na fakultatívne a obligatórne, a to v závislosti od jednotlivých typov povinností, ich podstaty a
závažnosti ich porušenia. Úrad už pokuty nebude musieť zo zákona uložiť. Návrhom zákona sa najmä
zmierňujú dopady z hľadiska sankcionovania v prípade porušovania povinností pri spracúvaní osobných
údajov. Súčasne sa navrhuje zníženie horných hraníc jednotlivých pokút a vypustenie priameho
sankcionovania oprávnenej a zodpovednej osoby.
Znížili sa aj likvidačné pokuty. Zamestnávatelia tiež kritizovali inštitút „zodpovednej osoby“
v zákone, ktorá má vo firmách na kontrolu osobných údajov dohliadať. Zodpovednou osobou môže byť
aj štatutárny zástupca spoločnosti. Naďalej však platí, že iba fyzická osoba, ktorá úspešne absolvovala
skúšku na Úrade môže byť poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov. Od 15. apríla
2014 prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb (bez ohľadu na
počet t.j. stačí iba jedna) môže (je na jeho slobodnom rozhodnutí) výkonom dohľadu písomne poveriť
zodpovednú osobu alebo viaceré zodpovedné osoby, ktoré dozerajú na dodržiavanie zákonných
ustanovení pri spracúvaní osobných údajov. Ak prevádzkovateľ nepoverí zodpovednú osobu podľa je
povinný oznámiť Úradu tie informačné systémy, ktoré podľa tohto zákona podliehajú oznamovacej
povinnosti podľa § 34 zákona o ochrane osobných údajov.
2

Zverejnené na http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4895
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Novela ďalej zmenila, že oprávnená osoba už nemusí byť v pracovnom pomere s firmou, ale
oprávnenou osobou môže byť napríklad aj fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť na základe dohody
alebo študent na absolventskej praxi, či iná fyzická osoba. Pri oprávnenej osobe sa tiež znížila
administratívna záťaž, pokiaľ ide o obsah poučenia oprávnenej osoby. Zúžil sa jeho rozsah a už nejde
nad rámec smernice. V tomto prípade bude záležať na Úrade ako sa k tomu postaví, pretože podľa
zákona o ochrane osobných údajov účinného do 15. apríla 2014 zverejnil vzor, ktorý mal 8 strán.
Uvedený vzor vyvolal vlnu nevôle, pretože niektorí zamestnávatelia mali niekoľko tisíc oprávnených
osôb a museli použiť obrovské množstvo papiera, čo je v rozpore s filozofiou vlády, ktorá sa snaží
pristupovať šetrne k prírode. Podľa novely konkrétne nového ustanovenia § 46 ods. 1 písm. u)
zverejňuje na svojom webovom sídle vzory poučení oprávnenej osoby podľa § 21. Novela zákona
navrhuje zmenu vyhotovovania záznamu o poučení oprávnenej osoby a ponecháva na rozhodnutí
prevádzkovateľa tak, aby bol v jeho podmienkach hodnoverne preukázateľný. V praxi to bude
znamenať, že nebude musieť byť iba v listinnej podobe.
Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže podnikateľských subjektov a zjednodušenia spôsobu
prihlasovania informačných systémov sa konanie o registrácii informačných systémov prevádzkovateľa
nahrádza oznamovacou povinnosťou, ktorá nebude podliehať režimu správneho poriadku ani
poplatkovej povinnosti. V prípade určitých informačných systémov bude osobitná registrácia prebiehať
na základe rozhodnutia úradu, ak tento zistí, vzhľadom na povahu spracúvaných osobných údajov
nepostačuje splnenie oznamovacej povinnosti. Pri vyhotovovaní oznámenia podľa § 35 ods. 1 cit.
zákona, oznámení zmeny oznámených údajov a oznámení ukončenia používania informačného
systému elektronickou formou sa od 15. apríla 2014 nevyžaduje zaručený elektronický podpis; od 1.
septembra 2014 možno oznámenie podľa § 35 ods. 1, oznámenie zmeny oznámených údajov
a oznámenie ukončenia používania informačného systému vykonať aj prostredníctvom elektronického
formulára. Úrad zverejní elektronický formulár na svojom webovom sídle. Podľa môjho názoru ide o dosť
nešťastný krok, pretože novinkou je aj to, že ak ide o informačný systém, ktorý podľa § 34 cit. zákona
podlieha oznamovacej povinnosti a oznámenie spĺňa náležitosti podľa § 35 ods. 1 cit. zákona, Úrad
informačnému systému pridelí identifikačné číslo. O splnení oznamovacej povinnosti vydá Úrad na
žiadosť prevádzkovateľa potvrdenie. To znamená ak prevádzkovateľ nedá žiadosť nedostane
potvrdenie a keďže ako je vyššie uvedené nie je potrebný zaručený elektronický podpis podľa môjho
názoru to môže urobiť ktokoľvek za kohokoľvek a nežiadať o potvrdenie a teda sa o tom ten ktorý si
akože oznámil informačný systém nemusí ani dozvedieť.
Ďalšou novinkou je, že Úrad upravil prípady a charakter dokumentovania bezpečnostných
opatrení. Zrušuje sa povinnosť prevádzkovateľa vypracovať bezpečnostnú smernicu s cieľom znížiť
administratívnu záťaž podnikateľských subjektov súvisiacu s ochranou osobných údajov. To je síce
pekné, ale Úrad mi nenapísal čo mám mať vypracované. Stále zostáva, že v prípade ak spracúvam
osobitnú kategóriu osobných údajov na počítači, ktorý je prepojený s verejne prístupnou počítačovou
sieťou musím mať vypracovaný bezpečnostný projekt a ak nemám ani osobitnú kategóriu osobných
údajov a ani informačný systém nie je prepojený s verejne prístupnou počítačovou sieťou tzv. základnú
dokumentáciu. Ako tieto dva dokumenty majú vyzerať mi hovorí vyhláška č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a
dokumentácii bezpečnostných opatrení. Zákon účinný od 15. apríla 2014 a ani predmetná vyhláška mi
však nehovoria akou formou mám prijať primerané technické, organizačné a personálne opatrenia ak
spracúvam osobitnú kategóriu osobných údajov a informačný systém nie je prepojený s verejne
prístupnou počítačovou sieťou alebo ani ak nespracúvam osobitnú kategóriu osobných údajov ale
informačný systém je prepojený s verejne prístupnou počítačovou sieťou.
Záver
Na základe analýzy novely zákona o ochrane osobných údajov by som navrhovala, aby sa
upravili niektoré nejasnosti v zákone ako napríklad skutočnosť, že v prípade ak prevádzkovateľ
spracúva osobné údaje podľa § 10 ods. 3 písm. g) teda bez súhlasu dotknutej osoby ak je spracúvanie
osobných údajov nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo
tretej strany je daný informačný systém povinný vždy oznámiť úradu; úrad môže rozhodnúť, že
informačný systém, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje na základe § 10 ods. 3 písm. g) cit. zákona,
podlieha osobitnej registrácii. V prípade ak informačný systém podlieha oznamovacej povinnosti a
prevádzkovateľ si splnil oznamovaciu povinnosť podľa § 35 ods. 1, je oprávnený začať so spracúvaním
osobných údajov odo dňa oznámenia avšak v prípade, ak informačný systém podlieha osobitnej
registrácii prevádzkovateľ je oprávnený začať spracúvať osobné údaje v informačnom systéme
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prihlásenom na osobitnú registráciu až po doručení potvrdenia o osobitnej registrácii. Daný informačný
systém, by som navrhovala upraviť tak, že by vždy podliehal iba osobitnej registrácii a nie oznamovacej
povinnosti a to z toho dôvodu, že ide napríklad o kamerové systémy, kde prevádzkovatelia nakúpia
monitorovacie zariadenia a následne oznámia informačný systém na úrad a začnú spracúvať osobné
údaje. Úrad však rozhodne, že daný informačný systém podlieha osobitnej registrácii a prevádzkovateľ
musí zastaviť spracúvanie osobných údajov a čakať ako úrad rozhodne. Úrad môže spracúvanie
osobných údajov posúdiť ako rizikové a zakázať spracúvanie osobných údajov v danom informačnom
systéme a prevádzkovateľovi tým vzniknú napr. finančné náklady na monitorovanie zariadenie, ktoré
nemôže používať. Keby informačný systém kde právny základ je § 10 ods. 3 písm. g) cit. zákona
podliehal iba osobitnej registrácii, prevádzkovateľ by zakúpil zariadenia až potom čo by mu úrad schválil
daný informačný systém, teda až od súhlasu úradu, že osobné údaje môže spracúvať.
Ďalej by som zaviedla z dôvodu právnej istoty v prípade plnenia oznamovacej povinnosti
prostredníctvom elektronickej formy nutnosť vyžadovať podpísanie oznámenia zaručeným
elektronickým podpisom. A to z toho dôvodu, že v praxi môže prísť k zneužitiu, ak nie je potrebné, aby
prevádzkovatelia pri oznámení používali zaručený elektronický podpis. V súčasnosti úrad potvrdzuje
splnenie oznamovacej povinnosti iba na žiadosť a niektorí prevádzkovatelia oznamujú informačné
systémy iných prevádzkovateľov bez toho, aby o tom vedeli.
Nakoniec by som dala do pozornosti štatistické informácie ohľadom činnosti Úradu k 6 marcu 2014:

Za rok 2013 Úrad evidoval spolu 2263 otázok verejnosti ohľadom ochrany osobných údajov.

Za rok 2014 k 6. marcu 2014 Úrad eviduje 623 e-mailových otázok a 127 otázok zaslaných
prostredníctvom pošty.

Za rok 2013 úrad vykonal spolu 163 kontrol. Z toho podľa zákona č. 428/2002 Z. z. bolo
vykonaných 61 kontrol, podľa zákona o ochrane osobných údajov Úrad vykonal 102 kontrol, z toho 54
mimoriadnych kontrol na základe podnetov alebo v rámci konania o ochrane osobných údajov.

V roku 2014 Úrad začal 39 kontrol, z toho 13 mimoriadnych kontrol na základe podnetov alebo
v rámci konania o ochrane osobných údajov.

V roku 2013 Úrad vykonal 23 kontrol, ktoré boli ukončené záznamom o kontrole.

V roku 2014 k 6 marcu 2014 Úrad vykonal 3 kontroly, ktoré boli ukončené záznamom o
kontrole.

V roku 2013 Úrad vykonal 138 kontrol, ktoré boli ukončené podpísaním protokolu o kontrole,
alebo podpísaním zápisnice o prerokovaní protokolu o kontrole.

V roku 2014 k 6. marcu 2014 nebola ukončená kontrola podpísaním zápisnice o prerokovaní
protokolu o kontrole.

Úrad má k 6. marcu 2014 začatých 36 kontrol, ktoré neboli ukončené podpísaním záznamu
o kontrole alebo podpísaním zápisnice o prerokovaní protokolu o kontrole.

V roku 2013 Úrad prešetroval 210 podnetov a oznámení dotknutých osôb.

V roku 2013 Úrad právoplatne uložil 10 pokút v celkovej výške 24 860,- EUR. Najvyššia pokuta:
4 000,- EUR, najnižšia pokuta: 1 660,- EUR.

V roku 2014 k 6. marcu 2014 Úrad uložil 2 pokuty v celkovej výške 800,- EUR. Najvyššia
pokuta: 500,- EUR, najnižšia pokuta: 300,- EUR.

V roku 2013 sa skúšok fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby zúčastnilo 1778
žiadateľov, potvrdenie o absolvovaní skúšok získalo 1546 žiadateľov, neúspešných bolo 232 žiadateľov.

V roku 2014 sa k 6. marcu 2014 skúšok fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby
zúčastnilo 1396 žiadateľov, potvrdenie o absolvovaní skúšok získalo 1259 žiadateľov, neúspešných bolo
137 žiadateľov.

K 6. marcu 2014 úrad vydal 890 potvrdení o registrácii informačného systému osobných údajov
a 50 potvrdení o osobitnej registrácii informačného systému osobných údajov.
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VÝVOJ JUDIKATURY K CÍRKEVNÍM PRÁVNICKÝM OSOBÁM A
JEJÍ VÝSLEDKY
Lucia Madleňáková
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Abstrakt: Příspěvek se zabývá vývojem legislativy reagujíce na judikaturu Ústavního soudu. Analyzuje,
zda zákonodárce reagoval dostatečně na nález Ústavního soudu rušící část zákona upravujícího
postavení církví. Zamýšlí se také nad kontinuitou rozhodovací praxe Ústavního soudu a jeho prací
s doktrinálními pojmy evidence, registrace a správní akt. Dochází k tomu, že ani zákonodárce, ani
Ústavní soud nepoužívají uvedené pojmy správně a že vlastně zcela ignorují jejich doktrinální význam.
Lze tak uzavřít, že v tomto případě právní věda nemá jakýkoliv vliv na judikaturu Ústavního soudu.
Kľúčové slová: církev, církevní právnická osoba, evidovaná právnická osoba, Ústavní soud, evidence,
registrace, správní akt
Abstract: The paper deals with the development of legislation responding to the jurisprudence of the
Constitutional Court. It analyzes whether the legislature has responded adequately to the Constitutional
Court canceling the part of the law regulating the status of churches. It deliberates about the continuity of
the practice of the Constitutional Court and its work with doctrinal concepts of file keeping, registration
and administrative act. It happens that neither the legislature nor the Constitutional Court use those
terms correctly and thus they completely ignore the fact of their doctrinal significance. It can thus be
concluded that in this case, science does not have any legal effect on the jurisprudence of the
Constitutional Court.
Key words: church, religious legal person, registered legal person, Constitutional Court, files keeping,
registration, administrative act
1

ÚVOD
V početných polemikách k možnosti vytvářet vlastní právnické osoby, k povinnosti jejich evidence
či registrace, se často vyskytuje mnoho nejasností a nepochopení. Dílem je to způsobeno představami
všech zúčastněných (zejména církví a na druhé straně státu, případně také Ústavního soudu) o tom, jak
by mělo vypadat finální uspořádání mezi státem a církvemi. Zda by toto uspořádání mělo respektovat
velmi silnou autonomii církví, a to s jeho podporou či bez jeho podpory. Debata se tak vzhledem k
zakotvení autonomie církví v čl. 16 Listiny nevede o tom, zda církve autonomní mají být, ale vede se o
tom, v jakém rozsahu má být církvím jejich autonomie garantována. Výrazem autonomie církví je pak
(zejména dle jejich názoru) možnost vybavovat jimi zřizované osoby právní subjektivitou pro právní řád
státu. S ohledem na vztah církví a státu se tato problematika přetaví do otázky, zda stát propůjčí církvím
možnost vybavovat svoje instituce právní subjektivitou. Jak bude dále ukázáno, ačkoliv nedošlo k
zásadnímu posunu ve státní politice, přibližně v období pěti let prodělala právní úprava ohledně
uznávání církevních právnických osob reprezentována v zákoně č. 308/1991 Sb., o svobodě
náboženské víry a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších přepisů (dále jen
„zákon 308“) a následně 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) (dále jen „církZ“) s jeho další novelou kopernikovský obrat. Od liberálního vzniku
církevních právnických osob, známého při vzniku právnických osob vytvářených občanskými sdruženími
k ingerenci státu do jejich vzniku v takové míře, že ani Ústavní soud ji nedokázal vhodně
charakterizovat.
Ráda bych se v tomto příspěvku vyhnula konstatování o větší důležitosti církví nad ostatními
sdruženími. Je však pravdou, že v existenci církví se projevuje jednak právo sdružovat se ve
společenstvích, jednak svoboda náboženství. Právo sdružovat se je však již imanentní součástí svobody
náboženství jako jeden z jejích možných projevů. Jistě nelze církvím upírat jejich tradiční zapojení do
společenského života v zajišťování mnoha činností, které v minulosti nebyl stát sto zajišťovat.
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Monopolizací společenských úkolů pouze pro stát by byla společnost ochuzena o různé způsoby
zajišťování takových úkolů. Navíc v pluralitní společnosti taková monopolizace není docela dobře
možná. Stát není všemocný a je pro něj výhodné přenechat zajištění některých úkolů jiným
poskytovatelům a pouze dozírat na jejich výkon. Na druhé straně mocenské postavení, které církve
tradičně zastávaly, historickým působením ztratily. Nicméně, tato historická role církví ve společnosti je
např. Ústavním soudem tvrzená jako způsobilá je odlišit od fyzických či jiných právnických osob a
připodobnit je k obcím, „které jsou jako celky rovněž neoddělitelné od individuálního práva občana na
sebeurčení, samosprávu.“ Taková konstatace je jistě spíše než právní, hodnotová a dle Ústavního
soudu by se tyto hodnoty měly promítnout do právní úpravy církví. Ne vždy se zákonodárci podařilo
promítnout speciální postavení církví do právní úpravy, když některé požadavky na církve jsou mnohem
přísnější a pro církve, ve srovnání se sdruženími, striktnější.
2

VZNIK PRÁVNICKÝCH OSOB CÍRKVÍ A VÝVOJ JEHO PRÁVNÍ ÚPRAVY
Dle Ústavy je součástí institucionální svobody náboženství oprávnění jednak ustavovat vlastní
orgány a jednak zřizovat řeholní a jiné instituce, a to nezávisle na státních orgánech. Tato nezávislost je
projevem oddělení církví od státu, a bývá označována jako autonomie. Oprávnění zřizovat své orgány a
řeholní či jiné instituce přináleží všem církvím bez ohledu na jejich uznání státem jako právnické osoby.
Na počátku všech polemik o původu právní subjektivity církevních právnických osob je otázka, co je
myšleno tím, že si církve zřizují své instituce nezávisle na státních orgánech. J. Kříž na základě
provedené analýzy, a to zejména na základě systematického výkladu, dospívá k závěru o právní
subjektivitě institucí, které si církve zřizují a to bez ohledu na jejich uznání státem. Vychází totiž z výčtu
organizací, které si církve zřizují. Mezi nimi jsou orgány církví a jiné instituce. Jak J. Kříž říká, „pokud by
zřizování institucí mělo stejný právní charakter jako ustavování orgánů, nemělo by jeho uvedení ve výčtu
žádný význam.“ Navíc prý na právní subjektivitu lze usuzovat ze slovesa zřizovat. Takového
velkorysého výkladu se však zdržel i Ústavní soud ve svém, církvím velmi nakloněném, nálezu ÚS sp.
zn. Pl. ÚS 6/02 ze dne 29. 11. 2002 (dále jen „nález 6/02“), kde opatrně naznačil, že vnitřní normy,
schopné konkurovat právnímu řádu státu, má snad ze své povahy pouze Římskokatolická církev.
Konstatoval-li by Ústavní soud totiž jasně to, co uvádí J. Kříž, nemuselo následně dojít k dalším sporům
o dikci zákona. I sám Ústavní soud totiž uvedl, že základem sporu je posouzení šíře výkladu čl. 16 odst.
2 Listiny základních práv a svobod, tedy „zda zřizování řeholních a jiných církevních institucí je možno
chápat buď restriktivně v tom smyslu, že toto ústavně chráněné právo se vztahuje toliko na
vnitrocírkevní instituce nedisponující samostatnou právní subjektivitou, či zda se naopak - v extenzivním
smyslu - toto ustanovení vztahuje též na instituce s vlastní právní subjektivitou.“
Právní zakotvení možnosti vnímat církevní instituce jako právnické osoby se několikrát změnilo.
Tento vývoj byl velmi zajímavý a pro posouzení formy vzniku právnických osob církví důležitý. Na
následujících řádcích bude proto rozebrán v této souvislosti zákon 308 v návaznosti na novou právní
úpravu učiněnou církZ a jeho následnou změnou.
Podle zákona 308 církve propůjčovaly svým právnickým osobám subjektivitu a Ministerstvo
kultury je pouze evidovalo v rejstříku, který byl neveřejný. Samotná právní úprava však byla skoupá. V §
4 odst. 3 zákon pravil, že církve mohou vytvářet komunity, řády, společnosti a podobná společenství. V
základním dokumentu pak církev musela podle § 13 uvést církevní orgány a útvary, způsob jejich
ustavování a jejich oprávnění. Podle § 19 zákona 308 pak registrující orgán vedl evidenci všech
právnických osob podle tohoto zákona, včetně těch, které odvozují svou právní subjektivitu od církví a
náboženských společností, pokud nepodléhají jiné evidenci či registraci. Církvím však nebyla stanovena
povinnost vzniklé instituce přihlásit k zápisu do tohoto rejstříku. Zákon 308 tak upravoval velmi obdobný
postup, jako tomu bylo u občanských sdružení, kdy vedlejší právnické osoby sdružení byly avizovány ve
stanovách. Nicméně, ze zákona 308 vyplývají ve srovnání se sdružovacím zákonem některé odlišnosti.
Jednak je církvi dána možnost zřizovat orgány a instituce, nicméně ne všechny musí mít právní
subjektivitu, avšak chce-li církev, aby tuto subjektivitu měly, musí být evidovány. Lze tak dovodit, že
církve mohly zřizovat tři typy institucí: instituce podle zvláštních zákonů (například obchodní
společnosti), které pak vznikaly podle těchto předpisů, instituce s právní subjektivitou evidované podle
zákona 308 a instituce bez právní subjektivity, které nebylo nutné nikde evidovat.
Tato právní úprava však byla předmětem diskusí, a to také z toho důvodu, že nedostatečně
chránila právní jistotu třetích osob o existenci subjektu, se kterým vstupovaly do právního vztahu. Celá
situace nemusela vyústit do následně přijatého striktního zákona, pokud by bylo jasně rozlišováno mezi
evidencí a registrací tak, jak je chápána doktrínou. Byla-li by pro nový zákon použita obdobná úprava,
jako úprava uznání odborových organizací, tedy procesem skutečné evidence, dva zdánlivě oproti stojící
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principy, tedy princip autonomie církví a princip právní jistoty osob, by byly velmi jednoduše naplněny.
Pokud by zákonodárce zvolil stejný přístup, jaký obsahoval zákona 308, avšak s povinností přihlásit
nově vzniklý subjekt k zápisu do rejstříku s případně stanovenou sankcí pro případ nesplnění této
povinnosti, byla by zachována politika propůjčení církvím oprávnění vybavovat svoje osoby právní
subjektivitou a třetí osoby by byly dostatečně informovány o tom, které subjekty tuto právní subjektivitu
mají.
Právní úprava právnických osob zřizovaných církvemi obsažená v novém církZ, která byla
posléze napadena v řízení před Ústavním soudem, zakotvovala pojem tzv. církevních právnických osob
jako legislativní zkratku pro „orgán církve a náboženské společnosti nebo řeholní a jinou církevní
instituci založenou v církvi a náboženské společnosti podle jejích vnitřních předpisů za účelem
organizace, vyznávání a šíření náboženské víry“. Tato definice obsažená v § 6 odst. 2 církZ byla
nálezem 6/02 zrušena.
Podle nového zákona vznikaly církevní právnické osoby v procesu evidence, jak to deklaroval §
16 cirkZ. Pro další analýzu bude na místě ocitovat přesné znění ustanovení, které obsahovaly procesní
ustanovení týkající se oné evidence:
§ 16 odst. 3: Návrh podle odstavce 1 podá registrovaná církev a náboženská společnost do 10
dnů ode dne založení církevní právnické osoby. Ministerstvo provede evidenci církevní právnické osoby
zápisem do Rejstříku církevních právnických osob do 5 pracovních dnů ode dne doručení návrhu.
Evidence se provede zápisem ke dni jejího založení v registrované církvi a náboženské společnosti.
§ 16 odst. 4: Nedodrží-li registrovaná církev a náboženská společnost lhůtu uvedenou v odstavci
3, evidence se provede zápisem ke dni doručení návrhu podle odstavce 1 ministerstvu.
§ 16 odst. 5: Neobsahuje-li návrh podle odstavce 1 všechny náležitosti podle odstavce 2,
ministerstvo vyzve nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení návrhu orgán registrované církve
a náboženské společnosti, oprávněný k jeho podání, aby návrh doplnil, popřípadě odstranil nedostatky,
a to ve lhůtě 30 dnů, a upozorní ho, že nebude-li tato lhůta dodržena, řízení o návrhu se zastaví.
Dle výše uvedeného lze dovodit, že církevní právnická osoba vznikla zápisem do rejstříku, pokud
dodala návrh se všemi náležitostmi, případně nedostatečný návrh doplnila či opravila. Odstavec 2
citovaného ustanovení obsahuje náležitosti, které musí mít návrh k evidenci. Náležitosti tam uvedené je
možné rozdělit na takové, u nichž bude pravděpodobná možnost žádat doplnění a u nichž bude
možnost žádat spíše opravu. Tak doklad o jejím založení k tomu příslušným orgánem registrované
církve, její sídlo na území České republiky, její stanovy, pokud existují, označení jejího statutárního
orgánu na území České republiky a osobní údaje členů jejího statutárního orgánu budou náležitosti,
které by mohly v návrhu chybět, změnu údajů by pak ministerstvo mohlo žádat v rámci „odstranění
nedostatků“ v případě vymezení předmětu její činnosti a její název, který se musí lišit od názvu
právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území České republiky nebo která již o evidenci požádala.
Ministerstvo tak dle mého může požadovat po církvi i změnu některých údajů, které jsou uvedeny v
návrhu. Nicméně, tato činnost ministerstva je spíše formálního charakteru, i když posuzování předmětu
činnosti si může vyžádat podrobnější práci ministerstva. V původním znění zákona totiž církevní
právnické osoby mohly vyvíjet pouze činnost spojenou s vyznáváním víry. V tomto řízení zásadně
ministerstvo nevydává rozhodnutí, avšak bez zápisu do rejstříku církevní právnická osoba nevznikne,
zápis je tak poslední podmínkou pro vznik církevní právnické osoby, bez ohledu na to, zda tato osoby
vznikla ex tunc či ex nunc. Proto bylo správné konstatování Ústavního soudu v jeho již zmiňovaném
nálezu, že „mezi evidencí a registrací, tak jak je upravena v napadeném zákoně, neexistuje výraznější
rozdíl.“. Jedná se tak o proces registrační a ne evidenční, jak jej prezentuje zákon. Zcela v souladu s
takovým pojetím je pak možnost zastavení řízení ministerstvem a ne meritorním zamítnutím návrhu. V
úvahu by ještě připadala možnost návrh odmítnout jako další z procesních rozhodnutí, které nezakládá
překážku věci rozhodnuté. Zanesení do registru bylo totiž poslední podmínkou pro vznik právnické
osoby. Na tomto místě nutno upozornit na podstatu ohlašovacího principu (evidence, registrace), kdy
orgán veřejné moci má pouze možnost konstatovat nesplnění zákonem daných podmínek, a to typicky
odmítnutím návrhu. Zamítnutím návrhu však již fakticky činnost zakazuje, což však je oprávnění, které
skýtá režim povolovací (tedy režim, ve kterém je vydáváno povolení jako správní akt). Zastavením řízení
je tak odkazováno na registrační princip, možností zamítnutí návrhu dochází ke vzniku kočkopsa a
posunu k povolovacímu režimu.
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VLIV JUDIKATURY NA POJEM CÍRKEVNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY A NAZÍRÁNÍ NA POVAHU
JEJÍHO VZNIKU
Takový princip se však zdál skupině 21 senátorů protiústavní, stejně tak jako celý církZ, podali
tedy návrh na zrušení uvedeného zákona k Ústavnímu soudu. Ústavní soud vydal o tomto návrhu již
výše zmiňovaný nález 6/02, kterým zrušil pouze některá ustanovení zákona, u nichž dle něj nebylo
možno provést ústavně konformní výklad. Mezi těmito ustanoveními byl i výše zmiňovaný § 16 týkající
se procesu evidence církevních právnických osob.
Ústavní soud se v nálezu 6/02 v souvislosti s účelem církevních právnických osoby přiklonil k
chápání církví jako součásti občanské společnosti a tím jejich účel neredukoval pouze na vyznávání a
šíření víry. Tak uvádí: „Jestliže tedy ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 3/2002 Sb. omezuje právo církve a
náboženské společnosti navrhnout k evidenci církevní právnickou osobu toliko "za účelem organizace,
vyznávání a šíření náboženské víry", je takto restriktivně vymezené pojetí ve zjevném rozporu se
samotným cílem a smyslem církví a náboženských společností a svědčí o jejich zásadním nepochopení,
neboť jejich aktivity se přirozeně neredukují toliko na prezentaci náboženské víry, nýbrž svojí činností
navenek, překračující omezení na pouhý výkon náboženství vyzařují do celé společnosti a představují
tak i nezbytný předpoklad fungování občanské společnosti.“
Na tomto místě pokládám za nutné se zastavit u charakteristiky registrace a evidence tak, jak ji
provedl Ústavní soud ve svém nálezu. Tuto charakteristiku pokládám za nedostatečnou a vyzdvihující
zcela nepodstatná kritéria. Nedostatek definice znaků kategorií, kterými Ústavní soud pak posuzoval
protiústavnost napadených ustanovení, je zarážející a vyskytne se kromě tohoto nálezu ještě velmi ostře
v nálezu ze dne 30. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 2/06. Ústavní soud totiž konstatuje procesy při vzniku
církevních právnických osob bez toho, aby tyto procesy nejdříve charakterizoval a pak provedl analýzu
právní úpravy v souladu s vydefinovanými kritérii. Pak oba nálezy vyznívají v otázkách registrace a
evidence osob církví velmi rozpačitě.
Ústavní soud konkrétně zmínil, že „evidence totiž svojí podstatou (na rozdíl od registrace)
nepředstavuje konstitutivní, nýbrž toliko deklaratorní právní akt. Proto také může být k evidenci
navrhována již ‚založená instituce‘ a účinky evidence se zásadně datují zpětně, tzn. již ke dni založení
církevní právnické osoby registrovanou církví nebo náboženskou společností a nikoliv až ke dni
evidence.“ Dle mého však nelze ani u evidence ani u registrace mluvit o jakýchkoliv deklaratorních či
konstitutivních účincích tohoto aktu. Takové charakteristiky je možné přisuzovat správnímu aktu, ale ne
úkonům, které představují zcela minimální zásah do práv a povinností osob. Totiž základní nejasnost
spatřuji v případě Ústavního soudu v tom, že neodlišuje, na základě čeho právnická osoba v případě
registrace či správního aktu vznikne. Totiž právnická osoba vznikající v režimu registrace vzniká ex lege,
těžko tak můžeme mluvit o tom, že registrace je konstitutivní akt. Stejnou chybu bychom činili, snažili-li
bychom se tvrdit, že kterákoliv jiná podmínka pro vznik právnické osoby je konstitutivní (například
dodání stanov). Připomeňme, že registrace je pouze jednou z podmínek ke vzniku práva. Stejně tak
nelze o evidenci tvrdit, že se jedná o deklaratorní akt, jelikož zde není sporu o tom, že evidovaná osoba
vznikla, proto ani není možné autoritativně prohlašovat, že vznikla. O jejím vzniku není sporu, proto je
také evidence aktem dle části 4. správního řádu a ne správním aktem dle části 2. a 3. správního řádu.
Uvedené nedorozumění na straně Ústavního soudu se pak potvrzuje i dále v textu nálezu, kdy Ústavní
soud uvádí, že „podle přesvědčení Ústavního soudu přímo vyplývá podmíněnost právního vzniku
církevních právnických osob rozhodnutím státu, tzn. de facto jejich registrace, byť v zákoně formálně
označená jako evidence.“ Registrace totiž zásadně není rozhodnutí. S povahou evidence, která je ve
své podstatě registrací, souhlasím, jak uvedeno na jiném místě této práce. Nutno ještě dodat, že
Ústavní soud v nálezu přímo naznačuje zákonodárci, že vhodná úprava vzniku církevních právnických
osob je v režimu „skutečné“ evidence. Lze proto předpokládat, že v návaznosti na tento nález Ústavního
soudu by měl zákonodárce konstruovat pro vznik církevních právnických osob obdobný proces, jaký je
upraven pro vznik odborových organizací, či právnických osob sdružení, tedy obdobný, jaký byl již
upraven v zákoně 308. O tom, zda zákonodárce dostál této výzvě Ústavního soudu, bude pojednáno
dále.
K. Beran se k evidenci a registraci vyjádřil ve svém článku tak, že tento rozdíl je minimální. Já
rozdíl mezi registrací a evidencí vidím také v procesních možnostech orgánu veřejné moci, jak
znemožnit osobě vzniknout. Takový rozdíl tak za minimální rozhodně nepokládám. Totiž, v případě
evidence osoba vznikne již splněním zákonných podmínek a jakýkoliv akt státu nemá na tuto existenci v
první fázi žádný vliv. Neregistruje-li však orgán veřejné moci osobu, taková osoba pro právo nevznikne.
Ve správněprávní rovině se pak tato skutečnost neregistrace projeví jako zásah do práv registrovaného
subjektu a takový subjekt se může proti neregistraci bránit žalobou proti nezákonnému zásahu. V
případě evidence by k takové situaci dojít nemělo, jelikož nezavedení subjektu do evidence se zásadně
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neprojeví v jeho existenci. Samozřejmě, může dojít k situaci, že nezapsání do evidence ve spojení s
jinou skutečností nezákonný zásah do práv subjektu vyvolá. Takovou situaci by bylo možné si představit
ve chvíli, kdy by byla zákonodárcem konstruována povinnost nechat zapsat vzniklý subjekt do rejstříku v
určité stanovené lhůtě. Na základě nedodržení této povinnosti by pak byl subjekt uznán vinným
správním deliktem. V takovém případě by bylo namístě se bránit nápravnými prostředky proti rozhodnutí
o sankci, nicméně, jistě by bylo zásadní skutečností, zda je subjekt v evidenci veden, či ne.
Novelou církZ provedenou zákonem č. 495/2005 Sb. po vydání zmiňovaného nálezu Ústavního
soudu došlo k těmto změnám: pojem církevní právnická osoba byl změněn na pojem evidovaná
právnická osoba, jako evidované právnické osoby pak mohou vznikat i takové, které přímo neslouží k
vyznávání a šíření víry v užším smyslu , tedy účel církevních právnických osob je pojímán šířeji .
Podnikání a jiná výdělečná činnost však může být pouze činností doplňkovou. Došlo také ke zrušení
možnosti utajit informace o statutárních orgánech evidovaných právnických osob. Navíc zákon začal
nepříliš vhodně rozlišovat mezi evidovanými právnickými osobami jako orgány a institucemi církví a na
druhé straně účelovými zařízeními církví. Jak bude dále zřetelné, v počtu náležitostí návrhu bude pro
ministerstvo náročnější proces vzniku účelového zařízení. Prvotním rozlišovacím znakem mezi oběma
právnickými osobami je však účel jejich zřízení. Pro orgány a instituce to má být vyznávání víry a pro
účelové zařízení charitativní činnost. Jak však správně J. Kříž upozorňuje, i na základě nálezu 6/02 lze
dovodit, že charitativní činnost lze mnohdy podřadit pod vyznávání víry, jelikož charitativní činnost je u
mnoha církví součástí jejich náboženského učení. Účelové zařízení tak bude ve vztahu speciality k
orgánu a instituci církve. Ministerstvo by tak vždy mělo návrh na evidenci posoudit podle obsahu a v
případě, že navrhovaná činnost dle ministerstva není charitativní činností, mělo by osobu zaevidovat
jako orgán či instituci, avšak předtím na to navrhovatele výzvou upozornit.
J. Kříž pak uvádí, že novela „podmínila vznik právnických osob jejich konstitutivním zápisem do
příslušného rejstříku.“ Je tomu však skutečně tak? Novela církZ provedená po nálezu 6/02 zaplnila
prázdné místo po zrušeném § 16 církZ, a to v mnohem větším rozsahu. Část zákona, týkající se
církevních právnických osob (teď nazývaných evidované) obsahuje 3 paragrafy týkající se jejich vzniku.
Po novele tak zákon praví v § 15a, že „evidencí podle tohoto zákona se právnické osoby podle písmen
a) a b) stávají právnickými osobami podle tohoto zákona.“ K povaze oné evidence a k porovnání se
zrušenou právní úpravou je opět namístě ocitovat procesní ustanovení zákona:
§ 16 odst. 3: Návrh podle odstavce 1 podá orgán registrované církve (…) do 10 dnů ode dne
založení právnické osoby podle § 15a odst. 1 písm. a). Ministerstvo provede evidenci církevní právnické
osoby zápisem do Rejstříku evidovaných právnických osob do 5 pracovních dnů ode dne doručení
návrhu. Evidence se provede zápisem ke dni jejího založení v registrované církvi a náboženské
společnosti.
§ 16 odst. 4: Nedodrží-li orgán registrované církve (…) lhůtu uvedenou v odstavci 3, evidence se
provede zápisem ke dni doručení návrhu podle odstavce 1 ministerstvu.
§ 16 odst. 5: Neobsahuje-li návrh podle odstavce 1 všechny náležitosti podle odstavce 2,
ministerstvo vyzve nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení návrhu orgán registrované církve
a náboženské společnosti, podle § 10 odst. 3 písm. d), aby návrh doplnil, popřípadě odstranil
nedostatky, a to ve lhůtě 30 dnů, a upozorní ho, že nebude-li tato lhůta dodržena, řízení o návrhu se
zastaví.
§ 16 odst. 6: Nejde-li o právnickou osobu evidovanou podle tohoto zákona, ministerstvo návrh na
evidenci zamítne.
Po letmém přečtení nových formulací lze konstatovat, že na procesu registrace církevních
právnických osob se nezměnilo zcela ničeho, až na tři méně či více závažné drobnosti. První změnou je
formulace předmětu činnosti církevní právnické osoby, kterážto náležitost byla v minulosti vymezena
velmi obecně. Církev tedy musela v návrhu vymezit, jakou činnost bude osoba vykonávat. Dnes, spíše
pro upozornění navrhovatele, je v zákoně specifikována nutnost uvést, jakou prospěšnou,
podnikatelskou a jinou výdělečnou činnost bude osoba vykonávat. O velkou změnu se nejedná, jelikož v
minulosti musela být tato činnost spojena pouze s vyznáváním víry, i když to bylo stanoveno na jiném
místě zákona. Navíc je připojena další náležitost, kterou musí návrh obsahovat, a to způsob jednání
statutárního orgánu. Obě změny jsou nepatrné, když první z nich by bylo možno dovodit výkladem
zákona a druhá změna míří na právní jistotu třetích osob. Poslední změna je však celkem překvapivá a
je otázkou, co zákonodárce k této změně vedlo. Totiž nad rámec stejného procesu registrace, jaký byl
uvedený ve zrušeném § 16, zákon dodává, že ministerstvo může zamítnout návrh v případě, kdy se
nejedná o osobu evidovanou podle tohoto zákona. Pro vyhovění požadavkům kladeným nálezem 6/02
totiž uvedené ustanovení nemá dle mého mnoho významu, navíc je zcela nepochopitelná procesní
forma negativního rozhodnutí. Zcela vyhovující byla úprava ve zrušeném ustanovení, kdy ve všech
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případech nedokonalosti návrhu ministerstvo bylo nuceno vyzvat navrhovatele k odstranění nedostatků
návrhu. Zákonodárce snad chtěl zjednodušit ministerstvu práci při vyzývání navrhovatele na „odstranění
nedostatků“ v případě kdy by snad návrh podal nelegitimovaný navrhovatel. J. Kříž uvádí tři situace, kdy
ministerstvo rozhoduje zamítnutím návrhu: v případě, že návrh podává neregistrovaná církev, je k
evidenci předkládaná osoba, jejímž účelem je primárně podnikatelská činnost anebo se nejedná o typ
osoby, který církev uvedla jako jeden z typů v základním dokumentu. Jednoznačná možnost zamítnutí
návrhu by tak dle mého měla připadat v úvahu pouze v prvním případě, kdy je jasné, že výzvou k
odstranění nedostatků by se nevyřešilo ničeho. V obou dalších dvou případech, jako v jakémkoli dalším
případě, by bylo namístě upozornit navrhovatele na nesrovnalosti v návrhu a dát mu možnost tyto
nesrovnalosti napravit. Navíc, z povahy registračního procesu není jasné, proč by návrh neměl být v
takovém případě odmítnut a ne zamítnut. Meritorně se totiž v procesu registrace zásadně nerozhoduje.
Je tak nasnadě odpověď, že zákonodárci se podařil kočkopes, kterého by mnozí odborníci nazvali sui
generis. Dle mého však na povaze registrace církevní právnické osoby tento dodatek ničeho nemění.
Snad pouze pro ochranu navrhovatele je tato změna vhodná potud, pokud se proti zamítavému
rozhodnutí může bránit rozkladem k ministrovi a následně správní žalobou u soudu.
To byl proces vzniku církevních právnických osob, které jsou orgánem či institucí církve. Nové
znění zákona však počítá se dvěma typy církevních právnických osob, a to orgánem či institucí a dále
tzv. účelovým zařízením církve. Pro účelové zařízení církve však zákon upravuje odlišný proces se
svými novými specifiky.
Proces vzniku účelového zařízení je srovnatelný s procesem pro vznik orgánu či instituce církve
ve formě evidované právnické osoby. Rozdílem jsou pouze náležitosti návrhu, kterými jsou zakládací
listina a stanovy. Ministerstvo má pak 30 dnů k provedení zápisu. I v tomto případě může ministerstvo
zamítnout návrh, pokud je navrhovaná k evidenci (sic!) osoba, která není právnickou osobou. Dle
definičních znaků se opět jedná o proces registrace vedoucí ke vzniku účelového zařízení jako církevní
právnické osoby. Ani J. Křížovi se však při analýze povahy vzniku církevní právnické osoby nepodařilo
zbavit onoho záchytného bodu ve formě konstatace, že „evidence evidované právnické osoby je
postupem státního orgánu sui generis.“ Tomu se však dle mého nutno vyhnout. V případě nové úpravy
vzniku církevních právnických osob se jedná jednoznačně o registraci, kdy o ní není vydáváno
rozhodnutí, povolovací režim tedy může být vyloučen, avšak bez zápisu do rejstříku církevní právnická
osoba nevznikne. Navíc, ministerstvo posuzuje pouze splnění formálních požadavků na návrh a nemělo
by se nikterak pouštět do jakéhokoliv hodnocení návrhu. Zápis do rejstříku je tedy poslední podmínkou
pro vznik církevní právnické osoby. O aktu sui generis zde tak nemusí být ani řeči.
Jednoznačně však lze zhodnotit, že nová právní úprava zásadně nevyhovuje požadavkům na
vznik církevních právnických osob tak, jak je formuloval Ústavní soud v nálezu 6/02. Pak je zcela
nepochopitelné tvrzení Ústavního soudu v později vydaném nálezu ze dne 30. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS
2/06, že se neodchyluje od svého názoru projeveného v nálezu 6/02. Není divu, že k tomuto nálezu
připojilo svá odlišná stanoviska hned 7 soudců z 15ti rozhodujících. Je však otázkou, nakolik ústavně
konformní je současná situace vzniku církevních právnických osob, i když ji Ústavní soud za takovou
považuje.
Již úvod nálezu 2/06 naznačuje, že není něco v pořádku s tvrzením Ústavního soudu o tom, že
se od nálezu 6/02 neodchyluje, když tvrdí: „Vzhledem k normativní změně ve vymezení ‚evidovaných
právnických osob‘ (jak bude v dalším popsána) se oproti původnímu hodnocení (v nálezu sp. zn. Pl. ÚS
6/02) kontextuálně posouvá i dříve vyjádřená argumentace pojmy ‚registrace‘ a ‚evidence‘, jež nemusí již
stát v ostré kontrapozici. Lze v obecné rovině předeslat, že konkrétní ‚evidence‘, byť i opticky
‚konstitutivní‘, svými podmínkami nejenže nemusí mít veškeré znaky ‚registrace‘, nýbrž je způsobilá se
spíše blížit ‚deklaraci‘, zejména respektuje-li vznik právnické osoby již k datu zřízení a jestliže musí být
provedena v zákonem stanoveném čase vždy, splní-li navrhovatel objektivně rozumné formální
podmínky.“ Popravdě, jak bylo výše uvedené, „normativní změna“ v úpravě vzniku církevních
právnických osob je tak nepatrná, resp. spíše posouvá normativní úpravu k větší restrikci, že jen stěží
lze konstatovat její kontextuální posun k deklaraci. Takové tvrzení je skutečně zarážející již na počátku
veškeré argumentace Ústavního soudu. Navíc, Ústavním soudem nejsou předeslána žádná kritéria,
podle kterých bude Ústavní soud hodnotit, zda se jedná o evidenci, či registraci a zda tak registrace „má
veškeré znaky“ registrace. Z nálezu však snad lze dovodit tato kritéria, rozhodná pro posouzení
rozdílnosti registrace a evidence, která však v konečném důsledku pro Ústavní soud nejsou příliš
závazná. Jsou jimi:
1. nárokovost – „Kritérium ‚nárokovosti‘ zápisu lze tedy mít v případě právnických osob
evidovaných podle zákona za splněné.“;
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2. „deklaratornost“ – „Prvek evidenčního režimu je zakotven pro osoby evidované podle § 15a
odst. 1 písm. a) zákona tím, že se evidence – zásadně – provede zápisem ke dni jejího založení v
registrované církvi a náboženské společnosti (§ 16 odst. 3 zákona), čímž se posiluje i znak
‚deklaratornosti‘ zápisu.“;
3. „spojení se zákonnou lhůtou“.
To jsou zdá se zásadně všechny znaky, které dle Ústavního soudu má evidence splňovat.
Zmatenost v pojmech pak lze zcela jasně vidět v tvrzení Ústavního soudu, že: „Jestliže tyto znaky platí
zejména (tím spíše) ve vztahu k osobám evidovaným podle § 15a odst. 1 písm. b) zákona, pak lze mít
za to, že jejich ‚evidence‘ obstojí i s patrnými rysy ‚registračními‘, spojuje-li se okamžik právního vzniku
právnické osoby zřejmě až se zápisem (srov. § 16a odst. 8). Ani zde ale nejde o ‚konstitutivnost‘ v
pravém slova smyslu, neboť právní existence není spojena s rozhodnutím (povolením) veřejnoprávního
orgánu, nýbrž s faktickým úkonem (zápisem) ohledně subjektu logicky již založeného, jehož provedení
je při splnění formálních zákonných podmínek nárokem navrhovatele a je svázáno se zákonem
stanovenou lhůtou (…).“ Je však otázkou, co míní Ústavní soud evidencí s rysy registrace. Chtěl tím
Ústavní soud snad naznačit, že se jedná o evidenci sui generis? Jinak řečeno, se soud vyhnul
jednoznačnému konstatování o povaze vzniku církevní právnické osoby. Jediné, co nelze Ústavnímu
soudu v novém složení upřít, je že upozornil na absurditu charakteristiky evidence či registrace jako
deklaratorních či konstitutivních aktů (i když tyto charakteristiky jinde sám používá a pokládá je za
rozhodné znaky pro určení povahy vzniku právnické osoby!). Chce se zvolat: a jaký nepravý slova smysl
může konstitutivnost mít? Zcela bez důležitosti je pak kritérium „spojení se zákonnou lhůtou“, jelikož i
vydání správního aktu je mnohdy spojeno se zákonnou lhůtou, to však ještě z takového aktu nedělá akt
evidence.
4

ZÁVER
Změnu v nazírání na přiměřenost zásahu do autonomie církví znovu zakotvením registračního
principu Ústavní soud odůvodňuje rozšířením účelu, pro který mohou být církevní právnické osoby
registrovány. Odhlédnouc od faktu, že nález spíše než na minulé stanovisko většiny odkazuje v
mnohém na odlišné stanovisko (pouze dvou soudců a nijak zásadní) k tomuto rozhodnutí, dle mého
nelze z nálezu 6/02 dovodit záměr Ústavního soudu zpřísnit proces vzniku církevních právnických osob
pro případ, že jejich účel bude dle požadavku Ústavního soudu rozšířen. Naopak, mám za to, že
požadavkem Ústavního soudu vyjádřeným v nálezu 6/02 bylo jednak rozšířit účel vzniku církevní
právnické osoby a jednak zmírnit nároky na její vznik jako právnické osoby.
Kroutíce hlavou nad tím, jak může změna hodnot ústavního orgánu zasáhnout do kvality
argumentace v jeho rozhodnutích, lze vyvodit následující závěry: závěr Ústavního soudu o povaze
vzniku církevních právnických osob v režimu „evidence s prvky registrace s konstitutivními následky ne v
pravém slova smyslu“ je nicneříkající s ohledem na absenci jakýchkoliv relevantních kritérií pro samotné
posouzení tohoto procesu. Setrvávám tak na výše řečeném o povaze vzniku církevních právnických
osob v režimu registračním, který nepředstavuje zásadní zásah do autonomie církví v případě, kdy stát
deklaruje, že církvím nepropůjčil možnost vybavovat svoje orgány právní subjektivitou.
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K RIZIKŮM VÝVOJE ZMĚN NÁZORŮ PRÁVNÍ VĚDY – KONKRÉTNÍ
PŘÍKLAD
Jan Malast
Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta
Abstrakt: Příspěvek se zabývá jedním z příkladů situací, kdy názor soudní judikatury nejprve odpovídal
doktrinálnímu pohledu na výklad a použití relativně nového právního institutu, ale následná změna
teoretického náhledu na danou věc tento soulad následně ukončila. Tato změna značně oslabila právní
jistotu použití daného předpisu. V příspěvku proto jsou zdůrazněny historické okolnosti a příčiny vzniku
této nejistoty, stejně jako možné důsledky (zejména negativní), které s sebou dynamika měnících se
výkladů práva může přinášet.
Klíčová slova: soudní judikatura, komentářová literatura, změna výkladu práva
Abstract: This paper addresses one of the examples of situations where the view of the courts at first
matches the doctrinal point of view on the interpretation of relatively new legal institution, but subsequent
change of this theoretical view on the matter ceased this consistency. This change considerably
weakened the legal certainty of the using the regulation. In this paper, therefore, the historical
circumstances and causes of this uncertainty are highlighted, as well as the possible consequences
(mostly negative) that come with the dynamics of the changing interpretations of the law will be
mentioned.
Key words: case law, commentaries, changes of the legal interpretation
1

ÚVOD
Úvodem je možno uvést výrok, jehož podstata velmi podstatně ovlivňuje příčinu, cíl i obsah
tohoto textu: „Zákon je lidské dílo, a v důsledku toho není jeho jazykové vyjádření prosto některých
1
nejasností nebo chyb.“ Jinými slovy řečeno, právní normy budou dokonalé tehdy, až budou dokonalí ti,
kdo je tvoří (na což si zřejmě ještě nějakou dobu počkáme). Již klasik praví, že errare humanum est, z
čehož logicky vyplývá, že ani chyb v textu právních předpisů se není a zřejmě nikdy nebude možné
zcela vyvarovat.
Nedostatky písemně vyjádřeného práva je možno kompenzovat více způsoby. Mezi ty
nejzákladnější bezpochyby patří různé interpretační metody snažící se nalézt význam, smysl, podstatu a
účel daného právního regulativu, stejně tak nelze zapomínat na myšlenkový a teoretický základ, s nímž
k právním předpisům přistupuje právní věda.
V ideální, tím však nikoliv nemožné, situaci jsou oba tyto proudy ve vzájemném souladu, kdy
interpret práva, zpravidla v podobě orgánu veřejné moci, typicky soudu, sdílí na konkrétní otázku pohled
s právní vědou. Situace však ani zdaleka není vždy jen ideální a nelze tak vyloučit, že náhled právní
vědy na určitý problém bude odlišný od toho, k čemu dospívá jurisprudence.
Právě na tuto situaci a na některá z rizik, která z ní vyplývají, se na pozadí interpretačního
problému s konkrétním ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále
také jen „SŘ“) pokusí zaměřit následující stručný příspěvek.
2

„NOVÝ“ SPRÁVNÍ ŘÁD
Zákon č. 500/2004 Sb., který bývá ještě pořád označován za „nový“ správní řád, nahradil s
účinností k 1. lednu 2006 úpravu zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, která bezmála po čtyři
desetiletí představovala klíčový procesní předpis pro naši veřejnou správu.
Ve srovnání se „starým“ správním řádem je nová úprava podstatně rozsáhlejší. Původních cca
85 poměrně stručných ustanovení bylo nahrazeno 184 paragrafy čítajícími někdy i více než 10 odstavců.
S trochou zjednodušení lze oba předpisy porovnat také tak, že zatímco správní řád z 60. let čítal

1

Eliáš, K., in Eliáš, K., Havel, B., Bezouška, P., Šustrová, D.: Občanské právo pro každého. Pohledem
(nejen) tvůrců nového občanského zákoníku, Wolters Kluwer, Praha, 2013, str. 31.
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přibližně 15 stran v běžném textovém PC editoru, správní řád nového tisíciletí ve stejném formátu
zabere takových stran bezmála 50.
S určitou dávkou přijatelného zjednodušení je možno identifikovat dva základní důvody, které
zákonodárce vedly k nárůstu právní úpravy. Prvním důvodem je nepochybně to, že nový správní řád
není pouze předpisem upravujícím správní řízení (všimněme si i jeho odlišného názvu ve srovnání s
původní úpravou), ale vytváří základní procesní předpoklady i pro některé další veřejnoprávní formy
činnosti veřejné správy (veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy či jiné úkony, zde
demonstrativně označované jako vyjádření, osvědčení či sdělení).
Tento první důvod by však sám o sobě nestačil, a to už jen proto, že tyto další formy činnosti
veřejné správy představují pouze cca 20-25% obsahu správního řádu, což značí, že i bez nich by byla
nová úprava výrazně rozsáhlejší než ta předchozí. Je tedy nutno zmínit i druhý faktor, který vedl k
„nabobtnání“ této úpravy a tím je snaha o zpřesnění a zkvalitnění zákona tak, aby se pokud možno
eliminovalo co nejvíce výkladových problémů, mezer v zákoně, neřešených otázek atd.
3

PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ
Této posledně zmíněné potřeby si byl zákonodárce vědom i ve vztahu k institutu, o němž hodlá
pojednávat tento text a jímž je přezkumné řízení. O něm se v důvodové zprávě k vládnímu návrhu
správního řádu uvádí, že „Právní institut přezkumu rozhodnutí mimo odvolací řízení je ve správním řádu
2
upraven natolik stručně, že dochází k nežádoucím odchylkám v praxi jednotlivých resortů.“
Přezkumné řízení – ve staré úpravě označované jako přezkum rozhodnutí mimo odvolací řízení –
je dozorčí prostředek umožňující přezkum pravomocného správního rozhodnutí z hlediska legality a jeho
3
případné zrušení či změnu (zpravidla) nadřízeným správním orgánem. Nejde tedy o mimořádný
4
opravný prostředek , neboť jeho iniciace (podnícení) není omezena pouze na účastníky řízení, v němž
bylo problematické rozhodnutí vydáno, ale může být provedena v zásadě kýmkoliv. O použití tohoto
nástroje však vždy rozhoduje výlučně sám správní orgán na základě zásady oficiality. Zároveň jde o
nástroj, jehož prostřednictvím lze „podezřelé“ rozhodnutí přezkoumávat výlučně z hlediska zákonnosti a
pouze tehdy, jde-li o rozhodnutí, které již nabylo právní moci, případně bylo předběžně vykonatelné.
Rozhodnutí, které je v rámci přezkumného řízení shledáno jako vydané v rozporu s právními předpisy,
příslušný správní orgán buď zruší (případně zároveň s navrácením příslušnému správnímu orgánu,
který jej vydal) anebo sám změní.
Právní úprava přezkumného řízení si pak z důvodů již výše uvedených kladla za cíl být nejen
komplexnější, ale také jednoznačnější co do své interpretace. Nový správní řád proto přezkumné řízení
5
upravuje výrazně podrobněji a obsáhleji, než jak to činila předchozí právní úprava. Není tomu přitom jen
z důvodu zmíněné snahy o úplnost a bezrozpornost úpravy, jak o nich již byla řeč, ale také proto, že
nový správní řád do tohoto dozorčího nástroje přinesl i některé dosud neznámé pojmové novoty, o nichž
se zmíníme vzápětí.
4

MERITUM PROBLÉMU…
Podstata problému, jemuž se zde chceme věnovat, je výsledkem kombinace dvou novinek, které
správní řád přinesl. Tou první je zavedení lhůt pro zahájení přezkumného řízení, resp. pro vydání
usnesení o jeho zahájení. Ustanovení § 96 odst. 1 SŘ ve vztahu k tomu uvádí, že „Usnesení o zahájení
přezkumného řízení lze vydat nejdéle do 2 měsíců ode dne, kdy se příslušný správní orgán o důvodu
zahájení přezkumného řízení dozvěděl, nejpozději však do 1 roku od právní moci rozhodnutí ve věci.“
Pro vydání tohoto usnesení, jímž se přezkumné řízení zahajuje, tak zákon stanoví nutnost splnění jak
subjektivní, tak objektivní lhůty.
S ničím takovým předchozí úprava nepočítala. Ta pracovala pouze se lhůtou pro provedení
(dokončení) přezkumu, lépe řečeno pro zrušení či změnu napadeného rozhodnutí. Tuto lhůtu i nový
správní řád stále obsahuje, byť původní 3 roky jsou zde nově zkráceny na 15 měsíců, do nichž je třeba
meritorní rozhodnutí v přezkumném řízení vydat (§ 97 odst. 2 SŘ).
2

Sněmovní tisk č. 201, IV. volební období Poslanecké sněmovny, str. 89.
Blíže viz například Vopálka, V., in Hendrych, D. a kol.: Správní právo, obecná část, C. H. Beck, Praha,
2012, str. 395, 396.
4
Viz také například Kolman, P.: K povaze a zařazení přezkumného řízení v rámci systematiky správního
řízení. Právní rozhledy, č. 6/2012, str. 220-222.
5
Tento rozdíl není ani tak patrný při pouhém mechanickém sečtení ustanovení věnovaných tomuto
institutu (čtyři paragrafy starého správního řádu ve srovnání se šesti ustanoveními nového správního
řádu), diametrálně odlišný je však rozsah těchto paragrafů.
3
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Druhou novinkou, již nový správní řád přinesl, je pak možnost provedení tzv. zkráceného
přezkumného řízení. Ve smyslu jeho ustanovení § 98 je tak možno přezkumné řízení koncentrovat do
jediného úkonu, jímž je samotné zrušení či změna rozhodnutí vydaného v rozporu s právními předpisy,
a to za předpokladu, že porušení práva je zjevné ze spisu, jsou splněny ostatní podmínky pro
přezkumné řízení a není zapotřebí vysvětlení účastníků (přičemž dokazování se neprovádí).
Problém, na který reaguje tento text, pak vzniká kombinací obou těchto nových faktorů a spočívá
v nejasnosti ohledně uplatnění časových lhůt v případě zkráceného přezkumného řízení. Zdá se být
vcelku bezrozporné (ačkoliv si ukážeme, že někteří autoři zpochybňují i to), že na zkrácené přezkumné
řízení se uplatní lhůta 15 měsíců, v níž je třeba rozhodnutí v přezkumném řízení vydat. Zde není žádný
zjevný důvod, který by uplatnění této podmínky bránil.
Pochybnosti ale mohou být – a jsou – ohledně toho, nakolik je možno uplatnit pro zkrácené
přezkumné řízení i lhůty uvedené v § 96 odst. 1 SŘ. Nelze totiž ignorovat zjevný fakt, že tyto lhůty jsou
explicitně určeny pro vydání „usnesení o zahájení přezkumného řízení“. Tento úkon se však ve
zkráceném přezkumném řízení nevydává, neboť v tomto případě je prvním (a zároveň posledním)
úkonem správního orgánu již samotné meritorní přezkumné rozhodnutí (§ 98 SŘ in fine).
5

…A MOŽNOSTI JEHO ŘEŠENÍ
Řešení tohoto problému je nepochybně úkolem správní vědy, resp. právní doktríny na jedné
straně a soudní judikatury coby vykladače správních předpisů na straně druhé. S trochou zjednodušení
je možno identifikovat dvě základní etapy náhledu obou těchto právních sfér na daný problém a to podle
toho, nakolik si obě zmíněné juristické „oblasti“ na jeho řešení rozuměly či naopak nerozuměly.
5.1

Období 2004-2009
Jedním z prvních (ne-li úplně prvním), kdo na tento problém reagoval, byl J. Vedral ve svém
komentáři ke správnímu řádu, jež vydalo nakladatelství Bova Polygon v Praze v roce 2006, tedy
v prvním roce účinnosti tohoto procesního předpisu. Je třeba zdůraznit, že Vedralův komentář není další
z mnoha „příruček“, které se v polovině minulé dekády objevovaly jako pomůcky k práci s novým
správním řádem pracovníkům ve veřejné správě, advokátům či například studentům právnických fakult.
Jde o odborně plnohodnotné a vysoce fundované dílo sepsané nejen s důkladnou znalostí věci, ale také
s hlubokým teoretickým vhledem do dané problematiky. Tomu koneckonců odpovídá i rozsah komentáře
čítajícího více než 1000 stran, který dosud v této materii nebyl překonán (jiným autorem).
V tomto komentáři se uvádí, že „…zkrácené přezkumné řízení se nezahajuje usnesením podle §
96 odst. 1, neboť prvním úkonem je vydání rozhodnutí podle § 97 odst. 3. Toto rozhodnutí je třeba vydat
ve lhůtě stanovené v § 97 odst. 2, tj. do uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí ve věci
(vzhledem k tomu, že prvním úkonem je ve zkráceném přezkumném řízení vydání rozhodnutí,
6
jednoroční lhůta pro vydání usnesení o zahájení řízení podle § 96 odst. 1 se neuplatní).“ Autor se tak
sice nevyjadřuje k oběma lhůtám obsaženým v ustanovení § 96 odst. 1 SŘ, jimiž je vázáno vydání
usnesení o zahájení přezkumného řízení, z logiky věci lze však dovodit, že citovaný závěr – tj. že tato
lhůta se pro potřeby zkráceného přezkumného řízení neuplatní – je zjevně možno aplikovat na obě dvě.
Druhým odborně respektovaným a praxí hojně používaným, je komentář správního řádu z pera
autorského kolektivu L. Jemelky, K. Pondělíčkové a D. Bohadla. Ten v nakladatelství C. H. Beck v Praze
poprvé vyšel v roce 2008 a v tomto prvním vydání se meritu naší otázky dotkl spíše nepřímo. Autoři zde
uvádějí pouze tolik, že „Prvním úkonem v přezkumném řízení je vydání rozhodnutí podle § 97 odst. 3,
7
správní orgán tak nezahajuje zkrácené přezkumné řízení usnesením podle § 96 odst. 1.“ K otázce
ohledně uplatnění lhůt k zahájení zkráceného přezkumného řízení se tak sice nevyjadřují, přinejmenším
nepřímo však dochází ke stejnému závěru, jako Dr. Vedral, tj. k jejich neaplikovatelnosti.
Již o rok později nicméně vychází druhé vydání tohoto komentáře, ve kterém se autorský kolektiv
ke zde rozebírané otázce již vyjadřuje explicitně. Konstatuje, že „Pro vydání rozhodnutí ve zkráceném
přezkumném řízení potom neplatí jednoroční prekluzivní lhůta stanovená v § 96 odst. 1, ale
patnáctiměsíční lhůta stanovená v § 97 odst. 2, neboť prvním úkonem, kterým je zároveň zahájeno
8
přezkumné řízení, je vydání rozhodnutí podle § 97 odst. 3.“ Podobně jako Dr. Vedral ani zde autoři
výslovně neřeší dvouměsíční subjektivní lhůtu, nicméně z kontextu je opět možno dovodit, že vylučují-li

6

Vedral, J.: Správní řád, komentář, Bova Polygon, Praha, 2006, str. 590.
Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, D.: Správní řád, komentář, C. H. Beck, Praha, 2008, str. 336,
337.
8
Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, D.: Správní řád, komentář, C. H. Beck, Praha, 2009, str. 372.
7
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použití lhůty objektivní, nepočítají ani s uplatněním lhůty subjektivní (která je na první jmenované do
značné míry závislá).
5.2

Období 2010-2014
Názorovou jednotu do značné míry znenadání narušil názor poradního sboru ministra vnitra ke
správnímu řádu. Toto sice neformální, nicméně respektované kolegium, které se vyjadřuje k ad hoc
otázkám a problémům, jež aplikace správního řádu v praxi přináší, ve svém závěru č. 89 ze dne 26. 3.
2010 totiž dospělo k závěru diametrálně odlišnému od těch výše uvedených. Poradní sbor totiž
konstatoval, že „V případě zkráceného přezkumného řízení podle § 98 správního řádu je třeba v souladu
s ustanovením § 96 odst. 1 správního řádu vydat rozhodnutí do 2 měsíců ode dne, kdy se příslušný
správní orgán o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, nejpozději však do 1 roku od právní
9
moci rozhodnutí ve věci.“ Poradní sbor vyšel – zjednodušeně řečeno – z toho, že hovoří-li se v § 96
odst. 1 SŘ o „usnesení o zahájení“, je třeba toto ustanovení vykládat tak, že jde o obecný způsob
zahájení přezkumného řízení a je tedy nutno jej aplikovat i pro potřeby přezkumného řízení zkráceného,
které je pouze „typem“ přezkumného řízení jako takového. Odůvodnění tohoto závěru není ani nijak
zvlášť podrobné (na rozdíl od celé řady jiných), ale i v důsledku toho bohužel ani příliš přesvědčivé.
Protože však cílem tohoto pojednání je upozornit na tento názorový nesoulad, nikoliv jej rozřešit,
nebudeme se jím zde detailněji zabývat.
Ne nepodstatný je však způsob, jakým se s tímto názorovým odklonem vypořádala druhá ze
sledovaných právních sfér, tedy soudní judikatura. V této době se již ke správním soudům dostávaly
10
případy reagující na novou úpravu správního procesu a lze k ní tak vysledovat i první rozhodnutí.
Nejvyšší správní soud ČR se k názoru poradního sboru nepřiklonil a ještě na konci roku 2010 judikoval,
že „Zákonná ustanovení hovoří o tom, že prvním úkonem správního orgánu je vydání rozhodnutí dle §
97 odst. 3. Jediná limitující lhůta pro vydání takového rozhodnutí je stanovena na 15 měsíců ode dne
uplynutí právní moci ve věci v § 97 odst. 2, která byla v příslušném případě změny rozhodnutí dodržena.
11
Pro zkrácené přezkumné řízení se lhůta požadovaná v § 96 odst. 1 správního řádu neuplatní.“
Tímto rozsudkem Nejvyšší správní soud do značné míry započal svou v zásadě konstantní
judikaturu. Ke stejnému závěru totiž dospěl i na jaře 2011, kdy – opíraje se mimo jiné i o výše citovaný
Vedralův komentář – uvedl, že „K námitce prekluze odkazuje Nejvyšší správní soud na dikci § 96 odst. 1
správního řádu, podle nějž „usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat nejdéle do 2 měsíců ode
dne, kdy se příslušný správní orgán o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl.“ Je tedy patrné,
že uvedené ustanovení nelze z povahy věci aplikovat v případě rozhodování ve zkráceném
přezkumném řízení, neboť zde se řízení žádným usnesením nezahajuje, prvním úkonem správního
orgánu je vydání rozhodnutí. Právní jistota účastníků správního řízení je zde chráněna toliko prekluzivní
lhůtou stanovenou v § 96 [zde správně § 97 – opraveno autorem] odst. 2 citovaného zákona, dle
kterého „rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode
12
dne právní moci rozhodnutí ve věci.“ K obdobnému výkladu srov. též Vedral, J., cit. dílo, s. 590.“
V témže roce (2011) pak tatáž soudní instance stihla stejný závěr dovodit ještě (přinejmenším)
v jednom případě, kdy uvedla, že „Vzhledem k tomu, že se ve zkráceném přezkumném řízení usnesení
13
o zahájení přezkumného řízení nevydává, lhůta podle § 96 odst. 1 správního řádu se neuplatní.“ A
v neposlední řadě tento názorový proud také potvrdil i výše zmíněný autorský kolektiv, který ve třetím
vydání svého komentáře i přes zmínku o odlišném názoru poradního sboru (bohužel bez podrobnějšího
vypořádání se s ním) setrval na svém původním stanovisku – „Pro vydání rozhodnutí ve zkráceném
přezkumném řízení potom neplatí jednoroční prekluzivní lhůta stanovená v § 96 odst. 1, ale
patnáctiměsíční lhůta stanovená v § 97 odst. 2, neboť prvním úkonem, kterým je zároveň zahájeno
přezkumné řízení, je vydání rozhodnutí podle § 97 odst. 3. Odlišný názor zastává poradní sbor ministra

9

Závěr č. 89/2010 poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 3. 2010. Zdroj:
http://www.mvcr.cz/soubor/zaver-89-lhuty-ve-zkracenem-prezkumnem-rizeni-pdf.aspx.
10
Zde citované rozsudky nemají ambice být kompletním seznamem všech rozhodnutí, ve kterých se
Nejvyšší správní soud vyjádřil k předmětné problematice. Jsou zde ale uvedeny všechny, které se pro
potřeby zpracování tohoto příspěvku podařilo nalézt vyhledávačem na webových stránkách Nejvyššího
správního soudu (www.nssoud.cz).
11
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2010, sp. zn. 1 As 68/2010.
12
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 3. 2011, sp. zn. 1 As 8/2011.
13
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2011, sp. zn. 1 As 10/2011.
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vnitra ve svém závěru č. 89, dle něhož jednoroční prekluzivní lhůta platí i pro vydání rozhodnutí ve
14
zkráceném přezkumném řízení.“
Názor poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu však našel významného zastánce v J.
Vedralovi, který v roce 2012 přišel s druhým, rozšířeným vydáním svého obsáhlého komentáře, ve
kterém autor provedl výrazný názorový obrat. Ve vztahu ke zkrácenému přezkumnému řízení totiž
tentokrát dospěl k závěru, že toto „…se nezahajuje usnesením podle § 96 odst. 1, neboť prvním úkonem
je vydání rozhodnutí podle § 97 odst. 3. I toto rozhodnutí je třeba vydat ve lhůtách stanovených v § 96
odst. 1, tzn. v subjektivní dvouměsíční lhůtě ode dne, kdy se příslušný správní orgán o důvodu zahájení
přezkumného řízení dozvěděl, nejpozději však v objektivní lhůtě do 1 roku od právní moci
přezkoumávaného rozhodnutí. Ustanovení § 97 odst. 2 na lhůtu pro vydání rozhodnutí ve zkráceném
přezkumném řízení nelze použít, neboť by tím došlo k paradoxní situaci, kdy by po uplynutí jednoho
roku od právní moci rozhodnutí nebylo sice možné přezkumné řízení zahájit podle § 96 odst. 1, bylo by
však možné ještě po dobu dalších tří měsíců vydat rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení.
Ustanovení o lhůtě podle § 97 odst. 2 se proto vztahuje jen na přezkumné řízení zahájené usnesením
15
podle § 96 odst. 1.“ Vedral se zde tedy nejen že přiklonil k závěru poradního sboru ministra vnitra a
odchýlil se nejen od svého původního stanoviska, ale i od již vcelku konstantní judikatury Nejvyššího
správního soudu, ale také formuloval závěr o neaplikovatelnosti 15 měsíční lhůty pro vydání meritorního
rozhodnutí v přezkumném řízení (§ 97 odst. 2 SŘ), v čemž evidentně vybočuje ze všech dosavadních
názorových stanovisek k této otázce.
Opět platí, že cílem tohoto stručného příspěvku není hledat argumenty pro nebo proti
aplikovatelnosti těchto lhůt na zkrácené přezkumné řízení, jako především upozornit na nesoulad mezi
názorem představitelů právní doktríny a soudní judikaturou. Proto je třeba se spíše zajímat o to, jak na
názorový posun v jednom z nejrespektovanějších komentářů ke správnímu řádu zareagovala soudní
judikatura (která jej nezřídka i sama cituje a opírá se o něj).
Lapidárně lze konstatovat, že prakticky nijak. Ještě na sklonku roku, v němž bylo publikováno
druhé vydání Vedralova komentáře, setrvává Nejvyšší správní soud na svém dosavadním postoji. Hned
ve dvou rozsudcích vydaných v jednom dni totiž judikuje, že „Zkrácené přezkumné řízení upravené v §
98 správního řádu se na rozdíl od „klasického“ přezkumného řízení nezahajuje vydáním usnesení podle
§ 96 odst. 1 správního řádu. Lhůty podle posledně uvedeného ustanovení se proto ve zkráceném řízení
neuplatní. Prvním úkonem je zde až samotné rozhodnutí ve věci, které je třeba v souladu s § 97 odst. 2
16
správního řádu vydat do patnácti měsíců od právní moci přezkoumávaného rozhodnutí.“ Nejen že se
Nejvyšší správní soud nijak nevypořádává s odlišnými názory poradního sboru ministra vnitra či autora
respektovaného komentáře (nutno zdůraznit, že nic takového samozřejmě činit nemusí), ale odklání se
jak od jimi tvrzené nezbytnosti dodržení lhůt podle § 96 odst. 1 SŘ určených k vydání usnesení o
zahájení přezkumného řízení, tak explicitně také od Vedralem tvrzené neaplikovatelnosti § 97 odst. 2
SŘ upravujícího prekluzivní 15 měsíční lhůty k vydání meritorního rozhodnutí v přezkumném řízení.
Nejvyšší správní soud pak ve svém názorovém postoji setrval i v loňském roce, kdy na jeho
sklonku dovodil – byť spíše jako jakési obiter dictum, – že „Ministerstvo [ve zkráceném přezkumném
řízení – doplněno autorem] rozhodlo po 12 měsících, patnáctiměsíční lhůta podle § 97 odst. 2 spr. ř.
17
byla zachována a nebyly splněny podmínky pro zastavení řízení.“ Taktéž pak na tomto stanovisku
setrval i autorský kolektiv citovaného komentáře ke správnímu řádu, jehož čtvrté, již podstatně
rozšířené, vydání v loňském roce vyšlo a které opakovaně uvádí, že „Pro vydání rozhodnutí ve
zkráceném přezkumném řízení potom neplatí jednoroční prekluzivní lhůta stanovená v § 96 odst. 1, ale
patnáctiměsíční lhůta stanovená v § 97 odst. 2, neboť prvním úkonem, kterým je zároveň zahájeno
přezkumné řízení, je vydání rozhodnutí podle § 97 odst. 3. Odlišný názor zastává poradní sbor ministra
vnitra ve svém závěru č. 89, dle něhož jednoroční prekluzivní lhůta platí i pro vydání rozhodnutí ve
18
zkráceném přezkumném řízení.“

14

Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, D.: Správní řád, komentář, C. H. Beck, Praha, 2011, str. 405.
Vedral, J.: Správní řád, komentář, Bova Polygon, Praha, 2012, str. 852, 853.
16
Rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11. 2012, sp. zn. 8 As 57/2010 a sp. zn. 8 As
58/2010.
17
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2013, sp. zn. 8 As 87/2012.
18
Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, D.: Správní řád, komentář, C. H. Beck, Praha, 2013, str. 468.
15
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6

ZÁVĚR
V odpovědi na otázku položenou v úvodu tohoto příspěvku tak existuje zjevný nesoulad mezi
částí právní vědy (Vedralův komentář) i právní praxe (připustíme-li zařazení poradního sboru ministra
vnitra do této kategorie) na jedné straně a soudní judikaturou na straně druhé.
Čistě kvantitativně by bylo možno jednoduše dovodit, že „většina má pravdu“ a dál se problémem
nezabývat. Nelze však podle našeho názoru ignorovat renomé a dobré jméno, o kterých je nutno hovořit
v případě obou pramenů odlišných názorových postojů. Vedralův komentář nade vši pochybnost
představuje špičku odborné literatury věnované výkladu správního řádu. Podobně pak poradní sbor
ministra vnitra (jakkoliv jeho složení není veřejné, v rámci zainteresované veřejnosti existuje alespoň
rámcová povědomost o jeho složení) a jeho závěry jsou považovány za široce respektované vodítko pro
použití správního řádu.
Cílem této statě tak ani v nejmenším není zpochybnit expertní reputaci obou původců stanovisek
odlišných od soudní judikatury a ostatní komentářové literatury, jakkoliv jejich názor není souladný se
závěry autora tohoto textu. Záměrem tohoto příspěvku bylo upozornit na existující nesoulad těchto
názorů a případně iniciovat další odbornou diskusi, která by mohla vést k jeho odstranění.
Nesoulad soudní judikatury a pohledu části právní vědy je zde totiž o to zajímavější, že to, co je
rozkolísané, není (poněkud překvapivě) judikatura, jíž tento nedostatek doktrína nezřídka vyčítá, ale
právě jurisprudence. To však bohužel i přes konstantní rozhodování správních soudů snižuje právní
jistotu adresátů právního předpisu (zde správního řádu), protože lze soudit, že je snadnější vyhledat
výkladovou pomůcku v komentáři k zákonu než v obsáhlé administrativní judikatuře. V neposlední řadě
může být zajímavou i otázka dalšího vývoje této názorové dichotomie, tj. zda tato bude pokračovat a
případně se i rozšiřovat, anebo zda postupně dojde k jejímu útlumu a příklonu jedné strany k pojetí
strany druhé. Na samostatnou úvahu by pak také mohlo být, kdo by se v této věci měl přizpůsobit
komu… Ale to již nechme na jiná pojednání.
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POUŽITIE ANALÓGIE V SLOVENSKEJ PRÁVNEJ ÚPRAVE
SPRÁVNEHO TRESTANIA1
Michal Maslen
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Abstrakt: Právna veda v súčasnosti vychádza z toho, že analógia slúži k preklenutiu medzier v práve.
Podstata analógie spočíva všeobecne v tom, že norma je použitá na skutkovou podstatu, zákonom
jasne neriešenú, a to za určitých ustanovených podmienok. Oblasť správneho trestania však musí za
každých okolností ovládať zásada zákonnosti, ktorá vyžaduje jasnosť, zrozumiteľnosť a určitosť
vyjadrenia predpokladov a znakov vzniku administratívnoprávnej zodpovednosti. Príspevok analyzuje
mieru a možnosť použitia analógie v slovenskej právnej úprave správneho trestania.
Kľúčové slová: správny delikt, sankcia, trest, Listina, Dohovor, analógia
Abstract: Jurisprudence currently assumes that the analogy is meant to bridge the gaps in the law. The
essence of analogy lies generally in that the norm is applied to the set of elements; the law does not
clearly solve and under certain specified conditions. However the field of administrative punishment
must always rule the principle of legality, which requires clarity, certainty and intelligibility of expression
of prerequisites and character necessary to form the administrative liability. The paper analyzes the
extent and the possibility of the analogy use in Slovak legislation on administrative punishment.
Key words: administrative offense, sanction, punishment, Charter, Convention, analogy
1

ÚVOD
Inštitút analógie v aplikačnej praxi vystihuje porovnanie angloamerického a kontinentálneho
právneho systému. Angloamerický právny systém zdôrazňuje úlohu sudcov. Poukazuje na to, že žiadna
sústava príkazov a zákazov nemôže komplexne postihovať všetky situácie, a preto sú sudcovia
vybavení oprávnením, aby riešili nové a závažné situácie. Naproti tomu v kontinentálnom právnom
systéme súdy nemôžu tvoriť právo. Avšak na druhej strane nemôžu sa dopustiť odmietnutia
spravodlivosti. Medzerovitosť práva preto podľa niektorých predstaviteľov právnej vedy vyžaduje
použitie analógie. Táto metóda má reagovať na prípady, v ktorých zákon „mlčí“ a určitú situáciu
neupravuje. Výklad je založený na podobnosti. Ak teda zákon mlčí, treba hľadať obdobnú úpravu. Tento
2
postup však nie je možné zvoliť, ak medzera v práve nie je relevantná pre rozhodnutie prípadu.
Analógia v angloamerickom právnom systéme demonštruje vzťah dvoch paralelných situácii,
v rámci ktorého rozhodnutie situácie prvej odôvodňuje vydanie obdobného rozhodnutia v druhej situácii.
Inštitút analógie v tomto právnom systéme poukazuje na používanie precedensov. Ak súd chce použiť
analógiu, nasleduje precedens. Opozitom tohto inštitútu je metóda „rozlišovania“. Rozlišovanie vyjadruje
existenciu dvoch situácii - vo svojej podstate odlišných - ktoré nevedú k totožnému výsledku. Analógia
a rozlišovanie sú dva najdôležitejšie myšlienkové nástroje, ktoré prispeli k postupnému vývoju systému
„common law“. Obidve metódy pomáhajú nachádzať a uvádzať pravidlá vytvárajúce precedensy.
Angloamerický právny systém zdôrazňuje tri kroky pri používaní analógie. V prvom rade, problém, ktorý
sa súd snaží vyriešiť musí byť totožný s precedensom. Po druhé, súd – alebo orgán aplikácie práva –
musí identifikovať rozhodujúce znaky precedensu. Právna náuka ani súdna judikatúra však nevyžaduje
na použitie analógie úplnú zhodu znakov precedensu a riešeného problému. Orgán aplikácie práva pri
1

Tento referát bol vyhotovený v rámci grantu VEGA (č. 1/0092/13) "Princípy administratívnoprávnej
zodpovednosti – právna úprava a právna prax ".
2
K tomu bližšie pozri: Mates, P.: Analogie ve Správním právu. (dostupne na:
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2
F%2Fwww.mvcr.cz%2Fsoubor%2Fspravni-pravo-6-11w-matespdf.aspx&ei=r6lCU7KLHcak4gTD7IGIDg&usg=AFQjCNEcZLnDbVlFPZgn40jvoS4_0hRm7g&bvm=bv.64
125504,d.bGE, 7. 4. 2014, 15:38 hod.)
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použití analógii sleduje existenciu znakov, ktoré považoval súd tvoriaci precedens za rozhodné.
Posledným krokom je porovnanie rozhodných znakov precedensu a riešeného problému. Pri riešení
problému zohľadňuje orgán aplikácie práva aj odôvodnenie precedensu. Táto požiadavka však
automaticky neznamená úplne prevzatie odôvodnenia precedensu, pretože ani precedens – rovnako
ako právne normy – nedokáže postihnúť všetky spoločenské vzťahy a situácie, ktoré vznikajú v rámci
3
ich realizácie. Záver, ku ktorému orgán aplikácie práva dospeje, musí byť logický a prijateľný.
O analógii hovorí právna veda a súdna judikatúra vždy tam, kde sa na určitú situáciu – priamo
právnym predpisom neupravenú použije ustanovenie určitého právneho predpisu, ktoré na ňu priamo
nedopadá, ale ktoré je svojimi obsahom najbližšie. Podmienkou použitia analógie je preto medzera
v zákone, ktorú treba vyplniť. Analógiou rozumie súdna judikatúra použitie právnej normy na určitú
skutkovú situáciu, aj keď dispozícia použitej normy uvedenú situáciu nezahŕňa pod vlastnú pôsobnosť.
Pokiaľ použitá právna norma patrí do toho istého právneho predpisu, hovoríme o analógii legis (analógii
zákona). Napríklad Občiansky zákonník v § 611 priamo ustanovuje, že sa ustanovenia kúpnej zmluvy
primerane (analogicky) použijú i na zmluvu zámennú. Pokiaľ sa však právna norma nenachádza v tom
istom právne predpise a treba použiť iný právny predpis toho istého, príbuzného, alebo aj odlišného
4
odvetvia, ide o analógiu iuris.
Právna veda nie je axiomatická, ale argumentačná. Poznávanie práva a právnych inštitútov
nevychádza z axióm, ale je výsledkom argumentácie pri výbere z viacerých možných riešení. Cestou
k poznaniu argumentov je interpretácia. Analógia je jednou z metód logického výkladu, čiže výkladom na
základe podobnosti. Právna veda však vyjadruje názor, že použitie analógie iuris nie je v skutočnosti
analógiou, ale použitím všeobecných právnych zásad, t. j. rozhodnutím na základe rozumného právneho
uváženia. Skutočnou analógiou je len analógia legis. Použitie analógie však má svoje hranice. Nie je
prípustné v trestnom práve – pokiaľ ide o vymedzenie skutkovej podstaty trestného činu a o ustanovenie
trestnej sadzby. Analógia nie je prípustná ani tam, kde zákon ukladá nejaké povinnosti – ako napríklad
dane. Rovnako vylučuje aplikáciu analógie právna veda aj tam, kde právna úprava vyčítava skutkové
podstaty taxatívnym spôsobom. Naopak uplatňuje sa vtedy, ak zákon podáva príkladmý výpočet
5
niečoho.
O analógiu napríklad by napríklad nemohlo ísť za účinnosti zákona č. 140/1961 Zb. Trestný
zákon, a to v prípade trvajúcich deliktov, pretože tento predpis - ešte v roku 2005 - neupravoval inštitút
trvajúceho trestného činu. Pretože takáto kategória trestného činu v roku 2005 neexistovala, nemohlo ísť
o existenciu medzier v oblasti právnej úpravy správneho trestania. Súdna judikatúra teda odlišovala
skutočnosti, na ktoré v tej dobe poukazovala právna nauka z oblasti trestného a správneho práva, od
6
skutočností – absencie zákonného vymedzenia trvajúceho trestného činu.
Rovnako súdna judikatúra zdôrazňuje, že inštitút analógie sa pri aplikácii práva využíva v
prípadoch, ak určitý spoločenský vzťah nie je upravený konkrétnym ustanovením príslušného zákona,
resp. iného právneho predpisu (analogia legis), resp. ak existuje spoločenský vzťah, na ktorý nepamätá
7
právna norma, ktorá by ho regulovala (analogia iuris).
Na druhej strane ale súdy v kontinentálnej Európe netvoria právo. Analógiu zákona využívajú na
prenesenie zákonného hodnotiaceho meradla na zákonom (alebo iným právnym predpisom)
neupravenú právnu otázku na základe podobnosti. Posúdenie, resp. výklad, či v danom prípade ide o
takú otázku, ktorá môže byť predmetom analógie zákona, ako aj prípadné použitie analógie zákona
(podobného právneho predpisu na podobný vecný stav), a rozhodnutie na základe jej použitia patrí
8
zásadne do právomoci všeobecného súdu. Právne závery všeobecných súdov obsiahnuté v
rozhodnutiach vo veci samej preto nemajú charakter precedensu, ktorý by ostatných sudcov
rozhodujúcich v obdobných veciach zaväzoval rozhodnúť identicky. Napriek tomu ale protichodné
právne závery vyslovené v analogických prípadoch neprispievajú k naplneniu hlavného účelu princípu
právnej istoty ani k dôvere v spravodlivé súdne konanie. Súdna judikatúra tak vyslovuje záver, že
analógia nie je prostriedkom tvorby práva, ale metódou logického výkladu. Rozhodnutie založene na
3

Neumann, R. K. Jr. : Legal reasoning and legal writing. Structure, strategy and style. New York : Aspen
Publishers. 2005. s. 165 – 166.
4
Porovnaj: Knapp, V.: Teorie práva, 1. vydání. Praha. C.H. Beck, 1995, s.172, Harvánek, J. a kol.:
Právní teorie, IURIDICA BRUNENSIA, 1995, s. 202 a násl.
5
Knapp, V. : Teorie práva. Praha : C. H. Beck. 1995. s. 172 – 173.
6
K tomu bližšie pozri: Rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zo dňa 1. Marca 2006,
sp. zn. 2As 21/2005.
7
K tomu bližšie pozri: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. II. ÚS 317/09.
8
K tomu bližšie pozri: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. II. ÚS 122/03
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9

analógii musí preto mať oporu v zásadách tvoriacich obsah právneho štátu. Tento názor odvodzuje
10
súdna judikatúra z rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej ako „Súd“) Beian v. Rumunsko.
V danom prípade zaujal Súd stanovisko, že rozdielna judikatúra v skutkovo rovnakých, prípadne
podobných veciach je prirodzenou súčasťou vnútroštátneho súdneho systému (v zásade každého
súdneho systému, ktorý nie je založený na precedensoch ako prameňoch práva). K rozdielnej judikatúre
prirodzene dochádza aj na úrovni najvyššej súdnej inštancie. Z hľadiska princípu právnej istoty je ale
dôležité, aby najvyššia súdna inštancia pôsobila ako regulátor konfliktov judikatúry a aby uplatňovala
mechanizmus, ktorý zjednotí rozdielne právne názory súdov v skutkovo rovnakých alebo podobných
veciach.
2

OBDOBNOSŤ POSUDZOVANEJ SITUÁCIE
Rovnaké závery potvrdzuje aj slovenská ústavná judikatúra. Podľa článku 13 ods. 3 Ústavy
Slovenskej republiky i podľa článku 4 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd zákonné obmedzenia
základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky.
Tento ústavný princíp však verejná moc nerešpektuje v prípade, ak napríklad od určitého momentu
favorizuje skupinu osôb, pričom inej skupine osôb s obdobným právnym postavením ukladá povinnosti
11
a obmedzenia, ktoré favorizovanú skupinu subjektov nepostihujú. Ústavná judikatúra preto interpretuje
a uplatňuje všetky ústavné záruky o rovnosti v organickej väzbe. Táto skutočnosť platí predovšetkým o
tých ustanoveniach Ústavy Slovenskej republiky, ktoré sú formulované vo všeobecnej podobe, keďže
predstavujú základné východisko uplatnenia princípu rovnosti v konkrétnom prípade, resp. v konkrétnej
12
situácii. Čl. 12 ods. 1 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky predstavuje vyjadrenie ústavného princípu
rovnosti v najvšeobecnejšej podobe, ktoré garantuje rovnosť v jej prirodzenoprávnom poňatí. Ľudia sa
rodia rovní a sú rovní v zmysle svojej fyzickej existencie. Takto všeobecne ponímaná rovnosť si ale
vyžaduje konkretizáciu pre jednotlivé skupiny subjektov práva, konkrétne právne prípady a právne
13
situácie. Čl. 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky je všeobecným pravidlom o rovnosti, ktoré
predstavuje všeobecnú konkretizáciu prvej vety čl. 12 ods. 1 ústavy, pretože prostredníctvom neho sa
prirodzenoprávne poňatie rovnosti posúva do roviny právnej. Na tomto mieste Ústava Slovenskej
republiky podľa súdnej judikatúry zabezpečuje všeobecnú ochranu pred odlišným zaobchádzaním a vo
svojej podstate vyjadruje rovnosť všetkých ľudí pred zákonom. Čl. 12 ods. 1 prvú vetu Ústavy
Slovenskej republiky preto nesmie verejná moc vykladať a realizovať izolovane, t. j. minimálne bez
spojenia s čl. 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktoré je jeho všeobecným pozitívno-právnym
vyjadrením formulujúcim vo vzťahu ku všetkým orgánom verejnej moci konkrétny právne relevantný
zákaz, a to zákaz diskriminácie. Čl. 13 ods. 3 ústavy vo všeobecnej rovine vyjadruje požiadavku princípu
rovnosti ako jednu z kľúčových materiálnych podmienok obmedzenia všetkých základných práv a
slobôd. Pri skúmaní otázky, či v konkrétnom prípade, resp. v konkrétnej situácii súvisiacej s
uplatňovaním základných práv alebo slobôd došlo k porušeniu ústavného princípu rovnosti pred
zákonom, treba najprv preskúmať to, či pri obmedzovaní niektorého základného práva alebo slobody
rešpektovala verejná moc príkaz vyjadrený v čl. 13 ods. 3 ústavy, podľa ktorého zákonné
obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú
14
ustanovené podmienky. Ústavná norma, podľa ktorej "zákonné obmedzenia ústavných práv a slobôd
musia platiť rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky", zaväzuje zákonodarcu
na jej rešpektovanie pri prijímaní zákona a ďalej všetky subjekty verejnej správy, aby v rámci svojej
rozhodovacej, resp. aplikačnej praxe dôsledne postupovali v súlade s ňou. Preto zákon môže obsahovať
9

K tomu bližšie pozri: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. IV. ÚS 49/06; Nález
Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. III. ÚS 300/06.
10
K tomu bližšie pozri: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Beian proti Rumunsku,
sťažnosť č. 30658/05, zo dňa zo 6. decembra 2007.
11
K tomu bližšie pozri: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. Pl. ÚS 9/93, zo dňa 14. Júla
1994.
12
„Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné,
nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.“
13
„Základné práva a slobody sa zaručujú 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. Nikoho
nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.“
14
K tomu bližšie pozri: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 16/08 zo 7. Mája
2008.
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iba také obmedzenia, ktoré sa rovnako vzťahujú na všetky individuálne (konkrétne) prípady, ktoré sú
15
druhovo rovnaké.
3

OBDOBNOSŤ
ZÁRUK
TRESTNOPRÁVNEHO
A ADMINISTRATÍVNOPRÁVNEHO
POSTIHU
Platnosť ústavnoprávnych záruk trestnoprávneho postihu vzťahujú správne súdy na Slovensku
a v Českej republike aj na oblasť správneho trestania. Vychádzajú pri tom z judikatúry Súdu, ktorý
všeobecne odvodzuje, že práva zaručené Dohovorom o ochrane ľudských práv v konaniach o trestných
obvineniach platia nielen v konaniach o činoch patriacich podľa právnych poriadkov zmluvných štátov
medzi trestné činy, ale aj pre činy, ktoré orgány zmluvných strán posudzujú ako priestupky alebo iné
16
správne delikty, pokiaľ majú tieto delikty trestnoprávnu povahu. V procese skúmania trestnoprávnej
17
povahy deliktov vychádzajú správne súdy z tzv. „Engel Kritérií“. Čo sa týka posúdenia povahy
správneho deliktu, musí zákon alebo iný právny predpis chrániť všeobecný a nie čiastkový záujem. Pre
naplnenie tohto kritéria postačuje zaradenie deliktov zákonodarcom do oblasti správneho práva. Pokiaľ
ide o povahu a prísnosť sankcie, podľa bežného zmyslu pojmu vo všeobecnosti pod trestné právo
spadajú činy, za ktoré ich páchateľom hrozia tresty určené predovšetkým k tomu, aby vyvolali
odradzujúci účinok, a ktoré obvykle spočívajú v opatreniach ako zbavenie slobody a v pokutách.
Výnimku tvoria zásahy, ktoré svojou povahou, trvaním alebo spôsobom výkonu nemôžu spôsobiť
výraznú ujmu na právach obvineného. Napríklad následky v podobe hornej hranice správnej pokuty
ustanovenej právnym predpisom na sumu 16.596,- Eur alebo na sumu 500.000,- Kč, preto nie sú podľa
ustáleného právneho názoru správnych súdov zanedbateľné a smerujú okrem iného k tomu, aby
18
prípadných páchateľov odradili od opakovania zákonom zakázaného konania.
Správne súdy sa teda na základe judikatúry Súdu snažia aplikovať ústavnú zásadu rovnosti pred
zákonom aj na správne delikty trestnoprávnej povahy. Porušenie zásady rovnosti v právach má
charakter porušenia základného ústavného práva iba vtedy, ak je spojené zároveň s porušením aj iného
základného práva. Podstatu uplatňovania analógie v oblasti správneho trestania spájajú súdy
s ústavnou zásadou rovnosti pred zákonom. Meradlom je preto trestnoprávna povaha správneho deliktu
odvodená na základe judikatúry Súdu. Ak napríklad Ústava Slovenskej republiky nepripúšťa zákonné
obmedzenie určitého Ústavou zaručeného práva pri trestných činoch, nemôže verejná moc, resp. orgán
verejnej správy odňať realizáciu uvedeného práva adresátovi verejnej moci ani v rámci úpravy
19
správnych deliktov.
Príkladom analogickej aplikácie záruk trestnoprávneho postihu je oblasť zodpovednosti za iné
správne delikty podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o prírody a krajiny podľa § 91. Toto ustanovenie
vyjadruje čiastkovú úpravu vyvodzovania zodpovednosti za správne delikty na úseku ochrany prírody
a krajiny. Právna úprava tejto zákona č. 543/2002 Z. z. výslovne nepremieta viaceré garancie čl. 50
Ústavy Slovenskej republiky, a to predovšetkým - princíp prezumpcie neviny; právo na prípravu
obhajoby; právo na obhajobu; právo odoprieť výpoveď; princíp nie dvakrát v tej istej veci.
Páchateľmi iných správnych deliktov podľa zákona č. 543/2002 Z. z. sú právnické osoby
a podnikatelia, ktorých zodpovednosť konštruuje právna úprava na objektívnom princípe, teda ako
zodpovednosť za následok. Princíp prezumpcie neviny sa tradične spája s verejnoprávnymi deliktami
vybudovanými na princípe individuálnej subjektívnej zodpovednosti. Na druhej strane bremeno dôkazu
spočíva v konaniach o verejnoprávnych deliktoch na vykonávateľoch verejnej moci. Ak teda proces
vyvodzovania verejnej zodpovednosti zahŕňa dokázanie viny, môžeme hovoriť všeobecnej použiteľnosti
tejto záruky aj v oblasti správneho trestania. Napokon § 91 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. ukladá
orgánu verejnej správy povinnosť zohľadniť zákonom ustanovené podmienky pre uloženie sankcie.
Orgán verejnej správy teda všetky okolnosti spáchania iného správneho deliktu musí subjektu dokázať
a nemôže ich predpokladať. S problémom použitia princípu prezumpcie neviny na právnické osoby sa
15

K tomu bližšie pozri: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. Pl. ÚS 36/95, zo dňa 3.
Apríla 1996.
16
K tomu pozri: rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zo dňa 16. 2. 2005, sp. zn. A
6/2003 - 44.
17
„Engel kritéria“ pomenoval Súd v prípade Engel a spol. proti Holandsku, rozsudok Európskeho súdu
pre ľudské práva zo dňa 8. 6. 1976, sťažnosti č. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 a 5370/72.
18
K tomu pozri: rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zo dňa 11. 1. 2012, sp. zn. 1As
125/2011.
19
K tomu bližšie pozri: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 14/98, zo dňa 22. Júna
1999.
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20

momentálne snaží vyrovnať napr. Ruská federácia. Výslovne sa o tomto princípe nevyjadruje napr. ani
21
írska Ústava, čo vyplýva najmä z princípu riadneho výkonu práv. Uvedené pravidlo považujú írske
22
súdy za základný prvok práva na spravodlivý súdny proces, ktorý požíva ústavnú ochranu.
Uvedenú záruku vyjadruje aj čl. 7 Odporúčania výboru ministrov Rady Európy č. (91) 1
23
o správnych sankciách.
Pre vykonávateľa verejnej správy uvedené znamená, že je povinný
nadovšetko odstrániť pochybnosť, že sa zodpovednosť zakladajúceho konania dopustil práve ten, kto
24
má byť postihnutý. Pokiaľ existuje aspoň určitá opodstatnená pochybnosť, že sa uvedeného konania
25
dopustil niekto iný než obvinený zo správneho deliktu, nemožno ho za tento delikt postihnúť.
Nasledujúca skupina práv podľa čl. 50 Ústavy Slovenskej republiky zahŕňa právo na prípravu
obhajoby, právo na obhajobu a právo odoprieť výpoveď. Uvedenú skupinu záruk garantuje aj čl. 6 ods. 1
Odporúčania Výboru ministrov Rady Európy č. (91) 1 o správnych sankciách, ktorý vychádza z úpravy
Rezolúcie Výboru ministrov Rady Európy č. (77) 31 o ochrane jednotlivca vo vzťahu k správnym
26
aktom. Za porušenie práv obvineného zo správneho deliktu správne súdy napr. považujú situáciu, ak
orgán verejnej správy vydá rozhodnutie o sankcii na základe výpovedí svedkov svedčiacich
27
v neprospech obvineného. Na druhej strane však aktuálna súdna judikatúra nepovažuje za porušenie
práva na prípravu obhajoby a práva na riadne dokazovanie, ak obvinenému zo správneho deliktu nebola
počas správneho konania sprístupnená listina, avšak bola mu k dispozícii počas súdneho prieskumu
28
rozhodnutia. Daný dôkaz však nesmie byť podstatný pre určenie vzniku zodpovednosti subjektu.
Naopak, ak znakom objektívnej stránky správneho deliktu na úseku ochrany lesov je tiež
následok – ohrozenie alebo poškodenie lesa – tak musí byť predmetom dokazovania. Podľa názoru
Najvyššieho správneho súdu Českej republiky preto nie je možné automaticky považovať určité konanie
samo o sebe za správny delikt bez ďalšieho skúmania následku. Na vyvodenie zodpovednosti musí
orgán verejnej moci subjektu dokázať aj vznik následku, ktorý zákon sankcionuje. A to preto, aby
odpovedal na otázku, či sa vôbec jedná o delikt. Výlučne zo samotného, aj keď dokázaného konania
29
subjektu, nemôže orgán verejnej moci odvodzovať spáchanie správneho deliktu.
Podobná situácia vznikne, ak rozhodnutie neobsahuje odôvodnenie, ako orgán ochrany prírody
dospel k zisteniam o počte poškodených stromov a k určeniam konkrétnych poškodených stromov.
30
Takýto výrok rozhodnutia orgánu verejnej správy potom nemá oporu v administratívnom spise.

20

K tomu bližšie pozri: Features of bringing the administrative responsibility of organizations and their
officials
(dostupné
na:
http://yqyq.net/57421Osobennosti_privlecheniya_k_administrativnoiy_otvetstvennosti_organizaciiy_i_ih_dolzhnostnyh_lic.htm
l, 29.7.2012, 15:13 hod.)
21
Z angl. „by due course of law“ – princíp riadneho výkonu práv garantuje adresátom verejnej moci
zákaz odňatia zákonných práv a vyjadruje požiadavku súladu všetkých zákonov zo základnými právnymi
zásadami.
22
K tomu bližšie pozri: Martin, J. : The status of the presumption of innocence in Irish criminal law.
(dostupné na:
www.dit.ie/socialscienceslaw/media/ditsocialscienceslaw/JM%2520presumption%2520of%2520Innocen
ce.doc, 29.7.2012, 15:29 hpd.)
23
Bremeno dôkazu spočíva na správnom orgáne
24
K tomu bližšie pozri: rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zo dňa 20. 9. 2006, sp.
zn. 5As 1/2006
25
K tomu bližšie pozri: rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zo dňa 9. 11. 2007, sp.
zn. 2As 40/2007
26
Vo vzťahu k princípom spravodlivého správneho konania ovládajúcich vydávanie správnych aktov
a ustanovených Rezolúciou č. (77) 31, sa v konaniach o správnych sankciách použijú nasledovné
princípy:
- právo byť oboznámený s obvinením
- právo na prípravu obhajoby
- právo na riadne dokazovanie
- právo vyjadriť sa k veci
- právo na odôvodnenie rozhodnutia
27
K tomu bližšie pozri: rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 15. 6. 2012, sp. zn. 4S 195/2010
28
K tomu bližšie pozri: rozsudok Najvyššieho súdu v Bratislave zo dňa 08.04.2010, sp. zn. 4Sžf 95/2009
29
Rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zo dňa 22.10.2008, sp. zn. 1 As 15/2007
30
Rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zo dňa 9.10.2006, sp. zn. 6 As 68/2006
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Poslednou zo spomenutých záruk čl. 50 Ústavy Slovenskej republiky je pravidlo nie dvakrát v tej
istej veci. Uvedené pravidlo garantuje aj čl. 4 dodatkového protokolu č. 7 k Dohovoru. Problémom
uvedeného pravidla však je, že sa obmedzuje na iba na vnútroštátnu aplikáciu. Dohovor ani protokol č. 7
31
nebránia tomu, aby obvinený bol znovu stíhaný a odsúdený pre ten istý čin v inom štáte. Toto pravidlo
zároveň umožňuje aj kombináciu trestných a administratívnoprávnych sankcií, kombináciu súdneho
trestania s mimosúdnym vyrovnaním (out of court settlement) a taktiež odlišný prístup k vymedzeniu
32
pojmu „vec“ („idem“). Niektoré členské štáty Rady Európy a Európskej únie totiž pod pojmom vec
vnímajú formálne vymedzenie trestného činu, naproti tomu iné krajiny posudzujú materiálny obsah
samotného skutku.
Praktická aplikácia čl. 4 protokolu č. 7 k Dohovoru môže byť problematická, pretože tento článok
ani žiadne iné ustanovenie Dohovoru bližšie nešpecifikuje totožnosť činu. Ide o vymedzenie toho, kedy
ešte ide podľa Dohovoru o totožný čin a kedy ide o čin odlišný. Riešenie môže poskytnúť konštrukcia
pojmu skutok vo vnútroštátnom práve. Súdna prax vychádza z toho, že skutkom je určitá udalosť vo
vonkajšom svete charakterizovaná určitým konaním a jeho následkom, t.j. súhrn určitých skutkových
okolností. Podstatné je, že o totožný skutok ide nielen pri úplnom súlade v konaní i v následku, ale tiež v
prípade úplnej zhody aspoň v konaní pri rozdielnom následku, rovnako ako v prípade úplnej zhody
aspoň v následku pri rozdielnom konaní. Okrem toho totožnosť skutku je zachovaná aj v prípade aspoň
čiastočnej zhody v konaní alebo v následku (alebo v oboch), avšak len za predpokladu zhody
v podstatných okolnostiach. Podstatnými okolnosťami právna prax rozumie skutkové okolnosti
charakterizujúce konanie alebo následok z hľadiska právnej kvalifikácie, ktorá prichádza do úvahy. V
rovnakom zmysle je v čl. 40 ods. 5 Listiny a aj v čl. 50 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky použitý pojem
„čin“. Pokiaľ z hľadiska posúdenia toho, či sa jedná o rovnaký skutok (čin) nie je rozhodujúca jeho
právna kvalifikácia, nemení na jeho povahe nič to, či je posúdený ako trestný čin, priestupok, alebo iný
33
správny delikt.
4

ZÁVER
Zákony ustanovujúce administratívnoprávny postih by mali prevziať garancie čl. 50 Ústavy
Slovenskej republiky v ucelenej podobe. Verejnú správu ovláda predovšetkým princíp zákonnosti. V
oblasť správneho trestania vykonávatelia verejnej moci rozhodujú o ústavne zaručených právach
adresátov. Aj z uvedeného dôvodu európska súdna judikatúra a doktrína hovorí o trestnoprávnej povahe
správnych deliktov. Zmyslom tohto prístupu k správnym deliktom je snaha použiť na oblasť správneho
trestania rovnaké ústavnoprávne štandardy, ako v prípade trestnoprávneho postihu. Štrasburská
judikatúra a doktrína týmto spôsobom vyjadruje princíp viazanosti právom aj v oblasti správneho
trestania. Napr. estónska Ústava vyjadruje uvedený princíp v čl. 3, podľa ktorého štátnu moc možno
34
vykonávať len na základe Ústavy a zákonov, ktoré sú v súlade s Ústavou.
Problémom slovenskej
právnej úpravy správneho trestania je, že jednotlivé zákony vyjadrujú ústavnoprávne záruky ochrany
práv jednotlivca pri trestaní iba čiastočne. Uvedeným právnym predpisom chýba výslovnejšia
previazanosť s Ústavou Slovenskej republiky. Tým samozrejme nechceme spochybňovať súlad týchto
predpisov so „základným zákonom štátu“, ale iba zdôrazniť potrebu výslovnejšieho vyjadrenia princípov
v zákonnej úprave. V prevažnej väčšine prípadov nadobúdajú tieto princípy a pravidlá záväznosť
a konkrétne vyjadrenie len vďaka súdnej judikatúre. Pri rozhodovaní o administratívnych sankciách by
mali byť rešpektované aj Rezolúcie Rady Európy a Odporúčania Výboru ministrov týkajúce sa
rozhodovacej činnosti verejnej správy a ochrany práv jednotlivca, a to i napriek tomu, že nie všetky sú
súčasťou nášho právneho poriadku. Podľa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ide predovšetkým o
Rezolúciu Výboru ministrov č. (77) 31 o ochrane jednotlivca v súvislosti s rozhodnutiami správnych

31

K tomu bližšie pozri: Repík, B. : Ľudské práva v súdnom konaní. Bratislava : MANZ. 1999. s. 246 247
32
K tomu bližšie pozri: Vervaele, J. A. E. : The transnational ne bis in idem principle in the EU. Mutual
recognition and equivalent protection of human rights, In. Utrecht Law Review, Volume 1, Issue 2,
(December) 2005, s. 100,
33
Rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zo dňa 27.08.2009, sp. zn. 4 As 30/2008
34
K tomu bližšie pozri: Questionnaire concerning the Regulation of Good Administration in the Member
States of the EU – Estonia (dostupné na:
http://www.statskontoret.se/upload/publikationer/2005/goodadministrationestonia.pdf, 30.7.2012, 15:31
hod.)
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orgánov, Odporúčanie Výboru ministrov č. (80) 2 o správnej úvahe a Odporúčanie Výboru ministrov č.
35
(91) 1 vo veciach administratívnych sankcií.
Odporúčania Výboru ministrov Rady však slúžia predovšetkým ako výkladové pravidlá. Majú
politickú povahu a nie vždy ich členské štáty Rady Európy transponujú do svojho právneho poriadku.
Súdy v rámci správneho súdnictva preto využívajú analógiu iuris, ktorou vypĺňajú medzery v oblasti
právnej úpravy správneho trestania. Ako zdôrazňuje M. Srebalová, aplikácia osobitostí rozhodovania
o správnych deliktoch totiž spôsobuje mnohým správnym orgánom problémy. Správne orgány by pre
svoju právno-aplikačnú činnosť potrebovali prehľadný procesný predpis „ Správny poriadok Trestný“,
v ktorom budú upravené aj všetky požiadavky vyplývajúce z práva na dobrú správu a práva na
36
spravodlivý proces. Ak by však slovenský zákonodarca neuvažoval o prijatí samostatného kódexu
správneho trestania mohol by sa inšpirovať napríklad španielskou právnou úpravou. Právna úprava
administratívnoprávnej zodpovednosti v Španielsku vykazuje spoločné črty s právnymi systémami
Rakúska, Francúzska, Holandska a Grécka. Tieto právne poriadky upravujú zodpovednosť za správne
delikty samostatným spôsobom. Napriek tomu aj v Španielsku stále existuje určitý vzťah previazanosti
37
medzi administratívnoprávnou a trestnoprávnou zodpovednosťou.
Úpravu správneho trestania
ustanovil španielsky zákonodarca v zákone č. 30/1992 Z. z., zo dňa 26. Novembra 1992, o právnom
režime verejnej správy a všeobecnom správnom konaní. Uvedený právny predpis ustanovuje
samostatnú a ucelenú úpravu postupu vyvodzovania zodpovednosti za správne delikty. Orgány verejnej
moci v Španielsku používajú na ukladanie správny sankcií procesnoprávny predpis všeobecného
charakteru. Jeho aplikáciu však prispôsobujú osobitnému charakteru konania, v ktorom ukladajú
38
sankciu. Všeobecný predpis ustanovuje zároveň pravidlá správneho trestania.
Právnu vedu na Slovensku však reprezentujú aj autori, ktorí vnímajú obsah čl. 2 ods. 2 Ústavy
39
Slovenskej republiky striktným spôsobom a použitie analógie nepripúšťajú. Podľa nášho názoru je
však tento prístup najmä z hľadiska právnej praxe neudržateľný. Čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej
republiky nadväzuje predovšetkým na úpravu čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Ak je Slovenská
republika právny štát, tak je viazaná aj ľudskými právami a slobodami a záväzkom ich ochrany. Analógia
je prípustná pri existencii medzier v práve, je na prospech adresáta verejnej moci, a jej použitím neutrpí
chránený záujem. Ak použitie analógie chráni práva a slobody adresáta verejnej moci, tak takýto postup
je v právnom štáte prípustný. Konkrétny vykonávateľ verejnej moci by preto mal na obsah čl. 2 ods. 2
Ústavy Slovenskej republiky nazerať najmä v kontexte požiadaviek právneho štátu – realizovať
a interpretovať právne normy ústavne konformným spôsobom a chrániť práva a slobody adresátov
verejnej moci – a to aj za predpokladu, že pri správnom trestaní využije inštitút analógie.
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SÚDNA OCHRANA ČLENA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA PROTI
ROZHODNUTIU ZHROMAŽDENIA ČLENOV
Rastislav Munk
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa vo svojom článku venuje súdnej ochrane člena občianskeho združenia, ktorý
považuje rozhodnutie zhromaždenia členov občianskeho združenia za nezákonné alebo odporujúce
stanovám. Autor sa zameriava na skutočnosť, či ide o súdny prieskum rozhodnutia podľa ustanovení
správneho súdnictva alebo o právomoc súdu podľa § 7 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku. Svoje
závery hodnotí z pohľadu judikatúry slovenských súdov.
Kľúčové slová: občianske združenie, zhromaždenie členov, súdna ochrana
Abstract: The author in his article focused on the judicial protection of the member of unincorporated
association who considers that a decision of the Assembly members of the unincorporated association
to be unlawful or contrary to the statutes. The author focuses on the fact whether the judicial review of
the decision under the provisions of the administrative judiciary or judicial jurisdiction pursuant to § 7
sec. 3 Civil Procedure Code. Conclusions judge in terms of the case-law of the Slovak courts.
Key words: unincorporated association, assembly members, judicial protection
1

ÚVOD
Právna úprava občianskych združení vychádza z Ústavy Slovenskej republiky, a to konkrétne
z čl. 29 ods. 1, podľa ktorého právo slobodne sa združovať sa zaručuje. Každý má právo spolu s inými
1
sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach. Rovnako tak je právo slobodne sa
združovať garantované aj Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Podľa čl. 29 ods. 3
Ústavy Slovenskej republiky výkon práva slobodne sa združovať možno obmedziť len v prípadoch
ustanovených zákonom, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, na
2
ochranu verejného poriadku, predchádzanie trestným činom alebo na ochranu práv a slobôd iných.
Zákonom, ktorý na jednej strane právo slobodne sa združovať obmedzuje v zmysle čl. 29 ods. 3
Ústavy Slovenskej republiky a na druhej strane upravuje podmienky vzniku a zániku občianskych
združení, ako aj práva a povinnosti členov občianskych združení je zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o združovaní občanov“).
Zákon o združovaní občanov je jedným z mála právnych predpisov, ktorý odo dňa nadobudnutia
účinnosti dňa 1. mája 1990 do dnešného dňa prešiel len minimálnym počtom novelizácií, pričom aj tieto
novelizácie zasahovali do obsahu zákona o združovaní občanov len v minimálnom rozsahu. Je to mu
tak preto, lebo zákon o združovaní občanov možno považovať za veľmi všeobecný právny predpis, ktorý
do vzájomných práv a povinností členov občianskeho združenia vôbec nezasahuje a úpravu práv
a povinností smerom dovnútra občianskeho združenia tak necháva na vnútorné predpisy občianskeho
združenia, a to najmä na stanovy občianskeho združenia. Stanovy občianskeho združenia sú tak
základným právnym dokumentom, ktorý upravuje všetky vnútorné vzťahy v rámci občianskeho
združenia.
Samotný zákon o združovaní občanov až príliš benevolentne pristupuje k obsahovým
3
náležitostiam stanov občianskeho združenia. Stanovy občianskeho združenia okrem iného musia
obsahovať orgány združenia, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených
konať v mene združenia. Zákon o združovaní občanov však už nič viac k jednotlivým orgánom
občianskeho združenia neupravuje. Na jednej strane je takáto všeobecnosť zákona o združovaní
občanov vhodná, nakoľko každému je garantované právo slobodne sa združovať a zároveň je

1

čl. 29 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v platnom znení
čl. 29 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky v platnom znení
3
STEINER, P.: Nie sú stanovy ako stanovy. Efekt, 4/2004, s. 3
2
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ponechaná voľnosť pri určovaní vnútorných záležitostí občianskeho združenia. Na druhej strane však
takáto benevolentnosť môže spôsobovať v praxi problémy.
Už v minulosti som poukázal na prípadné praktické problémy, ktoré môžu nastať pri zmene
stanov občianskeho združenia. Ďalším problémom, ktorý sa vyskytuje v praxi je súdna ochrana člena
občianskeho združenia proti rozhodnutiu orgánu občianskeho združenia.
Podľa § 15 ods. 1 zákona o združovaní občanov, ak člen združenia považuje rozhodnutie
niektorého z jeho orgánov, proti ktorému už nemožno podľa stanov podať opravný prostriedok, za
nezákonné alebo odporujúce stanovám, môže do 30 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel, najneskôr
4
však do 6 mesiacov od rozhodnutia požiadať okresný súd o jeho preskúmanie.
Podľa citovaného ustanovenia zákona o združovaní občanov je zrejmé, že člen občianskeho
združenia môže požiadať okresný súd o preskúmanie rozhodnutia niektorého z orgánov občianskeho
združenia. Zákon však nič viac k predmetnej súdnej ochrane člena občianskeho združenia neuvádza.
Z citovaného ustanovenia nie je zrejmé, o aký typ súdneho konania pôjde. Či v tomto prípade ide
o súdny prieskum rozhodnutia podľa ustanovení piatej časti Občianskeho súdneho poriadku, a to podľa
ustanovení upravujúcich správne súdnictvo alebo pôjde o iný typ súdneho konania, pričom do úvahy
prichádza len súdne konanie, ktorého právomoc je založená na základe ustanovenia § 7 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku, čiže občianske súdne konanie sui generis.
Odborná právna literatúra sa súdnej ochrane člena občianskeho združenia proti rozhodnutiu
orgánu občianskeho združenia vôbec nevenuje, alebo sa venuje len v minimálnej miere. Rozhodovacia
prax súdov v Slovenskej republike (okresných súdov, krajských súdov a Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky) zaujala v tejto problematike nejednotné stanovisko, a tiež nám nedáva jasnú odpoveď na to,
ktorý typ súdneho konania sa uplatní v prípade súdnej ochrany podľa § 15 ods. 1 zákona o združovaní
občanov.
2

SÚDNA OCHRANA ČLENA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Zákon o združovaní občanov v prípade preskúmania rozhodnutia orgánu občianskeho združenia
jednoznačne ustanovuje právomoc okresného súdu, avšak zákon o združovaní občanov ďalej
neustanovuje v akom type súdneho konania sa má rozhodnutie orgánu občianskeho združenia
preskúmavať. Na prvý pohľad pri skúmaní § 15 zákona o združovaní občanov sa táto otázka javí ako
jednoduchá, opak je však pravdou. V Slovenskej republike nie je jednoznačný názor v rozhodovacej
praxi súdov na to, ktorý typ súdneho konania sa uplatní v prípade súdnej ochrany podľa § 15 ods. 1
zákona o združovaní občanov.
Ďalej napríklad zákon o združovaní občanov určuje len vecnú príslušnosť súdu, a to okresného
súdu, pričom absentujú ustanovenia o miestnej príslušnosti. V nadväznosti na nejednotnosť v prípade
skutočnosti, ktorý typ súdneho konania sa uplatní v prípade súdnej ochrany podľa § 15 ods. 1 zákona
o združovaní občanov, možno pri skúmaní miestnej príslušnosti aplikovať ustanovenia § 246a ods. 1 a §
250d ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku alebo ustanovenia § 105 resp. § 84 v spojení s § 85 ods. 2
Občianskeho súdneho poriadku.
Právomoc podľa § 7 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku
Podľa prvého v tomto článku prezentovaného právneho názoru konanie o súdnej ochrane podľa
ustanovenia § 15 zákona o združovaní občanov spočívajúce v preskúmaní rozhodnutí orgánu
občianskeho združenia má prebiehať primerane podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
Určite však nemôže byť vec prejednávaná ako konanie o žalobe proti rozhodnutiam a postupom
správnych orgánov, prípadne ako iné konanie podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. Ide
o občianske súdne konanie sui generis v rámci ktorého je právomoc občianskoprávneho súdu založená
na základe ustanovenia § 7 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku. V tomto prípade tak možno hovoriť
o tzv. rozšírenej právomoci občianskoprávneho súdu, pre ktorú je zákonné splnomocnenie obsiahnuté
v ustanovení § 15 ods. 1 zákona o združovaní občanov.
Občianske združenia vznikajúce a existujúce v režime zákona o združovaní občanov však
predstavujú vo svojej podstate subjekt súkromnoprávny. Nemajú verejnoprávny charakter a ani
5
nerozhodujú o právach a povinnostiach fyzických či právnických osôb v oblasti verejnej správy. Po
vylúčení správneho súdnictva tak zostáva len posledná možnosť. A tou je občianske súdne konanie.
Záverom tejto časti možno teda uviesť, že konanie o súdnej ochrane člena občianskeho združenia podľa
§ 15 zákona o združovaní občanov, spočívajúce v preskúmaní rozhodnutia orgánu občianskeho
4
5

§ 15 ods. 1 zákona o združovaní občanov v platnom znení
DOMIN, M.: Súdna ochrana člena občianskeho združenia. In: Justičná revue, 62, 2010, č. 12, s. 1360.
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združenia, bude prebiehať primerane podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Právomoc
bude založená na základe § 7 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, ktorý ustanovuje, že iné veci
6
prejednávajú a rozhodujú súdy v občianskom súdnom konaní, len ak to ustanovuje zákon.
Aj keď vo vyššie uvedených názoroch bolo jednoznačne prezentované tiež, že podľa ustanovenia
§ 15 ods. 1 zákona o združovaní občanov by pojem súd preskúmava rozhodnutie orgánu mohol
evokovať skutočnosť, že ide o konanie podľa ustanovení o správnom súdnictve, nič viac k tomu
uvedené nebolo. Podľa môjho názoru nemožno túto skutočnosť len tak okrajovo opomenúť, pretože
podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o združovaní občanov je jednoznačne zrejmé, že predmetom
konania podľa § 15 ods. 1 zákona o združovaní občanov má byť súdny prieskum rozhodnutia orgánu
záujmovej samosprávy. Zatiaľ čo v prípade občianskeho súdneho konania by malo byť návrhom na
začatie konania uplatnená najmä, aby sa rozhodlo a) o osobnom stave (o rozvode, o neplatnosti
manželstva, o určení, či tu manželstvo je alebo nie je, o určení rodičovstva, o osvojení, o spôsobilosti na
právne úkony, o vyhlásení za mŕtveho); b) o splnení povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona, z právneho
vzťahu alebo z porušenia práva; c) o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom
7
naliehavý právny záujem. Samozrejme som si vedomý skutočnosti, že nejde o presný výpočet, z čoho
je zrejmé, že možno v občianskom súdnom konaní podať aj iné návrh ako sú uvedené v § 80 písm. a),
b) a c) Občianskeho súdneho poriadku. Mám však za to, že nie je možné opomínať skutočnosť, že
podľa § 15 ods. 1 zákona o združovaní občanov ide o súdny prieskum rozhodnutia orgánu záujmovej
samosprávy a je potrebné venovať aj tejto skutočnosti zvýšenú pozornosť.
Pri pohľade na judikatúru v Českej republike možno podporiť tento právny názor rozhodnutím
Najvyššieho súdu Českej republiky podľa ktorého rozhodnutie orgánu občianskeho združenia o vylúčení
8
člena zo združenia nie je rozhodnutím vydávaným v oblasti verejnej správy.
Podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku postupoval Najvyšší súd Slovenskej republiky
v prípade preskúmania zákonnosti rozhodnutia orgánu občianskeho združenia podľa ustanovenia § 15
ods. 1 zákona o združovaní občanov pri vydaní uznesenia vydaného dňa 29.2.2012 pod spisovou
značkou 2Nds/1/2012.
Pri tejto právnej argumentácii podporenej uvedenými rozhodnutiami Najvyššieho súdu Českej
republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky by bolo možné jednoznačne vyvodiť právny záver,
podľa ktorého sa pri preskúmavaní rozhodnutí orgánov občianskeho združenia, t.j. pri súdnej ochrane
člena občianskeho združenia podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o združovaní občanov postupuje
podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku ako pri základnom občianskom súdnom konaní, kde
právomoc je daná podľa ustanovenia § 7 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.
Z uvedeného sa javí problém, ktorý typ súdneho konania sa uplatní v prípade súdnej ochrany
podľa § 15 ods. 1 zákona o združovaní občanov ako jasný a jednoznačný bez pripustenia iného
právneho názoru, ale ako bude nižšie uvedená právna argumentácia, nie je tomu tak.
Právomoc podľa ustanovení o správnom súdnictve
Nie je možné sa jednoznačne stotožniť s vyššie uvedenými tvrdeniami, že konanie o súdnej
ochrane podľa § 15 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov nemôže byť prejednané ako konanie
o žalobe proti rozhodnutiam a postupom správnym orgánom prípadne ako iné konanie podľa piatej časti
Občianskeho správneho poriadku.
Podľa § 244 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku 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 (ďalej
9
len „rozhodnutie a postup správneho orgánu“).
Podľa § 244 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku rozhodnutiami správnych orgánov sa
rozumejú rozhodnutia vydané nimi v správnom konaní, ako aj ďalšie rozhodnutia, ktoré zakladajú, menia
alebo zrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických alebo právnických osôb alebo ktorými môžu byť práva,
právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb priamo dotknuté.
10
Postupom správneho orgánu sa rozumie aj jeho nečinnosť.

6

Tamtiež, s. 1360
§ 80 Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení
8
Rozhodnutie Najvyššieho súd Českej republiky vydané pod sp. zn. Rc 47/99
9
§ 244 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení
10
§ 244 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení
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S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti, v správnom súdnictve sa preskúmava zákonnosť
rozhodnutí orgánov záujmovej samosprávy, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia
a povinnosti fyzických alebo právnických osôb.
V rámci súdnej ochrany člena občianskeho združenia proti rozhodnutiu orgánu občianskeho
združenia podľa § 15 ods. 1 zákona o združovaní občanov ide o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
orgánu záujmovej samosprávy, pričom ide o preskúmanie rozhodnutia, ktoré bolo vydané orgánom
občianskeho združenia, a ktoré zakladá, mení alebo zrušuje oprávnenia a povinnosti fyzických osôb.
Zároveň je potrebné na podporu týchto tvrdení poukázať na skutočnosť, že preskúmanie
rozhodnutia orgánov občianskeho združenia podľa § 15 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
11
občanov je zaraďované k vecnej a miestnej príslušnosti správneho súdnictva.
Tiež rovnaké stanovisko je vyjadrené v komentári k Občianskemu súdnemu poriadku, podľa
ktorého okresné súdy sú naďalej vecne príslušné na c) konanie o preskúmanie rozhodnutia niektorého
z orgánov združenia, proti ktorému už nemožno podať opravný prostriedok, a to na návrh člena
12
združenia podľa § 15 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.“
Ďalej z rozhodovacej praxe okresných a krajských súdov, ako aj z rozhodovacej praxe
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je tiež zrejmé, že pri preskúmaní rozhodnutia občianskeho
združenia podľa § 15 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, a to najmä pri postúpení veci
sa postupuje podľa § 250d ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, t.j. podľa ustanovení o správnom
súdnictve.
V právnej veci súdneho prieskumu rozhodnutia orgánu občianskeho združenia podľa § 15 ods. 1
zákona o združovaní občanov citujem z rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vydaného dňa
14.10.2008, vydaného pod spisovou značkou 8Sžo 106/2008, „... ide o prípad, charakterizovaný
ustanovením § 15 zákona o združovaní občanov...“, a ďalej z tohto rozsudku vyplýva, cit. „Preto mal súd
prvého stupňa postupovať v zmysle ustanovenia § 250d ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
v spojení s § 15 zákona o združovaní občanov a vec uznesením postúpiť...“, a tiež ďalej z tohto
rozsudku vyplýva, cit. „V predmetnej právnej veci mali byť aplikované ustanovenia § 250d ods. 2
13
Občianskeho súdneho poriadku v spojení s § 15 zákona o združovaní občanov.“
Podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku o správnom súdnictve postupoval Najvyšší
súd Slovenskej republiky v prípade preskúmania zákonnosti rozhodnutia orgánu občianskeho združenia
podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o združovaní občanov pri vydaní uznesenia vydaného dňa
15.12.2010 pod spisovou značkou 2Nds/4/2010.
Pri tejto právnej argumentácii podporenej uvedenými rozhodnutiami Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky by bolo možné opätovne vyvodiť právny záver, podľa ktorého sa pri preskúmavaní rozhodnutí
orgánov občianskeho združenia, t.j. pri súdnej ochrane člena občianskeho združenia podľa ustanovenia
§ 15 ods. 1 zákona o združovaní občanov postupuje podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku
upravujúcich správne súdnictvo, kde právomoc je daná podľa ustanovenia § 244 Občianskeho súdneho
poriadku.
3

ZÁVER
S ohľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti možno konštatovať, že zákon o združovaní
občanov v prípade preskúmania rozhodnutia orgánu občianskeho združenia jednoznačne ustanovuje
právomoc okresného súdu, avšak zákon o združovaní občanov ďalej už neustanovuje v akom type
súdneho konania sa má rozhodnutie orgánu občianskeho združenia preskúmavať. V prípade
preskúmania rozhodnutia orgánu občianskeho združenia podľa § 15 zákona o združovaní občanov je
otázne, či ide o súdny prieskum rozhodnutia podľa ustanovení správneho súdnictva alebo o právomoc
súdu podľa § 7 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.
V Slovenskej republike nie je jednoznačný názor v rozhodovacej praxi súdov na to, ktorý typ
súdneho konania sa uplatní v prípade súdnej ochrany podľa § 15 ods. 1 zákona o združovaní občanov.
V článku bolo poukázané na niekoľko rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý
v prípade preskúmania rozhodnutia orgánu občianskeho združenia podľa § 15 zákona o združovaní
11

Pozri napríklad FICOVÁ, S. a kol.: Občianske právo procesné. Základné konanie. Bratislava : VO
PRAF UK, 2008, s. 400. MAZÁK, J. a kol.: Základy občianskeho procesného práva. Bratislava : IURA
EDITION, 2007, s. 479.
12
FICOVÁ, S., ŠTEVČEK, M. a kol.: Občiansky súdny poriadok. Komentár. Praha : C.H.BECK, 2012, s.
973.
13
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vydaný dňa 14.10.2008, vydaný pod spisovou
značkou 8Sžo 106/2008
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občanov postupoval podľa ustanovení základného konania podľa Občianskeho súdneho poriadku, čiže
právomoc odvodzoval od ustanovenia § 7 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.
Zároveň bolo v článku poukázané na niekoľko rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky, ktorý v prípade preskúmania rozhodnutia orgánu občianskeho združenia podľa § 15 zákona
o združovaní občanov postupoval podľa ustanovení piatej hlavy Občianskeho súdneho poriadku, a to
podľa ustanovení o správnom súdnictve, čiže aj svoju právomoc tak odvodzoval z ustanovení
o správnom súdnictve.
Už v minulosti som poukázal na prípadné praktické problémy, ktoré môžu nastať pri zmene
stanov občianskeho združenia.
Ďalším problémom, ktorý sa vyskytuje v praxi je súdna ochrana člena občianskeho združenia
proti rozhodnutiu orgánu občianskeho združenia, na ktorú som poukázal v tomto článku.
S ohľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti dovoľujem si opätovne vysloviť svoj názor, že
na jednej strane možno zákon o združovaní občanov považovať za veľmi všeobecný právny predpis,
ktorý do vzájomných práv a povinností členov občianskeho združenia vôbec nezasahuje a úpravu práv
a povinností smerom dovnútra občianskeho združenia tak necháva na vnútorné predpisy občianskeho
združenia, a tým ho možno považovať za nadčasový, avšak na druhej strane pripúšťam jeho prípadné
budúce možné novelizácie.
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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FINANČNÉ ASPEKTY VÝKONU VEREJNEJ MOCI V EXEKUČNOM
KONANÍ
Libor Samec
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Cieľom príspevku je upozorniť na špecifické aspekty financovania výkonu verejnej moci v
exekučnom konaní podľa zákona č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok). Upriamiť pozornosť na jednotlivé zdroje financovania tohto výkonu a porovnať ich
vývoj z hľadiska vývoja legislatívy a rozhodovacej praxe súdov.
Poukážeme na minimálne finančné požiadavky zabezpečenia exekučnej činnosti tak, aby bol výkon
ústavného práva na súdnej a inej právnej ochrany účastníkov exekučného konania nestranný, nezávislí
a dlhodobo udržateľný. Navrhneme koncepčné riešenie na odstránenie súčasných nedostatkov a
finančnú stabilitu výkonu verejnej moci v exekučnom konaní. Analýzou uvedených faktov upozornime na
nevyhnutnosť stabilizácie finančných zdrojov v záujme garancie pozitívneho záväzku štátu v oblasti
núteného výkonu exekučných titulov.
Kľúčové slová: Výkon verejnej moci, trovy exekúcie, odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov,
exekútorský úrad, súdny exekútor.
Právna úprava:
Zákon NR SR č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách
súdnych exekútorov
č. 2 ods. 2 Zákona č.460/1993 Zb. Ústava Slovenskej republiky
č. 2 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd
1

ÚVOD
Dôvodom výberu témy príspevku je jeho spoločensko - politická aktuálnosť. Ekonomická situácia
v spoločnosti jej prosperita resp. recesia sa odrážajú v kvantite exekučných konaní, resp. v príčinách ich
vzniku. Tam kde je vysoká miera nezamestnanosti a ochrana spotrebiteľa na nízkej úrovni, keď
zodpovedné orgány tolerujú neštandardné právne prostredie v úverových vzťahoch sa potom logicky
vytvára spoločensko - politický tlak buď na zmenu resp. udržanie daného stavu.
Zmenu stavu vyžaduje väčšina spotrebiteľov nútených pod vplyvom svojej zlej ekonomickej
situácie , masívneho marketingu úverových subjektov vstúpiť do netransparentného a len zdanlivo
regulovaného prostredia trhu spotrebiteľských úverových vzťahov.
Udržanie si prajú najmä úverové nebankové spoločnosti ich "lobing" sa snaží o čo najdlhšie
zachovanie tohto stavu čo sa prejavuje nedostatočnou ochranou spotrebiteľov, neúčinnou právnou
reguláciou, ktorá nespĺňa kritéria vyspelých európskych krajín a práva európskej únie za čo bola aj
Slovenská republika niekoľko krát kritizovaná.
Pod týmto tlakom sa vytvára skreslený a zavádzajúci obraz vo verejnosti na proces výkonu verejnej
moci uskutočňovaný súdnymi exekútormi ako aj jeho finančného zabezpečovania. Exekútori sú potom
neprávom spájaný s nekalými praktikami týchto spoločností, pretože ľudí oberajú o dôchodky a
predávajú im nehnuteľnosti.
Prevládajú skreslené názory o výškach odmien exekútorov a ich obohacovaní sa na úkor nešťastných
účastníkov exekučného konania. Pritom len málokto si chce uvedomiť skutočnosť, že finančne
zabezpečuje výkon verejnej moci len z trov exekúcie, ktorých výšku určuje právny predpis Vyhláška
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych
exekútorov, tieto finančné prostriedky sú jediným zdrojom na výkon a realizáciu prenesenej právomoci
výkonu verejnej moci v rozsahu núteného výkonu exekučných titulov.
V ďalšej časti príspevku budeme bližšie analyzovať, ako sa prejavujú tieto finančné aspekty v
exekučnom konaní.
Čl.2 ods.2
(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý
ustanoví zákon.
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2

CHARAKTERISTIKA A SUBJEKTY VÝKONU VEREJNEJ MOCI V EXEKUČNOM KONANÍ
Podľa ust.§ 5 Zákona NR SR č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej
len Exekučný poriadok) vykonávanie exekučnej činnosti je výkonom verejnej moci.
Čo môžeme rozumieť pod pojmom exekučná činnosť?
Bližšie vymedzenie tohto právneho pojmu je v ust.§2 ods.1 Exekučného poriadku, Exekútor je
štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov (ďalej
len „exekučná činnosť“). Podľa §3 toho istého právneho predpisu "Exekútor vykonáva exekučnú činnosť
nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou, zákonmi, inými právnymi
všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutiami súdu vydanom v
exekučnom konaní."
Takáto legálna definícia výkonu exekučnej činnosti priznáva v určitej fáze súdneho konania
podiel na súdnej moci v rozsahu "kompetenčného" podľa č.142 ods.1 ústavy, ktorý ustanovuje, že
súdy rozhodujú v občianskoprávnych a trestných veciach. K občianskoprávnym veciam sa radí aj nútený
1
výkon súdnych a iných rozhodnutí.
Podiel exekútora na súdnej moci v rozsahu núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí je podľa
názoru ústavného súdu základným východiskom pre úpravu právneho postavenia exekútora, ktoré má
svoj základ v Exekučnom poriadku. Právne postavenie exekútora je determinované tým, že vykonáva
úlohy (orgánu) verejnej (štátnej) moci, a z tohto dôvodu sa naňho vzťahujú iné kritériá než na právne
postavenie subjektov, ktoré nevykonávajú verejnú (štátnu) moc (súdnu moc). Exekútor vykonáva v
zásade úlohy štátneho orgánu. Z toho vyplýva aj to, že jeho právne postavenie, práva a povinnosti a
obmedzenia zákon ustanovuje v úzkej spojitosti s týmto jeho osobitným postavením. Právne postavenie
exekútora je ustanovené tak, že v rámci deľby verejnej (štátnej) moci sa exekútor podieľa na plnení
pozitívneho záväzku štátu v súvislosti s realizáciou základného práva na súdnu a inú právnu ochranu
2
podľa čl. 46 ods. 1 ústavy v rozsahu ustanovenom zákonom (čl. 46 ods. 4, čl. 51 ods. 1 ústavy).
Z uvedeného môžeme dôjsť k záveru, že ústavným súdom vyššie vymedzená oblasť výkonu verejnej
moci na ktorej sa súdny exekútor podieľa je v presne určenom rozsahu a to vo fáze núteného výkonu
exekučných titulov doslovne uvedených v §41 Exekučného priadku. Len táto a žiadna iná činnosť
súdneho exekútora je výkonom verejnej moci. Pre účely Exekučného konania podľa Exekučného
poriadku ju tiež označujeme tiež pojmom exekučná činnosť.
Preto pre súdneho exekútora plne platí to čo aj pre iné štátne orgány a to povinnosť konať iba na
3
základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
Exekučná činnosť ako vyplýva z názoru Ústavného súdu sa považuje za neoddeliteľnú súčasť "
súdnej ochrany vykonávaný súdnou mocou" v zmysle čl.46 ods.1 ústavy, je to vyjadrenie záujmu
právneho štátu na ochrane "práva na spravodlivý proces" inak tieto ústavné záruky čl.41 ods1 v spojení
s ostanými článkami siedmeho oddielu druhej hlavy by stratili svoj dôvod na existenciu v Ústave
Slovenskej republiky. " Preto právo na súdnu ochranu zaručené v čl.41 ods.1 Ústavy Slovenskej
republiky sa nemôže končiť vydaním právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu, ale musí
zahŕňať aj možnosť núteným spôsobom a aj proti vôli povinného realizovať povinnosť obsiahnutú vo
4
výroku rozhodnutia, ktorá nebola splnená dobrovoľne."
Verejnoprávny charakter orgánu verejnej moci je vyjadrené aj z pohľadu zodpovednosti
exekútora za prípadné protiprávne konanie.
Za výkon jeho činnosti potom berie na seba svoju zodpovednosť z štát, ktorý súdneho exekútora
5
k jej výkonu splnomocnil . Z uvedených ustanovení vyplýva, že exekútor zodpovedá za škodu
spôsobenú výkonom exekučnej činnosti ako štátny orgán. Súčasne to potvrdzuje fakt, že štát
zaňho preberá zodpovednosť nahradiť vzniknutú škodu, ktorá bola spôsobená v dôsledku prenesenej
6
právomoci k výkonu exekučnej činnosti.
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Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 49/03, z 10. januára 2005
TAMTIEŽ
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Čl.2 ods.2
(2) Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý
ustanoví zákon.
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pri výkone
verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
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Pre účely nášho príspevku je okrem presného určenia hranice a rozsahu výkonu verejnej
moci súdneho exekútora ďalej je potrebné vymedziť aj jeho osobné postavenie v procese.
Na túto otázku dáva odpoveď ust. §6 a §11 Exekučného poriadku, ktorý pôsobnosť a personálne
postavenia osoby súdneho exekútora spája s vymenovaním do funkcie exekútora ministrom
spravodlivosti za predpokladu splnenia ďalších zákonom určených podmienok v §10 a §11 Exekučného
poriadku.
Menovanie do funkcie súdneho exekútora sa automaticky spája s pojmom exekútorský úrad
prostredníctvom ktorého potom je priamo realizovaný výkon verejnej moci.
Z organizačno – technického a funkčného hľadiska môžeme hovoriť napriek spoločným
predpokladom ich vzniku a výkone činnosti o dvoch od seba nezávislých subjektoch.
Táto nezávislosť sa prejavuje pri zániku funkcie vymenovaného exekútora.
Zatiaľ čo funkcia súdneho exekútora sa spája s personálnou zastupiteľnou stránkou jeho osoby
vymenovanou v určitom konkrétnom čase a je ohraničený právnymi skutočnosťami ako napr. smrťou
exekútora, vyhlásením za mŕtveho, odvolaním, na žiadosť exekútora, pri strate jeho občianstva,
pozbavení alebo obmedzení v spôsobilosti na právne úkony na základe právoplatného rozhodnutia súdu
a pod. (§16 Exekučného poriadku) pre exekútorský úrad tieto právne skutočnosti nie sú rozhodujúce.
Správne právo podľa Srebalovej považuje „za úrad každú trvalú organizačnú jednotku, ktorá bola
zriadená ako vykonávateľ verejných úloh a nie je právnickou osobou. Úrad v tomto ponímaní nie je
7
spájaný s konkrétnymi osobami, ktoré obstarávajú agendu úradu.“
V zmysle uvedeného preto aj exekútorský úrad zriadený v územnom obvode krajského súdu bez
ohľadu na tieto okolnosti existuje aj naďalej nezávisle na tom, ktorá fyzická osoba je momentálne
vymenovaná do funkcie súdneho exekútora a riadi potom jeho činnosť resp. obstaráva určenú agendu.
Takéto vymedzenie jednotlivých subjektov realizujúcich exekučnú činnosť ma zásadný vplyv pri
zodpovedaní odpovede na otázku zdrojov finančného zabezpečenia výkonu verejnej moci a významu
trov exekúcie.
3

DOPADY KONKUREČNÉHO PROSTREDIA NA VÝKON VEREJNEJ MOCI
Exekučné konania v súčasnej právnej úprave má jednu unikátnu črtu, ktorá sa vo verejnom práve
nevyskytuje a to je konkurenčné prostredie. Jedine v exekučnom konaní si môže navrhovateľ
8
slobodne vybrať orgán verejnej moci, ktorý potom bude v jeho veci ďalej konať.
V správnom konaní ani v súdnom konaní sa podobne koncipovaná dispozičná zásada
účastníka konania na strane navrhovateľa nevyskytuje, exekučné konanie je z tohto aspektu podľa
nášho názoru neodôvodnenou výnimkou. Uvedená dispozícia navrhovateľa konania potom ma zásadný
vplyv na výkon verejnej moci v negatívnom zmysle slova s pohľadu jej nestrannosti, nezávislosti
a vzájomnej konkurencie a v konečnom dôsledku jej finančného zabezpečenia. Vzájomné konkurenčné
prostredie exekútorských úradov je pre oblasť verejnej správy v systéme ojedinelá a je typická pre
súkromný sektor. V kontexte vyššie uvedeného charakteru exekučného konania ako ústavného práva
9
na súdnu a inú právnu ochranu je takýto stav neakceptovateľný.
10
Verejnú moc uskutočňujú subjekty verejnej moci vo verejnom záujme a na jeho zabezpečenie.
Uplatňuje sa pri tvorbe, interpretácii a pri aplikácii práva, osobitne ako jeden z dôvodov zákonnej
11
limitácie základných práv a slobôd.
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Výkon vykonateľného rozhodnutia súdu sa musí považovať za integrálnu časť "súdnej ochrany" v
zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, inak záruky, ktoré toto ustanovenie ustanovuje a ktoré
v spojení s ostatnými článkami siedmeho oddielu druhej hlavy Ústavy Slovenskej republiky vyjadrujú
záujem na ochrane "práva na spravodlivý proces", by stratili svoj dôvod na existenciu v Ústave
Slovenskej republiky. Preto právo na súdnu ochranu zaručené v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej
republiky sa nemôže končiť vydaním právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu, ale musí
zahŕňať aj možnosť núteným spôsobom a aj proti vôli povinného realizovať povinnosť na plnenie
obsiahnutú vo výroku takéhoto rozhodnutia, ktorá nebola splnená dobrovoľne.(Nález Ústavného súdu
Slovenskej republiky, sp.zn. I. ÚS 5/2000, z 13. júla 2000.).
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OTTOVÁ, E. Teória práva, Bratislava, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Vydavateľské
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Verejný záujem je druhom záujmu, ktorý je všeobecne prospešný; ide najmä o záujem štátu či
inej verejnoprávnej korporácie.
Jeho opakom je súkromného záujmu. Subjekty uskutočňujú svoju individuálnu hospodársku
činnosť v podmienkach trhového konkurenčného prostredia limitovaného pravidlami hospodárskej
súťaže, kde kritériom úspešnosti je generovanie zisku a hospodárskeho rastu subjektu.
Koncepcia menovania súdnych exekútorov do verejnej funkcie na báze konkurencia medzi
jednotlivými exekútorskými úradmi je neprijateľná z hľadiska výkonu spravodlivosti, zachovania
rovnakých práv pre účastníkov exekučného konania, ako aj z hľadiska podmienok pre kvalitu a
garantovanie zákonnosti.
Vytvorená nerovnováha potom negatívne pôsobí na tých exekútorov, ktorý pre nedostatok
nápadu vecí nemajú vytvorené základne predpoklady na financovanie exekučnej činnosti.
Ak by sa tieto ekonomické kritéria "úspešnosti a konkurencie dotýkali súkromnej správy veci bolo by to
v súlade s princípmi trhového hospodárstva . Tieto prvky však podľa nášho názoru nemajú svoje miesto
vo výkone verejne moci a verejného záujmu, pretože narušuje ústavné princípy nestrannosti,
nezávislosti a práva na súdnu a inú právnu ochranu. Exekútorsky úrad ma charakter orgánu verejnej
moci a preto nemôže, ako hospodársky subjekt súkromného práva zaniknúť pre nedostatok majetku,
formou konkurzu alebo likvidácie obchodnej spoločnosti.
Ak aj nemá dostatok finančných prostriedkov, je povinný aj naďalej vykonávať svoju činnosť a to z
hľadiska plnenia povinnosti vyplývajúcich so záväzku zabezpečenie verejného záujmu a výkonu
verejnej moci
v opačnom prípade sa vystavuje z ich strany prinajmenšom riziku disciplinárnej zodpovednosti a
sankciám či už finančných alebo personálnych v podobe jeho odvolania z funkcie.
Argument " zachovania a ochrany dispozičného práva" (jedného účastníka konania na strane
oprávneného) je len účelové zdôvodnenie záujmov zainteresovaných subjektov či už sa jedná o
kompetentné legislatívne orgány, lobovanie oprávnených (najčastejšie nebankových spoločnosti), ale aj
niektorých samotných "úspešných a kvalitných!" exekútorov.
Máme za to, že v tomto prípade "dispozičné právo" účastníka je zneužité neprirodzeným spôsobom
subsumované, ako výraz dispozičnej zásady z pohľadu základný princípov civilného procesu.
Obsahom tejto zásady je ustanovenie oprávnenia na dispozíciu konaním a na dispozíciu predmetom
12
konania.
Dispozičná zásada sa prejavuje predovšetkým v dispozitívnych procesných úkonoch účastníkov
konania. Niektoré z týchto úkonov sú dispozíciami konaním, iné predmetom konania, prípadne ide o
13
dôsledky aj na konanie a aj na predmet.
V žiadnom prípade jej účel nie je v tom, aby smeroval k slobodnej a neobmedzenej
personálnej dispozícii verejnej moci, ktorý bude v tomto podanom návrhu ďalej konať,
rozhodovať o právach a povinnostiach účastníkov konania a ešte v priamej príčinnej súvislosti s
týmto konaním a jeho výsledku mať z neho úžitky vo forme finančnej odmeny!
Čím dlhšie bude pretrvávať, tým horšie môžu byť prípadné následky z podaných žalôb.
Odmena za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie je určená v § 4 Vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych
exekútorov (ďalej len vyhláška), tak, že základom na jej určenie je výška vymoženej pohľadávky to
neplatí pri určení odmeny za zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti, kde je jej výška
podobne, ako pri vylúčení súdneho exekútora z vykonávania exekúcie a pri zastavení exekúcie vo výške
33,19eura.
odmena súdneho exekútora je podľa §5 ods.1 vyhlášky 20% zo základu na jej určenie, najmenej však
33,19 eura a najviac 33.193,92 eura, pri upustení od vykonávania exekúcie ( §46 ods.3 Exekučného
poriadku tzn. ak povinný dobrovoľne uhradí celú vymáhanú pohľadávku), mu patrí len 50% z odmeny
vypočítanej podľa ods.1.
Okrem odmeny má exekútor právo na náhradu hotových výdavkov a stratu času, ktorú súd môže
priznať pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom exekútorského úradu alebo kancelárie,
ako aj čas strávený na ceste do tohto miesta a späť, výška náhrady v prípade ak ju súd uzná je vo výške
0,66 eura za každú aj len začatú polhodinu.(§23 vyhlášky).
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Náhrada hotových výdavkov je upravená v §22 vyhlášky , kde sú demonštratívnym spôsobom
uvedené niektoré z možných hotových výdavkov exekútora ide najmä o cestovné náklady, poštovné a
telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a poplatky.
Účelom príspevku nie je posudzovanie primeranosti výšky odmeny súdneho exekútora alebo jej
neprimeranosti.
Jeho úlohou je upriamiť pozornosť na jej účel, posúdiť jej výšku z hľadiska funkcie ktorú plní v systéme
súdnej ochrany, priblížiť tendencie súdnej praxe pri rozhodovacej činnosti .
Pričom asi najdôležitejšie sú tie, keď dochádza k zastaveniu exekúcie alebo zmene exekútora a z tohto
uhlu pohľadu a pri existencii "súčasného konkurenčného prvku" v systéme sa zamyslieť nad dôsledkami
a to z hľadiska nestrannosti, nezávislosti a ústavou garantovaných práv súdnej a inej právnej
ochrany, ako imanentnej súčasti právneho štátu.
Ustanovenie §25 vyhlášky explicitne uvádza, že v odmene súdneho exekútora je zahrnutá aj
náhrada za administratívne práce vykonávané v súvislosti s exekučnou činnosťou.
Takto chápané poňatie odmeny potom jednoznačným spôsobom určuje aj jej zmysel a to je
zabezpečenie výkonu verejnej moci ako exekučnej činnosti.
V laickej verejnosti, a nie je vylúčené, že aj účelovo a tendenčne v odbornej a súdnej prevláda
zjednodušený a povrchný pohľad, že odmena exekútora patrí len súdnemu exekútorovi a jej výška je
preto neprimeraná.
Uvedený jednoduchý vzorec myslenia má potom za následok, že sa súdy neustále pri zastavení
exekúcie znižujú exekútorom výšku odmeny až do takej miery , že často nedosahuje ani len výšku
samotného súdneho poplatku vyberaného podľa položky 13 pisma) zákona NR SR číslo 71/1992 Zb
o súdnych poplatkoch a poplatkoch z registra trestov, zo žiadosti o udelenie poverenia súdnemu
exekútorovi , ktorý je vo výške 16,50 eura.
V takto priznanej výške odmeny sú okrem odmeny exekútora jeho pracovníkov zahrnuté
aj hotové výdavky.
Keby aj súdy paušálne priznávali najnižšiu odmenu pri zastavení exekúcie vo výške 33,19 eura (čo je
skôr výnimočné) a k tomu aj všetky skutočne vynaložené hotové výdavky, ktoré v súvislosti s
exekučným konaním a vedením spisovej agendy vznikajú aj tak, jej výška z pohľadu udržateľnosti
zabezpečenia výkonu exekučnej činnosti je problematická. Ak sa táto suma rozdelí medzi pracovníkov
exekútorského úradu, tak potom napr. pri 4 zamestnancoch pripadne približne 8 euro vrátane odmeny
samotného exekútora.
Táto časť odmeny je pri tom veľmi dôležitá, pretože takmer žiadny exekútorský úrad nemá 100%
úspešnosť pri vymáhaní pohľadávok a prevažná časť exekučnej agendy tvoria pohľadávky, ktoré sú z
rôznych dôvodov ukončované zastavením bez toho, aby bolo právo vymožené, alebo sú podávané
účelové návrhy na zmenu exekútora.
Typické inštitucionalizované subjekty verejnej správy majú činnosť vo verejnom záujme
financovanú zákonom č.523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy zo štátneho rozpočtu.
Ich činnosť vo verejnom záujme nie je v konkurenčnom prostredí, dispozičná zásada smeruje
výhradne k procesným právam a k predmetu resp. k ich dôsledkom v žiadnom prípade nie je rozšírená o
personálnu zložku v podobe voľby konkrétnej osoby, ktorej má byť vec pridelená.
V exekučnom konaní je to naopak.
Účastník konania na strane navrhovateľa v konečnom dôsledku jednoznačne rozhoduje o
financovaní exekučnej činnosti. Bez jeho návrhu určenému konkrétnemu exekútorovi nevznikne právo
na odmenu za exekučnú činnosť.
Navyše sa sním môže dohodnúť na zmluvnej odmene (ktorá má súkromnoprávny charakter) za
výkon exekučnej činnosti (výkonu verejnej moci). Pritom musíme mať stále na pamäti spomínanú
personálnu dispozičnú právomoc navrhovateľa, ktorú môže kedykoľvek v prebiehajúcom konaní, bez
odania dôvodov využiť a zmeniť
osobu súdneho exekútora. Ako to už býva v podobných prípadoch slepej spravodlivosti počet návrhov
na zmenu exekútora pritom nie je nijako obmedzený a právny úkon navyše nie je ani nijako
spoplatnený.
Pri takejto právnej úprave potom ustanovenia §3 Exekučného poriadku v spojení s §30ods.1
Exekučného poriadku sú vyjadrení paradoxu, protikladu a formalistického prístupu k elementárnym
zásadám nestrannosti a nezávislosti a to jednak zo strany samotných súdnych exekútorov ako aj
súdov.
Pretože podľa nášho názoru je ťažko obhájiteľné, aby sa exekútor necítil zaujatý od
navrhovateľa (oprávneného) alebo predmetu konania (výška vymáhanej pohľadávky) od ktorého

532

hodnoty závisí aj výška jeho odmeny. K dokázaniu zaujatostí stačí samotná pochybnosť, ktorá má
objektívny charakter.
To, že uvedená právna úprava existuje od roku 1995 a doteraz nebola zmenená či už na základe
judikatúry súdov alebo samotným zákonodarcom naznačuje vyššie uvedený formálny prístup k výkladu
právnych noriem.
V úvode príspevku sme na tento prístup zo strany súdov upozornili v prípadoch, keď vydávajú poverenia
pre súdnych exekútorov k exekúciám ktorých predmetom sú neprimerane vysoké úroky, z
odôvodnením, že náš právny poriadok nepozná pojem "civilná úžera".
Nakoľko súdy neboli uvedený problém vyriešiť svojou rozhodovacou činnosťou musel uvedený
nedostatok explicitne definovať zákonodarca v novele Občianskeho zákonníka zo dňa 1.4.2014 a to tak
že v §39a sa vymedzuje právny pojem úžera. Súdom nestačili ani také ustanovenia ako napr. výkon
14
práv a povinnosti nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi , alebo o tom, že je neplatný taký
právny úkon, ktorý sa svojim obsahom prieči zákonu, obchádza ho alebo sa prieči dobrým
15
mravom .
Tieto skutočnosti len potvrdzujú nevyspelosť a formálnosť v rozhodovaní prevažnej väčšiny
súdov, pretože ak úroky vo výške 140% alebo 456% nepovažujú v rozpore s dobrými mravmi a
zákonodarca nútený v dôsledku ich pasivity explicitne zadefinovať elementárne mantineli slušnosti v
úverových vzťahoch svedčí to len o tom, že súdy väčšinou nepociťujú potrebu v prípade medzier zákone
tieto vyplniť vlastnou judikatúrou. Naopak je im pravdepodobne bližšia a pohodlnejšia mechanická
16
aplikácia explicitných právnych noriem. mravmi
Súdy na jednej strane očakávajú určitú mieru autonómnosti a priestor na vyplňovanie medzier v zákone
a vlastnou judikatúrou tak prispievať k tvorbe práva. Pričom takýto prístup oveľa pružnejšie a rýchlejšie
dokáže regulovať právne vzťahy, ako zákonodarca v dôsledku ich pasívneho postoja je nútený
novelizovať právnu normu. Naopak, keď zákonodarca explicitným spôsob prikáže právnu normu presne
aplikovať na konkrétnu právnu situáciu, tak často sme svedkami protestov.
Hovorí sa, že výkonná moc obmedzuje tu súdnu sudcov stavia do polohy štatistov, ktorý musia
tieto právne normy mechanicky aplikovať tieto normy, bez toho, aby im bol ponechaný vlastný priestor
na interpretáciu.

4

JUDIKATÚRA SÚDOV AKO MOŽNY ZDROJ PLATOBNEJ NESCHOPNOSTI
Ako už bolo vyššie uvedené jediným zdrojom financovania verejnej moci v exekučnom konaní
sú trovy exekúcie.
Tento finančný zdroj prichádza do úvahy v prípade, že sa účastník konania (oprávnený)
dobrovoľne rozhodne podať návrh na vykonanie exekúcie tomu exekútorovi ktorého si vyberie. Táto
závislosť od účastníka konania sa ďalej prejavuje v predmete konania v podobe výšky peňažnej
pohľadávky ktorá je predmetom plnenia zo strany druhého účastníka (povinného).Výška vymáhanej
pohľadávky vplyva na výšku potencionálnej odmeny súdneho exekútora.
Situácia z hľadiska financovania exekučnej činnosti je bez problémová u tých čo majú dostatočný veľký
nápad vecí s vysokými pohľadávkami proti povinným u ktorých je predpoklad vymoženia peňažnej
pohľadávky.
Konkurenčný princíp, ktorý ma selektívne generovať" úspešných od neúspešných" exekútorov
založený na obhajobe "dispozičného práva" oprávneného spolu s rozhodovacou činnosťou súdov
v konaniach v ktorých sa rozhoduje o trovách exekúcie súdneho exekútora môžu byť príčinou finančnej
nestability a neschopnosti exekútorského úradu ďalej vykonávať exekučnú činnosť.
Súčasná judikatúra súdov v konaniach o trovách exekúcie v konaniach podľa §57 Exekučného
poriadku (zastavenie exekúcie,) alebo §48 ods.9 (zmena exekútora) výraznou mierou prispieva k tomu,
že súdny exekútor nemá uhradenú odmenu a ani len skutočné hotové výdavky. Súdy pri ich

14

ust. § 3 Občianskeho zákonníka výkon práv a povinnosti vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov
nesmie byť v rozpore s dobrý mravmi), a ani §39 (neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom a
účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom
15
§39 Občianskeho zákonníka Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje
zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.
16
DÔVODOVÁ SPRÁVA B. OSOBITNÁ ČASŤ Čl.I k bodu 1 (§39a) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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rozhodovaní berú súdnych exekútorov, ako podnikateľov, ktorý vykonávajú podnikateľskú činnosť a
17
teda aj znášajú riziko za túto činnosť.
Súdy v konaniach podľa §57 priznávajú exekútor odmenu vo výške, ktorá veľakrát nedosahuje
ani len jej minimálnu výšku 33,19 eura. Drvivej väčšine prípadov je hlboko pod túto hranicu a to aj spolu
s pripočítaním náhrady za hotové výdavky.
Súdy neberú do úvahy širšie právne súvislosti účelu a významu trov exekúcie nehovoriac o
postavení súdneho exekútora v ústavnom kontexte súdnej ochrany.
Ako už bolo uvedené exekútor vykonáva exekučnú činnosť vo verejnom záujme. Preto súdy v
prípadoch, rozhodovaní o trovách exekúcie pri jej zastavení podľa §57 Exekučného poriadku by mali
mať na zreteli tieto skutočnosti a neohrozovať výkon tohto verejného záujmu. Trovy exekúcie musia
byť v takej výške, aby súdny exekútor mohol túto činnosť riadnym spôsobom vykonávať. To znamená,
že by malo byť povinnosťou súdu v rozhodovaní o ich výške primeraným spôsobom chrániť práva
súdneho exekútora (verejný záujem) pred záujmom oprávneného, ktorý ma najčastejšie povahu
súkromnoprávneho charakteru.
Ani v prípade, ak na strane oprávneného je iný orgán verejnej správy, nie je dôvod naznačený
rámec pohľadu na vec meniť, pretože tieto orgány majú svoju činnosť na rozdiel od súdneho exekútora
zabezpečovanú zo štátneho rozpočtu.
Ako sme uviedli v rozhodovaní súdov platí nepísané pravidlo, priznávať výšku trov exekúcie súdnemu
exekútorov pri jej zastavení v čo najmenšej výške, túto agendu vykonávajú vyšší súdny úradníci,
používajú pri tom vopred vyhotovené šablóny rozhodnutí, ktoré len nepatrným spôsobom obmieňajú. V
prípade ak je podané zo strany exekútora odvolania, tieto sa ani len nečítajú a vydávajú tie isté
pôvodné rozhodnutia, (sú tam tie isté výrazy, prípadne tie isté chyby) teraz však už k doplnené o
podpis sudcu.
Čo sa stane v prípade, ak súdny exekútor nemá už finančné prostriedky na svoju činnosť?
Táto otázka je zložitá a podľa nášho názoru nemá jednoduché riešenie. Ak by skutočne platil argument
niektorých súdov, že súdny exekútor ma postavenie podobné podnikateľovi a preto musí znášať z titulu
svojho dominantného postavenia na trhu aj isté straty, tak by mohol podať návrh na konkurz alebo
18
likvidáciu spoločnosti.
Právny poriadok nepozná konkurz ani likvidáciu orgánu verejnej moci, súdny exekútor je len
osoba menovaná do funkcie ministrom spravodlivosti a to do územného obvodu krajského súdu.
Minister spravodlivosti, môže túto osobu odvolať alebo o odvolanie môže požiadať sám exekútor, v
takom prípade je ale na jeho miesto do toho istého územného obvodu krajského súdu vymenovaná
ďalšia osoba.
To znamená, že mení sa len personálny substrát, exekútorský úrad zostáva, ďalej sa
vykonáva pôvodná činnosť a pokračuje v nedokončených veciach. Ekonomická stránka zabezpečenia
exekučnej činnosti proti platobnej neschopnosti nie je nijakým spôsobom upravená.
Ak by exekútor nevykonával svoju činnosť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
bude v súlade s exekučným poriadkom disciplinárne stíhaná a potrestaný od napomenutia, finančnej
pokuty až po svoje odvolanie.
Poškodeným v prípade nečinnosti, alebo iného protizákonného konania exekútora spôsobeného
nedostatkom finančných zdrojov na činnosť nezostáva nič iné, ako prípadnú vzniknutú škodu uplatniť
podľa §3 ods.1 v spojení s §4 ods.3 Zákona NR SR č.514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu
spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.
5

ZHRNUTIE ZÁVERY DE LEGE FERENDA
Z príspevku sa dá vyvodiť záver, že exekučné konanie ako proces výkonu práv priznaných
vykonateľným rozhodnutím, nie je či už v laickej, odbornej alebo politickej verejnosti príliš docenený
napriek častým slovám o dôležitosti vymožiteľnosti práva, ako jedným zo základných predpokladov
ďalšieho hospodárskeho rozvoja spoločnosti. Jeho nízka vymožiteľnosť sa uvádza, ako argument a
zároveň riziko ktoré, musia podstúpiť zahraničný alebo domáci investori pri svojich ekonomických
17

Poznámka autora: Tieto odôvodnenia súdov vzhľadom na vyššie uvedené nie je potrebné bližšie
komentovať.
18
Slovenské súdy používajú uvedené rozhodnutie ESĽP z roku 1983, argumentujú formuláciou, podľa
ktorej nie je nevyhnutne porušením základných práv príslušníka slobodného povolania, ak nebudú
splnené jeho nároky, nakoľko je podnikateľom, ktorý toto riziko znáša a má monopolné postavenie, ktoré
toto riziko vyvažuje.
Rozhodnutie ESĽP vo veci : Van der Mussel v. Belgicko, Referencie: 8919/80, (1983) 6 EHRR 163,
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aktivitách. Tomuto sú okrem podnikateľských subjektov vystavený aj bežný občania či už pri ochrane
svojich spotrebiteľských alebo súkromných právach.
Rýchly, nestranný, nezávislý a efektívny exekučný proces tento problém vie do značnej
miery v pozitívnom smere ovplyvniť.
Jedným z hlavných predpokladov je jeho nestrannosť , nezávislosť a finančná autonómia,
toto sa dá dosiahnuť jedine tým spôsobom, ak budú jednotlivé veci prideľované súdnym
exekútorom príslušnými okresnými súdmi na základe náhodného výberu podobne, ako je to v
prípade súdnych konaní.
V tomto kontexte tiež môžeme z ústavného hľadiska hovoriť o ZÁKLADNOM PRÁVE NA
SPRAVODLIVÉ, NESTRANNÉ NEZÁVISLÉ A ÚČINNE EXEKUČNÉ KONANIE.
Takto chápaný výkon exekučného práva v rovnakom rozsahu patri všetkým účastníkom
exekučného konania.
Ďalším predpokladom nestrannosti a zabezpečenia spravodlivého exekučného konania je
odstránenie závislosti na predmete, to znamená, že výška odmeny by mala byť stanovená jednotnou
percentuálnou sumou vyberanou formou súdneho poplatku za podanie návrhu na vykonanie
exekúcie.
Poplatok by potom slúžil, ako odmena pre súdneho exekútora a pokrýval by tiež náklady na
zabezpečenie exekučnej činnosti. Navrhovateľovi (oprávnenému) by bol poplatok ďalej vymáhaný
súdnym exekútorom, podobne ako v súčasnej právnej úprave, keď sa vymáhajú napr. trovy konania
oprávneného v exekučnom konaní ( súdny poplatok za žiadosť o udelenie poverenia, alebo trovy
právneho zastúpenia v exekučnom konaní).
Pri zastavení exekúcie podľa §57 by potom súdy už ďalej nemuseli rozhodovať o trovách
exekučného konania. Platila by zásada úspešnosti v spore podobne , ako pri súdnom konaní. Súdy a
prokuratúra by mali podstatne menej rozhodovaní v tejto agende.
Argument k tomu, že ak by dostal exekútor svoju odmenu už pri pridelení veci zo strany súdu,
potom by stratil ďalšiu motiváciu v podobe finančnej odmeny, ktorá sa teraz platí až pri vymožení
pohľadávky je absolútne neodôvodnený a podporuje len naše tvrdenie o zaujatosti a závislosti
exekútora k predmetu veci.
Exekučný poriadok ma dosť právnych prostriedkov k tomu, aby súdny exekútor v konaní
postupoval v záujme účastníkov a verejného záujmu. V prípade porušenia, či už v podobe zbytočných
prieťahov alebo iného pochybenia je disciplinárne zodpovedný a v prípade závažného porušenia zákona
odvolaní z funkcie.
Čo je v porovnaní s funkciou sudcu a jeho disciplinárnej zodpovednosti nepochybne
jednoduchšie, hlavne ak disciplinárne senáty súdov sú v súčasnosti nefunkčné.
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FINANČNÉ VÝHODY ELEKTRONICKEJ VEREJNEJ SPRÁVY – SÚ
NAOZAJ TAKÉ VÝRAZNÉ?
Soňa Sopúchová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autorka sa v článku zaoberá problematikou elektronizácie verejnej správy a súdnictva,
konkrétne otázkou racionalizácie elektronickej verejnej správy a elektronického súdnictva z hľadiska
finančných prostriedkov vo vzťahu k občanovi. V úvode článku autorka upriamuje pozornosť na nový
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ktorý sa stal základnou platformou procesu
elektronizácie verejnej moci v Slovenskej republike a zásadným spôsobom mení výkon verejnej moci.
Autorka si na pozadí judikátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a doterajšej praxe kladie otázku,
aké finančné výhody prináša občanom elektronizácia?
Kľúčové slová: elektronizácia verejnej moci, elektronizácia verejnej správy, e-Government, elektronická
verejná správa, racionalizácia verejnej správy.
Abstract: In the presented article the author deals with e-government and e-justice, specifically the
question of rationalization of e-government and e-justice in connection with financing. In the beginning of
the article the author introduces the new Act. 305/2013 Coll. electronic form on the scope of the exercise
of public authority and amending certain laws (e-Government), which has become the platform of egovernment and e-justice process in the Slovak Republic and fundamentally changing the functioning of
public authority. Based on the background of the Supreme Court of the Slovak Republic precedent and
past experience, the author asks question whether electronization really brings financial benefits to
citizens.
Key words: electronization of public authority, electronization of public administration, e-Government,
electronic public administration, rationalization of public administration.
1

ÚVOD
Slovenská republika, rovnako ako ostatné členské štáty Európskej únie, dlhodobo pracuje na
budovaní informačnej spoločnosti, ktorej vznik a celosvetový rozmer predstavuje logické vyústenie
pôsobenia informačno-komunikačných technológií vo všetkých oblastiach spoločenského života.
V súčasnosti je veľmi pertraktovanou témou elektronizácia verejnej správy a elektronizácia súdnictva,
ktorých výkon sa v súvislosti s informačno-komunikačnými technológiami čiastočne mení. Podľa
1
viacerých národných strategických dokumentov a taktiež názorov odborníkov zaoberajúcich sa touto
problematikou prináša výsledok procesu elektronizácie občanom a štátu množstvo výhod, z ktorých
najväčší význam sa prikladá výhodám časovým a finančným.
Cieľom predkladaného príspevku je analýza finančných výhod v oblasti elektronickej verejnej
správy a v oblasti elektronického súdnictva, ktoré možno pre účely tohto článku prepojiť prostredníctvom
inštitútu správneho súdnictva. Finančné výhody elektronizácie budú teda reflektované v dvoch rovinách.
Prvou rovinou je e-Government – elektronizácia verejnej správy, kde bude pozornosť venovaná
problematike obojstrannej elektronickej komunikácie medzi občanmi a orgánmi verejnej správy a taktiež
možnosti uskutočňovať právne úkony a návrhy elektronickou formou. Druhou rovinou je e-Justice –
elektronizácia súdnictva, kde sa sústredím na súdne konanie v rámci správneho súdnictva
uskutočňované podľa piatej časti Zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok.
V tejto súvislosti by som rada upriamila pozornosť na Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente), účinný od 1. novembra 2013. Z pohľadu informatizácie spoločnosti ide o významný
1

Ide o nasledovné strategické dokumenty: Akčný plán elektronickej verejnej správy i2010, Národná
koncepcia informatizácie verejnej správy, Revízia budovania E-governmentu, Operačný program
Informatizácia spoločnosti.
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zákon, ktorý predstavuje dlho očakávanú základnú platformu pre budovanie elektronizácie verejnej
moci. Ako sa uvádza v dôvodovej správe k uvedenému zákonu, sledovaným cieľom je ustanoviť
všeobecnú právnu úpravu spôsobu výkonu verejnej moci v elektronickej podobe, a tým umožniť
realizáciu elektronických služieb jednotným spôsobom bez potreby zásahu do jednotlivých osobitných
predpisov. Podstata spočíva v kodifikovaní elektronickej komunikácie ako ťažiskovej formy komunikácie
2
medzi občanmi a orgánmi verejnej moci a medzi orgánmi verejnej moci navzájom.
Predmetom názvu tohto článku je otázka, či sú finančné výhody elektronizácie skutočne výrazné.
Túto problematiku som sa rozhodla skúmať vo vzťahu k fyzickým osobám - občanom. V nasledujúcej
časti príspevku sa pokúsim analyzovať jednotlivé finančné aspekty elektronizácie a v závere vysloviť
odpoveď na stanovenú východiskovú otázku.
Štát vynakladá na elektronizáciu verejnej moci nemalé množstvo finančných prostriedkov. Tieto
pochádzajú zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ale aj zo štátneho rozpočtu. Z toho dôvodu je
dôležité, aby občania a podnikatelia začali využívať možnosti, ktoré im súčasná moderná informačná
spoločnosť ponúka. V opačnom prípade sa domnievam, že tieto finančné prostriedky sú a budú
vynaložené zbytočne. Ďalším čiastkovým cieľom príspevku je preto vyslovenie návrhov de lege ferenda,
a to v súvislosti s lepším využívaním elektronických služieb.
2

FINANČNÉ VÝHODY e-GOVERNMENTU
Pred objasňovaním finančných výhod elektronickej verejnej správy je vhodné pripomenúť
význam a chápanie e-Governmentu. Európska komisia už v roku 2003 definovala pojem 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,
3
zvýšenia transparentnosti a posilnenia verejnej politiky.“ Inak povedané, e-Government predstavuje
činnosti verejnej správy, ktoré možno uskutočňovať v elektronickej podobe. Predmetné aktivity možno
rozčleniť do viacerých kategórií:
a) obojstranná komunikácia medzi občanmi a orgánmi verejnej správy,
b) uskutočňovanie právnych úkonov a návrhov na začatie konania.
Ad a) Na základe zákona o e-Governmente bude elektronická komunikácia medzi občanmi
a úradmi prebiehať prostredníctvom elektronických schránok, ktoré predstavujú v Slovenskej
republike úplne nový inštitút. Ide o elektronické úložisko elektronických správ a notifikácií upravené
v ustanoveniach § 11 a nasl. zákona o e-Governmente. Elektronická schránka je zriaďovaná každému
orgánu verejnej moci, právnickej osobe, fyzickej osobe, podnikateľovi a taktiež subjektu
medzinárodného práva. V súvislosti s finančnou záťažou je potrebné uviesť, že zriadenie a aktivovanie
elektronickej schránky je bezplatné.
K tomu, aby si občan aktivoval elektronickú schránku potrebuje elektronický občiansky preukaz
4
s elektronickým čipom a bezpečnostným kódom , ktorý je na základe Zákona č. 224/2006 Z. z.
o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydávaný automaticky od
02.12.2013. Prvé občianske preukazy a nové občianske preukazy po skončení doby platnosti sú po
uvedenom dátume vydávané bezplatne. Ak má občan záujem o výmenu svojho platného občianskeho
5
preukazu za jeho elektronickú verziu, zaplatí správny poplatok vo výške 4,50 eur. Elektronický
občiansky preukaz slúži na preukazovanie totožnosti fyzickej osoby (identifikáciu) vo virtuálnom
priestore, a to prostredníctvom elektronického čipu, na ktorom sú uložené identifikačné údaje občana.
Orgán verejnej správy následne uskutoční potvrdenie totožnosti fyzickej osoby (autentifikáciu), a to
pomocou bezpečnostného kódu umiestneného v rámci elektronického občianskeho preukazu. Týmto
spôsobom sú občania spôsobilí komunikovať s úradmi elektronickou formou.
2

Dôvodová správa k Zákonu č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Všeobecná časť.
Dostupné na: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4500
3
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. The Role of eGovernment for Europe’s Future.
Brussels, 2003, p. 7.
Dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0567:FIN:EN:PDF
4
Elektronický občiansky preukaz s elektronickým kontaktným čipom sa nazýva elektronická
identifikačná karta, skratka eID.
5
Pozri Položku 20a Sadzobníka správnych poplatkov Prílohy Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch.
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Na základe vyššie uvedeného môžeme sumarizovať, že prostredníctvom elektronických
občianskych preukazov môžu občania komunikovať s orgánmi verejnej moci elektronickým spôsobom z
pohodlia domu či kancelárie bez nutnosti osobného styku. Nahradenie papierovej komunikácie medzi
občanmi a úradmi touto modernejšou elektronickou metódou by pre občanov znamenalo pravidelné
usporenie časti finančných prostriedkov určených na poštové služby (listová zásielka, príp. doporučená
listová zásielka s doplnkovou možnosťou doručenky), ktoré v súčasnej dobe nie sú nízke či na tlač
dokumentov.
Ad b) Ďalším výrazným posunom v procese elektronizácie verejnej správy je možnosť využiť
elektronický občiansky preukaz ako prostriedok pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu, ktorý
6
podľa platnej právnej úpravy predstavuje ekvivalentnú verziu ručne vytvoreného podpisu. Na
elektronickom čipe môžu byť totiž okrem osobných údajov uložené certifikáty pre zaručený elektronický
podpis, certifikáty potrebné pre šifrovanie komunikácie, príp. iné údaje, pričom tieto občan získa
bezplatne. Na základe tejto skutočnosti možno vo virtuálnom prostredí vo vzťahu k orgánom verejnej
správy uskutočniť právny úkon. Zákon o e-Governmente stanovuje pre vykonanie právneho úkonu
v elektronickej podobe podmienku autorizovania. Fyzická osoba autorizuje právny úkon pomocou
zaručeného elektronického podpisu a ak je náležitosťou právneho úkonu úradne osvedčený
7
vlastnoručný podpis, je nutné použiť inštitút časovej pečiatky.
Problematika zaručeného elektronického podpisu bola donedávna považovaná za jednu
z najväčších bariér budovania elektronických služieb verejnej správy. Dôvodom bol najmä fakt, že
zaručený elektronický podpis bol pre bežného občana ťažko dostupný a použiteľný, mal obmedzenú
časovú platnosť (základná služba bola stanovená na obdobie jedného roka) a navyše nebol bezplatný.
Pre používanie zaručeného elektronického podpisu bolo potrebné získať kvalifikovaný certifikát, ktorého
cena závisela od účelu a oblasti jeho využitia (daňové úrady, colná správa, obchodný register, kataster
alebo súdy) a pohybovala sa od 85 do 160 eur. Okrem certifikátu si občan musel zabezpečiť podpisovú
aplikáciu s časovo obmedzenou licenciou, v prípade doby jedného roka išlo o cenu 70 eur. Časová
pečiatka potrebná pre účely katastra alebo súdov mala stanovenú cenu do 30 eur. Spoplatnené boli
taktiež rôzne doplnkové služby ako inštalácia súvisiaceho softvéru alebo poradenské služby či servis.
Ďalším dôvodom nezáujmu občanov o zaručený elektronický podpis bola obmedzená možnosť jeho
použitia v rámci verejnej správy. Počet ponúkaných elektronických služieb sa však neustále zvyšuje
a taktiež právna úprava, predovšetkým zákon o e-Governmente, smeruje k zväčšeniu priestoru pre
využitie tohto inštitútu v praxi.
Nový spôsob využívania zaručeného elektronického podpisu nevyžaduje okrem výmeny
občianskeho preukazu žiadne vstupné náklady, ak neberieme do úvahy potrebu osobného počítača
a prístupu k celosvetovej sieti Internet. Ako už bolo uvedené, certifikáty potrebné pre zaručený
elektronický podpis získa občan pri vybavovaní nového elektronického občianskeho preukazu na
požiadanie bezplatne. Pre použitie svojho preukazu potrebuje každý občan čítačku elektronických kariet,
ktorú Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ponúka taktiež bezplatne. Softvérové vybavenie pre
čítačku a elektronický občiansky preukaz a pre aktiváciu zaručeného elektronického podpisu, vrátane
návodov na inštaláciu, je možné stiahnuť na adrese webového sídla Ministerstva vnútra Slovenskej
8
republiky.
Ak občan disponuje novým elektronickým občianskym preukazom a má splnené všetky technické
podmienky pre jeho použitie v rámci elektronickej verejnej správy vrátane aktivácie elektronickej
schránky a inštalácie zaručeného elektronického podpisu, je spôsobilý uskutočniť právny úkon alebo
podať návrh na začatie konania elektronickým spôsobom. Tu možno pozorovať výraznú finančnú
výhodu spočívajúcu v znížení sadzby správneho poplatku za návrh podaný elektronickými prostriedkami
a podpísaný zaručeným elektronickým podpisom o 50%, najviac však o 70 eur, ak zákon neustanovuje
9
inak.
Domnievam sa, že pravidelné využívanie možnosti uskutočňovania právnych úkonov
v elektronickej podobe s využitím zaručeného elektronického podpisu prinesie občanom ďalšie finančné
6

Ustanovenie § 40 ods. 4 posledná veta Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: „Písomná forma je
zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným
elektronickým podpisom.“
7
Zaručený elektronický podpis a časová pečiatka sú upravené v osobitnom Zákone č. 215/2002 Z. z. o
elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8
www.minv.sk
9
Ustanovenie § 6 ods. 1 Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
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úspory súvisiace s poštovými službami, kancelárskymi potrebami či cestovnými nákladmi, predovšetkým
však so spomínanými správnymi poplatkami.
3

FINANČNÉ VÝHODY e-JUSTICE
S problematikou informatizácie spoločnosti súvisí aj proces e-Justice, ktorý znamená elektronický
výkon súdnictva. V tejto časti príspevku je pozornosť venovaná správnemu súdnictvu, významnému
inštitútu každého demokratického štátu, v rámci ktorého dochádza k preskúmavaniu rozhodnutí
a postupov orgánov verejnej správy súdmi.
Všeobecné súdy Slovenskej republiky uskutočňujú prieskum rozhodnutí a postupov orgánov
verejnej správy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov. Celý procesný postup je upravený
v Zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej tiež ako „OSP“ alebo „Občiansky súdny
poriadok), konkrétne v jeho piatej časti. Informačno-komunikačné technológie nachádzajú svoje
uplatnenie aj v tejto oblasti, pretože na základe ustanovenia § 42 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku
možno podanie urobiť aj elektronickými prostriedkami. Pokiaľ ide o návrh vo veci samej (alebo o návrh
na nariadenie predbežného opatrenia), ktorý bol opatrený zaručeným elektronickým podpisom, tento nie
je potrebné dopĺňať. V opačnom prípade platí podmienka jeho doplnenie písomne alebo ústne do
zápisnice, a to do troch dní.
Žaloby alebo opravné prostriedky možno podávať elektronickou formou prostredníctvom portálu
10
e-žaloby v rámci webového sídla Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Na tieto úkony sa
vzťahuje povinnosť navrhovateľa uhradiť štátu súdny poplatok podľa Prílohy Zákona č. 71/1992 Zb. o
súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej tiež ako „ Zákon o súdnych poplatkoch“)
– I. Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní. Výška súdnych poplatkov pre oblasť
správneho súdnictva je uvedená najmä v Položke č. 10 predmetnej prílohy. V tejto súvislosti však vzniká
otázka, či pri podávaní elektronických žalôb a opravných prostriedkov na súdy občan skutočne ušetrí,
nakoľko fakt, že ide o elektronické podanie, nemá žiadny vplyv na výšku súdneho poplatku, tzn. že jeho
11
sadzba nie je touto skutočnosťou dotknutá, ako tomu je v prípade konaní vo verejnej správe. Jedinými
finančnými výhodami sú v tomto prípade úspora nákladov na poštové služby alebo na cestovné do
podateľne, či na tlač jednotlivých podaní a príloh.
Ďalším druhom súdnych poplatkov podľa Zákona o súdnych poplatkoch sú - II. Poplatky za
úkony súdov. Spomedzi jednotlivých položiek je potrebné upriamiť pozornosť na Položku č. 20a, ktorá
upravuje povinnosť uhradiť súdny poplatok za: „Vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh, ktoré vytvoria
súdny spis, a rovnopisu podaní a ich príloh doručovaných účastníkom, ak bolo podanie urobené
elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona,
a to za každú stranu 0,10 eura, najmenej 10 eur za podanie, ktoré je návrhom na začatie konania s
12
prílohami, najmenej 3 eurá za ostatné podania s prílohami.“ Poznámka pod položkou č. 20a tejto časti
prílohy uvádza, že v prípade podaní urobených elektronickými prostriedkami podpísaných zaručeným
elektronickým podpisom súd vyhotoví potrebný počet rovnopisov a ich príloh bez toho, aby žiadal
náhradu vecných nákladov podľa ustanovenia § 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku. Vecné
náklady podľa tohto ustanovenia sa týkajú trov, ktoré súd vynaloží na kópie rovnopisov a príloh
13
v prípadoch, ak účastník nepredložil podanie s potrebným počtom rovnopisov a príloh. V tomto prípade
sa teda spomínanou poznámkou zamedzuje duplicitnému spoplatneniu vyhotovenia potrebného počtu
rovnopisov, pokiaľ účastníkom konania neboli zaslané v požadovanom počte.
10

www.justice.gov.sk
Iná situácia je v prípade elektronických návrhov do obchodného registra, kde je podľa ustanovenia § 6
ods. 4 Zákona o súdnych poplatkoch sadzba poplatku znížená o 50%.
12
Tieto sumy boli zvýšené Zákonom č. 64/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej
národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení
neskorších predpisov. Predchádzajúca právna úprava tohto poplatku bola nasledovná: ...„za každú
stranu 0,06 eura, najmenej 6,50 eura za podanie, ktoré je návrhom na začatie konania s prílohami,
najmenej 1,50 eura za ostatné podania s prílohami.“
13
Ustanovenie § 42 ods. 3 OSP znie: „Pokiaľ zákon pre podanie určitého druhu nevyžaduje ďalšie
náležitosti, musí byť z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sa
sleduje, musí byť podpísané a datované. Podanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov
a príloh tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis s prílohami,
ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho
trovy.“
11
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V súvislosti s výkladom týchto ustanovení sa možno v praxi stretnúť s viacerými otázkami. Súdy
ukladajú povinnosť uhradiť súdny poplatok uvedený v položke č. 20a tým účastníkom konania, ktorí
predložili svoj návrh na začatie konania v elektronickej podobe podpísaný zaručeným elektronickým
podpisom. V prípadoch osobného alebo vecného oslobodenia od súdnych poplatkov súdy žiadajú
náhradu vecných nákladov podľa ustanovenia § 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku. Z logiky veci
však vyplýva, že pokiaľ by navrhovateľ mal popri elektronickom podaní predložiť aj potrebný počet
rovnopisov a ich príloh v tlačenej podobe, celá elektronizácia by pre neho nemala žiadny praktický
zmysel. Tento záver potvrdzuje aj Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 23. júna 2011,
sp. zn. 6 M Cdo 7/2011, podľa ktorého: „povinnosť zaplatiť súdny poplatok a povinnosť uhradiť vecné
náklady súdu sú dve rozdielne povinnosti, a preto pomer špeciality medzi ustanovením § 42 ods. 3 tretia
veta OSP a ustanoveniami Zákona o súdnych poplatkoch o vecnom a osobnom oslobodení od týchto
14
poplatkov neprichádza do úvahy“. Predmetné uznesenie ďalej poukazuje na skutočnosť, že keďže
účastník konania má podľa ustanovenia § 42 ods. 1 OSP právo uskutočniť podanie v elektronickej forme
so zaručeným elektronickým podpisom, ktoré nie je potrebné dopĺňať, nie je povinný predložiť podanie
s potrebným počtom rovnopisov. Z toho dôvodu potom nemožno tomuto účastníkovi ukladať povinnosť,
aby uhradil štátu trovy súvisiace s konverziou elektronického podania na listinné podanie a vyhotovením
15
kópií podľa ustanovenia § 42 ods. 3 tretia veta OSP. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozlišoval
medzi súdnym poplatkom a vecnými nákladmi súdu. Podľa jeho názoru nie je v prípade elektronických
podaní možné žiadať úhradu vecných nákladov podľa ustanovenia § 42 ods. 3 tretia veta OSP, nakoľko
to vyplýva zo samotnej povahy elektronického podania. Avšak, súdy sú oprávnené uložiť povinnosť
zaplatiť súdny poplatok za úkon súdu vymedzený v položke č. 20a prílohy Zákona o súdnych
poplatkoch, pretože ide o nevyhnutný dôsledok zákonom akceptovanej možnosti urobiť podanie
16
elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom.
4

ZÁVER
Elektronizáciu verejnej správy a súdnictva možno považovať za významný krok v procese
modernizácie spoločnosti. Slovenská republika sa postupne zaraďuje medzi štáty, ktoré ponúkajú
občanom možnosť využívať moderné technológie pri vybavovaní svojich úradných či súdnych
záležitostí. Informačno-komunikačné prostriedky tak dokážu zabezpečiť úspory finančných nákladov
a neproduktívne stráveného času. Európska únia identifikovala 20 základných kategórii služieb verejnej
správy, ktoré by mali byť poskytované v elektronickej podobe. Ide napríklad o služby daň z príjmu
fyzických osôb a právnických osôb, osobné doklady, oznámenie o presťahovaní, oznámenie polícii,
prihlásenie na vysoké školy, evidencia vozidiel, stavebné povolenia, zdravotnícke služby, colné
17
vyhlásenia, verejné obstarávania, povolenia životného prostredia a ďalšie. V súvislosti s elektronickým
súdnictvom možno uviesť, že navrhovatelia, ktorí disponujú zaručeným elektronickým podpisom sú
spôsobilí podať žalobu alebo opravný prostriedok elektronickým spôsobom bez nutnosti doplňovania
podania.
Cieľom tohto príspevku bolo uskutočnenie analýzy finančných výhod, ktoré ponúka elektronizácia
verejnej správy a súdnictva, ako dvoch oblastí, ktoré sa bezprostredne týkajú každého občana.
V prvej časti článku išlo o hodnotenie finančných úspor pri využívaní elektronických služieb
verejnej správy. Domnievam sa, že v tejto sfére došlo v roku 2013 k výraznému posunu. Elektronické
občiansky preukazy sa stali vstupenkou do virtuálneho priestoru, v ktorom možno v súčasnosti vďaka
elektronickej totožnosti vybaviť množstvo úradných záležitostí. Elektronické služby verejnej správy tak
prinášajú oproti osobnému styku viaceré finančné benefity, z ktorých najvýznamnejší je zníženie výšky
správneho poplatku za návrh v elektronickej podobe o 50% zo zákonnej sadzby. Nezanedbateľné sú
taktiež cestovné náklady, náklady na kancelárske potreby či tlač dokumentov. Keďže vstupné náklady
pre využívanie elektronických služieb verejnej správy boli v predchádzajúcej časti článku vyhodnotené
ako nízke či takmer žiadne, zastávam názor, že pravidelným používaním elektronickej formy
vybavovania dôjde v budúcnosti k značnej úspore finančných prostriedkov.
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Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 23. júna 2011, sp. zn. 6 M Cdo 7/2011.
Tamtiež.
16
Tamtiež.
17
Všetky kategórie elektronických služieb verejnej správy sú uvedené v Cestovnej mape zavádzania
elektronických služieb verejnej správy.
Dostupné na: http://www.informatizacia.sk/starsie-/11147s#Cestovná mapa zavádzania elektronických
služieb verejnej správy
15
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V druhej časti príspevku bola pozornosť zameraná na elektronizáciu súdnictva, kde je situácia
v súvislosti s finančnými výhodami trochu odlišná. V súčasnosti platný a účinný Zákon o súdnych
poplatkoch totiž neustanovuje, okrem vecnej agendy obchodného registra, zníženie súdnych poplatkov
z dôvodu uskutočnenia úkonu v elektronickej podobe. To znamená, že motivácia využívať elektronické
formuláre pre podávanie žalôb alebo opravných prostriedkov v rámci správneho súdnictva nie je
dostatočne zreteľná. Navyše, v prípade použitie elektronickej podoby žaloby alebo opravného
prostriedku sú navrhovatelia povinní uhradiť náklady vyhotovenia potrebných rovnopisov.
V úvode článku bola sformulovaná východisková otázka, či prináša proces elektronizácie
občanom výrazné finančné výhody oproti klasickému osobnému či papierovému spôsobu vybavovania.
Na základe uskutočnenej analýzy možno záverom zodpovedať otázku a konštatovať, že zavádzanie
informačno-komunikačných technológií do verejnej správy a súdnictva skutočne prináša verejnosti
výrazné finančné výhody, ktoré sú však viac badateľné v oblasti verejnej správy.
Zo strany Európskej únie dochádza k tlakom smerujúcim k zabezpečeniu elektronizácie
jednotlivých procesov v rámci verejnej moci, avšak túto problematiku je potrebné pozorovať aj z pohľadu
štátu a štátneho rozpočtu. Ak je záujmom štátu docieliť, aby fyzické osoby a právnické osoby využívali
elektronické služby, je nevyhnutne potrebné zabezpečiť motiváciu k tejto forme činnosti.
Mojim návrhom de lege ferenda by bolo čiastočne znížiť súdny poplatok za podanie elektronickej
žaloby alebo elektronického opravného prostriedku, aby tak skutočne došlo k vzniku finančných výhod
elektronizácie súdnictva a k motivácii jeho využívania. Druhou možnosťou by bolo vylúčenie súdneho
poplatku uvedeného v položke č. 20a prílohy Zákona o súdnych poplatkoch. V tejto súvislosti je však
potrebné doplniť, že v Slovenskej republike zatiaľ neexistuje elektronický spis, a preto by zrušenie
súdneho poplatku za vyhotovenie rovnopisov a príloh podaní mohlo spôsobiť finančné ťažkosti
jednotlivých súdov, ktoré by rovnopisy elektronických podaní a ich príloh boli povinné vyhotovovať. Aký
dopad by mali tieto návrhy na náš štátny rozpočet je neprávna otázka, ktorú by posudzovalo
Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Pre posúdenie celej tejto problematiky je dôležité poznať
postoj štátu k informatizácii spoločnosti a stupeň jeho záujmu o elektronizáciu jednotlivých oblastí. Tieto
možno pozitívne vnímať prostredníctvom viacerých krokov (napr. prijatie Zákona o e-Governmente,
vydávanie elektronických občianskych preukazov s možnosťou bezplatného zriadenia zaručeného
elektronického podpisu, Programové vyhlásenie vlády na roky 2012-2016 a ďalšie). Domnievam sa, že
na základe vyššie uvedeného je na mieste uvažovať nad zavedením ekonomických metód pre lepšiu
motiváciu využívania elektronických služieb v súdnictve, pretože, ako už bolo v úvode článku
spomínané, ak občania nebudú využívať elektronické služby verejnej moci, finančné prostriedky na ich
budovanie a zlepšovanie sú vynakladané zbytočne a bezvýsledne.
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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ZKRÁCENÁ ŘÍZENÍ A EVROPSKÁ ÚMLUVA
Martin Škurek
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Abstrakt: Předmětem tohoto článku je zhodnocení konformity právní úpravy zkrácených řízení podle
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích s požadavky Evropské úmluvy o ochraně lidských práva
a základních svobod a navazující judikatury Evropského soudu pro lidská práva.
Klíčová slova: Úmluva, čl. 6, Evropský soud pro lidská práva, judikatura, přestupek, zákon č. 200/1990
Sb., o přestupcích, členské státy, požadavky.
Abstract: The subject of this article is to evaluate the conformity of shortened proceedings legislation
under Act No. 200/1990 Coll. with the European Convention requirements and with the related the
European Court of Human Rights case law.
Key words:, Convention, Article 6, The European Court of Human Rights, case law, minor offence, Act
No. 200/1990 Coll., Offences Act, member states, requirements.
1

ÚVOD
K zodpovězení otázky konformity zkrácených řízení uplatňovaných v přestupkovém řízení
s obsahem Úmluvy je předně nutné vymezit základní požadavky Úmluvy ve vztahu k řízení o trestních
deliktech, mezi které bezesporu patří i zkrácená řízení o přestupcích podle ustanovení § 84 – 87 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“). Tyto
požadavky přímo vyplývají z čl. 6 a 7 Úmluvy a také z čl. 2 odst. 2 a 3 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Tato
ustanovení jsou natolik notoricky známa, že je není třeba činit předmětem dalšího výkladu. Mnohem
zajímavější je však judikatura Soudu v návaznosti na obsah těchto ustanovení Úmluvy. Např. v kauze
1
Artico vs. Itálie dále Soud judikuje, že práva chráněná Úmluvou a požadavky v ní uvedené nejsou
teoretické a iluzorní, ale musejí být prostřednictvím právních řádů členských států a postupů jejich
orgánů vykládány a aplikovány reálným a efektivním způsobem. Což de facto znamená, že právní
úprava členských států Rady Evropy nesmí být nastavena tak, aby příslušným orgánům veřejné moci
umožňovala osobám obviněným z trestních deliktů efektivním způsobem uplatňovat jejich základní
23
procesní práva ve smyslu příslušných ustanovení Úmluvy.
Je tedy otázkou, zda právní úprava zkrácených řízení, která jsou v současnosti upravena
v ustanoveních § 84 – 87 přestupkového zákona, neznamená znemožnění efektivního uplatnění
základních procesních práv ve smyslu Úmluvy. Podle příslušných ustanovení přestupkového zákona se
blokové řízení provádí v případě, že přestupek je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a pachatel
přestupku je ochoten zaplatit pokutu na místě ihned nebo převzít pokutový blok na pokutu na místě
4
nezaplacenou a zaplatit ji následně. Samotný důvod existence blokového řízení není negativní. Jeho
smyslem je určitý delikt projednat, pokud možno, co nejrychleji a s co nejnižšími náklady jak pro
příslušný orgán veřejné správy, tak i pro pachatele přestupku. Navíc je možnost příslušného orgánu
veřejné správy postupovat tímto způsobem podmíněna ochotou pachatele přestupku „zaplatit pokutu na
místě.“

1

Evropský soud pro lidská práva: Rozsudek ze dne 15. května 1980, Artico vs. Itálie, Sb. rozh. s. ECHR
1980-A-37, stížnost č. 6694/74, body 23 až 48
2
KMEC, J., KOSAŘ, D., BOBEK, M., KRATOCHVÍL, J. Evropská úmluva o lidských právech: Komentář.
1. vydání. Praha: C.H. Beck Velké komentáře, 2012, s. 805. ISBN 978-80-7400-365-3.
3
ROCA, J., G., SANTOLAYA, P. Europe of rights: Compendium of the European Convention of Human
Rights. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2012, s. 267 – 281.
4
JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení: komentář. 1. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2011, s. 404 a násl. ISBN 978-80-7179-254-3.
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2

ZHODNOCENÍ KONFORMITY PRÁVNÍ ÚPRAVY

2.1.

Problematika souhlasu v blokovém řízení
Ponejprv je nutné říct, že ze své podstaty, podle názoru Soudu, konání zkráceného řízení o
trestním deliktu, tak jak jej chápe čl. 6 Úmluvy, není v rozporu s obsahem Úmluvy. Je však, podle názoru
Soudu, nanejvýš nutné, aby i ono zkrácené řízení o trestním deliktu naplňovalo některé požadavky.
V této souvislosti je si nutné zejména uvědomit, že konání zkráceného řízení de facto znamená omezení
procesních práv osoby obviněné z trestního deliktu. Proto je podle názoru Soudu nutné a to s ohledem
na obsah Úmluvy, aby se zkrácené řízení konalo jen o méně závažných trestních deliktech vymezených
zákonem a na základě souhlasu osoby z trestního deliktu obviněné, která se jeho prostřednictvím vzdá
práva na efektivní přístup k rozhodovacímu orgánu.
Podle současné právní úpravy lze blokové řízení, jakožto jedno ze zkrácených řízení, se všemi
výše uvedenými konotacemi, vedle spolehlivého zjištění přestupku, konat na základě ochoty zaplatit
pokutu na místě, v případě příkazního řízení postačí jen spolehlivé zjištění přestupku. A právě
v souhlasu pachatele se zaplacením pokuty na místě, v souvislosti s konáním blokového řízení, kterým
se osoba obviněná z přestupku vzdává svého práva na efektivní přístup k rozhodovacímu orgánu, vidím
zásadní deficit současné právní úpravy blokového řízení s obsahem Úmluvy a navazující judikatury
Soudu. Podle mého názoru je zákonem vymezená formulace podmínky o zaplacení pokuty na místě, čili
de facto souhlasu s konáním přestupkového řízení se všemi jeho následky, velmi problematickou a
v podstatě matoucí. Tímto projevem totiž pachatel vyjadřuje nejenom vůli zaplatit pokutu na místě, ale
také dává souhlas k tomu, že proti uložení bloku se nelze odvolat, podat správní žalobu a také požádat
o obnovu řízení, což několikráte ve své judikatuře potvrdil i Nejvyšší správní soud, který např. ve svých
rozhodnutích sp. zn NSS 3 As 58/2007-117 a sp. zn. NSS 6 As 49/2003-46 uvádí, že: „Jestliže byl
přestupek projednán v blokovém řízení podle § 84 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, je obnova
řízení z povahy věci vyloučena, neboť podmínkou sine qua non tohoto řízení je souhlas obviněného se
zjištěním přestupku a uložením sankce… Pokud soudní řád správní označuje za nepřípustnou žalobu
proti správnímu rozhodnutí, vůči němuž žalobce nevyčerpal řádné opravné prostředky [§ 68 písm. a) s.
ř. s.], tím spíše (a minori ad maius) musí být nepřípustná žaloba proti rozhodnutí (zde: rozhodnutí o
uložení pokuty v blokovém řízení podle § 84 a násl. zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích), které
bylo vydáno v důsledku souhlasu účastníka řízení, a tedy jeho vědomého rozhodnutí, že přestupek
5
nebude projednáván v řízení, jehož předmětem by bylo skutkové i právní posouzení jeho jednání...“
Problémem je zejména to, že současná právní úprava zastírá povahu tohoto souhlasu pachatele
přestupku a už vůbec nezmiňuje jeho konotace. Navíc, pokud tímto souhlasem pachatele dochází
k zásadnímu omezení jeho dalších procesních možností, mělo by být v zákoně výslovně stanoveno, že
se tomuto pachateli musí dostat v tomto smyslu poučení ze strany příslušného orgánu veřejné správy,
což by bylo zcela konformní s Úmluvou a navazující judikaturou.
V tomto smyslu je tedy podle mého názoru zcela nutné modifikovat ustanovení § 84 odst. 1
následujícím způsobem: „Přestupek lze projednat uložením pokuty v blokovém řízení, pokud není
pochybnost o tom, že se pachatel přestupku dopustil, nestačí domluva a pachatel přestupku souhlasí
s právní kvalifikací přestupku, způsobem jeho projednání a je ochoten pokutu zaplatit…“ Tímto
způsobem by bylo dosaženo stavu, kdy by pachatel přestupku musel souhlasit nejenom s kvalifikací
jeho protiprávního jednání, ale také se způsobem jeho projednání na místě. Dále je však také nutné
zajistit, aby se pachateli vůbec dostalo relevantních informací o následcích jeho souhlasu. Velmi často
se stává, že příslušný orgán veřejné správy pachatele o následcích souhlasu s projednáním přestupku
v blokovém řízení nepoučí. Je sice pravdou, že dané poučení je obsahem pokutového bloku, ale i tak si
lze představit možnost a riziko újmy způsobené konkrétnímu pachateli. V tomto smyslu je nutné
modifikovat ustanovení § 84 odst. 2 následujícím způsobem: „Správní orgán pachatele výslovně poučí,
že proti rozhodnutí o uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat, nelze podat žádost na obnovu
řízení a nelze podat správní žalobu…“ Další garance by spočívala v modifikaci ustanovení § 85
přestupkového zákona upravujícího problematiku bloků k ukládání pokut následujícím způsobem: „Bloky
k ukládání pokut obsahují poučení podle ustanovení § 84 odst. 2 tohoto zákona, které pachatel stvrdí
vlastnoručním podpisem…“ Tímto způsobem by došlo k posílení postavení pachatele, který by měl
6
jasnou představu o následcích souhlasu s projednáním jeho přestupku v blokovém řízení.
5

Rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 6. února 2008, sp. zn. 3 As 58/2007-117 a ze dne 29.
prosince 2004, sp. zn. 6 As 49/2003-46
6
SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo. 2. vydání. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009, s. 201. ISBN
978-80-7478-002-8.
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2.2.

Problematika osobního rozsahu blokového řízení
Dalším významnou obtíží jsou mantinely možností konání přestupkového řízení. Ustanovení § 84
odst. 1 přestupkového řízení hovoří o spolehlivém zjištění přestupku, čímž se zřejmě myslí spolehlivé
zjištění skutkových okolností daného případu. Je vůbec otázkou, zda v rámci blokového řízení může
dojít ke zjištění všech relevantních skutkových okolností přestupkového jednání ve všech případech.
Problematickou se jistě jeví případy tzv. trvajícího nebo pokračujícího přestupku, kdy je jednání, při
kterém byl pachatel přistižen, jen jedním z dílčích útoků takto pokračujícího přestupku, jejichž zakotvení
do přestupkového zákona také navrhuji. V podmínkách blokového řízení není možné, aby příslušný
7
orgán veřejné správy odhalil případy pokračujících přestupků.
Problematickým bodem je i přípustnost vedení blokového řízení v konkrétních případech.
Ustanovení § 84 odst. 4 přestupkového zákona k tomu výslovně uvádí, že: „V blokovém řízení nelze
projednat přestupky, které lze projednat jen na návrh…“ Podle mého názoru je takto nastavená množina
případů, kdy nelze blokové řízení vést, z hlediska věcného a osobního nedostatečná. Přestupkový
zákon se nikde ve svých ustanoveních nevypořádává s případy mladistvých a osob omezených ve
svéprávnosti. Co se týče mladistvých pachatelů, jsem přesvědčen o tom, že není možné projednávat
jejich přestupky v blokovém řízení vzhledem k ustanovení čl. 40 odst. 2 písm. d) Úmluvy o právech
dítěte, kde je výslovně uvedeno, věc dítěte musí být: „… bez odkladu rozhodnuta v souladu se zákonem
příslušným, nezávislým a nestranným úřadem nebo soudním orgánem ve spravedlivém procesu v
přítomnosti právního zástupce nebo jiné odpovídající osoby a v přítomnosti rodičů nebo zákonných
zástupců dítěte, ledaže by se zvážilo, že jejich přítomnost, zejména s ohledem na věk a situaci dítěte,
není v jeho zájmu…“ Čili text Úmluvy o ochraně práv dítěte nedává příslušným orgánům členských států
možnost provádět řízení s dítětem bez přítomnosti třetích osob, které mají k dítěti, kterým se myslí
bytost mladší 18 let, určitý vztah. Co se týče případů osob omezených ve svéprávnosti, je zcela jasné,
že důvodem pro takové omezení může být jen duševní porucha, která není přechodná. V praxi zcela
běžně mohou nastat případy, že ačkoliv daná osoba, i přes stav této trvalé duševní poruchy, bude
označena za příčetnou, protože v okamžiku svého protiprávního jednání byla schopna ovládnout své
jednání a posoudit jeho následky, nemusí pochopit sdělení příslušného orgánu veřejné správy o obsahu
a smyslu svých procesních práv a povinností. Jsem tak přesvědčen, že příčetnost v okamžiku spáchání
přestupku a pochopení obsahu procesního úkonu příslušného orgánu veřejné správy jsou natolik
odlišné množiny, že je třeba, aby tento stav reflektoval i přestupkový zákon, a proto navrhuji doplnění
ustanovení § 84 odst. 4 přestupkového zákona následujícím způsobem: „V blokovém řízení nelze
projednat přestupky, které lze projednat jen na návrh a také přestupky mladistvých a osob omezených
ve svéprávnosti…“ Z tohoto úhlu pohledu tak lze považovat současnou právní úpravu za rozpornou
nejenom s čl. 6 odst. 3 písm. a), b) a e) Úmluvy, ale i s dalším významným lidskoprávním dokumentem
8
chránícím osoby mladší 18 let, tj. Úmluvou o právech dítěte.
2.3.

Možnost přezkumu rozhodnutí vydaného v blokovém řízení
Dále je pak nutno zmínit nemožnost přezkoumání rozhodnutí o uložení pokuty v blokovém řízení
v rámci soudního řízení správního a to z toho důvodu, že pachatel nevyčerpal všechny opravné
prostředky, které se mu nabízejí ve standardně probíhajícím přestupkovém řízení. Nejvyšší správní soud
k tomu ve svém rozhodnutí sp. zn. NSS 3 As 58/2007 uvádí: „Úvodem je na místě zopakovat, že
blokové řízení je svou povahou řízením specifickým, zkráceným, zjednodušeným, ve kterém do značné
míry splývá řízení se svým výsledkem – uložením pokuty. Jednou ze zákonem vyžadovaných podmínek
pro tento postup je souhlas účastníka řízení s uložením pokuty. Pokud účastník tento souhlas nedá,
postupuje se v řízení podle § 67 a násl. ZPř a věc se projedná a rozhodne ve standardním správním
9
řízení…“ Nejvyšší správní soud se v tomto rozhodnutí také opětovně vyjadřuje k obnově blokového
řízení, která není podle současné právní úpravy možná a Nejvyšší správní soud to jen potvrzuje, když
uvádí následující: „Podle § 62 odst. 1 (starého pozn.) správního řádu připadá v úvahu obnova „řízení
ukončeného rozhodnutím, které je v právní moci“. Přistoupí-li Nejvyšší správní soud na tezi, podle níž
lze pokutový blok považovat za správní rozhodnutí, je na místě konstatovat, že řízením ve smyslu
citovaného ustanovení může být pouze řízení blokové. Návrhem na obnovu blokového řízení však
7

ČERVENÝ, Z. a kol. Přestupkové právo: komentář k zákonu o přestupcích včetně textů souvisejících
předpisů. 17. vydání. Praha: Linde, 2011, s. 173. ISBN 978-80-7201-768-3.
8
JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení: komentář. 1. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2011, s. 405. ISBN 978-80-7179-254-3.
9
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. února 2007, sp. zn. 3 As 58/2007
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stěžovatel fakticky zpochybňuje splnění podmínek pro to, aby vůbec mohlo být toto řízení vedeno –
tvrdí, že přestupek nebyl spolehlivě zjištěn, resp. odvolává svůj souhlas s uložením pokuty. Vrácení
řízení do počátečního stadia, konkrétně do fáze před udělením souhlasu s uložením blokové pokuty (o
něž stěžovatel zjevně usiluje), by ovšem navodilo situaci, za které by nebylo možno v blokovém řízení
pokračovat, neboť by nebyla splněna jedna ze zákonem vyžadovaných podmínek – souhlas s uložením
blokové pokuty. Jakákoli „obnova“ řízení o přestupku, byl-li projednán v blokovém řízení, je tak z povahy
věci vyloučena, neboť podmínkou sine qua non tohoto řízení je souhlas účastníka se zjištěním
přestupku a uložením sankce… Nebylo-li totiž – ze svobodné vůle účastníka řízení – provedeno
formalizované skutkové ani právní posouzení věci, nelze následně tvrdit, že skutkové okolnosti byly
odlišné (vyšly najevo nové skutečnosti), resp. že je nutno doplnit dokazování…“ Podle mého názoru je
však vyjádření Nejvyššího správního soudu o zdůvodnění nemožnosti obnovit přestupkové řízení zcela
v rozporu se smyslem ustanovení § 100 správního řádu a neřeší podstatu věci. Jak v případě konání
řádného formalizovaného přestupkového řízení, tak i v případě konání zkráceného blokového řízení, si
lze představit situaci, že se objeví nový svědek a nový důkaz, tak jak to předpokládá ustanovení § 100
odst. 1 správního řádu. Je navíc nutné říct, že podmínka spolehlivě zjištěného přestupku, která je jednou
z nutných podmínek pro vyřešení věci v blokovém řízení, je pouze v představách příslušného orgánu
veřejné správy a výsledkem jeho vnitřního přesvědčení založeného a výsledkem de facto na místě
zjištěných objektivních skutečností. Navíc, jak bylo prokázáno výše, z textu příslušných ustanovení
přestupkového zákona nevyplývá, že se účastník blokového řízení svým souhlasem se zaplacením
pokuty na místě vzdává možnosti konání řádného správního řízení o přestupku a případných dalších
10
opravných prostředků směřujících proti rozhodnutí v tomto řízení vydaném. I zde lze spatřovat deficit
současné právní úpravy zkrácených řízení s ohledem na obsah příslušných ustanovení Úmluvy a
navazující judikatury Soudu. Ten totiž několikrát jasně zdůraznil potřebu postavení rozhodnutí na
11
základě zjištění skutkového stavu v míře, o níž nejsou důvodné pochybnosti a v kauze Brozicek vs.
12
Itálie potom přímo uvádí, že je nutné, aby byl obviněný z trestního deliktu informován o povaze
obvinění, tzn. i o jeho procesních aspektech.
Dále jsem přesvědčen, že samotná nemožnost nechat jakýmkoliv způsobem přezkoumat
rozhodnutí vydané v blokovém řízení naráží na text ustanovení čl. 2 odst. 2 a 3 Protokolu č. 7 k Úmluvě,
v němž je uvedeno, že: „Každý, koho orgán uzná vinným z trestního deliktu, má právo dát přezkoumat
výrok o vině nebo trestu orgánem vyššího stupně … Z tohoto práva jsou přípustné výjimky v případě
méně závažných trestních deliktů určených zákonem…“ Úmluva tedy sice umožňuje určité výjimky
z přezkumu rozhodnutí o trestním deliktu, problematickou je však skutečnost, že přestupkový zákon pro
projednání v blokovém řízení nespojuje s tím, že byl spáchán méně závažný přestupek, ale to, že byl
spolehlivě zjištěn. Nadto velmi často dochází k situaci, že se pachatel „spokojí“ s řešením případu
v blokovém řízení, čímž se mu cesta k řádnému přestupkovému řízení a soudnímu řízení správnímu
definitivně uzavře. Důvodem je skutečnost, že mezi výší případně uložené pokuty v rámci blokového
řízení a výší pokuty případně uložené pokuty v rámci následného přestupkového řízení neplatí zásada
zákazu reformatio in peius. Pachatel se následně již rozhoduje v podstatě jen o tom, zda riziko uložení
vyšší pokuty v řádném přestupkovém řízení, k čemuž by ovšem nemuselo v konečném součtu dojít,
odvrátí obětováním svých procesních práv, která je možno uplatnit jen v řádně vedeném přestupkovém
řízení, nebo ne. Otázku spolehlivě zjištěného skutkového stavu věci, o kterém mohou být závažné
13
pochybnosti, a které by mohly vést i k následnému neuložení sankce, pachatel začasté neřeší.
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JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P. Zákon o přestupcích a přestupkové řízení: komentář. 1. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2011, s. 407. ISBN 978-80-7179-254-3.
11
Evropský soud pro lidská práva: Rozsudek ze dne 18. února 1997, Nideröst-Huber vs. Švýcarsko, Sb.
rozh. s. ECHR 1997-I, stížnost č. 18990/91, body 19 až 41; Evropský soud pro lidská práva: Rozsudek
ze dne 23. června 1993, Ruiz-Mateos vs. Španělsko, Sb. rozh. s. ECHR 1993-A-262, stížnost č.
12952/87, body 30 až 70; Evropský soud pro lidská práva: Rozsudek ze dne 4. června 2002, Komanický
vs. Slovensko, Sb. rozh. s. ECHR 2002-VI, stížnost č. 32106/96, body 49 až 119; Evropský soud pro
lidská práva: Rozsudek ze dne 28. srpna 1991, Brandstetter vs. Rakousko, Sb. rozh. s. ECHR 1991-A211, stížnost č. 11170/84, body 39 až 74; Evropský soud pro lidská práva: Rozsudek ze dne 20. února
1996, Lobo Machado vs. Portugalsko, Sb. rozh. s. ECHR 1996-I, stížnost č. 15764/89, body 38 až 63
12
Evropský soud pro lidská práva: Rozsudek ze dne 19. prosince 1989, Brozicek vs. Itálie, Sb. rozh. s.
ECHR 1984-A-167, stížnost č. 10964/84, body 29 až 51
13
GŘIVNA, T., SEKVARD, O. Nový pohled Nejvyššího soudu na zásadu ne bis in idem. Právní Forum,
2005, roč. 1, č. 3, s. 98.
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2.4.

Problematika příkazního řízení
Ve smyslu výše uvedených požadavků evropského správního práva trestního se nevhodným jeví
i ustanovení § 87 odst. 1 přestupkového zákona, kde jsou stanoveny podmínky pro vyřešení přestupku
v rámci příkazního řízení. Současnou právní úpravu příkazního řízení obsaženou v ustanovení § 87
odst. 1 přestupkového zákona lze kritizovat z několika následujících důvodů. A priori jsem přesvědčen o
jakési nadbytečnosti vydání příkazu jako jednoho ze způsobů projednání přestupku. Předně je nutné
říct, že není uspokojivě vyjasněn vztah ustanovení § 87 odst. 1 a § 84 odst. 1 přestupkového zákona.
Zákon v těchto ustanoveních dostatečně nevysvětluje, jaký je rozdíl mezi situací, kdy „je přestupek
spolehlivě zjištěn“ a kdy „není pochybnost o tom, že obviněný z přestupku se přestupku dopustil…“
Myslí tím snad zákon, že pokutu v rámci blokového řízení lze uložit i tehdy, že je přestupek spolehlivě
zjištěn, aniž by byla spolehlivě zjištěna osoba obviněného a příkaz lze vydat jen tehdy, kdy není
pochybnost o tom, že se přestupku dopustil právě obviněný? Pokud ano, tak jsem přesvědčen o rozporu
ustanovení § 84 odst. 1 a § 12 přestupkového zákona, případně o jeho rozporu s jednou ze základních
zásad činnosti všech orgánů veřejné správy vyjádření v ustanovení § 2 odst. 3 správního řádu
stanovující povinnosti příslušného orgánu veřejné správy zjistit veškeré relevantní skutkové okolnosti
případu v takovém rozsahu, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Osobně si nedovedu představit
důležitější okolnost případu, než je osoba pachatele. Pokud jsou daná slovní spojení synonymy téhož
postupu, o čemž svědčí další část ustanovení § 84 odst. 1, pak se mi jeví možnost projednání přestupku
v příkazním řízení nadbytečnou. Důvodem pro zrušení je také velmi slabá procesní pozice obviněného
z přestupku. Konání příkazního řízení a vydání příkazu totiž není vázáno na souhlas osoby obviněné
z přestupku, ale toliko na skutková zjištění příslušného orgánu veřejné správy, tzn. na jeho
jednostranném pohledu. Obviněný tak ze skutečnosti postupu příslušného orgánu veřejné správy ztrácí
v daném okamžiku možnost využití standardních procesních práv vymezených ve správním řádu a
přestupkovém zákoně, která může následně uplatnit až po podání opravného prostředku proti příkazu,
tj. odporu. Podle dokumentů evropského správního práva trestního je klíčovým pro vzdání se svých
standardních procesních práv souhlas obviněného. Současná právní úprava příkazního řízení tuto ideu
zcela obrací. A priori stanoví, že obviněný v rámci příkazního řízení taková standardní procesní práva
nemá, avšak může je nabýt učiněním formalizovaného procesního úkonu, který ustanovení § 87
přestupkového zákona nazývá odporem. Podáním odporu se příkaz bez náhrady ruší a věc je dále
řešena v rámci standardního přestupkového řízení, v rámci kterého může obviněný uplatnit svá procesní
práva. Pokud se však obviněný např. zmýlí v určení věcně a místně příslušného orgánu veřejné správy,
který je podle zákona povinen odpor přijmout, nebo se mu nepodaří odstranit určitou závažnou vadu
takto učiněného podání, vyjdou jeho snahy naprázdno. Zejména vzhledem ke stanovení výše uvedené
premisy v příkazním řízení, která je zcela v rozporu s logikou dokumentů evropského správního práva
trestního, navrhuji ustanovení § 87 upravujícího příkazní řízení z přestupkového zákona vyškrtnout.
3

ZÁVĚR
Vzhledem k výše uvedenému můžeme uzavřít, že ačkoliv konání zkrácených řízení podle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích není v rozporu s požadavky Úmluvy a navazující judikatury, i ona musejí
naplňovat některé základní kvalitativní požadavky. Jedná se zejména o zákonnost a souhlas osoby
obviněné s projednáním trestního deliktu v jejich rámci. Zatímco požadavek zákonnosti je v současné
právní úpravě prostřednictvím zákona č. 200/1990 Sb., přestupkového zákona naplněn, lze v souvislosti
s problematikou souhlasu v přestupkovém řízení, coby základní podmínkou pro jeho konání, spatřovat
významný deficit konformity právní úpravy přestupkového řízení s obsahem Úmluvy a navazující
judikatury Soudu. Co se týče konformity s obsahem Úmluvy, je možné pochybovat i o nemožnosti
přezkoumat rozhodnutí vydané v rámci blokového řízení jinými orgány. Tyto nedostatky lze napravit
novelizacemi právní úpravy. Co se týče příkazního řízení, byla by potřebná celková změna jeho
koncepce, protože jeho současná právní úprava obrací naruby požadavky stanovené Úmluvou a
navazující judikaturou Soudu na zkrácená řízení.
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K POVAZE ŽALOBY PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU
Hana Vičarová Hefnerová
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Abstrakt: Rozhodnutí, které je vydáno ve správním řízení správním orgánem, může být dle českého
správního řádu napadnuto odvolání (případně rozkladem), o němž posléze rozhoduje druhostupňový
správní orgán (v případě rozkladu ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu; výjimku pak
tvoří institut autoremedury). Proti rozhodnutí o odvolání (případně rozkladu) je možné dle platné české
legislativy podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu a věc se tak dostává do stádia soudního
řízení správního. Správní žaloba je z hlediska své koncepce považována judikaturou nikoli za opravný
prostředek v dané věci, nýbrž za podání, kterým se zahajuje soudní řízení správní. V právní vědě, na
kterou judikatura českého Ústavního soudu odkazuje a která judikaturu soudů ovlivňuje, však nepanuje
na povahu žaloby proti rozhodnutí správního orgánu v tomto směru jednotný názor.
Klíčová slova: judikatura, opravný prostředek, podání, právní věda, Ústavní soud, žaloba proti
rozhodnutí správního orgánu
Abstract: Decision, which is made in administrative proceeding by administrative authority, can be
according to the czech Administrative Procedure Code challenged by an appeal (or remonstrance).
About this appeal (or remonstrance) is decided by second-instance administrative authority (in the case
of remonstrance by minister or chief by another central administrative authority; the exception is then the
institute of autoremedy). Against the decision of appeal (or remonstrance) is possible according to the
actual czech legislation bring an action against decision of an administrative body. Then the case moves
into the stage of proceeding before administrative court. The action against decision of administrative
body is not considered by the czech case law as a remedial measure, but as a pleading, which initiates
the proceeding before administrative court. In jurisprudence, on which the czech Constitutional court
references and which influences the case law, there is not the same opinion on the character of the
action against decision of administrative body.
Key words: action against the decision of an administrative body, case law, Constitutional court,
jurisprudence, remedial measure
1

ÚVOD
Rozhodnutí, jež je vydáno ve správním řízení prvostupňovým správním orgánem je možno dle
1
2
platné české legislativy napadnout odvoláním, popřípadě rozkladem. O tomto opravném prostředku
pak rozhoduje druhostupňový správní orgán, v případě rozkladu ministr nebo vedoucí jiného ústředního
3
správního úřadu. Možnosti ochrany veřejných subjektivních práv dle českého právního řádu však
podáním odvolání či rozkladu nejsou zcela vyčerpány, neuspokojený účastník správního řízení má
možnost obrátit se na soudy ve správním soudnictví se žalobou proti rozhodnutí správního orgánu (dále
jen „správní žaloba“). Ta pak představuje jeden z významných a klíčových nástrojů ochrany veřejných
4
subjektivních práv v soudním řízení správním.
1

§ 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „SŘ“)
§ 152 SŘ
3
Výjimku z devolutivního účinku, kromě některých situací v případě rozkladu, tvoří institut autoremedury
dle § 87 SŘ.
4
Správní žaloba dle českého soudního řádu správního (zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní –
dále jen „SŘS“) však neslouží pouze k ochraně veřejných subjektivních práv, ale taktéž k ochraně práva
objektivního. Tuto ochranu zajišťuje široká aktivní žalobní legitimace ve veřejném zájmu, kterou
disponuje nejvyšší státní zástupce (blíže viz § 66 odst. 2 SŘS), veřejný ochránce práv (blíže viz § 66
odst. 3 SŘS), správní orgán, o němž tak stanoví zvláštní zákon (blíže viz § 66 odst. 1 SŘS – jedná se o
obsolentní ustanovení) a ten, komu toto oprávnění výslovně svěřuje zvláštní zákon, nebo mezinárodní
smlouva, která je součástí právního řádu (blíže viz § 66 odst. 4 SŘS – za takovýto subjekt je
2
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Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen „ZÚS“) v § 75 odst. 2 písm. b) v návaznosti
5
na § 75 odst. 1 téhož zákona upravuje výjimky ze zásady subsidiarity ústavní stížnosti při ochraně
subjektivních práv jednotlivce, tedy výjimku z povinnosti vyčerpat všechny procesní prostředky ochrany,
které stěžovateli zákon k ochraně jeho práva umožňuje použit před tím, než podá stížnost ústavní.
V opačném případě je ústavní stížnost nepřípustná.
Dle tohoto ustanovení „Ústavní soud neodmítne přijetí ústavní stížnosti, i když není splněna
podmínka podle předchozího odstavce (pozn. autorky – vyčerpání všech procesních prostředků, které
zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje), jestliže v řízení o podaném opravném prostředku
podle odstavce 1 dochází ke značným průtahům, z nichž stěžovateli vzniká nebo může vzniknout vážná
a neodvratitelná újma.“
K povaze správní žaloby ve vztahu k § 75 odst. 2 písm. b) ZÚS (správní žaloba jakožto možný
prostředek nápravy, který by bylo možno podřadit pod pojem opravný prostředek ve smyslu tohoto
ustanovení) se ve své judikatuře vyslovil již několikráte český Ústavní soud. Jeho judikatura je v tomto
ohledu a směru konstantní, nicméně v jednom ze svých judikátů odkazuje na relevantní literaturu
ohledně této problematiky – dva komentáře k ZÚS - uvádí tedy literaturu, kterou použil jako podpůrnou
pro svou argumentaci v odůvodnění svého rozhodnutí a se kterou se ztotožnil. Rovněž uvádí i odkaz na
odbornou literaturu, která zastává právní názor opačný.
Ve svém příspěvku se budu zabývat pojetím správní žaloby jakožto možného opravného
prostředku ve smyslu ustanovení § 75 odst. 2 písm. b) ZÚS podle dvou týmů autorů dvou komentářů
k ZÚS a dále z pohledu judikatury Ústavního soudu, která prošla rovněž společně se změnami soudního
řádu správního určitým vývojem a dnes je v této otázce konstantní a jednotná, ačkoli sama připouští i
opačný názor na danou problematiku.
2

POJETÍ SPRÁVNÍ ŽALOBY VE VZTAHU K § 75 ODST. 2 PÍSM. B) ZÚS V PRÁVNÍ VĚDĚ
Jak již bylo naznačeno, z hlediska právní vědy lze na správní žalobu ve vztahu k § 75 odst. 2
písm. b) ZÚS pohlížet ze dvou úhlů pohledu. Buď je ji možno považovat pouze za návrh (podání),
kterým se zahajuje soudní řízení správní a nebo za opravný prostředek sloužící k ochraně práv, a to
prostředek mimořádný opravný.
2.1

Komentář k ZÚS prof. Filipa, prof. Holländera a doc. Šimíčka
Prvně uváděný názor, tedy, že správní žaloba představuje pouze podání, kterým se zahajuje
soudní řízení správní – návrh na zahájení řízení - a již nepředstavuje (mimořádný) opravný prostředek
ve vztahu k výjimce ze zásady subsidiarity obsažené v § 75 odst. 2 písm. b) ZÚS se kloní komentář k
ZÚS z roku 2007 autorů prof. Filipa, prof. Holländera a doc. Šimíčka.
Podle těchto autorů je nutno předpokládat při uplatňování výjimky ze zásady subsidiarity dle § 75
odst. 2 písm. b) ZÚS v oblasti veřejné správy, že je nezbytnou nutností nejdříve vyčerpat cestu
správního soudnictví. Autoři se shodují na tom, že „ustanovení § 75 odst. 2 písm. b) není pouze
6
7
konkretizací čl. 38 odst. 2 LPS , kde se po vzoru čl. 6 odst. 1 ÚPS zaručuje právo na projednání věci
považováno občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost nebo obec za kumulativního
splnění dalších podmínek uvedených v § 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).
5
§ 75 odst. 1 ZÚS zní: „Ústavní stížnost je nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní
prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§72 odst. 3); to neplatí pro mimořádný
opravný prostředek, který orgán, jenž o něm rozhoduje, může odmítnout jako nepřípustný z důvodů
závisejících na jeho uvážení (§72 odst. 4).“
6
„Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a
aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech
stanovených zákonem.“
7
„Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána
nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech nebo
závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu. Rozsudek musí být vyhlášen
veřejně, avšak tisk a veřejnost mohou být vyloučeny buď po dobu celého nebo části procesu v zájmu
mravnosti, veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti v demokratické společnosti, nebo když to
vyžadují zájmy nezletilých nebo ochrana soukromého života účastníků anebo, v rozsahu považovaném
soudem za zcela nezbytný, pokud by, vzhledem ke zvláštním okolnostem, veřejnost řízení mohla být na
újmu zájmům spravedlnosti.“
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bez zbytečných průtahů a odstraňuje překážku nepřípustnosti. Zatímco v uvedených předpisech jde
o obecnou zásadu, výjimka ze zásady přípustnosti v § 75 odst. 2 písm. b) se týká jen řízení o opravném
8
prostředku, nikoli o podaném návrhu.“ Toto konstatování a vymezení se vůči správní žalobě ve
vztahu k § 75 odst. 2 písm. b) ZÚS však nevylučuje, že i v řízení o správní žalobě (o návrhu na zahájení
řízení), tedy v řízení nalézacím, nemůže dojít k průtahům řízení.
Na druhou stranu titíž autoři konstatují, že výjimka z principu subsidiarity obsažená v § 75 odst. 2
písm. b) ZÚS „se vztahuje pouze na řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí, proti kterému byl podán
opravný prostředek, o kterém dosud nebylo rozhodnuto. Výraz „opravný prostředek“ by mohl
nasvědčovat tomu, že se tím míní řádný nebo mimořádný opravný prostředek (III. ÚS 65/98, sv. 10, s.
444). Protože však komentované ustanovení dále uvádí, že jde o opravný prostředek podle § 75 odst. 1,
je nutno tento pojem zřejmě vykládat šířeji (viz u § 75 odst. 1) jako procesní prostředek poskytnutý
9
stěžovateli zákonem v dané fázi konkrétního řízení.“ Při takto zvoleném extenzivním výkladu by bylo
možno považovat správní žalobu za opravný prostředek ve smyslu §75 odst. 2 písm. b) ZÚS, tedy na
řízení o ní by se za předpokladu splnění dalších zákonem stanovených podmínek mohla vztahovat
výjimka ze zásady subsidiarity. Tento názor může být podpořen i dalším tvrzením těchto autorů, kdy je
za vyčerpání opravných prostředků v rozhodování v oblasti veřejné správy považováno „až rozhodnutí
10
11
např. o správní žalobě podle § 65 SŘS“ - kasační stížnost zde zmíněna není, z čehož by bylo možno
odvodit, že i správní žaloba může plnit roli opravného prostředku ve smyslu § 75 odst. 2, písm. b) ZÚS.
I přes naznačené drobné nesrovnalosti si autoři stojí za názorem, že na správní žalobu nelze ve
vztahu k § 75 odst. 2 písm. b) ZÚS nahlížet jako na (mimořádný) opravný prostředek, nýbrž pouze jako
na návrh (podání), jímž je zahájeno soudní řízení správní, a proto ve vztahu k tomuto podání nelze
uplatnit výjimku ze zásady subsidiarity uvedenou v § 75 odst. 2 písm. b) ZÚS.
12

2.2

Komentář k ZÚS autorského týmu JUDr. Wagnerové, Ph.D.
Opačný názor je však uváděn v komentáři autorského kolektivu dr. Wagnerové k témuž zákonu,
rovněž z roku 2007. Autoři zde zmiňují kritéria, za jejichž kumulativního splnění je možno učinit výjimku z
nepřípustnosti ústavní stížnosti:
13
a) ústavní stížnost musí směřovat proti pravomocnému rozhodnutí – jedná se tedy dle článku
87 odst. 1 písm. d) zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, o rozhodnutí, která nelze napadat
řádnými opravnými prostředky a „která v právní sféře svých adresátů již vyvolávají zamýšlené účinky,
14
resp. která již zasahují do jejich ústavně zaručených základních práv a svobod,“
b) pravomocné rozhodnutí, jež je napadáno, není konečné, musí zde probíhat řízení o opravném
prostředku, které není zatím skončeno – s tímto bodem souvisí podmínka nutnosti vyčerpat všechny
procesní prostředky, které zákon k ochraně práva stěžovateli poskytuje, jež je posléze konfrontována
s jejich výčtem, který dle autorů nemůže být nikdy úplný. „V působnosti soudního řádu správního jde
především o žalobu proti rozhodnutí správního orgánu (§65 soudního řádu správního) (…) a
konečně i o kasační stížnosti proti rozhodnutím krajských soudů vydaných ve správním soudnictví
15
(§102 soudního řádu správního).“
c) v tomto konkrétním řízení o opravném prostředku musí docházet ke značným průtahům a na
základě uvedených značných průtahů v řízení vzniká nebo může vzniknout stěžovateli vážná a
neodvratitelná újma – výjimka dle § 75 odst. 2 písm. b) ZÚS je v zákoně zakotvena zejména z toho
důvodu, aby „v mimořádných případech nebyla ohrožena efektivita ochrany ústavně zaručených
16
základních práv a svobod.“
8

FILIP, J. a kol.: Zákon o Ústavním soudu: komentář. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s.
585. Beckova edice Komentované zákony. ISBN 9788071795995.
9
Tamtéž s. 584
10
Tamtéž s. 563
11
V době vytváření a vydání tohoto komentáře již české správní soudnictví bylo dvoustupňové, tudíž
kasační stížnost v komentáři mohla být zmíněna jako jediný případ pro uplatnění výjimky ze zásady
subsidiarity ústavní stížnosti v rámci soudního řízení správního, nicméně není tomu tak.
12
Kromě JUDr. Wagnerové, Ph.D. patří mezi další autory tohoto díla JUDr. Martin Dostál, JUDr. Tomáš
Langášek, LL.M. a JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.
13
K možnosti napadat i nepravomocná rozhodnutí viz WAGNEROVÁ, E. a kol.: Zákon o Ústavním
soudu, s komentářem. 1. Vyd. Praha: ASPI, 2007, s. 389 . ISBN 80-735-7305-9. Ponámka 51
14
Tamtéž s. 383
15
Tamtéž s. 374-375
16
Tamtéž s. 383
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Výjimka ze zásady subsidiarity obsažená v § 75 odst. 2 písm. b) ZÚS nemá být považována za
zvláštní procesní prostředek ochrany práva na projednání věci bez zbytečných průtahů, nýbrž v tomto
případě se jedná o sekundární efekt tohoto ustanovení. Primárně je zaměřeno na situaci, „kdy je zde
pravomocné rozhodnutí, které již zasahuje do ústavně zaručeného základního práva nebo svobody
stěžovatele (…) a proti němuž stěžovatel uplatnil opravný prostředek, který je ostatně povinen podle §
75 odst. 1 vyčerpat. Přitom dokud řízení o tomto opravném prostředku (případně dalších, až po
poslední z nich) neskončí, je za normálních okolností vyloučeno, aby se stěžovatel obrátil na Ústavní
soud s žádostí o ochranu. Toto ustanovení tak umožňuje učinit výjimku z nepřípustnosti ústavní
stížnosti, pokud v řízení o opravném prostředku před orgánem veřejné moci dochází ke značným
17
průtahům.“
Z tvrzení uvedeného v závorce „…případně dalších, až po poslední z nich…“ je zřetelné, že tým
autorů má za to, že správní žalobu, lze podřadit pod pojem opravný prostředek v souvislosti s § 75 odst.
2 písm. b) ZÚS, což podporuje zejména i přímá citace uvedená pod kritériem b), která však dále není
v komentáři rozvedena či odůvodněna – „(…) jde především o žalobu proti rozhodnutí správního orgánu
(…) a konečně i o kasační stížnosti (…).“
3

POJETÍ SPRÁVNÍ ŽALOBY VE VZTAHU K § 75 ODST. 2 PÍSM. B) ZÚS V JUDIKATUŘE
ÚSTAVNÍHO SOUDU
Pokud nahlédneme do judikatury Ústavního soudu v souvislosti s tímto ustanovením ve vztahu
ke správní žalobě, nalezneme, jak již bylo zmíněno, judikaturu konstantní.
Ústavní soud zastává názor, že řízení o správní žalobě ve vztahu k § 75 odst. 2 písm. b) ZÚS
není řízením o opravném prostředku (stejně tedy jako komentář prof. Filipa, Holländra a doc. Šimíčka).
Tento názor byl vysloven zejména v usnesení Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2006, sp. zn. I. ÚS
740/06, kdy Ústavní soud rozhodoval o ústavní stížnosti podané proti rozhodnutí Pozemkového fondu
ČR, které bylo napadeno správní žalobou, avšak podle stěžovatele v řízení o ní docházelo ke značným
18
průtahům (blíže tyto průtahy nespecifikoval) a v důsledku toho mu tak mohla vzniknout vážná
a neodvratitelná újma (tuto také blíže nepopsal). Ústavní soud pak judikoval ve vztahu k ustanovení §75
odst. 2 písm. b) ZÚS, že řízení o opravném prostředku není řízení o správní žalobě: „...ze
systematického výkladu tohoto ustanovení vyplývá, že takovým opravným prostředkem není ve
správních věcech správní žaloba, ale až (eventuelně) následně podaný opravný prostředek
napadající rozhodnutí správního soudu. Tedy průtahy, o nichž hovoří citované ustanovení, nejsou
průtahy vzniklými v řízení u soudu prvního stupně, nýbrž se myslí průtahy v řízení o opravném
19
prostředku proti rozhodnutí soudu prvního stupně.“
Naprosto totožně se, i s odkazem na své dříve citované usnesení, vyslovil Ústavní soud
i v případě ústavní stížnosti, o níž bylo rozhodnuto usnesením Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2013,
sp. zn. II. ÚS 1986/13, a kterou bylo napadáno rozhodnutí Ministerstva dopravy o zamítnutí odvolání
proti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy ohledně vydaného stavebního
povolení ke stavbě pozemní komunikace. Rozhodnutí Ministerstva dopravy bylo rovněž napadeno
správní žalobou, o které do té doby nebylo rozhodnuto, nicméně stěžovatelka podala i stížnost ústavní,
neboť „nepovažovala správní žalobu za efektivní prostředek ochrany, neboť má za to, že než o ní bude
rozhodnuto, bude stavba silnice realizována nebo se dostane do fáze, kdy jakýkoliv výrok o ní bude
pouze akademický.“ Své rozhodnutí právě v tomto řešeném případě opřel Ústavní soud o nazírání na
povahu správní žaloby ve vztahu k § 75 odst. 2 písm. b) ZÚS z hlediska právní vědy. A zde právě uvedl

17

Tamtéž s. 388
Ačkoli stěžovatel „značné průtahy“ blíže nespecifikoval, na konci citovaného usnesení Ústavní soud
na okraj podotýká, že „tříletá doba projednání správní žaloby se jeví jen obtížně akceptovatelnou
z hlediska práva na spravedlivý proces,“ na druhou stranu však také konstatoval, že „nicméně nelze
přehlédnout, že stěžovatel má k dispozici právní prostředek ke stanovení lhůty pro provedení úkonu
krajským soudem a měl by jej proto aktivně využívat.“
19
Již v roce předcházejícím judikoval Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 10. března 2005 II. ÚS
100/05 že zásah, ze strany Ústavního soudu je možný pouze za situace, kdy již není možné napravit
tvrzenou protiústavnost v rámci systému ostatních orgánů veřejné moci. Dle téhož nálezu „nejprve musí
proběhnout celé řízení až do stádia konečného pravomocného rozhodnutí orgánů veřejné moci, a teprve
poté se otevírá cesta k eventuelnímu podání ústavní stížnosti.“
18
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odkaz jak na literaturu podporující jeho tvrzení, tak i na literaturu s tímto názorem nekorespondující –
20
jedná se o oba výše uváděné komentáře.
4

ZÁVĚR
Lze konstatovat, že správní žaloba představuje jakýsi hybridní model mezi podáním, jímž se
zahajuje soudní řízení správní a mezi opravným prostředkem, a to opravným prostředkem mimořádným,
jímž se vždy napadá pravomocné rozhodnutí správního orgánu. Tomuto návrhu na zahájení řízení tedy
nelze upřít charakter opravného prostředku, neboť vždy bude směřovat proti rozhodnutí správního
orgánu, jež vykazuje dle žalobce jisté vady – ať už po stránce skutkové či právní. Vzhledem k tomuto
faktu by mohla správní žaloba, jakožto opravný prostředek, spadat pod výjimku ze zásady subsidiarity
vymezenou v §75 odst. 2 písm. b) ZÚS. Nicméně v rámci soudního řízení správního jejím podáním
nedochází k vyčerpání všech procesních prostředků, které zákon k ochraně práva využít umožňuje.
Pro úplnost je však třeba ale doplnit, že toto tvrzení neplatí bezvýjimečně. Dle mého názoru z
tohoto pravidla výjimka existuje. Tato výjimka představuje pouze ty situace, kdy správní žaloba ve
správním soudnictví figuruje jako jediný prostředek ochrany práv, tudíž je vyloučena možnost dalšího
následného přezkumu obecným soudem. Vzhledem k existenci dvouinstančního správního soudnictví
může tato situace nastat pouze v případech, kdy je proti rozhodnutí správního soudu prvního stupně
21
kasační stížnost nepřípustná - § 104 SŘS.
Pokud se pak jedná o průtahy v řízení o správní žalobě, nezbývá než použít obecných prostředků
22
ochrany proti nim. V případě hrozícího nebezpečí újmy, či již vzniklé újmy na straně žalobcově je
možné společně se správní žalobou, či později v řízení o ní podat akcesorický návrh, a to návrh na
23
přiznání odkladného účinku správní žalobě. V případě jeho přiznání tak lze uspokojit potřebu po
efektivnosti správní žaloby jakožto prostředku ochrany práva tak, aby následný výrok ve věci samé
nebyl pouze akademický.
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Pro zajímavost stojí za zmínku ještě jedno rozhodnutí Ústavního soudu, ačkoli poněkud starší, a to
usnesení III. ÚS 259/2000 ze dne 24. ledna 2001 se tento soud vyjádřil v tom smyslu, že existují „dvojí
prostředky ochrany práva. Jednak jsou tu prostředky instanční (řádné) a mimořádné (obnova řízení),
jednak soudní (správní žaloba) – tedy prostředky, které může strana využít (má na ně tak říkajíc právní
nárok). Vedle toho existují i prostředky jiné, dozorčí, mezi něž patří právě přezkoumání podle § 55b
daňového řádu.“ Ústavní soud zde vymezil několik skupin prostředků ochrany práva. Kromě tradičního
rozdělení na řádné a mimořádné opravné prostředky, vyčlenil další skupinu a to prostředky soudní,
konkrétně správní žalobu. Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu tak byla vyřazena mimo řádné
opravné prostředky (logicky správně, jelikož napadá rozhodnutí již pravomocné), ale i mimo opravné
prostředky mimořádné.
21
§ 104 SŘS zní: „(1) Kasační stížnost ve věcech volebních je nepřípustná; to neplatí, jde-li o řízení ve
věcech porušení pravidel financování volební kampaně. (2) Kasační stížnost, která směřuje jen proti
výroku o nákladech řízení nebo proti důvodům rozhodnutí soudu, je nepřípustná. (3) Kasační stížnost je
dále nepřípustná proti rozhodnutí, a) jímž soud rozhodl znovu poté, kdy jeho původní rozhodnutí bylo
zrušeno Nejvyšším správním soudem; to neplatí, je-li jako důvod kasační stížnosti namítáno, že se soud
neřídil závazným právním názorem Nejvyššího správního soudu, b) jímž se pouze upravuje vedení
řízení, nebo c) které je podle své povahy dočasné. (4) Kasační stížnost není přípustná, opírá-li se jen o
jiné důvody, než které jsou uvedeny v § 103, nebo o důvody, které stěžovatel neuplatnil v řízení před
soudem, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno, ač tak učinit mohl.“
22
Jedná o stížnost na průtahy v řízení či návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu. Oba
prostředky ochrany jsou zakotveny v zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní
správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích).
23
Ke změnám v koncepci odkladného účinku správní žaloby blíže viz: VIČAROVÁ HEFNEROVÁ, H.:
Změny v odkladném účinku žaloby proti rozhodnutí správního orgánu. In: Míĺniky práva
v stredoeurópskom prostore 2013 I. časť, 2013, s. 643-649
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VPLYV JUDIKATÚRY SLOVENSKÝCH SÚDOV NA INTERNÉ
NORMATÍVNE INŠTRUKCIE VO VEREJNEJ SPRÁVE
Veronika Vrabková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje problematike interných normatívnych inštrukcií, ktoré majú
predovšetkým za úlohu usporiadať organizačné vzťahy vo vnútri subjektu. V tejto súvislosti autorka
prihliada predovšetkým na judikatúru slovenských súdov a fakt ako táto judikatúra charakterizuje
interné normatívne inštrukcie. Na konkrétnom príklade z rozhodovacej praxe súdov poukazuje na
nutnosť, že treba striktne rozlišovať o akú výslednú formu činností verejnej správy ide.
Kľúčové slová: interné normatívne inštrukcie, normatívne správne akty, vplyv judikatúry,
Podmienky na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby z júla 2009
Abstract: In this article the author deals with topic of internal normative instructions. Its primary
ambition is to arrange organizational relations within the subject. The author takes into account
judicial decisions of the Slovak courts and in this relation to the way internal normative instructions
are characterized by mentioned case law. The importance of strict distinction among final forms of
public administration activity is highlighted by using particular case law.
Key words: internal normative instructions, normative administrative acts, influence of the case law,
The Conditions for operating ambulances of emergency medical service from July 2009
1

ÚVOD
Normotvorná aktivita verejnej správy tvorí časť činnosti verejnej správy. „Tento proces vo
1
väčšine prípadov vedie k zhmotneným výsledkom nazývanými finálne formy verejnej správy.“ V
súlade so súčasnými poznatkami v teórii správneho práva možno vymedziť niekoľko foriem činnosti
orgánov verejnej správy, ako napríklad normatívne správne akty, individuálne správne akty, správne
akty zakladajúce práva a povinnosti vydávané v rámci organizácie a riadenia verejnej správy,
2
správne dohody ako formy činnosti verejnej správy, ostatné finálne formy činnosti verejnej správy.
Pri prvej výslednej finálnej forme činnosti verejnej správy akou sú normatívne správne akty
zisťujeme, že panuje stále určitá názorová nejednota, čo možno pod normatívnym správnym aktom
chápať. Keď zhrnieme názory viacerých autorov z oblasti správneho práva ako sú P. Škultéty, J.
Machajová, K. Tóthová a ďalší, tak dochádzame k záveru, že „niektorí teoretici za normatívny
správny akt považujú len právny predpis vydaný verejnou správou, ktorý ma charakter prameňa
práva. Ostatné formy normotvornej činnosti verejnej správy vyčleňujú do samostatnej skupiny tzv.
interných normatívnych aktov, ktoré nie sú všeobecne záväzné a zaväzujú len organizačne
podriadené osoby. Iní považujú za normatívne správne akty obe skupiny, pričom ich členia na
3
externé a interné.“
Aj v aplikačnej praxi badať problémy najmä v tom, že táto problematika nie je jednoznačne
objasnená, keď tam nachádzame „možno vymedziť niekoľko právnych foriem činnosti orgánov
verejnej správy ako napríklad normatívne správne akty, individuálne správne akty, interné
normatívne akty, správne dohody, pričom každá z týchto foriem má inú právnu povahu a rozdielne
účinky vo vzťahu k jej adresátom, ktorí sú pri každej z foriem rozliční. Popri týchto právnych formách
1

VRABKO, M. a kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 1. Vydanie, s. 193.
Bližšie pozri napríklad VRABKO, M. kol. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 1. Vydanie, s.
195 – 210.
3
Na túto názorovú nejednotu už prednedávnom poukázal aj HUTTA, M. Správne akty všeobecnej
povahy a ich prieskum v správnom súdnictve. In: Pôsobnosť a organizácia správneho súdnictva
v Slovenskej republike. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, s. 232 – 233.
2
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4

existujú aj neprávne, organizačné formy činnosti verejnej správy.“ Citovaný rozsudok Krajského
súdu v Bratislave opätovne potvrdzuje ako sú rozdielne vnímané normatívne správne akty.
Z doposiaľ uvedeného z dostupnej literatúry sa prikláňame k definícii normatívnych
správnych aktov uvedenou K. Tóthovou v Československom správnom práve. II.: „Normatívne
správne akty predstavujú súhrnný pojem pre právne predpisy vydané verejnou správou, ktoré majú
rôznu právnu silu a pomenovanie. Predstavujú výsledok normotvornej činnosti verejnej správy,
ktorou sa vytvárajú ďalšie pravidlá správania.“
5
Základné členenie normatívnych správnych aktov je členenie na interné a externé. Takéto
členenie je možné urobiť na základe systému vzťahov nadriadenosti a podriadenosti subjektov
verejnej správy, ktoré sú upravené v rámci normatívnych správnych aktov. Externé normatívne
správne akty môžu zaväzovať subjekty verejnej správy nepodriadené, zatiaľ čo interné normatívne
správne akty sú učinené na základe vzťahu nadriadenosti a podriadenosti vo vnútri určitého
6
organizačného systému.
2

INTERNÉ (VNÚTORNÉ) NORMATÍVNE SPRÁVNE AKTY
V nadväznosti na členenie normatívnych správnych aktov na interné a externé dovolím si
charakterizovať interné normatívne správne akty.
Interné normatívne správne akty sú formami činnosti verejnej správy podzákonného
charakteru a upravujú vzťahy medzi nadriadeným orgánom verejnej správy na jednej strane
a podriadeným orgánom verejnej správy na druhej strane. Možno teda konštatovať, že samotné
vydávanie interných normatívnych správnych aktov súvisí najmä s riadiacou činnosťou, ktorá sa
uskutočňuje v rámci systému vzťahov verejnej správy. Netreba však zabúdať, že výsledkom
riadiacej činnosti v prípade riadiaceho normatívneho procesu je interná normatívna inštrukcia, zatiaľ
čo výsledkom riadiacej činnosti v prípade aplikačného riadiaceho procesu je individuálny interný
(služobný) pokyn. Niektorá odborná literatúra ich radí k abstraktným aktom pretože nemajú povahu
7
právneho predpisu. Podľa môjho názoru je tomu aj tak, pretože sa aplikujú na určitý okruh
neurčitého počtu subjektov v neurčitom počte prípadov, resp. na určitý počet subjektov v určitých
prípadoch.
Interné normatívne správne akty sú považované za právnu formu činnosti. Sú derivátnymi
aktmi verejnej správy a predstavujú jednostranný prejav vôle vo vzťahu k adresátom. Oprávnený
vydávať tieto akty je iba orgán, ktorý je na to splnomocnený zákonom alebo Ústavou SR. Pri ich
vydávaní však tento orgán nie je ničím iným výrazne obmedzovaný. To znamená, že vo väčšine
prípadov je výber samotnej formy, obsahu, označovania interných normatívnych správnych aktov do
značnej miery ponechaný na voľbu daného subjektu verejnej správy.
K interným normatívnym správnym aktom patria spravidla štatutárne predpisy a vnútorné
predpisy, služobné predpisy alebo iné opatrenia.
Tieto majú predovšetkým za úlohu usporiadať organizačné vzťahy vo vnútri subjektu ako
akty nadriadených voči podriadeným. Môže sa teda jednať aj o pokyny, prípadne rozkazy, ktoré
smerujú voči podriadeným subjektom za účelom dosiahnutia určitého správania sa. Ani v prípade
týchto správnych aktov by nemalo dochádzať k rozporu so všeobecnými právnymi predpismi,
internými predpismi vyšších nadriadených orgánov. Interné normatívne akty je však potrebné
8
odlišovať od aktov riadenia, či od pokynov v pracovnoprávnych vzťahoch.“
Štatutárne predpisy, vnútorné predpisy, alebo služobné predpisy môžu zaväzovať iba
organizačne podriadené subjekty. „Ich vydávanie je uskutočňovaním oprávnenia riadiť činnosť
podriadených a ich plnenie je zachovávaním právnej povinnosti riadiť sa pokynmi nadriadených,
9
ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných, normatívnych právnych aktov, ktoré sú prameňmi práva.“
4

Rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 3S/122/2010-73 z 27. marca 2012.
Takéto členenie normatívnych správnych aktov uvádza napríklad TÓTHOVÁ, K. a kol.
Československé správne právo. II, s. 21.
6
Bližšie pozri HENDRYCH, D. Správní věda – Teorie veřejné správy, s. 74.
7
Bližšie pozri HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. Vydání, s. 200. Podobne aj
JAKAB, R. Proces tvorby interných normatívnych inštrukcií vo verejnej správe. In: Právny obzor.
2010, roč. 93, č. 6, s. 557.
8
Bližšie pozri Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8 Sžo 49/2011 z 22. marca 2012.
9
BOGUSZAK, J. – ČAPEK, J. – GERLOCH, A. Teorie práva. 2. přepracované vydání, s. 80.
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Pri uvažovaní nemožno hovoriť ako o prameni správneho práva, v prípade interných normatívnych
správnych aktov z dôvodu, že nie sú všeobecne záväzné, a taktiež nie je presne špecifikovaný
adresát tohto aktu. Interné normatívne správne akty teda obvykle slúžia k riadeniu podriadených
pracovníkov, ale aj iných orgánov. Taktiež nie je možné efektívne využívať možnosť správneho
donútenia, ale je aspoň možné uplatniť disciplinárnu zodpovednosť a v jej rámci vyvodiť určité
dôsledky.
„V teórii správneho práva Českej republiky sa bežne používa dichotomické delenie
vnútorných predpisov v širšom zmysle slova a v užšom zmysle slova, ktoré je založené na vzťahu
10
podriadenosti subjektov verejnej správy k vydavateľovi aktov a na štatutárne predpisy.“ „Vnútorný
predpis vo verejnej správe predstavuje súhrnné označenie pre akty abstraktnej povahy, ktoré slúžia
k usporiadaniu pomerov vo vnútri jednej alebo viac organizačných jednotiek alebo zariadení verejnej
11
správy a ich vydanie sa opiera o právne zakotvený vzťah podriadenosti k vydavateľovi aktu.“
A štatutárne predpisy sú potom bližšie definované ako „výraz oprávnení samosprávnych korporácii
vydávať vlastné pravidla formou abstraktných aktov a tým regulovať tie záležitosti, ktoré patria do
12
okruhu im vymedzenej samostatnej pôsobnosti v oblasti verejného práva.“ Ako príklad korporácii,
ktoré vydávajú takéto štatutárne predpisy sú v českej literatúre uvádzané verejné vysoké školy,
Česká advokátska komora a podobne. Aj v Slovenskej republike tiež platí, že profesijné komory sú
oprávnené a v niektorých prípadoch 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
13
otázky.“ Autor tieto predpisy potom nazýva súhrnným označením štatutárne predpisy, ktoré možno
rozdeliť:
„a) ukladajú povinnosti členom komory v medziach zákona, pričom na ich vydanie
splnomocňuje zákon,
b) neukladajú povinnosti členom komory a upravujú len organizáciu a vnútorný chod
profesijných komôr a ich orgánov, pričom na ich vydanie môže no nemusí byť splnomocnenie
14
v zákone.“
V prípade predpisov profesijných komôr možno konštatovať, že sú záväzné len pre členov.
„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
15
nespĺňajú formálne znaky.“
Tu sa nám otvára nový problém, čo možno rozumieť pod pojmom štatutárny predpis v našich
podmienkach. Pretože ako sa zmieňujem vyššie tento pojem používajú viacerí autori z oblasti
správneho práva u nás a aj v Českej republike. Pričom treba odlišovať, či pojem štatutárne predpisy
derivujeme od slova štatút alebo od slovného spojenia štatutárny orgán? Ak od slova štatút, tak by
tam teoreticky spadali len štatúty orgánov verejnej správy. V druhom prípade, keď budeme
vychádzať zo slovného spojenia štatutárny orgán, tak štatutárne predpisy budú aj iné predpisy ako
štatúty orgánov verejnej správy, máme na mysli napríklad organizačný poriadok, pracovný poriadok
a podobne. Ako správne zhrnul český autor V. Kment v českej náuke správneho práva tieto
štatutárne predpisy sú doteraz vnímané ako vydávané vo verejnej správe, konkrétne
samosprávnymi korporáciami v rámci ich vymedzenej samostatnej pôsobnosti. Samostatnú
16
podkategóriu však tvoria disciplinárne predpisy.
10

KMENT, V. Členění vnitřních předpisů pro teorii i praxi. In: Časopis pro právní vědu a praxi,
1/2013, s. 78.
11
HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část, s. 189 – 191.
12
HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část, s. 187.
13
HUTTA, M. Predpisy profesijných komôr. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013, 1.
Časť, s. 565.
14
HUTTA, M. Predpisy profesijných komôr. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013, 1.
Časť, s. 565.
15
HUTTA, M. Predpisy profesijných komôr In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013, 1.
Časť, s. 565.
16
Bližšie pozri KMENT, V. Členění vnitřních předpisů pro teorii i praxi. In: Časopis pro právní vědu
a praxi, 1/2013, s. 78.
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Ďalej tento autor poukazuje na doterajšiu systematizáciu práve z dôvodu nutnosti rozlišovať
medzi vnútornými predpismi v širšom zmysle slova, ktorá je založená na formálnom kritériu
a vnútornými predpismi v užšom zmysle slova, ktorá je založená na materiálnom kritériu. Preto
17
ponúka akýsi nový pohľad na takúto kategorizáciu vnútorných predpisov. A vnútorné predpisy by
sa mali podľa neho kategorizovať na základe existujúceho prípadne predpokladaného právneho
titulu na základe ktorého bude adresát vnútorného predpisu obsahom vnútorného predpisu viazaný.
Pričom uvádza nasledovné členenie:
„1. subordinácia
a) súkromnoprávne – typicky založená pracovným pomerom
b) verejnoprávna – vzťah vyplýva z predpisov verejného práva, postavenie účastníka je
navyše založené pracovným prípadne obdobným pomerom
2. členstvo
a) v samosprávnej korporácii – je oprávnená vydávať štatutárne predpisy v oblasti svojej
samostatnej pôsobnosti vo verejnom práve
b) v korporáciách súkromnoprávnej povahy – spolky, družstvá, spoločenstvá vlastníkov
a podobne
3. právny úkon
a) autonómne právo v prípade využívania niektorých služieb
b) spoločenská zmluva aj zakladajúce dokumenty štatutárnej povahy súkromnoprávnych
právnických osôb, prípadne vzniknuté aj kváziprávnym úkonom hlasovaním na schôdzi a podobne
18
4. zvláštne právne úpravy – napríklad kolektívne zmluvy podľa zákonníka práce “
3

INTERNÉ NORMATÍVNE INŠTRUKCIE
Nepochybne platí, že vo verejnej správe má nadriadený orgán právo ovplyvňovať
podriadené orgány, pričom v praxi sa to prejavuje predovšetkým vydávaním interných normatívnych
inštrukcií, ale prichádza do úvahy vydávanie aj iných aktov riadenia.
V úvode sa zmieňujem o názorovej nejednote, ktorá naďalej pretrváva už pri samotnom
vymedzení pojmu normatívny správny akt, ich členenia a tiež kam možno začleniť vnútorné (interné)
predpisy. Je tiež pravdou, že autorov ktorí sa venujú problematike vnútorných predpisov je pomenej
a aj to ide väčšinou o autorov z oblasti teórie práva ako o autorov z oblasti správneho práva.
Pre pomenovanie vnútorných predpisov sa v odbornej literatúre stretneme s názvami ako
vnútorné normy, interné smernice, interné normatívne akty. V prvom rade sa treba vysporiadať so
samotným pojmom interná normatívna inštrukcia.
Ako som sa už vyššie zmieňovala od individuálneho interného služobného pokynu je
potrebné rozlišovať internú normatívnu inštrukciu ako normatívny akt riadenia.
Zatiaľ čo v teórii správneho práva niektorí zastavajú názor, že „v prípade riadiaceho
procesu vo verejnej správe môže mať ten jednak normatívny charakter, tzv. riadiaci normatívny
proces, alebo aplikačný charakter, tzv. riadiaci aplikačný proces. Toto rozlišovanie riadiaceho
procesu je smerodajné z hľadiska výslednej formy rozhodnutia v rámci riadiaceho správneho
procesu. V prípade riadiaceho normatívneho procesu je výsledkom riadiacej činnosti normatívny akt
riadenia, v teórii označovaný ako interná normatívna inštrukcia. Výsledkom riadiacej činnosti

17

Doterajšia kategorizácia vnútorných predpisov vo verejnom práve:
1. Verejná správa: a) smernice (inštrukcie) na riadenie podriadených zamestnancov v úrade b)
smernice na riadenie celých podriadených úradov c) presadzovanie služobného výkladu d) spisový
poriadok e) služobný predpis (určený úradníkom) f.) konkretizácia úloh prevedenie predpisov
uložených vyšším úradom
2. samosprávne korporácie: a) štatutárne predpisy b) disciplinárne predpisy ( ukladajú disciplinárnu
zodpovednosť)
3. bezpečnostné zbory alebo armáda: a) rozkazy abstraktnej normatívnej povahy b) služobné
predpisy c) vojenské predpisy a vojenské poriadky
18
KMENT, V. Členění vnitřních předpisů pro teorii i praxi. In: Časopis pro právní vědu a praxi,
1/2013, s. 78.
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v prípade aplikačného riadiaceho procesu je individuálny, aplikačný akt riadenia tzv. individuálny
19
interný (služobný) pokyn.“
V judikatúre Ústavného súdu SR sa však s takouto diferenciáciou nestretávame a naopak
sa jednoznačne uvádza, že v prípade smernice, uznesenia, úpravy, opatrenia ide o právny akt
všeobecnej povahy vydaný orgánom verejnej správy na zabezpečenie úloh v oblasti verejnej
správy. „Takýmito sú napríklad interné normatívne inštrukcie, ktoré majú rôzne pomenovanie
(smernica, pokyn, úprava), prostredníctvom ktorých orgán verejnej správy realizuje svoju riadiacu
činnosť vo vzťahu k podriadeným subjektom a konkretizuje ich oprávnenia a povinnosti vyplývajúce
zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejnej správy. Ide aj o rôzne vnútorné
predpisy orgánov verejnej správy a interné pokyny vydané orgánom verejnej správy pri výkone
20
verejnej správy, ktorých vydávanie je realizáciou právnych vzťahov nadriadenosti a podriadenosti.“
Do budúcnosti by bolo vhodné, aby aj Ústavný súd SR diferencoval medzi aktmi riadenia
a aplikačnými aktmi riadenia, tak ako to rozlišuje teória.
Aj keď v tomto prípade sa Ústavný súd SR nevyjadril kam možno zaradiť v rámci členenia
nariadenia ministra, urobil tak v ďalšom svojom rozhodnutí. Tam jednoznačne určil, že nariadenie
ministra „nie je všeobecne záväzný právny predpis, ale interná normatívna inštrukcia, proti ktorej sa
21
možno brániť podnetom, lebo priamo zasahuje do práv navrhovateľov.“
Aj v rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 9 Sžso 17/2011 zo dňa 25.mája 2011 sa uvádza
22
o aký právny akt ide v prípade oznámenia ministra obrany.“ Takéto oznámenie „nezakladá,
nemení ani neruší individuálne práva účastníka správneho konania, preto nie je rozhodnutím o
individuálnych právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb (§ 244 ods. 1 až 3 v spojení s
§ 245 ods. 1 OSP); má charakter všeobecne záväzného interného normatívneho právneho aktu,
ktorý súd v správnom súdnictve nie je oprávnený preskúmavať.“
Z takto naformulovaného znenia rozhodnutí súdov možno vyvodiť záver, že v rozhodovacej
praxi neprichádza k tak striktnému rozlišovaniu výsledných foriem činnosti vo verejnej správe ako je
23
tomu napríklad v samotnej teórii.
V súčasnosti by podľa môjho názoru bolo vhodné prioritne sa vysporiadať práve so
skutočnosťou o akú z týchto z výsledných foriem činností verejnej správy ide. Že je to potrebné som
deklarovala aj prostredníctvom konkrétneho príkladu z judikatúry Najvyššieho súdu SR.
V tomto konkrétnom prípade išlo o vydanie Podmienok na prevádzkovanie ambulancií
záchrannej zdravotnej služby z júla 2009 (ďalej len Podmienky). Tieto Podmienky boli vydané
Ministerstvom zdravotníctva SR za účelom oboznámenia všetkých účastníkov výberového konania
o podrobných požiadavkách a kritériách pre podávanie žiadosti o vydanie povolenia na
prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a boli vypracované v súlade s §14
zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 578/2004). Samotný zákon č. 578/2004 však vydanie
takýchto Podmienok neupravuje a ani nepredpokladá ich vydanie.
Krajský súd v Bratislave tak takéto podmienky nepovažoval za jednak „všeobecne záväzný
právny predpis, ale ani za internú normatívnu inštrukciu – organizačný akt, keďže tieto nesmerujú
19

JAKAB, R. Proces tvorby interných normatívnych inštrukcií vo verejnej správe. In: Právny obzor,
93, 2010, č. 6, s. 557.
20
Nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL.ÚS 21/08 z 23. septembra 2009.
21
V tomto prípade išlo o Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 32/2001, ktorým sa
mení a dopĺňa Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 92/1998 o zavedení služobnej
rovnošaty 98 a jej súčastí na výkon štátnej služby príslušníkov Policajného zboru v znení Nariadenia
ministra vnútra Slovenskej republiky č. 7/2000. Bližšie pozri Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp.
zn. III. ÚS 80/01 z 31. augusta 2001.
22
Oznámenie ministerstva obrany o určení percenta rastu priemerného služobného platu
profesionálnych vojakov v príslušnom roku.
23
Zámerne používam všeobecné označenie „v rozhodovacej praxi súdov“, lebo keďže sa s touto
problematikou nevysporiadali Ústavný súd SR, Najvyšší súd SR, tak ani súdy nižších stupňov to
nevedia. Podobne pozri aj rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave, kde sa nediferencuje medzi
interným predpisom a internou inštrukciou a uvádza, že „interný predpis je normatívnou internou
inštrukciou, nie je právnym predpisom, teda nie je prameňom práva.“
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len dovnútra organizácie, neupravujú práva a povinnosti osôb, ktoré by boli vo vzťahu nadriadenosti,
resp. podriadenosti a ich predmetom nie je ani organizácia vlastnej vnútornej činnosti žalovaného.“
V tomto konkrétnom prípade Krajský súd v Bratislave síce deklaroval, že nejde o všeobecne
záväzný právny predpis a ani o internú normatívnu inštrukciu, bolo však nepochybne dôležité
vymedziť o aký právny akt ide, čo Krajský súd v Bratislave nespravil. Stalo sa tomu až potom, čo
bolo podané odvolanie žalobcami proti takémuto rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave na
Najvyšší súd SR. Pričom Najvyšší súd SR napadnutý rozsudok Krajského súdu zrušil a vrátil mu vec
na ďalšie konanie.
Krajský súd v Bratislave tak aj spravil a v nasledujúcom rozsudku sa vyjadril k povahe týchto
Podmienok a jednoznačne konštatoval, že „sú správnym aktom, ktorý vydal žalovaný v rámci
uskutočňovania štátnej správy v súvislosti s vydávaním povolení na prevádzkovanie ambulancií
záchrannej zdravotnej služby. Tento správny akt mal právotvorné účinky na právne pomery
subjektov, ktorým bol určený, keďže sa ním zakladali, menili, resp. rušili práva a povinnosti
účastníkov výberového konania. Dospel k záveru, že Podmienky sú svojou povahou normatívnym
správnym aktom (podzákonným predpisom), za ktorý sa vo všeobecnosti považuje právny akt
orgánu štátnej správy, ktorý obsahuje záväzné pravidlá správania - právne normy vzťahujúce sa na
24
celú skupinu prípadov rovnakého druhu a neurčitého počtu.“
Napokon aj Najvyšší súd SR sa neskôr stotožnil s názorom, že Podmienky nie sú internou
25
normatívnou inštrukciou. A naopak jednoznačne stanovuje, čo možno považovať za internú
normatívnu inštrukciu. „Ide o jednu z foriem činnosti verejnej správy pôsobí len dovnútra organizácie
a je záväzná vo vzťahoch subordinácie, nadriadenosti a podriadenosti. Podmienky obsahovali
ustanovenia, ktoré upravovali správanie subjektov mimo sféru organizačnej štruktúry žalovaného.
Preto nemožno tento akt hodnotiť ako interný prípadne interne záväzný, keď zo skutkového stavu
nepochybne vyplýva opak.“
4

ZÁVER
V závere teda možno jednoznačne konštatovať, že po preštudovaní dostupnej literatúry
a judikatúry súdov, či už všeobecných alebo aj Ústavného súdu SR a tiež Najvyššieho súdu SR
v budúcnosti sa bude treba vysporiadať s tým, či používať označenie interné normatívne správne
akty, prípadne interné (vnútorné) normatívne inštrukcie.
Ďalej je to otázka kam interné normatívne inštrukcie začleniť vo všeobecnosti. Ako vyplýva
z judikatúry v prípade interných normatívnych inštrukcií možno ich pričleniť k interným (vnútorným)
predpisom. A v nadväznosti na judikatúru súdov možno tak konštatovať, že interné normatívne
26
inštrukcie sú aktmi riadenia nie sú právnym predpisom, teda nie sú ani prameňom práva.
Prostredníctvom týchto aktov riadenia orgán verejnej správy realizuje svoju riadiacu činnosť vo
vzťahu k podriadeným subjektom a konkretizuje ich oprávnenia a povinnosti vyplývajúce zo
všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejnej správy. Pôsobia teda len dovnútra
organizácie. V rámci ich vnútorného členenia sem spadajú napríklad smernica, pokyn, úprava,
nariadenie ministra alebo môžu byť aj inak pomenované.
Napriek tomu si dovolím v závere konštatovať, že interné normatívne inštrukcie vykazujú
viaceré spoločné znaky s normatívnymi správnymi aktmi vo všeobecnosti. Preto som im napokon
venovala v úvode svoju pozornosť.
„Medzi spoločné znaky všetkých normatívnych správnych aktov, tak ako sú charakterizované
v dostupnej odbornej literatúre patria: normatívnosť, podzákonnosť, abstraktnosť, všeobecnosť
a jednostrannosť. Niektorí z autorov uvádzajú ako jeden z ďalších znakov normatívnych správnych
aktov aj právnu záväznosť.“ Právna záväznosť je chápaná najmä v tom zmysle, že „adresát
normatívnych správnych aktov je povinný ho dodržiavať a nemôže sa rozhodovať na základe svojej
vôle. Ak adresát nedodržiava ustanovenia obsiahnuté v normatívnom správnom akte nastáva určitý
27
právny následok.“
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Rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. k. 2S 224/2009 -98, 2S 231 -235/2009 -98 z 3. júna
2010.
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Bližšie pozri Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Sžo/28/2012 z 27. júna 2013.
26
Pozri tiež Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 370/2011-10 z 13. septembra 2011.
27
HORZINKOVÁ, E. – FIALA, Z. Správní právo hmotné. Obecná část, s. 62.
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Zatiaľ čo základnými charakteristickými črtami interných normatívnych inštrukcií sú tiež
normatívnosť, abstraktnosť, platí tiež zásada legality (lebo tiež musia byť v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a aj internými normatívnymi inštrukciami hierarchicky nadriadenými).
Jednostrannosť sa prejavuje pri vydávaní normatívneho správneho aktu tak, že „predstavuje
jednostranný prejav vôle príslušného orgánu, prostredníctvom ktorého sa upravujú práva
a povinnosti jeho adresátov. Jedná sa teda o prejav autoritatívneho a mocenského postavenia
28
orgánov vydávajúcich daný akt.“ Aj v prípade interných normatívnych inštrukcií možno zhodnotiť,
že ide o jednostranný prejav vôle nadriadeného subjektu voči podriadeným subjektom, ktorý je
odvodený od riadiacej pôsobnosti subjektov verejnej správy.
Právna záväznosť v prípade interných normatívnych inštrukcií neplatí, lebo „ich dodržiavanie
nie je možno vynucovať prostriedkami správneho donucovania, ale iba v rámci disciplinárnej
29
zodpovednosti.“
No ako uvádza aj autor R. Jakab v prípade normatívnych správnych aktov je zákonom
predpísaný spôsob zverejnenia, pričom v súvislosti s „internými normatívnymi inštrukciami, až na
určité výnimky je spôsob zverejnenia určovaný konkrétnym subjektom verejnej správy tiež vo forme
internej normatívnej inštrukcie. Označovanie foriem interných normatívnych inštrukcií je ponechané
na vôľu konkrétneho subjektu aj keď ide často o pomenovania ako smernica, usmernenie, pokyn,
30
príkaz a podobne.“
Jednoznačne teda možno konštatovať, že interné normatívne inštrukcie vykazujú spoločné
znaky s normatívnymi správnymi aktmi, ale tiež aj odlišnosti. A možno ich pričleniť k vnútorným
(interným) predpisom nielen na základe judikatúry súdov, ale tiež na základe charakteristických
znakov, ktoré vo všeobecnosti vykazujú.
Judikatúra súdov tak nezohľadňuje takéto členenie a zaujala iné stanovisko ako veda
správneho práva. Z toho jednoznačne vychádza záver, že by sa mali v tejto otázke viac
ujednocovať.
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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KOLEKTÍVNA ENTITA AKO SUBJEKT TRESTNEJ
ZODPOVEDNOSTI
Martin Bezák
advokát
Abstrakt: Autor sa v príspevku venuje kritickej analýze diskurzu právnej vedy a politických inštitúcií
Českej a Slovenskej republiky o povahe inštitucionalizovaných kolektívnych entít a ich trestnej
zodpovednosti. Autor sa podujal uchopiť predmetnú problematiku najmä s dôrazom na návrh
zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý
bol v decembri 2013 predložený do pripomienkového konania Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: trestná zodpovednosť právnických osôb, právnické osoby, kolektívne entity, subjekt
trestnej zodpovednosti
Abstract: Author devoted this contribution to critical analysis of discourse of jurisprudence and
political institutions of the Czech and Slovak Republic on the nature of institutionalized collective
entities and their criminal responsibility. Author undertook to handle the topic with particular
emphasis on the proposal of act on criminal responsibility of legal persons, which was in December
2013 submitted to legislative procedure by the Ministry of Justice of the Slovak Republic.
Key words: criminal responsibility of corporations, corporate crime, corporations, collective entities,
subject of criminal responsibility
1

ÚVOD
Na úvod môjho príspevku považujem za potrebné objasniť, prečo som sa v ňom rozhodol pre
označenie právne inštitucionalizovanej organizácie používať pojem „kolektívna entita“ namiesto
zaužívaného legálneho pojmu „právnická osoba“. V prvom rade by som chcel zdôrazniť, že uvedené
dva pojmy nemožno obsahovo stotožňovať. Zatiaľ čo pojem právnická osoba označuje len tú
organizáciu osôb a majetku, ktorú právo za právnickú osobu, teda subjekt práv a povinností odlišný
od fyzickej osoby, uznáva, kolektívna entita je pojem širší a možno ním označovať akúkoľvek
organizáciu osôb a majetku, ktorá môže byť inštitucionalizovaná nielen v právnom, ale aj iných
normatívnych systémoch, napríklad v systéme sociálne normatívnom, teda nejde len o skutočnosť
právnu ale aj o skutočnosť sociálnu, tzv. sociálny alebo spoločenský fakt. Ak teda môžeme
právnickú osobu považovať v právne pozitívnej rovine za (približný) náprotivok fyzickej osoby, tak
kolektívna entita predstavuje v rovine materiálnej náprotivok človeka. Práve nepochopenie rozdielu
medzi týmito dvoma pojmami vytvára v právnej teórii, ako aj praxi, množstvo problémov, ktoré budú
v rámci vymedzenej problematiky predmetom tohto článku.
2

DISKURZÍVNE ASPEKTY TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI KOLEKTÍVNYCH ENTÍT
Ak nazrieme do odborných publikácií venovaných problematike trestnej zodpovednosti
právnických osôb, tak zistíme, že základným dôvodom odmietania tohto druhu trestnej
zodpovednosti je tvrdenie, že právnická osoba nemôže byť trestne zodpovedná, keďže to vyplýva
už z klasickej rímskej zásady „societas delinquere non potest“, z čoho je ďalej vyvodzované, že
nemôže byť trestne zodpovedná preto, lebo ide len o právnu fikciu, teda že právnická osoba
v skutočnosti neexistuje a je len prostým výtvorom pozitívneho práva. Len v monografii venovanej
tejto problematike s názvom „Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy“, ktorá
je dielom kolektívu viacerých autorov tento dôvod spomínajú v súvislosti s odmietaním trestnej
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1

zodpovednosti právnických osôb ôsmi autori. Inak tomu nie je ani v iných publikáciách venovaných
2
tejto problematike.
Odmietavý postoj k trestnej zodpovednosti právnických osôb z uvedeného dôvodu zaujíma aj
veľká časť právnej praxe a je taktiež prezentovaný, ako oficiálny postoj politických inštitúcií
Slovenskej republiky zodpovedajúcich za štátnu trestnú politiku. Dôvodová správa k zákonu č.
224/2012 Z.z., ktorý do slovenského právneho poriadku zaviedol tzv. nepravú trestnú zodpovednosť
právnických osôb, uvádza ako dôvod zavedenia tejto kvázitrestnej zodpovednosti práve nemožnosť
„pravého“ trestania právnickej osoby pre jej neschopnosť „niesť vôľovú zodpovednosť s možnosťou
3
konať v súlade s právom alebo proti právu“ ,vyplývajúcu z jej fiktívnosti, ktorá má doktrinálny pôvod
práve v údajnej zásade „societas delinquere non potest“. Dôvodová správa k súčasnému návrhu
zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorej predkladateľom je Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky sa takticky vyhýba akémukoľvek doktrinálnemu odôvodňovaniu
zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb v jej pravej podobe. Vzhľadom na
predchádzajúce ustálené oficiálne postoje ministerstva spravodlivosti však možno predpokladať, že
trestnú zodpovednosť právnických osôb v jej pravej podobe navrhuje zaviesť len vzhľadom na tlak
medzinárodných a európskych inštitúcií, čomu nasvedčuje aj skutočnosť, že dôvodová správa
k pripravovanému zákonu o trestnej zodpovednosti právnických osôb odôvodňuje zavedenie tohto
druhu zodpovednosti výlučne len záväzkami vyplývajúcimi z právnych aktov medzinárodných
4
inštitúcií a Európskej únie. Doktrinálne však ministerstvo spravodlivosti pravdepodobne naďalej
zotrváva na názore, že právnickú osobu ako fikciu nemožno trestať, keďže to „zakazuje“ právna
zásada, eventuálne právny princíp, pretrvávajúci už od čias antického Ríma.
Rovnako aj rôzne záujmové skupiny združujúce najmä právnické osoby – obchodné
spoločnosti, teda potenciálnych adresátov trestnej zodpovednosti právnických osôb, akými sú napr.
Klub 500, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, Republiková únia zamestnávateľov
alebo Podnikateľská aliancia Slovenska, vystupujú aktívne proti zavedeniu tejto formy trestnej
zodpovednosti a okrem už tradičných, vo svojej podstate arbitrárnych argumentov, o kriminalizácii
5
podnikateľského prostredia a zneužívaní tohto inštitútu v konkurenčnom boji, argumentujú taktiež
neschopnosťou právnickej osoby v trestnej rovine zodpovedať za svoje konanie a odvolávajú sa na
to, že postačuje, ak prípadnú trestnú zodpovednosť budú niesť fyzické osoby, ktoré sú členmi
štatutárneho orgánu, teda osobami, ktoré nie sú na rozdiel od právnickej osoby „fiktívne“ a ktoré sú

1

JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice : Bilance a perspektivy. 1.
vyd. Praha : Leges, 2013, s. 16, 37, 53, 160, 170, 311, 347.
2
Pozri napr. ZÁHORA, J., KERT, R.: Trestná zodpovednosť právnických osôb : Zborník príspevkov
z medzinárodne konferencie konanej dňa 12. novembra 2009. 1. vyd. Bratislava : EUROKÓDEX,
s.r.o., 2009, v ktorom sa autori jednotlivých príspevkov taktiež viackrát odvolávajú na predmetnú
„zásadu“ alebo „z nej vyplývajúcu“ fiktívnosť právnickej osoby, ako na dôvody, ktoré znemožňujú
ustanoviť právnickej osobe trestnú zodpovednosť, ako aj ďalšie publikácie venované problematike
trestnej zodpovednosti právnických osôb.
3
Dôvodová správa k návrhu zákona č. 224/2010 Z.z., parlamentná tlač č. 1487, doručený NR SR
dňa 12.02.2010, s. 4
4
s. 2 a nasl. dôvodovej správy k návrhu zákona o trestnej zodpovednosti právnických osob a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
5
Arbitrárnosť týchto argumentov spočíva najmä v ich vnútornej rozpornosti, nie je totiž zrejmé,
prečo možnosť zneužiť inštitút trestnej zodpovednosti v podnikateľskom prostredí a konkurenčnom
boji prekáža uvedeným subjektom len vo vzťahu k právnických osobám. Každý právny inštitút je
možné zneužiť, nemožno však povedať, že by v súčasnosti vo vzťahu k fyzickým osobám
dochádzalo k nadmernému zneužívaniu inštitútov trestného práva v uvedených oblastiach. Naviac
treba dodať, že právo samotné má viacero občianskoprávnych a trestnoprávnych inštitútov
(zodpovednosť za škodu, zodpovednosť za zásah do dobrého mena právnickej osoby,
zodpovednosť za nekalosúťažné konanie, t.č. krivého obvinenia, t.č. krivej výpovede a krivej
prísahy, t.č. ohovárania, a.i.), ktoré sú určené na elimináciu takýchto javov. Nie je preto zrejmé,
prečo by za takejto situácie nemala byť právnická osoba trestne zodpovedná rovnako ako osoba
fyzická.
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6

spôsobilé konať zavinene. Aj v prípade subjektov zastupujúcich záujmy samotných právnických
osôb máme teda možnosť pozorovať, či už priamo alebo nepriamo, odvolávanie sa na údajnú
zásadu „societas delinquere non potest“ a z nej vyplývajúcu fiktívnosť právnickej osoby.
Odkiaľ však pramení spomínaná zásada údajne zakazujúca od rímskych čias trestať
fiktívne právnické osoby, na ktorej tak úzkostlivo ľpie nielen slovenská trestnoprávna teória, politické
inštitúcie Slovenskej republiky zodpovedné za trestnú politiku štátu, ale aj subjekty, ktoré sú
v konečnom dôsledku adresátom tejto formy trestnej zodpovednosti? Na základe toho, čo bude
uvedené ďalej je potrebné konštatovať, že takáto rímska zásada neexistuje, ani nikdy neexistovala.
Právnická osoba, tak ako ju poznáme dnes, je skôr produktom teleologického, filozofického
a politického diskurzu, než práva samotného, ktoré jej len ako myšlienke poskytlo inštitucionálnu
platformu. Možno dokonca povedať, že právnická osoba, tak ako ju poznáme dnes, je skôr
produktom týchto diskurzov, než práva samotného, ktoré jej len ako myšlienke poskytlo
inštitucionálnu platformu.
V rozpore so zaužívanou predstavou možno taktiež konštatovať, že to nebola
inštitucionálna platforma súkromného ale verejného práva na ktorej sa antický predobraz právnickej
osoby prvý krát objavuje. Ak rímski právnici hovoria o entite, ktorá je rovnako ako človek spôsobilá
samostatne nadobúdať práva a povinnosti, tak touto entitou je štát (res publica), mesto (municipium)
a obec (civitas), teda korporácie rímskeho práva verejného (ius publicum) označované ako
7
universitates, teda jednoty občanov vlastniace obecný majetok. Postavenie súkromných
spoločenstiev (collegiorum) rímske právo z počiatku vôbec neupravuje a ich vznik, existencia
a zánik sú závislé výlučne od vôle jednotlivých osôb. Keď sa napokon stanú predmetom právnej
úpravy nejde o úpravu súkromnoprávnu, ale opäť verejnoprávnu, konkrétne administratívnoprávnu,
v rámci ktorej sa vznik súkromných spoločenstiev podmieňuje štátnym povolením, stanovujú sa
podmienky ich fungovania a sankcie za ich porušenie. Postavenie rímskych súkromných
spoločenstiev je determinované mocenským vzťahom medzi nimi a rímskym štátom ako pôvodnou
metaorganizáciou, ktorej deriváty predstavujú a môžu tak existovať len do tej miery pokiaľ jednajú
8
v súlade s jeho záujmami. Len povolené súkromnoprávne spolky a spoločnosti môžu samostatne
vlastniť majetok a nadobudnúť tak právne postavenie podobné štátu a ostatným verejnoprávnym
9
univerzitám. Napriek tomu ani jeden z týchto právnych celkov (corporum) nie je osobou (persona),
tú v rímskom práve predstavuje výlučne človek. Neexistuje jediný rímsky právny text, ktorý by
universitas označoval ako osobu (persona) a už vôbec niet takého, ktorý by ju označoval ako osobu
10
fiktívnu (persona ficta). Právny celok a osoba predstavujú v rímskom práve podobné entity, ktoré
sa však odlišujú tým, že osoba je jednotlivcom (singularis) a právny celok jednotou viacerých osôb
(personae), ktoré sa opäť stávajú jednotlivými osobami (singulares personae) keď prestanú
vystupovať spoločne. Ak však urobia čokoľvek, nikdy nevytvoria osobu, ktorá by bola od nich
11
odlišná.
Vznik, trvanie a zánik rímskych kolektívnych entít tak záležali výlučne od rozhodnutia
cisára, senátu, alebo inej mocenskej autority. Účel takejto právnej úpravy združovania bol
jednoznačný. Mal zabrániť vzniku spoločenstiev, ktoré by mohli ohroziť existenciu štátu alebo jeho
záujmov. Aj preto sa združovanie v nedovolených spolkoch trestalo rovnako ako závažne
6

Pozri napr. s. pripomienky vznesené k návrhu zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo DÖMEOVÁ, A.: Trestná zodpovednosť firmám
nevonia, obávajú sa nekalého boja. In: aktualne.sk [online]. 06.06.2012 [cit.2014-04-13]. Dostupné
na internete: <http://aktualne.atlas.sk/trestna-zodpovednost-firmam-nevonia-obavaju-sa-nekalehoboja/slovensko/politika/>
7
Porovnaj D. 1, 8, 6, 1.
8
Ako hovorí Maitland: Štát je najvýznamnejšou umelou osobou. MAITLAND, F. W.: Introduction to
Political theories of the middle age. In: GIERKE, O. von.: Political theories of the middle age,
Translated with an introduction by Frederic William Maitland. Cambridge : The Syndics of the
Cambridge University Press, 1900, s. XI
9
Porovnaj D. 3, 4, 1, 1.
10
MAITLAND, F. W.: Introduction to Political theories of the middle age. In: GIERKE, O. von.:
Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung. Berlin, 1887, s. XVIII
11
DUFF, P. W.: Personality in Roman private law, Reprint of the 1938 ed. New York : A. M. Kelley,
1978, s. 21
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náboženské zločiny a zločiny proti verejnému poriadku a každému, kto sa stal členom
nedovoleného spolku sa uložil rovnaký trest ako tomu, kto sa s pomocou ozbrojencov zmocnil
12
chrámov, alebo verejných miest.
Už len povaha takéhoto vzťahu rímskeho štátu k čiastkovým spolkom vznikajúcich v jeho
mocenskej a právnej sfére vylučuje akékoľvek úvahy o tom, že by rímske právo považovalo niektoré
z organizovaných spoločenstiev, ktoré upravovalo za osobu, ktorá by disponovala rovnakými
právami ako človek. Napriek tomu sa v súčasnosti neprípustnosť zavedenia trestnej zodpovednosti
právnických osôb doktrinálne odôvodňuje rímskoprávnou zásadu societas (/universitas ) delinquere
non potest, doslovne: spoločenská zmluva (/univerzita) nemá spôsobilosť páchať zločiny. Rímski
právnici však nemohli normatívne deklarovať niečo, čo sa bolo vylúčené z povahy veci. Obzvlášť nie
vo vzťahu ku contractus societatis (societas), ktorá bola podľa rímskeho práva len prostou zmluvou
a universitas reprezentujúcou v prvom rade verejnoprávne celky ako štát, mesto alebo obec.
Ak Rimania chceli eliminovať protiprávne organizované spoločenstvo, tak neuvažovali nad
tým, či je ho možné potrestať sankciami trestného práva ako osobu, keďže ňou nebolo. Jednoducho
ho administratívnym aktom rozpustili a trest uložili jednotlivým jeho členom. Akokoľvek sa preto
budeme snažiť, tak fragment obsahujúci takúto zásadu v Digestách, ani iných prameňoch rímskeho
práva nenájdeme.
Antropomorfné pojatie inštitucionalizovaného celku sa prvý krát objavuje až ako výtvor
kresťanského stredoveku. Vzniká prekrytím teologického diskurzu predstaviteľov patristiky
13
a scholastiky s juristickým diskurzom legistov a kánonistov.
Rímska univerzita prestáva byť
prostým vyjadrením právnej jednoty ľudí, ktorí konajú ako celok. Stáva sa z nej reprezentácia
Kristovho tela. Jej členovia prestávajú byť samostatnými jednotlivcami a stávajú sa orgánmi,
kosťami a svalmi tohto tela. Mystická podstata Božieho kráľovstva sa prenáša aj na pôvodne rýdzo
právnu inštitúciu, ktorá sa tak v inštitucionálnej rovine stáva neuchopiteľnou aj pre pozemský svet
a vzťahy, ktoré vládnu medzi jeho predstaviteľmi vrátane vzťahov právnych. Univerzita je
v stredoveku ako synonymum univerzálnej cirkvi a jej inštitúcií zároveň aj synonymom pre osobu
Krista. Je mystickým telom, mystickou osobou (corpus mysticum, persona mysticum). Zo
spoločenstva sa tak stáva reprezentácia Kristovho tela. Nadobúda dogmatickú podobu mystickej
osoby.
V zmysle augustiniánskeho učenia bol človek považovaný za bytosť úbohú, morbídnu,
14
predstavujú iba kopu hriechu (massa peccandi). Človek zaťažený po svojom vyhnaní z nebies
15
dedičným hriechom sa nemôže hriechu ubrániť. Človek musí hrešiť (non potest non peccare). Je
prezumovaný ako večný hriešnik. Slovami samotného Augustína si človek tým, že odpadol od Boha:
„(...) zaslúžil zlo a zmaril dobro, ktoré mohol mať naveky. Tak sa celé ľudské pokolenie stalo
odsúdenou masou, ostalo potrestané v prvom človeku, akoby vo svojom koreni. Tým trestom mal
byť potrestaný každý človek, ak by ho len nebola oslobodila nezaslúžená milosť a Božie
16
milosrdenstvo.“
17
Keďže hriech prestavuje v stredoveku synonymum viny a zločinu je človek zároveň
prezumovaný ako večný a nenapraviteľný zločinec, ktorý môže byť omilostený až po svojej smrti,
a to tiež len vtedy pokiaľ dôjde Božej milosti - Božieho vykúpenia. Bez ohľadu na to, aký zákon bol
porušený a aká škoda ním bola spáchaná, predstavuje spáchaný zločin, okrem spomínaného
hriechu, predovšetkým krivdu spáchanú na tom kto moc a Božiu spravodlivosť vykonáva, teda na
panovníkovi. Osoba panovníka je v diskurze stredovekého práva reprezentovaná zdvojeným telom,
nakoľko v sebe nesie okrem prvku dočasného, ktorý sa rodí a umiera, ešte iný, ktorý pretrváva
navzdory času a je deklarovaný ako fyzický, aj keď nehmatateľný, podklad kráľovstva. Práve s týmto
12

D. 47, 22, 2. Ulpianus 6 de off. procons.: „Quisquis illicitum collegium usurpaverit, ea poena
tenetur, qua tenentur, qui hominibus armatis loca publica vel templa occupasse iudicati sunt.“ Komukoľvek, kto sa stane členom nedovoleného spolku (collegium illicitum) bude uložený rovnaký
trest, aký sa ukladá tomu, kto bol pre zmocnenie sa verejných miest alebo chrámov prostredníctvom
ozbrojených mužov odsúdený.
13
CARR, C.: The General Principles of the Law of Corporations. Gale, 1905, s. 156
14
MACHOVEC, M.: Svatý Augustin. Praha : Akropolis, 2011, s. 106
15
IBID., s. 107
16
AUGUSTINUS, A.: O Boží obci. 1. a 2. díl. Praha : Karolinum, 2007, s. 21
17
TINKOVÁ, D.: Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa. Praha : Argo, 2004, s. 110
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telom, reprezentujúcim nielen „nadbytok moci“ sa v prípade spáchania zločinu dostáva do konfliktu
telo odsúdeného reprezentujúce naopak „chýbanie moci“. Odsúdenec predstavuje symetricky
18
prevrátenú figúrou kráľa.
Zdvojené telo kráľa sa však nerodí v diskurze svetského práva, ale teológie. Král a jeho
večné telo majú pôvod práve v patristickom učení o Božej obci. Zatiaľ čo vo svetskej rovine je Božia
obec na zemi reprezentovaná telom kráľa, tak v duchovnej rovine ju zastupuje cirkev reprezentujúca
telo Kristovo. Ako opozitum človeka plného hriechu ktorému sa nevie ubrániť sa tak na druhej strane
hodnotového pola vynára nielen osoba panovníka, reprezentujúca svetskú moc, ale taktiež jeho
obrysy presahujúca ideálna osoba Boha reprezentujúca najvyššie dobro a úplný nedostatok
hriechu. Boh nemôže hrešiť, ani páchať zločiny, keďže hriech a jeho synonymum zločin sú práve
prejavom nedostatku Božej prítomnosti na zemi (non potest peccare, non potest delinquere).
Rovnako tak nemôže hrešiť ani cirkev, ako jeho pozemská reprezentácia, ktorá má ako už bolo
uvedené v právnej rovine podobu rímskej univerzity – universitas non potest peccare, universitas
19
non potest delinquere. Pápež Inocent IV. preto na Lyonskom koncile vyhlásil túto doktrínu ako
dogmu, ktorá zakazovala kňazom trestať cirkevné univerzity exkomunikáciou.
Ako vyplýva z vyššie uvedeného, tzv. zásada societas (/universitas) delinquere non potest
nie je zásadou rímskeho práva, ale bola výtvorom stredovekého cirkevného práva, teda nemohla
plniť funkciu akéhosi kategorického imperatívu, ktorý z pozície abstraktnej morálnej axiómy
paušálne zakazuje trestanie právnických osôb, ktorá je tejto stredovekej cirkevnej dogme v
súčasnosti arbitrárne prisudzovaná ako slovenskou právnou vedou, tak aj praxou.
Univerzita sa v priebehu stredoveku stala vplyvom cirkevného práva nielen inštitucionálnou
formou organizácií cirkevných, ale taktiež svetských, reprezentovaných najmä štátom a jeho
panovníkom. Svojho duchovného rozmeru je však zbavená vo filozofickom diskurze teoretikov
spoločenskej zmluvy. Hobbes odmieta predstavu štátu, ako prostého pozemského odrazu mystickej
Božej ríše. Antropomorfná forma mu napriek tomu zostáva. Hobbesov štát už nie je fiktívnym telom
Krista, ale len fiktívnou umelou osobou. Orgány jeho tela už netvoria konkrétni ľudia, ale abstraktné
inštitúcie, ktorých obsah je premenný. Hobbes tak nielen oddeľuje inštitucionálnu formu od jej
pôvodnej teologickej idei a robí z nej ideu samú, ale dovádza ju do dokonalosti. Rousseau vo svojej
teórii spoločenskej zmluvy priamo nadväzuje na Hobbesove inštitucionálne pojatie štátu. Štát má aj
v jeho ponímaní antropomorfnú podobu, je ideálnym telesom (corpse morale, personne moral)
a verejnou osobou (personne publique). Rousseau navyše obohacuje štát o schopnosť prejavovať
vlastnú vôľu (volonté générale), ktorá je odlišná od vôle jednotlivcov, ktorí ho tvoria (volonté de
tous). Na rozdiel od Hobbesa štát predstavuje pre Rousseaua jediné ideálne teleso, ktoré prejavuje
všeobecnú vôľu všetkých jeho občanov. Existenciu čiastkových telies, tvorených len niektorými
občanmi, ktoré by sledovali vlastné ciele kolidujúce so všeobecnou vôľou, a vytvárali tak vnútornú
opozíciu štátu, ako rezídua absolutistických korporácií nepripúšťa.
Praktickú realizáciu týchto myšlienok nepredstavuje len úplné zrušenie akýchkoľvek
korporácií, ktoré v priebehu francúzskej revolúcie nariadilo revolučné zhromaždenie, ale aj
následné dôsledné uplatňovanie myšlienky človeka ako jedinej prirodzenej osoby, ktorá sa od
počiatku 19. storočia stala nielen oficiálnou doktrínou právnej vedy, ale bola taktiež inkorporovaná
do nových európskych civilných kódexov. Vo francúzskom Code civil bola táto doktrína realizovaná
radikálne, a preto neobsahoval vôbec žiadne právnu úpravu kolektívnych entít. Rakúske ABGB síce
obsahovalo ustanovenia upravujúce postavenie súkromných spolkov avšak neoznačovalo ich ako
osoby a práva mohli podobne ako človek nadobúdať len v prípade, ak neboli štátom zakázané.
Napriek tomu, že tvorili obsah civilného kódexu súkromného práva išlo teda viac-menej o normy
verejnoprávne. Osvietenstvo a na neho nadväzujúcu francúzsku revolúciu preto treba považovať
nielen za paradigmatický zlom v chápaní človeka, ale aj v chápaní inštitucionalizovanej kolektívnej
entity. Zatiaľ čo pred ním predstavuje človek produkt Božskej korporácie a jej moci je úplne
podrobený, po ňom predstavuje korporácia produkt človeka, ktorý ju ovláda.
Jediné, čo v rovine moderného právneho diskurzu zo stredovekej korporácie zostalo je
presvedčenie o jej mystickej a fiktívnej povahe. Savigny ju však nepovažoval za produkt cirkevnej
doktríny, ale za jej imanentnú vlastnosť, ktorú vo svojich textoch opisovali už rímski právnici.
Pandektistika, ktorej bol Savigny predstaviteľom, k tomuto nesprávnemu záveru dospela
18
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IBID., s. 63-64
CARR, C.: The General Principles of the Law of Corporations. Gale, 1905, s. 158
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pravdepodobne tak, že za texty rímskych právnikov považovala aj ich komentáre, ktoré však boli
vytvorené až neskôr stredovekou školou komentátorov. Obsahovali preto aj časti v ktorých bola
rímska univerzita opisovaná ako corpus mysticum Inocenta IV, ktoré súčasťou pôvodných zbierok
rímskeho práva z podstaty veci byť nemohli. Celá veľká literatúra o právnickej osobe podľa ktorej je
právnická osoba a jej fiktívna povaha výtvorom rímskeho práva teda nie je ničím iným, než
20
variáciami na sporné výklady textov rímskeho práva.
Súčasná slovenská právna veda pritom tieto preukázateľne nesprávne závery o pôvode
a povahe právnickej osoby nekriticky prevzala a prezentuje ich ako nesporný fakt. Úplne pritom
abstrahuje od nesprávneho základu z ktorého teória fikcie právnickej osoby vychádza, tieto závery
sa potom následne bez ich podrobenia akejkoľvek vedeckej prenášajú do oficiálneho diskurzu
slovenských politických inštitúcií zodpovedných za tvorbu a uplatňovanie trestnej politiky.
3

PRÁVNE NORMATÍVNE ASPEKTY TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI KOLEKTÍVNYCH
ENTÍT
Na tieto podstatné nedostatky teórie fikcie pritom dlhodobo poukazuje nielen zahraničná
právna veda, ale boli taktiež predmetom kritiky predstaviteľov prvorepublikovej československej
právnej vedy. Ak aj je na tieto nedostatky ojedinele poukázané, tak sú prezentované ako výsledok
sporu medzi predstaviteľmi teórie fikcie a teórie reality. Je však potrebné podotknúť, že takýto záver
je rovnako nesprávny. Nejde tu totiž o doktrinálny spor, ktorá z týchto teórií je správna. Podstatu
predstavuje skutočnosť, že teória fikcie, akokoľvek je odôvodňovaná vychádza nielen z nesprávnej
premisy, ale, čo je podstatnejšie, v pojmovej rovine arbitrárne stotožňuje formu s obsahom. Inak
povedané, stotožňuje inštitúciu právnickej osoby s materiálnou kolektívnou entitou, ktorú právnická
osoba v normatívnej rovine reprezentuje. Slovenská právna veda tak mnohokrát hovorí o právnickej
osobe a pritom opisuje spoločenstvo osôb, teda kolektívnu entitu, a naopak. Rovnako to platí aj vo
vzťahu k fyzickej osobe a človeku.
Teória fikcie je preto nesprávna aj v prípade, ak budeme považovať za pravdivý výrok, že
právnická osoba je fikcia. Pravdivosť týchto dvoch výrokov sa totiž logicky nevylučuje. Z určitého
pohľadu právnická osoba naozaj fikciou je, treba však dodať, že rovnako tak je ňou potom aj fyzická
osoba a taktiež celý právny poriadok, keďže vo všetkých troch prípadoch ide o normatívnu
reprezentáciu určitej materiálnej skutočnosti, teda inštitúciu vytvorenú právom. Fyzická osoba
v rovine právnych noriem reprezentuje človeka, právnická osoba najčastejšie organizované
spoločenstvo osôb a právny poriadok spoločenské vzťahy ako celok, čo však neznamená, že
materiálne entity, ktoré sú týmito právnymi inštitúciami reprezentované sú taktiež fikciou. Ide o vzťah
obsahu a formy.
Preto je existencia týchto inštitúcií a materiálnych entít, ktoré reprezentujú na sebe nezávislá.
Človek mladší ako štrnásť rokov materiálne existuje, napriek tomu pre trestné právo inštitucionálne
neexistuje. Aj keď človek pred dovŕšením štrnástich rokov spácha skutok, ktorým naplní všetky
znaky skutkovej podstaty trestného činu, v inštitucionálnej rovine trestného práva žiaden trestný čin
spáchaný nebol, nakoľko chýba právne relevantná osoba, ktorá by ho bola spôsobilá spáchať.
21
Trestné právo preto hovorí o čine inak trestnom. Napriek tomu, že účinky tohto činu zostávajú
rovnaké, teda nemožno spochybniť, že v materiálnej rovine došlo k spoločensky nežiaducej zmene
(bol usmrtený človek, bola spôsobená škoda, etc.), pre trestné právo neexistuje (fyzická) osoba,
ktorá tento trestný čin spáchala.
Rovnako to platí aj o materiálnej kolektívnej entite a jej normatívnej reprezentácii - právnickej
osobe. Nikto nemôže v materiálnej rovine spochybniť existenciu organizovaného spoločenstva
určitých ľudí. Napriek tomu pre právo začína tento útvar ako právnická osoba existovať až
momentom jeho zápisu do príslušného verejného registra. Obdobne je tomu aj naopak. Právnická
osoba pre právo existuje až do momentu jej výmazu z príslušného verejného registra v ktorom je
zapísaná, a to bez ohľadu na to, či v materiálnej rovine existuje entita, ktorú reprezentuje.
Materiálna existencia človeka, rovnako ako materiálna existencia organizovaného spoločenstva, je
preto nezávislá od ich právnej existencie. Človek, rovnako ako organizované spoločenstvo môže
20
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materiálne existovať, zatiaľ čo právne neexistuje a právne existovať, zatiaľ čo materiálne
23
neexistuje.
Napriek tomu, že právna veda vehementne zotrváva na fiktívnej povahe právnickej osoby,
štát pre ňu prekvapivo predstavuje reálne existujúcu entitu. Podľa Eliáša štát nie je na rozdiel od
právnických osôb umelá právna konštrukcia, ale samovoľne vzniknutá realita, ktorej osobnosť právo
24
nevytvára, ale rešpektuje ju ako vopred daný fakt. S týmto názorom sa stotožňuje taktiež Frinta
podľa ktorého štát nie je umelá právna konštrukcia, ale samostatne vzniknutá realita, Právna
subjektivita preto nepramení z právneho poriadku ako je tomu v prípade „obyčajných“ právnických
25
osôb, ale z jeho podstaty, ako sociálnej reality.
Uvedený záver je v kontexte našich poznatkov neudržateľný. V materiálnej ani formálnej
rovine niet žiadneho rozdielu medzi štátom a právnickou osobou. De facto sú obe, ako
organizované a navonok vymedzené spoločenstvá, produktom sociálnej reality. De iure sa obe
stávajú súčasťou právnych vzťahov až potom, ako sú inými oprávnenými subjektami akceptované.
Novovzniknutý útvar sa stáva suverénnym štátom a rovnoprávnym subjektom medzinárodného
práva až potom, ako je uznaný ostatnými štátmi, rovnako tak, ako sa stáva právnickou osobou a
26
rovnoprávnym subjektom vnútroštátneho práva až potom, ako je uznaný štátom. Jediný rozdiel
medzi formálnym uznaním entity ako štátu a ako právnickej osoby teda predstavuje iba charakter
mocenského vzťahu medzi ňou ako uznávaným subjektom a uznávajúcou autoritou. Zatiaľ čo
v prípade formálneho uznania entity ako štátu ide o vzťah horizontálny, ktorý vyplýva
z medzinárodnoprávnej zásady rovnosti subjektov medzinárodného práva, tak v prípade formálneho
uznania entity ako právnickej osoby ide o vzťah vertikálny vyplývajúci z ústavnoprávnej teórie štátu
ako suverénneho normotvorcu, ktorá je jediný oprávnený stanovovať práva a povinnosti subjektom,
ktoré podliehajú jeho právomoci.
Ako bolo uvedené vyššie, právnická osoba, resp. jej inštitucionálni predchodcovia vznikli
ako derivát štátu. Na skutočnosť, že usporiadanie štátu má viaceré zhodné rysy s usporiadaním
právnickej osoby a obidve tieto štruktúry sledujú podobné pravidlá efektívnosti ľudského
27
združovania, poukazujú aj niektorí súčasní autori. Ako uvádza Maitland, štát a právnická osoba
28
predstavujú dva druhy toho istého rodu
Napriek neochote slovenskej právnej vedy opustiť teóriu fikcie však možno v posledných
rokoch badať príklon k ponímaniu právnickej osoby ako normatívneho vyjadrenia reálne existujúcej
kolektívnej entity. Pelikánová v tejto súvislosti podotýka, že zástancovia teórie fikcie presadzujúci
stanovisko, že právnické osoby v skutočnosti neexistujú zrejme opomínajú dôležitý fakt, že
združovanie väčšinou ovplyvňuje psychiku a ňou podmienené správanie ľudí: „Človek sa nespráva
rovnako, keď je sám a keď je v spoločnosti s ďalšími osobami. Nemusí ísť len o davové konanie
mnohokrát popísané, ale taktiež o konanie v rámci určitej pevnejšej organizačnej štruktúry, kedy
jednotlivec akceptuje svoju príslušnosť k tejto štruktúre, identifikuje sa s ňou a chová sa úplne inak,
ako v súkromí, alebo keď vstúpi do inej spoločenskej skupiny. (...) Právnická osoba reálne existuje,
pretože síce funguje len prostredníctvom fyzických osôb, ale tieto osoby pri ich začlenení zásadným
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Organizované spoločenstvo ľudí, ktoré nie je vo verejnom registri zapísané ako právnická osoba.
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spôsobom mení, čo sa týka ich správania.“ Taktiež Frinta, napriek tomu, že považuje právnickú
osobu za výtvor práva, pripúšťa, že v rovine všeobecného myšlienkového poriadku nie je pre
existenciu entity rozhodná forma jej existencie, ale jej identifikovateľnosť: „Entita rozdielna od
jednotlivých entít, ktoré môžeme vidieť v jej vnútri (jednotliví ľudia) je daná pristúpením ďalšej
charakteristickej vlastnosti, ktorú títo jednotlivci, pokiaľ by stáli mimo oní skupinu, postrádajú. Touto
novou vlastnosťou je skutočnosť, že títo ľudia sa ocitávajú v presne opísateľnom vzťahu s inými
ľuďmi – tí, medzi ktorými je uvedený vzťah tak môžu vystúpiť ako celok, ako entita nová, odlišná od
týchto jednotlivcov, pokiaľ by stáli mimo onú skupinu, mimo tieto vzťahy. Táto entita je daná sumou
30
dvoch existencií, z ktorých jedna je hmotná (ľudia) a druhá nehmotná (vzťahy medzi nimi.)“
Materiálnu podstatu organizovaného spoločenstva v súčasnosti prekvapivo akcentuje aj
súdna prax štátu, ktorý pred dvoma storočiami presadil vnímanie človeka ako jedinej prirodzenej
osoby, ktoré sa stalo základom právneho diskurzu 19. storočia v rámci ktorého sa konštituovala aj
Savignyho teórie fikcie, v súčasnosti tak dôsledne presadzovaná slovenskou právnou vedou.
Francúzsky Kasačný súd vo svojom rozhodnutí zo dňa 28.01.1954 judikoval, že právna osobnosť
nie je výtvorom práva, ale prináleží každému spoločenstvu, ktoré je schopné kolektívne obhajovať
31
svoje záujmy.
Formálnoprávne ponímanie organizovaného spoločenstva ako jednej materiálnej entity sa
presadilo taktiež v európskom súťažnom práve prostredníctvom tzv. doktríny ekonomického celku
uplatňovanej v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie podľa ktorej pre „(...) účely práva
hospodárskej súťaže nie je rozhodujúce formálne oddelenie medzi dvoma zmluvnými stranami
vyplývajúce z ich odlišnej právnej subjektitvity, ale určujúcim kritériom je jednotné správanie sa na
32
trhu.“ Uplatnenie tejto doktríny umožňuje, aby za protiprávne konanie jedného zo subjektov
tvoriacich ekonomický celok bol solidárne sankcionovaný celý tento celok, aj keď sám nie je
33
subjektom práva.
Doktrínu tzv. piercing the corporate veil prelamujúcu zásadu samostatnosti právnickej osoby
podľa ktorej je právnická osoba samostatný právny subjekt odlišný od osôb, ktoré ju tvoria, možno
taktiež považovať za prejav materiálneho chápania právnickej osoby, aj keď vyvoláva opačné účinky
ako doktrína ekonomického celku. Podľa tejto doktríny sa zodpovednosť a záväzky právnickej
osoby za určitých okolností považujú priamo za zodpovednosť a záväzky osôb, ktoré ju tvoria.
Uplatňuje sa v prípadoch, kedy je právnická osoba zneužitá k tomu, aby sa spoločníci vyhli plneniu
34
svojich záväzkov. Napriek tomu, že ide pôvodne o doktrínu anglosaského práva nájdeme ju aj
v ustanoveniach slovenského právneho poriadku. Jedným z nich je napríklad ustanovenie § 424 OZ
podľa ktorého za škodu zodpovedá aj ten, kto ju spôsobil úmyselným konaním proti dobrým
mravom, alebo ustanovene § 11 zákona č. 7/2005 Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého nielen dlžník ale aj jeho
štatutárny orgán zodpovedá za škodu, ktorá vznikla veriteľom v dôsledku porušenia povinnosti
podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu. Prejavy tejto doktríny možno badať taktiež v judikatúre
35
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
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(1)

(2)

(3)

ZÁVER
Vzhľadom na vyššie uvedené možno formulovať nasledujúce závery:
Teória fikcie právnickej osoby nie je zásadou rímskeho práva, tak ako je to v súčasnosti
prezentované. Vznikla v 19. storočí nesprávnou interpretáciou stredovekých právnych textov
predstaviteľmi pandektárnej právnej vedy. Rímske právo, cirkevné právo, ani novoveká
právna veda až do 19. storočia inštitucionalizované kolektívne entity za osoby v práve
nepovažovali,
Právnická osoba nie je fikciou, ale normatívnou reprezentáciou organizovaného spoločenstva
tak, ako je fyzická osoba normatívnou reprezentáciou človeka. Fiktívnosť právnickej osoby je
z tohto hľadiska ako doktrinálna prekážka, ktorou trestnoprávna veda a zákonodarca
odôvodňuje nemožnosť zavedenia pravej trestnej zodpovednosti nie len nedostačujúca, ale
aj arbitrárna. Ide o riešenie zástupného problému, ktorý vo svojej podstate problémom nie je.
Zákonodarca a právna veda by si preto nemali pokladať otázku, či existujú dôvody
ospravedlňujúce nezavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb, alebo naopak
zavádzať, resp. ospravedlňovať zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb len
preto, že Slovensko k tomu zaväzujú medzinárodnoprávne akty. Mali by si položiť otázky,
ktoré predstavujú skutočné jadro problému: Existuje na úrovni organizovaných spoločenstiev
spoločensky nežiaduca činnosť? Ak áno: Postačujú na jej elimináciu inštitúcie súkromného
práva? Ak nie: Postačuje na jej elimináciu trestný postih jednotlivcov, ktorí tieto organizované
spoločenstvá tvoria? Ak nie: Postačuje na jej elimináciu súčasná právna úprava trestnej
zodpovednosti právnických osôb. Ak nie: Akým spôsobom konštruovať zodpovednosť
organizovaného spoločenstva v rovine trestného práva? Je materiálne odôvodnené
konštruovať ju na princípe zavinenia, tak ako je tomu u človeka? Ak nie: Môže byť trestná
zodpovednosť organizovaného spoločenstva konštruovaná na iných princípoch v rozpore
s právami a slobodami zaručenými právnickej osobe ústavou a medzinárodnoprávnymi
aktmi? Požíva vôbec právnická osoba ochranu práv a slobôd zaručených v trestnom konaní
človeku. Ak áno: Ktorých? Má byť organizované spoločenstvo vymedzené v rovine trestného
práva ako subjekt trestnej zodpovednosti odkazom na občianskoprávnu úpravu právnických
osôb? Ak nie: Ako ho inak vymedziť? Môže byť vymedzený širšie? Je potrebné zavedenie
trestnej zodpovednosti právnických osôb podporiť vytvorením ďalších inštitúcií? Ak áno:
Akých? a.i.

Použitá literatúra:
AUGUSTINUS, A.: O Boží obci. 1. a 2. díl. Praha : Karolinum, 2007, 894 s., ISBN 978-80-246-12843.
CARR, C.: The General Principles of the Law of Corporations. Gale, 1905, 230 s. ISBN 978-124002-707-1.
DÖMEOVÁ, A.: Trestná zodpovednosť firmám nevonia, obávajú sa nekalého boja. In: aktualne.sk
[online]. 06.06.2012 [cit.2014-04-13]. Dostupné na internete: <http://aktualne.atlas.sk/trestnazodpovednost-firmam-nevonia-obavaju-sa-nekaleho-boja/slovensko/politika/>
DUFF, P. W.: Personality in Roman private law, Reprint of the 1938 ed. New York : A. M. Kelley,
1978, 241 s., ISBN 978-80-67804-544-2.
EWERLING, W.: Dvojsečnosť doktríny ekonomického celku v súťažnom práve EU: sankcionovanie
subjektov nezúčastnených na protiprávnom konaní. In: Justičná revue, č. 10/2011.
FRINTA, O.: Právnické osoby. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2008, 176 s.
ISBN 978-80-87146-07-1.
GIERKE, O. von.: Political theories of the middle age, Translated with an introduction by Frederic
William Maitland. Cambridge : The Syndics of the Cambridge University Press, 1900, 197 s.,
ISBN neuvedené.
HORVÁTHOVÁ, A.: Doktrína „piercing the corporate veil“ a zodpovednosť materských obchodných
spoločností. Exkurz svetovými právnymi systémami a možná aplikácia na Slovensku. In: Bulletin
slovenskej advokácie č. 11/2012. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2012, s. 41-47
ISSN1335-1079.
JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice : Bilance a perspektivy. 1.
vyd. Praha : Leges, 2013, 392 s., ISBN 978-80-87576-58-8.

572

MACHOVEC, M.: Svatý Augustin. Praha : Akropolis, 2011, 176 s. ISBN 978-80-87481-38-7.
PELIKÁNOVÁ, I.: Struktura právnické osoby jako forma aktivity ve spoločnosti. In: Pocta Ivaně
Štenglové k sedmdesátým narozeninám. Právo společností – ohlédnutí za dvěma desetiletími
účinnosti obchodního zákonníku. ČERNÁ, S., ČECH, P. a kol. Praha : C.H. Beck, 2012, s. 211224, ISBN 978-80-7400-262-5.
POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J.: Mezinárodní právo veřejné. Zvláštní část. 4. doplněné a rozšířené
vydání. Praha : C.H. Beck, 2003, 460 s. ISBN 978-80-7179-801-9.
SEDLÁČEK, J.: Právnická osoba. Legislativní problém občanského zákonníku. In: Právník č.
11/1933, s. 329 a nasl. ISSN neuvedené.
TEYSSIÉ, B.: Droit civil. Les personnes. 9ᵉ édition. Paris : LexisNexis, 2005, 379 s. ISBN: 978-27110-0524-6.
TINKOVÁ, D.: Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa. Praha : Argo, 2004, 415 s. ISBN
80-7203-565-7.
ZÁHORA, J., KERT, R.: Trestná zodpovednosť právnických osôb : Zborník príspevkov
z medzinárodne konferencie konanej dňa 12. novembra 2009. 1. vyd. Bratislava :
EUROKÓDEX, s.r.o., 2009, 256 s., ISBN 978-80-89447-15-2.
Kontaktné údaje:
JUDr. Martin Bezák, PhD.
e-mail martinbezak@martinbezak.sk
Klincová 15
821 08 Bratislava
Slovenská republika
Recenzenti:

doc. JUDr. Yvetta Turajová, CSc.
doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

573

NEDOSTATKY ZÁKONA O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI
PRÁVNICKÝCH OSOB A ŘÍZENÍ PROTI NIM
Lukáš Bohuslav
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Abstrakt: Příspěvek se zabývá nedostatky zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim v České republice se zohledněním poznatků plynoucích z dosavadní praxe.
Klíčová slova:nedostatky; trestní odpovědnost; právnické osoby
Abstract: The paper deals with the shortcomings of the law on criminal liability of legal persons and
proceedings against them in the Czech Republic including information from the current practice.
Key words: Shortcomings; Criminal Liability; Legal Persons
1

ÚVOD
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále také „ZTOPO“) je
v účinnosti od 1. ledna roku 2012. V současné době můžeme hovořit o několika odsouzených
právnických osobách, cca 15 obžalovaných osobách a dalších několika desítkách obviněných
právnických osob. Minimálně však v současné době stále nelze nalézt zobecňující poznatky
z aplikační praxe soudů, proto je třeba na nedostatky zákona nahlížet spíše z teoretického hlediska.
Příspěvek se zabývá nedostatky ve vymezení osobní působnosti trestní odpovědnosti právnických
osob, rozsahu kriminalizace právnických osob, přičitatelnosti trestného činu spáchaného právnickou
osobou a sankcionování právnických osob v české právní úpravě.
2

K NEDOSTATKŮM VYMEZENÍ OSOBNÍ PŮSOBNOSTI TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI
PRÁVNICKÝCH OSOB
Z TOHO vychází z negativního vymezení osobní působnosti. Dle ustanovení § 6 ZTOPO
nejsou trestně odpovědné Česká republika a územně samosprávné celky při výkonu veřejné moci.
Za problematické lze shledávat vymezení veřejné moci. Pomahač uvádí, že není zcela jasné, co
pojem „při výkonu veřejné moci“ v ZTOPO znamená a konstatuje, že „lze jen doufat, že je to totéž,
co výkon státní pravomoci obecními a krajskými úřady, které se ovšem mohou jmenovat přesně
1
takto, ale i jinak, protože to závisí na dikci zákona.“ Výkonem veřejné moci, jakkoliv není v ZTOPO
definován tento termín, však bude vystupování a jednání územně samosprávných celků jako osob
veřejného práva, které zajišťují jak výkon samostatné, tak přenesené působnosti. Veřejnou mocí se
dle rozhodnutí Ústavního soudu myslí „taková moc, která autoritativně rozhoduje o právech a
povinnostech subjektů, ať přímo nebo zprostředkovaně; subjekt, o jehož právech a povinnostech se
takto rozhoduje, není v rovnoprávném postavení s tímto orgánem a obsah rozhodnutí nezávisí na
vůli subjektu“ ((II. ÚS 75/93 ). Zatím žádný judikovaný případ se vymezení veřejné moci ve vztahu
k trestní odpovědnosti právnické osoby nedotýká.
Při projednávání ZTOPO zazněly návrhy na vynětí dalších právnických osob, na které by se
předpis nevztahoval. „Podle původního návrhu zákona vzešlého z připomínkového řízení a
předloženého Ministerstvem spravedlnosti do vlády České republiky měly být vyloučeny z trestní
2
odpovědnosti i další právnické osoby zřízené zákonem a právnické osoby při výkonu veřejné moci“.
Těmito právnickými osobami byly Česká národní banka, právnické osoby při výkonu veřejné moci,
1

POMAHAČ, R.: Trestání veřejnoprávních osob. In: Jelínek, J. a kol.: Trestní odpovědnost
právnických osob v České republice – bilance a perspektivy, s. 69.
2
ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T, PÚRY, F.; ŘÍHA, J.: Trestní odpovědnost právnických osob.
Komentář, s. 126.
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Veřejná zdravotní pojišťovna, tzv. zaměstnanecké pojišťovny, politické strany a politická hnutí či cizí
státy a mezinárodní organizace. Je přitom otázkou do jaké míry by se měl ZTOPO vztahovat např.
na subjekt, jakým je právě Česká národní banka. Nakonec se však výčet právnických osob, na
které se ZTOPO nevztahuje, ustálil na Českou republiku a územní samosprávné celky při výkonu
veřejné moci. V důvodové zprávě k ustanovení § 6 ZTOPO se uvádí, že se „nepředpokládá trestní
odpovědnost cizích států, neboť princip suverenity státu tento postup neumožňuje. Takové případy
jsou řešeny v intencích mezinárodního práva. Z obdobného důvodu jsou z trestní odpovědnosti
vyloučeny mezinárodní organizace veřejného práva. Trestní stíhání jiných států a mezinárodních
organizací veřejného práva (vládních mezinárodních organizací) je vyloučeno z povahy věci, neboť
požívají výsady a imunity podle mezinárodního práva, což je důvod nepřípustnosti trestního stíhání.“
Legitimní otázkou je, zdali by negativním způsobem neměly být vymezeny právě alespoň cizí státy a
mezinárodní organizace, když už zákonodárce rezignoval na vynětí některých dalších právnických
osob, což při ukládání sankcí může činit potíže, jak je uvedeno dále v textu. Tak např. § 83a odst. 2
a § 83b odst. 2 slovenského trestného zákona neumožňuje uložení ochranného opatření zabavení
peněžité částky a zabavení majetku Evropské unie, orgánu cizího státu a mezinárodní organizaci
veřejného práva.
3

K NEDOSTATKŮM VYMEZENÍ ROZSAHU KRIMINALIZACE PRÁVNICKÝCH OSOB
Vymezení deliktní odpovědnosti právnických osob za protiprávní jednání v ustanovení §
7 ZTOPO v zásadě vychází ze závazných mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie, ačkoliv
je třeba řici, že mnoho mezinárodních smluv Česká republika dosud neratifikovala právě kvůli té
skutečnosti, že z nich vyplývají závazky týkající se trestní odpovědnosti právnických osob. Česká
úprava taxativně vymezuje 79 trestných činů, ze které právnická osoba může nést trestní
odpovědnost. Jedná se o trestné činy vymezené právě v mezinárodních úmluvách a předpisech
Evropské unie, kdy tyto jsou doplněny o daňové delikty.
Pokud se zákonodárce přiklonil k variantě taxativního výčtu trestných činů, za které je
právnická osoba trestně odpovědná, tak právě správný výběr trestných činů je zcela zásadní
otázkou pro možnost praktického užití zákona. Jinak řečeno ZTOPO musí obsahovat takový katalog
trestných činů, u nichž protiprávní jednání právnické osoby může reálně nastat. Je však nutno
konstatovat, že se v ZTOPO se nacházejí trestné činy, u nichž je obtížné si takové jednání v
rozporu s normami trestního práva u právnických osob představit, a naopak neobsahuje celou řadu
trestných činů, u nichž trestní odpovědnost právnických osob připadá skutečně v úvahu. Lze mezi
ně zařadit následující trestné činy:lichva (§ 218 TZ), porušení povinnosti při správě cizího majetku (§
220 TZ), porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti (§ 221 TZ), poškození věřitele (§
222 TZ), zvýhodnění věřitele (§ 223 TZ), způsobení úpadku (§ 224 TZ), porušení povinnosti v
insolvenčním řízení, (§ 225 TZ), pletichy v insolvenčním řízení (§ 226 TZ), porušení předpisů o
pravidlech hospodářské soutěže (§ 248 TZ), poškozování spotřebitele (§ 253 TZ), porušení
předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262 TZ), porušení povinností při
vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263 TZ), zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně
vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 264 TZ), provedení zahraničního obchodu s vojenským
materiálem bez povolení nebo licence (§ 265) porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení
a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem (§ 266 TZ), zkreslení údajů a nevedení
podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem (§ 267 TZ), porušení práv k
ochranné známce a jiným označením (§ 268 TZ), porušení chráněných průmyslových práv (§ 269
TZ), výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedů (§ 286
TZ), šíření toxikomanie (§ 287 TZ), výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem (§ 288
TZ), týrání zvířat (§ 302), zanedbání péče o zvíře z nedbalosti (§ 303 TZ), pytláctví (§ 304 TZ),
vyzvědačství (§ 316 TZ), ohrožení utajované informace (§ 317 TZ) či ohrožení utajované informace
z nedbalosti (§ 318 TZ). Za typické delikty, kterých se může právnická osoba dopustit a které ve
výčtu trestných činů zcela absentují, lze uvést trestné činy proti životu a zdraví. Dle hlavy první
zvláštní části trestního zákoníku můžeme jmenovat následující trestné činy: usmrcení z nedbalosti
(§ 143 TZ), těžké ublížení na zdraví (§ 145 TZ), ublížení na zdraví (§ 146 TZ), těžké ublížení na
zdraví z nedbalosti (§ 147 TZ), ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 148 TZ) či trestné činy související s
neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem
podle dílu pátého této hlavy první - neoprávněné odebrání tkání a orgánů (§ 164 TZ), nedovolené
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nakládání s tkáněmi a orgány (§ 165 TZ), odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu
(§ 166 TZ) či nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem (§ 167 TZ).
V ZTOPO tak jednoznačně absentuje přítomnost některých podstatných trestných činů,
kterých se může právnická osoba dopustit. Vhodným a přínosným krokem, který toto může napravit,
je pouze novelizace seznamu trestných činů v ZTOPO.
4

K NEDOSTATKŮM VYMEZENÍ PŘIČITATELNOSTI TRESTNÉHO ČINU SPÁCHANÉHO
PRÁVNICKOU OSOBOU
Přičitatelnost trestného činu právnické osobě je upravena v ustanovení § 8 ZTOPO.
Vzhledem k rozsahu a tématu článku se nezabývám vymezením samotné přičitatelnosti trestného
činu v ZTOPO, pouze uvedením nedostatků tohoto vymezení, a to jednak ve vztahu k orgánům
právnické osoby, jednak ve vztahu k zaměstnancům právnické osoby.
V případě přičitatelnosti jednání orgánů právnické osoby je otázkou, nakolik ZTOPO dává
právnické osobě možnost liberace v případě zřejmého excesu jejího vrcholného managementu.
Jedná se v podstatě o přiblížení automatické presumpci viny. Musíme si položit otázku, zdali je tato
úprava vhodnou a žádanou. Zároveň je však třeba zvažovat, do jaké míry má být právnická osoba
sankcionována za jednání osob, jež třeba zcela záměrně právnickou osobu, které se přičte trestný
čin, poškozují. Důvodová zpráva ZTOPO uvádí, že konstrukce trestní odpovědnosti právnických
osob „se od odpovědnosti za výsledek odlišuje, neboť jejím předpokladem je jednak naplnění znaků
skutkové podstaty trestného činu, jednak deficit v kontrolní či řídící rovině právnické osoby, a to buď
ve formě zaviněného spáchání trestného činu osobami v řídícím či kontrolním postavení, nebo ve
formě zaviněného nedostatečného dohledu, kontroly či organizace.“ Na základě výše naznačených
argumentů se domnívám, že s takovým odůvodněním není možné souhlasit, neboť mohou nastat
okolnosti, kdy deficit v kontrolní či řídící rovině, ve smyslu vyjádřeném v důvodové zprávě,
nenastane. Můžeme však připustit, že kladení zvýšených nároků přičitatelnosti stran jednání
statutárních či kontrolních orgánů je legitimní, avšak za předpokladu, že právnická osoba obstojí v
testu předcházení trestné činnosti a testu uplatňování kontrolních mechanismů, lze mít stávající
znění institutu přičitatelnosti trestného činu právnické osobě v ZTOPO za příliš přísné.Důvodová
zpráva ZTOPO dále konstatuje, že „je třeba odmítnout myšlenku, že by trestní odpovědnost
právnických osob byla odpovědností objektivní, kdy je požadována jednak souvislost s pácháním
trestného činu a jednak je přihlédnuto i k povaze právnické osoby, jejíž zájmy mohou být jiné než
zájmy jednotlivce“. Lze souhlasit s názorem, že trestní právo jako ultima ratio by nemělo co do
podmínek trestní odpovědnosti být aplikováno v širším okruhu případů, než je tomu v případě
obecné – civilní – odpovědnosti za zaviněná jednání. Zákon o trestní odpovědnosti právnických
osob by však měl jednoznačně pozitivně definovat, že za excesy si jednající osoba, resp. orgán
právnické osoby nese pouze svou vlastní odpovědnost.
U zaměstnanců právnické osoby se v ZTOPO značně problematickým jeví fakt, že zákon de
facto přenáší důkazní břemeno, zdali právnická osoba konala tak, jak měla, a zdali se nedopustila
nedostatků v rámci kontroly činnosti zaměstnanců, na právnickou osobu, což může kolidovat se
zásadou presumpce neviny a zásadou in dubio pro reo. Jedná se o princip v trestním právu
nevídaný.V ustanovení § 8 odst. 2 písm. b) ZTOPO je upraveno přičítání trestného činu právnické
osobě mimo jiné z důvodu, že orgány právnické osoby neprovedly taková opatření, která po nich lze
spravedlivě požadovat, přičemž následuje demonstrativní výčet těchto opatření, kterými jsou
neprovedení povinné nebo potřebné kontroly nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou
nadřízeny, anebo neučinění nezbytných opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného
trestného činu. Je třeba říci, že zákonodárce v tomto případě nesystematicky zakotvuje sousloví
„spravedlivého požadavku“ do norem trestního práva, které tento pojem dosud vůbec neznaly.
Obrat „lze spravedlivě požadovat“ náleží spíše do soukromoprávní terminologie. Zároveň můžeme
konstatovat, že zákonodárce v důvodové zprávě ani Ministerstvo spravedlnosti nepřiblížilo tento
pojem, kdy tak nelze dostatečně predikovat, co tento neurčitý právní pojem znamená.
5

K NEDOSTATKŮM VYMEZENÍ SANKCIONOVÁNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB
Při úvaze nad nedostatky stran sankcionování trestní odpovědnosti právnických osob uvádím
následujících 5 nedostatků ZTOPO:
a) V § 16 odst. 1 ZTOPO je stanoveno, že „trest zrušení právnické osoby nelze uložit, vylučuje-li to
povaha právnické osoby“. Ve spojení s ustanovením § 14 odst. 1 ZTOPO, které upravuje kritéria pro
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výběr druhu trestu a jeho výměry, konkrétně pak skutečností, že soud „přihlédne též k tomu, zda
právnická osoba vykonává činnost ve veřejném zájmu, která má strategický nebo obtížně
nahraditelný význam pro národní hospodářství, obranu nebo bezpečnost“ lze usoudit, že
strategickým právnickým osobám, mezi které lze zařadit právnické osoby typu ČEZ, ČEPS, ČEPRO,
ČT, Český rozhlas, České dráhy či veřejné vysoké školy, nebude moci být uložen trest zrušení
právnické osoby. Domnívám se však, že právě v případě tak fatálního trestu, kterým trest zrušení
právnické osoby je, by si toto ustanovení zasloužilo konkrétnější znění, které nepřipustí pochyby.
Obdobně lze usuzovat, že v případě trestu propadnutí majetku dle § 17 ZTOPO či zákazu činnosti
dle § 20 ZTOPO by zákon měl stanovit, že tyto tresty nemohou být uloženy specifickým kategoriím
právnických osob, kterými jsou stát, územně samosprávné celky, státní organizace, popř.
příspěvkové organizace územně samosprávných celků či právnické osoby zřízené dle zákona.
b) Za zcela nadbytečnou lze považovat větu první ustanovení § 18 odst. 1 ZTOPO, kde se uvádí, že
„soud může uložit právnické osobě peněžitý trest, odsuzuje-li ji za úmyslný trestný čin nebo trestný
čin spáchaný z nedbalosti“. Vzhledem ke skutečnosti, že trestný čin lze spáchat zaviněně pouze ve
formě úmyslu a nedbalosti, tak soud právnickou osobu nemůže odsoudit za jiný než právě úmyslný
trestný čin či trestný čin spáchaný z nedbalosti. Zároveň při výkladu ustanovení § 68 TZ, jehož
rubrikou je výměra (peněžitého) trestu, zákon v odst. 3 věta druhá uvádí, že „výši jedné denní sazby
peněžitého trestu stanoví soud se zřetelem k osobním a majetkovým poměrům pachatele“. Z tohoto
důvodu se domnívám, že zákonodárce v ustanovení § 18 odst. 2 ZTOPO nadbytečně stanovil, že
„při určení výše denní sazby zohlední soud majetkové poměry právnické osoby“. Naopak by bylo
žádoucí podrobněji specifikovat, z jakých konkrétních údajů by soud měl vycházet (k tomuto srov.
větu třetí ustanovení § 68 odst. 3 TZ „přitom (soud) vychází zpravidla z čistého příjmu, který
pachatel má nebo by mohl mít průměrně za jeden den“).
c) Trest zákazu činnosti dle ustanovení § 20 ZTOPO může mít pro právnickou osobu fatální
důsledky rovnající se de facto zrušení právnické osoby, kde však je podmínkou pro uložení tohoto
trestu skutečnost, že „činnost právnické osoby spočívala zcela nebo převážně v páchání trestného
činu nebo trestných činů“ (§ 16 odst. 1 ZTOPO). Navrhuji, aby i stran trestu zákazu činnosti bylo v
ZTOPO stanoveno další kritérium pro uložení tohoto trestu, kterým může být opakovanost jednání,
výše horní hranice pro uložení trestu odnětí svobody, resp. restrikce např. na zločiny atp.
d) ZTOPO stanoví pro uložení trestu zrušení právnické osoby (§ 16 odst. 2 ZTOPO), trestu
propadnutí majetku (§ 17 odst. 4 ZTOPO) a trestu zákazu činnosti (§ 20 odst. 4 ZTOPO) povinnost
vyjádření České národní banky k možnostem a důsledkům jeho uložení, je-li právnickou osobou
banka, resp. zahraniční banka, jejíž pobočka vykonává činnost na území České republiky na
základě bankovní licence udělené Českou národní bankou nebo na základě principu jednotné
licence podle jiného právního předpisu. Domnívám se, že při rozhodnutí o zajišťovacím opatření
podle ustanovení § 33 odst. 1 ZTOPO nepostačuje „přihlédnutí k důsledkům, které může mít uložení
zajišťovacího opatření na třetí osoby“. V ustanoveních upravujících zajišťovací opatření by se mělo
v souvislosti s dočasným pozastavením výkonu činnosti nebo omezení nakládání s majetkem
právnické osoby jednoznačně stanovit, že toto zajišťovací opatření nelze uložit, pokud „právnická
osoba vykonává činnost ve veřejném zájmu, která má strategický nebo obtížně nahraditelný význam
pro národní hospodářství, obranu nebo bezpečnost“. Stejně jako v případě uložení trestu by mělo
rozhodnutí o dočasném pozastavení předmětu činnosti právnické osoby nebo uložení omezení
nakládání s majetkem právnické osoby předcházet vyjádření České národní banky k možnostem a
důsledkům uložení zajišťovacího opatření.
e) Za nedostatek lze považovat skutečnost, že chybí zvláštní ustanovení o výkonu trestu uveřejnění
rozsudku podle ustanovení § 23 ZTOPO, kdy v normě zákonného charakteru chybí povinnost
veřejných sdělovacích prostředků rozsudek uveřejnit.
6

ZÁVĚR
Příspěvek se snaží poukázat na některé z nedostatků českého zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. V současné době se uvažuje nad novelizací
ZTOPO stran vymezení trestných činů, za které je právnická osoba trestně odpovědná. Nezbývá,
nežli doufat, že výběr trestných činů bude pro futuro přiléhavější vzhledem k typickým jednáním pro
právnické osoby. Skutečnost, zdali se v případě orgánů právnické osoby, jedná o objektivní, či
subjektivní odpovědnost, zatím v praxi řešena nebyla, avšak bude nadmíru zajímavé sledovat další
vývoj v této oblasti zvláště když připustíme, že se může jednat o ústavně spornou záležitost.
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TRESTNOPRÁVNE ASPEKTY DOPINGU V ŠPORTE
Romana Červienková
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Zákaz užívania dopingových látok vychádza z medzinárodných záväzkov, ku ktorých
dodržiavaniu sa zaviazala aj Slovenská republika. Obsah príspevku má čitateľa oboznámiť s
právnou úpravou boja proti dopingu na národnej
a medzinárodnej úrovni so
zameraním na trestnoprávnu zodpovednosť. Dopingový delikt a jeho disciplinárny postih upravuje v
Slovenskej republike zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príspevok sa detailnejšie zameriava na platné
skutkové podstaty trestných činov, ktoré možno aplikovať na porušenie antidopingových pravidiel.
Zaoberá sa aj možnosťou aplikácie zásady „ne bis in idem“ v súvislosti s ukladaním sankcií za
dopingový delikt verejnoprávneho charakteru. Súčasťou príspevku sú aj úvahy o prípadnom
vytvorení špeciálnych skutkových podstát pre dopingové trestné činy a s tým súvisiace rozšírenie
trestnej zodpovednosti za prechovávanie a užívanie dopingových látok aj voči športovcom.
Kľúčové slová: Svetová antidopingová agentúra, dopingový delikt, podávanie anabolických látok,
postih za doping, zásada „ne bis in idem“, judikatúra.
Abstract: Prohibition of the use of doping substances is stipulated in international documents, to
which fulfillment is also the Slovak Republic obliged. Content of this article should acquaint reader
with the national and international legal regulations of the fight against doping in the context of
criminal liability. The doping offence and the disciplinary sanction for it is regulated by the Slovak
Republic Act No. 300/2008 Coll. on the organization and support of sport, as amended by later
regulations. The article focuses in detail on body of the criminal offences, which could be applied to
the anti-doping rules violation. This article is also devoted to the possible application of the "ne bis in
idem " principle in relation to imposing penalties for doping offense, which has a public character.
Part of this article comprises also consideration on creation of special criminal doping offences and
relevant extension of criminal liability of sportsmen for the possession and use of prohibited
substances.
Keywords: World Anti - Doping Agency, doping offence, the administration of anabolic substances,
sanctions for doping, "ne bis in idem" principle, case law.
1

ÚVOD
Doping, rozšírený vo všetkých druhoch športu, môžeme charakterizovať ako používanie
zakázaných farmakologických látok a nedovolených metód športovcami, ktorí sa takýmto nekalým
spôsobom snažia ovplyvniť výsledok športovej súťaže, a tým ohrozujú férovú hru. Takáto prehnaná
snaha športovcov o prekonávanie najlepších výkonov a o dosiahnutie víťazstva častokrát ohrozuje
ich zdravie a život. S dopingom sa stretávame na všetkých športových úrovniach a vo väčšej, či
menšej miere takmer u všetkých druhov športovcov, či už ide o vrcholových, rekreačných, ale aj
príležitostných. Každého k takémuto kroku vedú iné záujmy a ciele. U vrcholových športovcov sú to
samozrejme aj nemalé finančné odmeny spojené s víťazstvom.
V oblasti dopingu neustále pribúdajú nové zakázané látky a metódy, ktoré sú vždy o krok
vpred pred snahami antidopingových inštitúcií. Právna regulácia boja proti dopingu, teda intervencie
štátov v tejto oblasti a ich medzinárodná spolupráca sú veľmi dôležité. Na druhej strane k neustále
sa sprísňujúcim antidopingovým pravidlám stoja športovci, ktorí namietajú ich prísnosť,
nespravodlivý spôsob prezumovania viny založený na objektívnej zodpovednosti a veľký zásah do
ich súkromia.
2
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Už v antickom Grécku sa starostlivosť o pretekárov spájala so zostavovaním diét a výberom
vhodných podporných látok. V tej dobe sa stalo dopovanie nekontrolovateľnou bežnou súčasťou
športu, aj keď určité snahy o kontrolu a reguláciu sa objavujú už v tomto období, napr. kontrola
1
dychu pretekárov pri hrách v starovekých Thébach, či regulácia podávania koky v ríši Inkov.
S novodobým dopingom sa prvýkrát stretávame pri závodoch koní a psov. Na začiatku 20.
storočia sa dopovanie koní dostalo aj do Európy, kde sa ho prvýkrát podarilo objaviť v roku 1913
počas závodu v Petrohrade. Na začiatku dvadsiateho storočia bol vydaný zákaz dopovania koňov a
v roku 1910 sa uskutočnila prvá analýza konských slín. V tejto súvislosti začalo vedecké skúmanie
2
dopingu, v ktorom sa pokračuje dodnes.
V novodobom profesionálnom aj amatérskom športe sa začalo intenzívne dopovať približne v
druhej polovici 19. storočia, a to najmä v cyklistike, v športe veľmi náročnom na vytrvalosť, a
postupne si dopovanie našlo svoje miesto v boxe, futbale, ale aj v tenise. Priaznivé podmienky pre
rozvoj dopovania prinieslo používanie dopingových látok vojakmi počas 2. svetovej vojny. V 60 -tych
rokoch sa masovo rozšírilo používanie anabolických steroidných hormónov. Známe sú najmä
prípady z NDR, ktoré sa nachádzajú ďaleko za hranicou nedovoleného experimentovania s ľudským
zdravím, životom a dôstojnosťou, napr. fyzikálne experimenty s tráviacim traktom športovcov
a doteraz oficiálne nepotvrdené, ale vysoko pravdepodobné, regulovanie tehotenstva športovkýň,
ktoré spočívalo v ich plánovanom otehotnení za účelom produkcie potrebných hormónov a v
3
následnom umelom prerušení tehotenstva.
3

MEDZINÁRODNÁ ÚPRAVA BOJA PROTI DOPINGU
Napriek prudkému nárastu dopingových prípadov laická aj športová spoločnosť dlho
tolerovala existujúci nežiadúci stav. V boji proti dopingu teda po dlhú dobu absentovala národná
i medzinárodná právna úprava.
Prvým krokom na ceste k regulácií boja proti dopingu bolo oficiálne vyslovenie zákazu
dopingu v roku 1928 na zasadnutí Medzinárodného olympijského výboru v Amsterdame.
Formulovanie zákazu dopingu v tom čase nemalo v praxi veľký význam, pretože neexistovali
4
laboratórne podmienky na jeho účinné odhalenie. Pojem doping prvýkrát oficiálne definovala Rada
Európy v Štrasburgu v roku 1963 a podľa tejto definície sa pod dopingom rozumie - „použitie látok
telu fyziologicky cudzích zdravými osobami s cieľom zlepšiť pri pretekoch výkon umelým a
nečestným spôsobom. Za doping je nutné považovať aj určité pôsobenie psychologické, smerujúce
ku zlepšeniu športových výkonov“ (Wadler, 1999).Túto definíciu prijal v roku 1963 Medzinárodný
olympijský výbor, pričom ju rozšíril o liečenie vyžadujúce lieky, ktoré môžu viesť k ovplyvneniu
výkonnosti a doplnil ju o zoznam zakázaných látok. Jednotlivé štáty zasahovali v rôznej miere do
oblasti dopingu. V roku 1965 Francúzsko ako prvý a nadlho jediný štát ustanovil možnosť udelenia
trestu odňatia slobody za doping až do výšky jedného roka.
Dôležitý posun v medzinárodnej právnej úprave dopingu predstavuje prijatie Dohovoru Rady
Európy proti dopingu zo 16.11.1989 (definuje pojem „doping v športe“) a Medzinárodného dohovoru
UNESCO proti dopingu v športe z 19. 10. 2005 (definuje pojem „porušenie antidopingových
pravidiel“), ktorými je viazaná aj Slovenská republika. Uvedený dohovor UNESCO je prvou
medzinárodnou zmluvou proti dopingu v športe globálneho charakteru. Pod záštitou Svetovej
antidopingovej agentúry (WADA) sa antidopingové organizácie na medzinárodnej a národnej úrovni
dohodli na prijatí Svetového antidopingového kódexu, univerzálneho dokumentu, na ktorom je
5
založený Svetový antidopingový program
v športe. Signatármi uvedeného kódexu súWADA,
Medzinárodnýolympijský výbor, medzinárodné federácie, Medzinárodný paraolympijský výbor,
národné olympijské výbory, národné paraolympijské výbory, organizátori významnýchpodujatí a
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národné antidopingové organizácie. Jednotlivé štáty implementujú takýto nevládny dokument
6
ratifikáciou a dodržiavaním Medzinárodného dohovoru UNESCO proti dopingu v športe.
Z ďalších významných dokumentov upravujúcich problematiku dopingu treba spomenúť
právne nezáväznú Európsku chartu Rady Európy proti dopingu v športe z roku 1984 a Deklaráciu
boja proti dopingu prijatú v Kodani v roku 2003.
4

NÁRODNÁ ÚPRAVA BOJA PROTI DOPINGU
Slovensko, rovnako ako všetky štáty, na jednej strane rešpektuje autonómiu športu a do istej
miery mu ponecháva slobodu, no na strane druhej do neho zasahuje minimálne svojou finančnou
podporou, dohľadom nad výchovou a vzdelávaním budúcich športovcov a právnou úpravou tých
oblastí športových činností, kde má štát záujem na ich regulácií, kontrole a ochrane. Jednou
z takýchto oblastí je aj boj proti dopingu.
Donedávna upravovali problematiku dopingu v podmienkach Slovenskej republiky výlučne
interné predpisy športových organizácií. V súvislosti s medzinárodnoprávnymi záväzkami
Slovenskej republiky v oblasti boja proti dopingu, ktoré jej vyplývali z už spomínaných
medzinárodných noriem, bolo nevyhnutné túto problematiku legislatívne upraviť. Problematika boja
proti dopingu sa stala súčasťou zákona č. 300/2008 Z. z.o organizácii a podpore športu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 300/2008 Z. z.“),
ktorý v rámci rozsiahlej úpravy problematiky športu upravuje celkom podrobne aj zákaz užívania
a držania dopingových látok a sankcionovanie dopingu takým spôsobom, že je zachovaný princíp
oddeleného rozhodovania o vine a treste. Uvedený zákon okrem toho upravuje vznik a postavenie
Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky, ktorá plní dôležité úlohy v boji proti dopingu, napr.
organizovanie dopingových kontrol.Podrobnosti upravuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej
republiky (ďalej len „Ministerstvo školstva“) č. 542/2008 Z. z. o postupe pri vykonávaní dopingovej
kontroly a nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca na základe splnomocnenia v §
19 zákona č. 300/2008 Z. z. Podľa § 4 zákona č. 300/2008 Z. z. plní Ministerstvo školstva aj ďalšie
úlohy a jednou z nich je práve zverejňovanie zoznamu dopingových látok a zoznamu dopingových
látok na liečebné účely.
V prípade zneužívania dopingových látok prichádza do úvahy aplikácia niektorých
skutkových podstát trestných činov, teda vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti. Porušenie
zákazu dopingu priamo upravuje § 176 zákona č. 300/2005 Trestný zákon v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Trestný zákon“) vo formetrestného činu podávania anabolických látok, ktorý vo
svojej skutkovej podstate odkazuje na organizovanú športovú činnosť.
Ďalšie trestné činy, o aplikovateľnosti ktorých môžeme uvažovať v oblasti dopingu, sú:
a) § 149 Usmrtenie,
b) § 155 až § 158 Ublíženie na zdraví,
c) § 162 Poškodenie zdravia,
d) § 170 Ohrozovanie zdravia nepovolenými liečivami, zdravotníckymi pomôckami
a potrebami,
e) § 171 až § 173 Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo
prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi,
f) § 174 Šírenie toxikománie,
g) § 176 Podávanie anabolických látok,
h) § 221 Podvod,
i) § 289 Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky,
j) § 375 až § 376 Poškodzovanie cudzích práv.
5

CHARAKTER DOPINGOVÉHO DELIKTU V PODMIENKACH SLOVENSKEJ PRÁVNEJ
ÚPRAVY
Donedávna predstavovalo porušenie zákazu dopingu konanie v rozpore s internými normami
športových organizácií, teda súkromnoprávny delikt, za ktorý niesol športovec súkromnoprávnu
zodpovednosť. V súčasnosti možno za porušenie zákazu dopingu vyvodiť disciplinárnu
zodpovednosť podľa zákona č. 300/2008 Z. z., ktorý v § 19 upravuje dopingový disciplinárny delikt v
podobe zákazu užívania a držania dopingových látok. Trestnoprávnu zodpovednosť za doping
6
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ustanovuje Trestný zákon v § 176 vo forme trestného činu podávania anabolických látok.
Trestnoprávna zodpovednosť je na tomto mieste vymedzená užšie ako disciplinárna zodpovednosť,
pretože ju možno vyvodiť len vo vzťahu k jednému druhu dopingových látok, ktoré sa nazývajú
anabolické látky a len voči osobe, ktorá takúto látku neoprávnene podala.
Zodpovednosť za doping má v podobe disciplinárnej a trestnoprávnej zodpovednosti v
podmienkach Slovenskej republiky skôr verejnoprávny charakter s menšími odchýlkami.
Zodpovednosť za doping vyplývajúca zo spáchania trestného činu podávania anabolických látok
podľa Trestného zákona má čisto verejnoprávny charakter. Ustanovenie § 19 zákona
č.
300/2008 Z. z. zas používa pojem disciplinárna zodpovednosť a preto je zrejmé, že porušenie
zákazu dopingu upravuje ako disciplinárny delikt. Každý disciplinárny delikt pritom môžeme
bezpochyby zaradiť do skupiny verejnoprávnych deliktov, t. z. že aj dopingový disciplinárny delikt je
7
verejnoprávnym deliktom, ktorý si ale ponechal niektoré súkromnoprávne prvky.
Právna úprava zákazu dopingu v zákone č. 300/2008 Z. z. obsahuje nasledovné
súkromnoprávne prvky:
1. Zákon č. 300/2008 Z. z. neprecizuje zoznam zakázaných dopingových látok, ale v § 19
ods. 1 zakazuje látky uvedené v zoznamoch medzinárodných antidopingových organizácií
alebo medzinárodných športových zväzov ako zakázané dopingové látky. Zoznam
zakázaných látokkaždoročne aktualizuje Svetová antidopingová agentúra(ďalej aj
„WADA“) s účinnosťou od 1. januára nasledujúceho roka.Slovenská republika tak na
základe odkazu v zákone dodržiava medzinárodnú normu Svetovej antidopingovej
agentúry v podobe súkromnoprávneho zoznamu. Ministerstvo školstva pritom každoročne
formou vyhlášky preberá uvedený zoznam zakázaných látok, primárne sa preto pri
posudzovaní zodpovednosti vychádza z tohto zoznamu. V prípade absencie zoznamu
Ministerstva školstva by, vzhľadom na dikciu § 19 zákona č. 300/2008 Z. z., zaväzoval
8
priamo súkromnoprávny zoznam WADA.
2. Svetový antidopingový kódex vyžaduje oddelené rozhodovanie o vine a treste, čomu sa
prispôsobila aj naša zákonná úprava. Podľa zákona č. 300/2008 Z. z. o sankcii za
porušenie zákazu dopingu v športe nerozhoduje orgán verenej správy, ale národný
športový zväz, a to bez ohľadu na členstvo športovca. Národný športový zväz má
postavenie autonómneho športového hnutia, a preto predstavuje súkromnoprávny prvok
v procese uplatňovania disciplinárnej zodpovednosti za porušenie zákazu dopingu. Napriek
tomu, že na národný športový zväz prechádza právomoc orgánu verejnej moci, stále sa
nachádza vo sfére súkromnejsprávy. Pri rozhodovaní o sankcii používa svoje interné
normy, ktoré vychádzajú zo súkromnoprávnych noriem Svetovej antidopingovej agentúry
alebo medzinárodných športových zväzov. V prípade, že z medzinárodných športových
noriem nevyplýva žiadna sankcia, národný športový zväz uloží športovcovi sankcie, ktoré
9
upravuje zákon č. 300/2008 Z. z. Národný športový zväz teda obligatórne potrestá
športovca primárne podľa medzinárodných športových noriem a sekundárne podľa zákona
10
č. 300/2008 Z. z., pritom je viazaný rozhodnutím Antidopingovej agentúry o vine.
5. 1

Uplatnenie zásady ne bis in idem
O uplatnení zásady ne bis in idem možno uvažovať vo vzťahu k dvojitému verejnoprávnemu
postihu, kedy rozhodujú orgány verejnej moci alebo iné subjekty, na ktoré prešla takáto právomoc
na základe zákona. Ako už bolo uvedené, napr. národný športový zväz podľa § 21 ods. 10 zákona
č. 300/2008 Z. z. rozhoduje o sankcii za užitie dopingu. Uplatnenie súkromnoprávneho postihu
naopak nevylučuje uloženie verejnoprávnej sankcie. Ak teda rozhodovanie národného športového
zväzu podľa uvedeného ustanovenia považujeme za rozhodovanie v rovine verejnoprávnej, tak
k dvojitému verejnoprávnemu potrestaniu by došlo v prípade, keď by sa vo vzťahu k športovcovi
7

GÁBRIŠ, T.: Športové právo. Bratislava: Paneurópska vysoká škola Žilina: Eurokódex, 2011, s.
384.
8
GÁBRIŠ, T.: Športové právo. Bratislava: Paneurópska vysoká škola Žilina: Eurokódex, 2011, s.
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súčasne uplatnila disciplinárna zodpovednosť podľa zákona č. 300/2008 Z. z. a trestnoprávna
11
zodpovednosť podľa Trestného zákona. Rozhodovanie o dopingu a ukladanie verejnoprávnej
sankcie za porušenie jeho zákazu dvoma rozličnými subjektmi, národným športovým zväzom a
trestným súdom, preto vnáša do pozornosti uplatnenie zásady ne bis in idem.
Napriek tomu, pri dvojitom uložení verejnoprávnej sankcie za porušenie zákazu dopingu
nedochádza automaticky k porušeniu zásady ne bis in idem, a to z nasledujúcich dôvodov:
Procesná zásada ne bis in idem (nie dvakrát v tej istej veci) sa vždy uplatňuje vo vzťahu
k dvojitému vyvodeniu trestnoprávnej zodpovednosti za ten istý skutok. Zákon č. 301/2005 Z. z.
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“) upravuje zákaz nového
stíhania toho istého obvineného pre ten istý skutok, o ktorom sa už právoplatne rozhodlo, ide o tzv.
prekážku resiudicata. Uvedená zásada je všeobecne upravená v § 2 ods. 8 Trestného poriadku,
podľa ktorého nikoho nemožno trestne stíhať za čin, za ktorý bol už právoplatne odsúdený alebo
oslobodený spod obžaloby. Prokurátor je v takom prípade podľa § 215 ods. 1 písm. d) Trestného
poriadku povinný zastaviť trestné stíhanie, pretože trestné stíhanie je neprípustné podľa § 9
Trestného poriadku.Podľa § 9 ods. 1 písm. e) Trestného poriadku totiž trestné stíhanie nemožno
začať, a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ak ide o osobu, proti
ktorej sa skoršie stíhanie pre ten istý skutok skončilo právoplatným rozsudkom súdu alebo bolo
právoplatne zastavené, podmienečne zastavené a obvinený sa osvedčil alebo sa skončilo
schválením zmieru a zastavením trestného stíhania, ak rozhodnutie nebolo v predpísanom konaní
zrušené.
Zásada ne bis in idem sa môže uplatniť za určitých okolností aj v prípade súčasného
vyvodzovania trestnoprávnej a inej verejnoprávnej (napr. disciplinárnej) zodpovednosti za ten istý
skutok.Podľa § 215 ods. 2 písm. b) Trestného poriadku môže prokurátor zastaviť trestné stíhanie,
ak o skutku obvineného bolo už právoplatne rozhodnuté disciplinárneiným orgánom alebo
orgánom príslušným na konanie o priestupku alebo o inom správnom delikte, cudzozemským
súdom alebo iným cudzozemským orgánom príslušným na konanie o trestnom čine, priestupku
alebo o inom správnom delikte a toto rozhodnutie možno považovať za dostačujúce.S tým
súvisí aj § 197 ods. 2 Trestného poriadku, podľa ktorého prokurátor alebo policajt pred začatím
trestného stíhania uznesením môže odložiť vec, ak je trestné stíhanie neúčelné vzhľadom na
okolnosti uvedené v § 215 ods. 2.
To znamená, že právoplatné disciplinárne potrestanie porušenia zákazu dopingu
automaticky nevylučuje uplatnenie trestnoprávneho postihu, teda proti obvinenému sa môže viesť
trestné stíhanie v tej istej veci, ak sa prokurátor nerozhodne trestné stíhanie zastaviť. Prokurátor
musí zvážiť zastavenie trestného stíhania, ak bolo o skutku právoplatne rozhodnuté určeným
slovenským alebo cudzozemským orgánom a toto rozhodnutie možno považovať za dostačujúce.
Pritom sa zohľadňuje najmä závažnosť činu, pomery obvineného, možnosť jeho nápravy, ochrana
12
spoločnosti a pod.
Z uvedeného vyvstáva otázka, či je možné považovať za dostačujúce rozhodnutie o uložení
sankcie národného športového zväzu, na ktorý prechádza právomoc rozhodovať o dopingu.
Zaujímavým sa preto javí byť, že podľa zákona č. 300/2008 Z. z. a Trestného zákona možno uložiť
druhovo rovnakú sankciu zákazu činnosti. T. Gábriš v tejto súvislosti uvažuje nad tým, „či by sa
sankcia podľa zákona č. 300/2008 Z. z. nemohla považovať v trestnom konaní za poľahčujúcu
okolnosť alebo dôvod na mimoriadne zníženie trestu, alebo na podmienečné odloženie trestu
13
odňatia slobody neprevyšujúceho dva roky.“ Zákaz činnosti má na športovcov jednoznačne veľmi
vážny dopad, pretože ich na dlhú dobu vyraďuje zo súťažného, prípadne aj tréningového procesu.
Minimálne súdy v trestnom konaní by preto mali brať túto skutočnosť do úvahy pri rozhodovaní, ak
prokurátor nerozhodne o zastavení trestného stíhania.
11
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6

ÚPRAVA DOPINGOVÉHO DELIKTU V ZÁKONE č. 300/2008 Z. z.
Zákon č. 300/2008 Z. z. upravuje v § 19 až 23 problematiku boja proti dopingu. Zákaz
užívania a držania dopingových látok je ustanovený v § 19, udelenie terapeutickej výnimky v § 20
a sankcionovanie dopingu v § 21 a nasl. Zákon vychádza z princípu oddeleného rozhodovania
o vine a treste. O porušení zákazu dopingu (resp. o užití dopingu) rozhoduje antidopingová
agentúra. Postup pri vykonávaní kontroly na účely zistenia užitia dopingu upravuje vyhláška
Ministerstva školstva. Národný športový zväz rozhoduje o sankcii za užitie dopingu do 15 dní odo
14
dňa oznámenia antidopingovej agentúry o porušení zákazu dopingu.
Záujmom chráneným úpravou zákazu dopingu, teda jeho objektom, je ochrana života a
zdravia športovcov a spravodlivej športovej súťaže. Právo športovcov zúčastňovať sa na
bezdopingovej športovej súťaži nemôže za žiadnych okolností predstavovať vyššiu hodnotu ako ich
zdravie, preto § 20 zákona č. 300/2008 Z. z. upravuje podmienky, za ktorých sa športovcovi
povoľuje užiť dopingovú látku na liečebné účely.
Zákon č. 300/2008 Z. z. rozlišuje dva druhy zodpovedného subjektu, a to športovca a
športového odborníka, ktorý sa stará o prípravu športovca (napr. tréner, lekár, športový funkcionár).
Zákon voči nim upravuje všeobecný zákaz dopingu a zároveň bližšie formuluje objektívnu stránku
porušenia tohto zákazu, resp. ktoré konkrétne konania sa považujú za jeho porušenie.
Všeobecná úprava zákazu dopingu vo vzťahu k športovcovi spočíva v zákaze užívania
a držania liekov, liečiv a iných chemických látok uvedených v zoznamoch medzinárodných
antidopingových organizácií alebo medzinárodných športových zväzov ako zakázaných
dopingových látok v športovej súťaži a v príprave športovca na ňu. Po všeobecne formulovanom
zákaze dopingu v úvode nasleduje podrobnejšie vymedzenie činností, za ktoré znáša disciplinárnu
zodpovednosť športovec.Športovec znáša disciplinárnu zodpovednosť za porušenie zákazu
dopingu, len ak sa v jeho tele našla dopingová látka. Ide o objektívnu zodpovednosť za výsledok,
teda nie je potrebné dokazovať zavinenie športovca. Na dopingovej kontrole spočíva len dôkazné
bremeno preukázania prítomnosti zakázanej dopingovej látky v telesnej vzorke športovca, ktorý je
povinný starať sa o to, aby sa do jeho tela takáto vzorka nedostala. To znamená, že pri rozhodovaní
o vine sa vychádza z princípu objektívnej zodpovednosti a na mieru zavinenia športovca možno
15
prihliadnuť až pri ukladaní sankcie za porušenie zákazu dopingu. Športovec je disciplinárne
zodpovedný aj za ďalšie konania vymedzené v zákone, konkrétne ak
a) sa pokúsil užiť dopingovú látku s úmyslom ovplyvniť svoj športový výkon,
b) odmietol dopingovú kontrolu alebo sa na ňu bez vážneho dôvodu nedostavil, pretože
športovec má zákonnú povinnosť podrobiť sa dopingovej kontrole,
c) zamenil alebo pokúsil sa zameniť biologickú vzorku určenú na dopingovú kontrolu,
d) sfalšoval alebo pokúsil sa sfalšovať niektorú časť dopingovej kontroly,
e) neoznámil miesto svojho pobytu národnému športovému zväzu v čase dôležitom na
vykonanie dopingovej kontroly, ak tým znemožnil jej vykonanie.
Za pokus o užitie dopingovej látky sa považuje napr. aj jej držba. Dopingová kontrola bude
musieť preukázať úmysel športovca držať takúto látku a zároveň užiť ju s cieľom ovplyvniť svoj
úspech v súťaži. Ako dôkaz prichádza do úvahypriznanie športovca alebo svedectvo inej
16
osoby. Dôkazné bremeno, že nastali iné okolnosti ako užitie a pokus o užitie dopingovej látky,
spočíva taktiež na dopingovej kontrole.
Ďalším zodpovedným subjektom je športový odborník, voči ktorému je konštruovaný
všeobecný zákaz dopingu nasledovne: športovému odborníkovi, ktorý sa stará o prípravu športovca
na športovú súťaž, sa zakazuje mať dopingovú látku na športovisku alebo v prítomnosti športovca, a
to aj vtedy, keď ju sám užíva na liečebné účely; to neplatí, ak ide o dopingovú látku určenú na
liečebné účely športovca.Športový odborník, ktorý sa stará o prípravu športovca, je disciplinárne
zodpovedný za porušenie zákazu dopingu, ak sa dopustil nasledujúceho v zákone bližšie
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vymedzeného konania zakladajúceho jeho zodpovednosť (ide o konkrétne konania, ktoré sa
považujú za porušenie zákazu dopingu):
a) podal športovcovi dopingovú látku,
b) navádza ho na jej užívanie,
c) povzbudzuje ho alebo
d) mu inak pomôže pri obstaraní alebo užití dopingovej látky.
Ustanovenie § 21 a nasl. zákona 300/2008 Z. z. upravuje sankcie voči športovcovi
a športovému odborníkovi a nepriamo aj voči celému športovému tímu, ktoré ukladá národný
športový zväz potom, ako mu antidopingová agentúra oznámi rozhodnutie o užití dopingu.
Na účely uloženia sankcie športovcovi zákon rozlišuje sankciu za užitie dopingu a sankciu za
opakované znemožnenie mimosúťažného testovania.Športovcovi ukladá národný športový zväz
sankciu za užitie dopingu, t. z. za konanie, ktorého následkom je prítomnosť dopingovej látky v tele
športovca. Ako už bolo vyššie spomenuté, podľa § 19 zákona č. 300/2008 Z. z. je rovnako ako
športovec, ktorý užil dopingovú látku, zodpovedný aj ten športovec, ktorý sa dopustil ďalšieho v
zákone špecifikovaného konania (napr. pokus o užitie dopingovej látky, pokus o zamenenie
biologickej vzorky). Na základe uvedeného a v zmysle účelu zákona možno konštatovať, že
zákonodarca zrejme vzťahuje sankciu za užitie dopingu aj na tieto ďalšie konania, ktoré nespočívajú
priamo v užití dopingovej látky.
Národný športový zväz pri ukladaní sankcie za užitie dopingu uloží sankciu primárne podľa
pravidiel Svetovej antidopingovej agentúry alebo medzinárodného športového zväzu, ktorých
použitie uprednostňuje zákon č. 300/2008 Z. z. Absencia takýchto pravidiel ale odôvodňuje uloženie
sankcií podľa zákona, ktorými sú zákaz účasti na športových súťažiach a vyradenie zo športovej
reprezentácie, a to
a) dočasným zákazom na dva roky, ak išlo o prvé zistenie užitia dopingu,
b) doživotným zákazom, ak išlo o opakované zistenie užitia dopingu.
Uvedenú sankciu môže národný športový zväz zmeniť na napomenutie alebo na zákaz
účasti na športových súťažiach na jeden rok, ak športovec
a) požil dopingovú látku v súvislosti s jeho zdravotným stavom a obsahovali ju lieky, ktoré mu
boli predpísané, alebo
b) preukáže, že nepožil dopingovú látku s cieľom zvýšiť svoj športový výkon.
Zodpovednosť športovca za užitie dopingu sa zakladá bezohľadu na zavinenie, ak sa v jeho
tele nájde dopingová látka. Zákon na tomto mieste upravuje poľahčujúcu okolnosť s uplatnením
princípu subjektívnej zodpovednosti a fakultatívneho rozhodovania národného športového zväzu.
Ten môže zmierniť sankciu, ak športovec použil dopingovú látku na liečebné účely, na ktorých
použitie mu ale nebola udelená terapeutická výnimka, alebo ich použil z akéhokoľvek iného dôvodu
okrem zvýšenia športového výkonu. Športovec musí preto preukázať konkrétny dôvod užitia – jeho
zdravotný stav alebo naopak, že jeho cieľom nebolo zvýšiť športový výkon. V druhom prípade ide
nepriamo o uplatnenie subjektívnej zodpovednosti, pretože športovec preukazuje, že jeho cieľom
(konkrétnym úmyslom) nebolo zvýšiť svoj športový výkon a v jeho prípade preto nejde o úmyselné
zavinenie. To znamená, že požitie dopingovej látky z nedbanlivosti nevylučuje možnosť zmierniť
sankciu za užitie dopingu.Zákon č. 300/2008 Z. z. upravuje aj priťažujúcu okolnosť, ktorú má
národný športový zväz zohľadniť pri ukladaní sankcie za užitie dopingu, keď sa športovcovi na
základe jednej dopingovej kontroly zistilo požitie viac ako jednej dopingovej látky.
Športovcovi ukladá národný športový zväz sankciu aj za iné protiprávne konanie súvisiace
s dopingom, a to za trojnásobné znemožnenie vykonania mimosúťažného testovania počas 18
mesiacov. Sankciou je dočasný zákaz účasti na športových súťažiach a vyradenie zo športovej
reprezentácie na tri mesiace až dva roky.
Ak nastanú okolnosti uvedené v zákone, športovec na základe rozhodnutia antidopingovej
agentúry zodpovedá za porušenie zákazu dopingu bez ohľadu na zavinenie. Napriek tomu národný
športový zväz môže pri ukladaní hore uvedených sankcií – sankcie za užitie dopingu (pôvodná
sankcia alebo sankcia zmiernená uplatnením poľahčujúcich okolností) a sankcie za znemožnenie
mimosúťažného testovania, prihliadnuť na mieru zavinenia športovca a znížiť mu tak sankciu, ktorá
by mu bola inak uložená, najviac o polovicu a ak ide o doživotný zákaz účasti na športových
súťažiach, najmenej na osem rokov. Pri ukladaní sankcie sa tu priamo uplatňuje princíp subjektívnej
zodpovednosti. Predpokladom pre takéto zníženie sankcie je skutočnosť, že dopingová látka sa
dostala do tela športovca bez jeho zavinenia, a to z dôvodu, že bol požitý nesprávne označený
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alebo kontaminovaný doplnok výživy alebo dopingovú látku podal športovcovi lekár, tréner alebo
manažér bez jeho vedomia alebo z akéhokoľvek iného dôvodu bez zavinenia športovca, ak ten
poskytol antidopingovej agentúre účinnú pomoc pri odhaľovaní dopingu. Uvedené skutočnosti musí
preukázať športovec. Otázka zavinenia je tu riešená tak, že na účely zníženia sankcie neprichádza
do úvahy žiadne zavinenie, ani nedbanlivostné. Ako už bolo vyššie spomenuté, národný športový
zväz môže prihliadnuť na poľahčujúcu okolnosť a zmierniť športovcovi sankciu za užitie dopingu, ak
športovec preukáže, že prítomnosť dopingovej látky v tele nesúvisí so snahou o zvýšenie
športového výkonu, t. z. že nedbanlivostné zavinenie tu naopak nie je prekážkou pre zmiernenie
sankcie.
Rozhodovanie o výške sankcie a s tým súvisiace prihliadanie na poľahčujúce okolnosti a na
mieru zavinenia športovca je limitované dolnou a hornou hranicou sadzby, ak na sebe nezávislé
dopingové kontroly počas šiestich mesiacov opakovane zistili užitie dopingovej látky športovcom.
V takom prípade sa mu uloží sankcia v trvaní najmenej dva roky a najviac tri roky.
Na uloženie sankcie zákazu účasti na športových súťažiach a vyradenia zo športovej
reprezentácie nadväzujú ďalšie sankcie. Športovec sa počas trvania zákazu účasti na športových
súťažiach nesmie zúčastniť na športovej súťaži alebo na športovom podujatí v žiadnom športe.
Okrem toho musí byť počas celého obdobia zákazu dostupný na mimosúťažné testovanie v rámci
dopingovej kontroly.Porušením zákazu dopingu sa športovec vystavuje nebezpečenstvu straty
finančnej odmeny a všetkých aj symbolických cien. Podľa zákona č. 300/2008 Z. z. ak športovec užil
doping počas alebo v súvislosti so športovou súťažou alebo so športovým podujatím, je povinný
vrátiť organizátorovi všetky získané odmeny a ceny. Zákon upravuje aj kolektívnu zodpovednosť
celého športového tímu, ktorého člen užil doping. Celý športový tím môže byť potrestaný
diskvalifikáciou zo športovej súťaže alebo zo športového podujatia, ak sa zistí užitie dopingu aj u
ďalšieho člena športového tímu.
Okrem športovca národný športový zväz potrestá aj športového odborníka, ktorý bol
zapojený do prípravy športovca a ktorý sa podieľal na užití dopingu športovcom, a to dočasným
zákazom činnosti športového odborníka na 4 roky až 15 rokov. Pri výmere sankcie sa ako na
priťažujúcu okolnosť prihliadne, ak sa športový odborník podieľal na užití dopingu športovca, ktorý je
maloletou osobou.
Počas trvania dočasného zákazu športovca a športového odborníka nemožno potrestanému
športovcovi ani športovému odborníkovi prideliť prostriedky z rozpočtu verejnej správy určené na
prípravu sa na športovú súťaž.
Zákon č. 300/2008 Z. z. v ustanovení § 20 upravuje možnosť športovca pri príprave na
športovú súťaž a počas športovej súťaže užiť dopingovú látku, ak jeho zdravotný stav vyžaduje jej
použitie na liečebné účely a bolo mu jej použitie vopred povolené. Žiadosť o povolenie použitia
dopingovej látky na liečebné účely má formu žiadosti o udelenie tzv. terapeutickej výnimky, o ktorej
rozhoduje antidopingová agentúra. Športovec jej spolu so žiadosťou predkladá lekársky posudok
a odporúčanie národného športového zväzu. Takéto povolenie vylučuje protiprávnosť inak
zakázaného použitia dopingovej látky a predstavuje tak okolnosť vylučujúcu protiprávnosť činu.
Povolenie (terapeutická výnimka) sa udeľuje
v súlade so Svetovým antidopingovým
kódexom. Športovec, ktorému bola udelená terapeutická výnimka, je povinný to oznámiť národnému
športovému zväzu a medzinárodnému športovému zväzu.
7

DOPINGOVÝ DELIKT AKO TRESTNÝ ČIN
Porušenie dopingových pravidiel môže naplniť znaky viacerých skutkových podstát trestných
činov. Za takéto protiprávne konania môže byť uložená disciplinárna a súčasne trestnoprávna
sankcia.
S dopingom najviac súvisí trestný činpodávania anabolických látok, upravený v § 176
Trestného zákona, ktorý sa vzťahuje výlučne na anaboliká alebo iné prostriedky s anabolickým
účinkom (ďalej len „anabolické látky“), nezahŕňa teda všetky dopingové látky tak ako ich definuje
zoznam WADA a na ktorý odkazuje zákon č. 300/2008 Z. z. Užívanie anabolických
androgénnychsteroidov, ktoré predstavujú subkategóriu anabolických látok a zabezpečujú primárne
nárast svalovej hmoty a spevnenia svalov, sa veľmi často vyskytuje v silových športoch. Napr. vo
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vzpieraní sa podľa údajov za rok 2011 zo 41 prípadov pozitívneho dopingu 28 týkalo užitia
17
anabolických androgénnychsteroidov, v roku 2012 išlo o 7 prípadov z 9.
Trestný čin podávania anabolických látok tvoria dve základné skutkové podstaty vyjadrené
v dvoch odsekoch. V oboch prípadoch ide o prečin.
 Protiprávnosť konania spočíva v neoprávnenom podaní takýchto látok osobe mladšej ako
osemnásť rokov na iný ako liečebný účel, a to vo väčšom množstve alebo ak bol páchateľ
za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo za obdobný
čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý (t. z. dopustil sa už rovnakého
trestného činu alebo obdobného deliktu).Naplnenie znaku väčšieho množstva sa
posudzuje s ohľadom na vyspelosť osoby, množstvo a kvalitu podanej látky, škodlivosť
18
dávky a dĺžku obdobia počas ktorého bola látka podávaná. Páchateľ sa potrestá odňatím
slobody až na tri roky.
 Rovnako sa potrestá, kto neoprávnene podá osobe anabolické látky na iný ako liečebný
účel v súvislosti s účasťou takej osoby na organizovanej športovej činnosti. K naplneniu
znakov skutkovej podstaty musia byť látky podané rovnako vo väčšom množstve alebo
páchateľom, ktorý bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch
odsúdený alebo za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý.
Z uvedeného vyplýva, že predmetom útoku, teda konzumentom,je v prvom prípadeosoba
mladšia ako osemnásť rokov, nezávisle od toho, či je zároveň športovcom a v druhom prípade
potenciálny účastník organizovanej športovej činnosti, t. z. športovec. Objektom chráneným prvým
odsekom je zdravý telesný, duševný a mravný rozvoj osôb mladších ako 18 rokov, pretože užívanie
anabolík so sebou nesie riziko vzniku závislosti dospievajúcich osôb a ich prechod na užívanie drog.
Druhý odsek chráni predovšetkým zdravie športovcov a etickú športovú súťaž. Ak útok smeruje proti
19
osobe mladšej ako 18 rokov, skutok sa kvalifikuje podľa prvého odseku.
Subjektom (páchateľom) tohto trestného činu je osoba, ktorá podá anabolické látky, teda
akákoľvek osoba odlišná od predmetu útoku. Väčšinou pôjde o osoby zúčastňujúce sa na športovej
činnosti, ako sú lekári, tréneri, manažéri, ale aj rodičia, osoby obchodujúce s anabolickými látkami
20
alebo samotní športovci. Podanie je akýkoľvek spôsob poskytnutia anabolických látok osobe, napr.
predaj, darovanie, výmena a podobne. Na druhej strane prechovávanie, výroba, vývoz, dovoz,
prevoz, kúpa anabolických látok nie sú podľa tohto trestného činu trestné, rovnako anikonzumácia
anabolickej látky samotným športovcom.
Trestný zákon výslovne neustanovuje, že stačí aj zavinenie z nedbanlivosti, preto sa pri
tomto trestnom čine vyžaduje zavinenie úmyselné. Takýto úmysel smeruje k podaniu anabolických
látok na iný ako liečebný účel. Zákonč. 300/2008 Z. z. považuje za protiprávne aj podanie
dopingových látok na liečebné účely s výnimkou, ak bola udelená terapeutická výnimka. Na použitie
dopingovej látky v súvislosti so zdravotným stavom sa síce prihliada ako na poľahčujúcu okolnosť,
ale len vo vzťahu k športovcovi, nie športovému odborníkovi, ktorý sa na užití dopingu podaním
dopingovej látky podieľal, či už z nedbanlivosti alebo úmyselne. Okrem toho športový odborník
nemôže mať dopingovú látku pri sebe, ani ak ju sám užíva na liečebné účely.
Za trestný čin podávania anabolických látok možno uložiť aj trest zákazu činnosti, ktorý sa
zhoduje druhovo so športovou sankciou - dočasným zákazom činnosti športového odborníka alebo
dočasným zákazom činnosti športovca, ktorý podal anabolickú látku.
Osoby zúčastňujúce sa na športovej činnosti sú v súvislosti s dopingom trestnoprávne
postihnuteľné aj za ďalšie trestné činy upravené v Trestnom zákone, pri ktorých prichádza do úvahy
aj jednočinný súbeh s trestným činom podávania anabolických látok.
2. Ak by v príčinnej súvislosti s podaním dopingovej látky bola spôsobená smrť alebo
poškodené zdravie športovca/konzumenta, prichádza do úvahy trestnoprávny postih za trestný
činzabitia podľa § 147 alebo 148 Trestného zákona, usmrtenia podľa § 149 Trestného zákona
17
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alebo ublíženia na zdraví podľa § 155 až 158 Trestného zákona, a to aj v jednočinnom súbehu
s trestným činom podávania anabolických látok, ak sa práve takáto látka stala príčinou negatívneho
následku. V oblasti športu pôjde najmä o nedbanlivostné zavinenie zo strany lekárov, masérov
a ďalších odborníkov, ktorí svojim konaním spôsobia smrť, ťažkú ujmu na zdraví alebo ujmu na
zdraví. Nesprávne podanie dopingových látok s následkami na živote alebo zdraví športovca by
bolo u takýchto odborne spôsobilých osôb posudzované ako závažnejšíspôsob konania (porušenie
dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie) a boli by
21
preto potrestaní podľa prísnejšej trestnej sadzby.
Užívanie anabolických látok alebo iných škodlivých dopingových látok má častokrát
negatívny dopad na život a zdravie konzumenta a preto je úvaha o aplikáciivyššie uvedených
trestných činov opodstatnená. Ublíženie na zdraví sa môže prejaviť napr. ako infekcia močových
ciest, nepretržitá bolesť hlavy, poškodenie svalov alebo zažívacie problémy. Ťažká ujma na zdraví
môže mať podobu poškodenia dôležitého orgánu, vyvolania potratu, nádorového ochorenia, vzniku
22
závislosti od drog alebo psychických porúch (tzv. anabolické šialenstvo alebo steroidná agresia).
3. Ďalším trestným činom, ktorého sa možno dopustiť na úseku dopingu je trestný čin
šírenia toxikománie podľa § 174 Trestného zákona, ak podaná (rozširovaná) anabolická látka
alebo iná dopingová látka je zároveň aj návykovou látkou. Podľa tohto trestného činu je trestné také
konanie, ktoré smeruje k rozširovaniu závislosti obyvateľstva na návykových látkach iných než
alkohol (zvádzanie, podporovanie, podnecovanie, šírenie), no samotná konzumácia opäť nie je
trestná. Pod uvedené konanie možno subsumovať aj podanie návykovej látky konzumentovi, t. z. aj
podanie anabolickej látky. Trestný čin šírenia toxikománie však zahŕňa všetky návykové látky iné
než alkohol, čiže sa týka všetkých dopingových látok, nielen anabolických látok, ktoré spĺňajú
charakter návykových látok. Šírenie návykových látok je trestné vo vzťahu k akejkoľvek osobe, t. j.
nie iba vo vzťahu k osobám do 18 rokov alebo športovcom. Zároveň nemusí byť zamerané voči
konkrétnej osobe.
Pojem návykové látky zahŕňa podľa § 130 ods. 5 Trestného zákona alkohol, teda alkoholické
nápoje, napr. liehoviny, destiláty alebo pivo. Alkohol sa však nepovažuje za návykovú látku na účely
postihu za trestný čin šírenia toxikománie.
Ďalej k návykovým látkam patria omamné a psychotropné látky, ktoré špecifikuje zákon č.
139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších
predpisov (ďalej len „č. 139/1998 Z. z.“). Omamné látky sú látky vyvolávajúce návyk a psychickú a
fyzickú závislosť ľudí charakterizovanú zmenami správania sa so závažnými zdravotnými a
psychosociálnymi následkami. Psychotropné látky sú látky ovplyvňujúce stav ľudskej psychiky
pôsobením na centrálny nervový systém s menej závažnými zdravotnými a psychosociálnymi
23
následkami. Niektoré dopingové látky sú zároveň zaradené aj do zoznamu omamných
a psychotropných látok.
Pod pojmom návykové látky sa okrem alkoholu a omamných a psychotropných látok
rozumejú aj ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie
alebo rozpoznávacie schopnosti, alebo sociálne správanie. Ide o látky, ktoré majú rovnako
nepriaznivý vplyv na človeka ako omamné a psychotropné látky, ale nie sú ešte zaradené do
oficiálneho zoznamu. Môžeme k nim zaradiť aj anabolické látky, resp. anabolické
androgénnesteroidy, ktoré svojim charakterom a účinkami pripomínajú drogy. Ich užívaním sa totiž
zvyšuje miera závislosti, spôsobujú abstinenčné príznaky, zmeny v psychike človeka, napr. zvyšujú
24
agresivitu, paranoju a pocit nadradenosti striedaný depresiami.
4. Prechovávanie, výroba, vývoz, dovoz, prevoz, kúpa anabolických látok, a už vôbec nie
dopingových látok, nie sú v slovenských právnych podmienkach trestnoprávne postihnuteľné.
Trestné je len podávanie anabolických látok, prípadne šírenie akýchkoľvek dopingových látok, ktoré
spĺňajú charakter návykovej látky. Pokiaľ ide o prechovávanie a konzumáciu dopingových látok,
o trestnoprávnom postihu možno uvažovať, len ak sú zároveň drogami podľa zákona č. 139/1998 Z.
21
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z. Pomerne veľa známych drog sa používa ako dopingové látky, napr. amfetamíny, metamfetamíny,
kokaín, heroín, morfín, marihuana, a. i. Ustanovenia § 171 a 172 Trestného zákona upravujú
trestnýčin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov,
ich držanie a obchodovanie s nimi. Podľa týchto ustanovení je trestné už samotné prechovávanie
drog, bezohľadu na to, či sa niekomu droga podá alebo dôjde k jej užitiu. Za takéto konanie nesie
zodpovednosť aj samotný športovec – prípadný konzument dopingovej látky, ktorá je súčasne
drogou. Podľa § 171 Trestného zákona je trestné prechovávanie takýchto látok pre vlastnú potrebu
v menšom rozsahu (najviac trojnásobok obvykle jednorazovej dávky) alebo väčšom rozsahu (viac
ako trojnásobok a najviac desaťnásobok obvykle jednorazovej dávky). Podľa § 172 Trestného
zákona sa postihuje neoprávnené nakladanie s drogami (napr. výroba, dovoz, kúpa, predaj) a ich
prechovávanie pre inú osobu alebo prevyšujúce desaťnásobok obvykle jednorazovej dávky.
5. Podľa slovenského právneho poriadku športovecv pozíciikonzumentanie je
trestnoprávne postihnuteľný za konania, za ktoré mu možno uložiť disciplinárnu sankciu podľa
zákona č. 300/2008 Z. z. (napr. užitie dopingovej látky, pokus o jej užitie, odmietnutie dopingovej
kontroly atď.). Ako už bolo vyššie spomenuté, športovec je zodpovedný za prechovávanie
(nepriamo aj užívanie) len tej dopingovej látky, ktorá je zároveň drogou.Konzumácia akejkoľvek
dopingovej látky športovcom môže byť nepriamo postihnuteľná prostredníctvom trestného činu
podvodu podľa § 221 Trestného zákona alebo trestného činu poškodzovania cudzích práv
podľa § 375 Trestného zákona. Ak športovec – konzument úmyselne užije dopingovú látku a získa
tak finančnú odmenu za víťazstvo v súťaži, dopustí sa tak trestného činupodvodu, pretože sa
obohatil na škodu cudzieho majetku tým, že uviedol iného do omylu. Takýto športovec by mohol
byťpostihnutý aj za trestný čin poškodzovania cudzích práv, ak poškodil dobré meno súťaže, klubu,
25
obchodnej značky sponzora a. i.
Za rovnaké trestné činy môže byť potrestaný aj ten, kto podal anabolickú látku a následným
víťazstvom v súťaži tak obohatil seba alebo športovca – konzumenta alebo takýmto konaním
poškodil dobré meno súťaže. Jednočinný súbeh trestného činu podávania anabolických látok
s trestnými činmi poškodzovania cudzích práv alebo podvodu je možný.
6. Športovec – konzument, ktorý požil dopingovú látku, ktorá je zároveň návykovou
látkou,je trestne postihnuteľný za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa §
289 Trestného zákona, ak sa jej požitím privodil do stavu vylučujúceho spôsobilosť na výkon
športovej činnosti a napriek tomu ju vykonával, pričom mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo
spôsobiť značnú škodu na majetku.Za dopingovú látku podľa zoznamu WADA, ktorá je zároveň
návykovou látkou podľa Trestného zákona,sa považuje aj alkohol. Jeho požívanie je zakázané
lenpočas súťaže a len v niektorých športoch, v ktorých by mohol zvýšiť agresivitu, prípadne oslabiť
potrebnú presnosť a koncentráciu (napr. automobilové preteky). Preto ak napr. automobilový
pretekár konzumuje alkohol a zároveň bude viesť motorové vozidlo v súťaži, môže byť potrestaný
za disciplinárny športový delikt užitia dopingovej látky a zároveň za trestný čin ohrozenia pod
vplyvom návykovej látky.
8

ZÁVER

8. 1








Závery k právnej úprave dopingových trestných činov:
trestné je neoprávnené podávanie anabolických látok na iný ako liečebný účel osobám
zúčastňujúcim sa na organizovanej športovej činnosti v súvislosti s touto ich účasťou,
trestný čin podávania anabolických látok teda nezahŕňa všetky dopingové látky, ale len
anabolické látky,
trestnoprávne postihnuteľná je len osoba, ktorá podá anabolickú látku športovcovi,
vyžaduje sa úmyselné zavinenie osoby, ktorá takúto látku podá,
trestné nie je podanie anabolickej látky na liečebné účely,
prechovávanie, výroba, dovoz, vývoz, kúpa anabolických látok, resp. dopingových látok nie
je trestným činom, ak súčasne nejde o drogy,
trestným činom nie je ani konzumácia anabolických, či dopingových látok napr.
športovcom; ak však športovec podá dopingovú látku, je trestnoprávne postihnuteľný.
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8. 2
Závery k možnému trestnoprávnemu postihu športovca – konzumentapodľa
súčasného právneho stavu
Športovca v pozíciikonzumenta možno postihnúť v súvislosti s užitím dopingovej látky za
trestný čin:
 podvodu, ak získal finančnú odmenu za pomoci dopingu,
 poškodzovania cudzích práv, napr. dobrého mena súťaže,
 ohrozenia pod vplyvom návykovej látky (len ak ide o dopingové látky, ktoré sú zároveň
návykovými látkami),
 nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich
držania a obchodovania s nimi (len ak ide o dopingové látky, ktoré sú zároveň drogou).
9
1.
2.



NÁVRHY DE LEGE FERENDA
Jednou zo zmien, ktoré prichádzajú do úvahy, je rozšírenie trestnej zodpovednosti aj za
neoprávnené podanie akejkoľvek dopingovej látky športovcovi, nielen anabolickej látky, na
iný ako liečebný účel.
Ďalšiu prípadnú zmenu predstavuje úprava trestnoprávneho postihu za neoprávnené
prechovávanie, výrobu, vývoz, dovoz alebo kúpu (ďalej len „prechovávanie“) všetkých
dopingových látok, resp. minimálne anabolických látok, podobne ako je tomu pri drogách.
Takáto úprava vyžaduje posúdiť nasledujúce podmienky:
Dôležité je trestnoprávne postihovať len za neoprávnené a úmyselné konanie. Dopingové
látky, takisto ako niektoré drogy, sú častokrátpoužívané aj oprávnene, napr. inzulín sa
používa na liečebné účely a zároveň je dopingovou látkou. Veľké množstvo dopingových
látok sa pritom v malých, ale merateľných množstvách nachádza v bežne dostupných
potravinách alebo liekoch. Na účely aktualizácie zoznamu dopingových látok bol do
monitorovacieho programu na rok 2014 zaradený aj kofeín, ktorý sa v súčasnosti za
dopingovú látku nepovažuje. Kofeín je pritom bežnou súčasťou viacerých nápojov
a potravín a nebezpečný môže byť len vo veľkých dávkach.
V prípade pána Meca – Medinu a Igora Majcena z Fínska, boli títo pozitívne testovaní na
výskyt nandrolonu (zakázaná anabolická látka) nad povolenú hodnotu. Medzinárodná
plavecká federácia preto v súlade
s antidopingovými pravidlami
Medzinárodného olympijského výboru rozhodla v roku 1999 o zákaze činnosti pre oboch
na obdobie štyroch rokov. V januári 2000 bolo vedeckými pokusmi dokázané, že
metabolitynandrolonu sa môžu endogénne vytvoriť v ľudskom organizme v množstve
prekračujúcom prahové hodnoty v prípade konzumácie istých druhov stravy, napríklad
bravčového mäsa získaného z nekastrovaných samcov. Pretekári podali odvolanie na
Arbitrážny súdny dvor pre šport a ten rozhodcovským rozsudkom z 23. mája 2001 znížil
dĺžku zákazu činnosti uloženej žalobcom na dva roky. Žalobcovia sa ďalej obrátili na Súd
26
prvého stupňa a Súdny dvor Európskej únie.






26

Trestnoprávny postih za trestný čin prechovávania dopingových látok by mal zohľadňovať
aj množstvo zaistenej dopingovej látky v závislosti od jej druhu.
Trestné by malo byť prechovávanie zakázaných látok bezohľadu na to, či dôjde k ich
podaniu, prípadne užitiu. Vhodné bude presne vymedziť, že k prechovávaniu dochádza
v súvislosti s účasťou osôb na organizovanej športovej činnosti, pretože problém dopingu
je aktuálny najmä v tejto oblasti.
Rovnako ako pri drogách by sa mohlo rozlišovať prechovávanie dopingových látok pre
vlastnú potrebu a nie pre vlastnú potrebu. Dopingové látky sa podľa zoznamu WADA
rozdeľujú na látkyzakázané počas súťaže aj mimo súťaže,zakázané len počas súťaže a
zakázané len v niektorých športoch,t. z., že konzument by nemal byť trestnoprávne
postihnuteľný za prechovávanie látky, ktorú môže užívať podľa zoznamu WADA mimo
súťaže alebo v konkrétnom športe, ak nejde zároveň o drogu.Napr. športovcom sú
kanabinoidy (marihuana) zakázané len počas súťaže.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002TJ0313:SK:PDF
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3.

Naplnenie znakov skutkovej podstaty trestného činu prechovávania dopingových látok
budú orgány činné v trestnom konaní a súd zrejmeposudzovaťna základe množstva
zaistenej látky. Nebude tak postihnuteľný športovec, ktorý zakázanú látku užil, no žiadna
látka u nehonebola zaistená.Vyvstáva preto ďalšia otázka, či by nemal byť športovec
potrestaný za samotnú konzumáciu, ak sa v jeho tele nájde takáto látka. Ak by sa
športovec mal stíhať za konzumáciu takejto látky, potom odmietnutie vykonania kontroly,
by sa malo považovať za pozitívny nález. Samozrejme, preukazoval by sa úmysel a teda,
akým spôsobom sa látka do tela športovca dostala.

9.1
Posúdenie potreby rozšírenia
športovca – konzumenta

trestnoprávneho

postihu

v oblasti

dopingu

na

Užívanie dopingových látok môže mať pre konzumenta nežiaduce zdravotné následky často
spojené s nákladnou liečbou, ktorá nakoniec zaťažuje štát. Z toho dôvodu je vhodné zvážiť, či by
prípadný trestnoprávny postih za úmyselné poškodzovanie sa užívaním dopingových látok nebol
27
vhodným nástrojom odradzujúcim športovcov od takéhoto konania.
Na druhej strane už v súčasnosti ukladané disciplinárne sankcie za užitie dopingu národným
športovým zväzom možno považovať za dostatočne prísne. Vyvodzovanie disciplinárnej
zodpovednosti vychádza z medzinárodných antidopingových pravidielzaložených na objektívnej
zodpovednosti športovca.Neprimeranosť antidopingových pravidielnapadli už spomínaní žalobcovia
Meca-Medina a Igor Majcen, ktorí sa obrátili na Súd prvého stupňa a Súdny dvor Európskej
únie.Podľa nich im bola uložená sankcia na základe neprimeraných antidopingových pravidiel, a tým
boli porušené predpisy Spoločenstva o hospodárskej súťaži a slobodnom poskytovaní služieb.
Európsky súdny dvor skúmal primeranosť športových pravidiel, ich dopad na hospodársku súťaž
a svoju kompetenciu v tejto oblasti. Dospel k záveru, že oblasť športu je záujmom Európskej únie
napriek tomu, že v primárnom komunitárnom práve to nie je výslovne spomenuté. Podľa jeho
názoru, športové pravidlá musia byť v súlade s vnútroštátnym a komunitárnym právom a nemali by
mať negatívne účinky na hospodársku súťaž a viesť k nespravodlivému vylúčeniu športovca zo
súťaže. Ak je však takéto obmedzeniezanedbateľné v porovnaní s jeho významom spočívajúcim
v ochrane spravodlivej športovej súťaže, nemožno ho hodnotiť ako rozporné. Napadnuté športové
28
pravidlá preto súd nepovažoval v tomto konkrétnom prípade za neprimerané.
Športovci sú si dobre vedomí prísnosti disciplinárnych sankcií a ich negatívneho dopadu na
ich športovú kariéru.Vyradenie zo športovej súťaže môže totiž športovca natrvalo vyradiť aj z jeho
športového života. Napriek tomu mnohí z nich naďalej užívajú dopingové látky a tento fakt ich nijako
neodrádza. Prípadná hrozba trestnoprávnej sankcie, uloženie trestu odňatia slobody, zrejme
nebude na športovca pôsobiť odradzujúcejšie ako športová sankcia zákazu účasti na športových
súťažiach a jeho vyradenie zo športovej reprezentácie. Pre mnohých športovcov je totiž víťazstvo
ich jediným cieľom.
O tom svedčia aj hrozivé závery výskumov amerických vedcov, podľa ktorých až 195 zo 198
(98,5 %) športovcov by bolo ochotných prijať doping a až 50 % z nich by prijalo smrť v priebehu
29
piatich rokov po dosiahnutí veľkého víťazstva za pomoci dopingu.
Okrem toho v profesionálnych športových súťažiach sa očakávajú extrémne výkony, niekedy
až na hranici síl športovca. Tlak sponzorov, organizátorov súťaží a divákov, ktorí chcú vidieť
rekordy, dostáva športovcov do zložitej situácie, v ktorej ľahko podľahnú dopingu a kde nestačia
nástroje trestného práva.Dôležité je preto informovať športovcov
o nebezpečných
škodlivých vedľajších účinkoch dopingu na zdravie. Popritom je vhodné podporovať záujem divákov
na bezdopingovom športe a na ten účel poukazovať na častú prítomnosť dopingu v športe
medializáciou dopingových afér.

27

ČENTÉŠ, J.: Doping a trestné právo [online]. Dostupné na:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Fn2RKWbFpD8J:www.ucps.sk/subory/Pre
zentacie_Sport_a_pravo/doc_centes_doping_v_trestnom_prave.ppt+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=sk
28
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002TJ0313:SK:PDF
29
http://www.sportujeme.sk/fitness/pohlad-slovenskej-sportujucej-mladeze-na-doping-2-cast
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TRESTNÉ PRÁVO AKO PROSTRIEDOK ULTIMA RATIO
Vincent Danihel
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Veronika Skorková
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Príspevok je zameraný na postavenie trestného práva v systéme právneho poriadku so
zreteľom na aplikáciu trestnoprávnych noriem a používanie trestnoprávnej represie ako krajného
prostriedku. Hlavnou obsahovou náplňou príspevku je poukázanie na základné kritériá, ktoré je
nevyhnutné skúmať pri posudzovaní neoprávneného konania ako trestného činu.
Kľúčové slová: trestné právo, trestný čin, protiprávnosť, právna zodpovednosť, subsidiarita trestnej
represie, prostriedok ultima ratio
Abstract: This paper deals with position of criminal law in the system of law as such and focuses on
application of provisions of criminal law and of criminal repression as means of ultima ratio. The
main objective is to highlight the basic criteria which have to be scrutinised when considering a
wrongdoing as a crime.
Key words: Criminal Law, Crime, Unlawfulness, Liability, Subsidiarity of Criminal Repression,
Means of Ultima Ratio
1

ÚVOD
Zabezpečenie a poskytovanie právnej ochrany subjektívnym právam a oprávneným
záujmom subjektov práva je fundamentálnou povinnosťou právneho štátu. Jedným z atribútov
právneho štátu je právna istota, ktorej súčasťou je právo každého dovolávať sa ochrany svojich
práv. „Podstata právnej istoty teda, najvšeobecnejšie vyjadrené, spočíva v tom, že každý sa môže
spoliehať na to, že mu štát poskytne efektívnu ochranu v jeho právach, že mu štát dopomôže
k realizácii jeho subjektívneho práva, ak mu v tom niekto bude neprávom brániť, a zároveň
spoliehať sa na to, že ho štát postihne zákonom predvídanou, a žiadnou inou než predvídanou,
sankciou za to, že porušil právny predpis, a nakoniec na to, že ho nepostihne sankciou, ak právny
1
predpis neporušil.“ Právo na ochranu subjektívnych práv je jedným zo základných ľudských práv,
ktoré spočíva v povinnosti štátu poskytnúť ochranu každému subjektívnemu právu. Ústavnoprávne
2
základy práva na ochranu nachádzame v ustanoveniach siedmeho oddielu druhej hlavy Ústavy SR ,
nazvaného Právo na súdnu a inú právnu úpravu. Podľa Ústavného súdu Slovenskej republiky sa
„iná právna ochrana“ priznáva súbežne s právom „na súdnu ochranu“, a to každému právu, ktoré je
v slovenskom právnom poriadku upravené a ktorého sa možno domáhať na súde alebo inom
3
orgáne, a to v medziach zákonov a zákonom stanoveným postupom. „Iná právna ochrana“
prinajmenšom zahŕňa ochranu poskytovanú prokuratúrou, správnymi orgánmi, advokátmi a pod.
Slovenský právny poriadok poskytuje ochranu subjektívnym právam a oprávneným
záujmom pred neoprávnenými zásahmi prostredníctvom jednotlivých odvetví súkromného
i verejného práva. Súkromné a verejné právo sú v súčasnosti chápané ako relatívne samostatné
autonómne oblasti, avšak určiť medzi nimi ostrú hranicu, oddeliť ich a chápať ich ako celkom
1

KNAPP, V. Teorie práva. s. 205. (pozn. preklad autorov).
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava SR“).
3
Pozri bližšie uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 23. júna 1999, sp. zn. II. ÚS
62/1999.
2
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samostatné nemožno. Len ťažko si možno totiž predstaviť, že by v akejkoľvek spoločnosti, čo do
jednotlivých inštitútov a vývoja, neexistovalo vzájomné ovplyvňovanie i preberanie prvkov z jednej
oblasti do druhej.
Široké spektrum prostriedkov právnej ochrany však v žiadnom prípade ani v najmenšom
nemá podnecovať svojvôľu oprávnených subjektov pri výbere konkrétneho z nich. V nasledujúcom
príspevku predostierame základné kritériá umožňujúce stanovenie pomyselných hraníc či limitov
uplatniteľnosti trestného práva a trestnoprávnej represie.
2.1

POSTAVENIE TRESTNÉHO PRÁVA V PRÁVNOM PORIADKU
Trestné právo ako homogénny regulačný rámec je imanentnou súčasťou slovenského
právneho poriadku, v dualistickej koncepcii zaraďovanou do subsystému verejného práva. Účel
4
trestného práva (resp. Trestného zákona ako základného trestnoprávneho kódexu hmotnoprávnej
5
povahy) nie je v legislatívnej rovine expressis verbis vyjadrený. Možno ho však dovodiť
z vymedzenia predmetu Trestného zákona indikujúceho jeho systematiku. Z obsahu jednotlivých
častí Trestného zákona (predovšetkým časti všeobecnej) možno dedukovať, že jeho účelom je
chrániť spoločnosť a jednotlivcov pred škodlivými konaniami, spravodlivo potrestať páchateľov,
umožniť im opätovné zaradenie do spoločnosti a poskytnúť zadosťučinenie osobám poškodeným
trestnými činmi, a to prostredníctvom ustanovení Trestného zákona a na základe postupov
6 7
upravených v Trestnom poriadku .
Predmetom trestnoprávnych normatívov je úprava tých spoločenských „konfliktov“
prejavujúcich sa najzávažnejším dopadom na primárnu funkčnosť spoločnosti, ktoré zákonodarca
opisne vymedzuje formou skutkových podstát spoločensky nebezpečných činov. Povahe
trestnoprávne chránených práv a oprávnených záujmov následne zodpovedá i uplatnenie
regulačných metód spočívajúcich v najtvrdších represiách predstavujúcich zásadné obmedzenia
základných práv a slobôd jednotlivca.
Trestné právo možno definovať ako odvetvie verejného práva, ktoré „chráni práva
a oprávnené záujmy fyzických a právnických osôb, záujmy spoločnosti a ústavné zriadenie
8
Slovenskej republiky pred trestnými činmi taxatívne uvedenými v trestnoprávnych normách“ , pričom
jeho účelom je zabezpečenie ochrany významných taxatívne vymedzených spoločenských záujmov
pred taxatívne vymedzenými protiprávnymi skutkami napĺňajúcimi znaky trestných činov, a to
prostredníctvom hrozby trestami, ukladania trestov a ochranných opatrení.
Charakteristickou črtou trestného práva je jeho podporná fragmentárna povaha. Uvedená
skutočnosť spočíva v tom, že trestné právo upravuje len určité fragmenty spoločenských vzťahov,
ktoré v celej ich šírke primárne regulujú iné právne odvetvia. V tomto zmysle sa o trestnom práve
9
hovorí ako o práve sekundárnom (druhotnom). Z jeho subsidiárneho charakteru následne vyplýva
i používanie trestnoprávnej ochrany až vtedy, keď ochrana poskytovaná inými právnymi odvetviami
nie je postačujúca. Trestné právo je tak ochranným prostriedkom ultima ratio.
Základnou a najdôležitejšou funkciou trestného práva je teda ochrana spoločnosti pred
kriminalitou (ochranná funkcia). Nevyhnutný predpoklad správnej kvalifikácie skutkov a uloženia
spravodlivých a primeraných trestov a ochranných opatrení predstavuje čo najpresnejšie určenie
pôsobnosti trestných predpisov, stanovenie podmienok trestnej zodpovednosti a beztrestnosti a
podmienok a zásad ukladania sankcií. V tomto zmysle trestné právo plní i funkciu regulatívnu.
Ochranný účel trestného práva cestou individuálneho negatívneho pôsobenia na páchateľa
trestného činu napĺňa represívna funkcia. Negatívne represívne pôsobenie spočíva jednak
v individuálnej zabraňovacej represii, ktorej účelom je znemožnenie páchania ďalšej trestnej
činnosti, a jednak v individuálnej preventívnej represii, ktorá počas výkonu trestu spočíva vo
vytváraní podmienok pre prevýchovu a resocializáciu páchateľa. Okrem represie (tzn. ujmy
4

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“).
Predchádzajúca právna úprava legálne vymedzenie účelu obsahovala, a to v ustanovení § 1
zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon.
6
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný
poriadok“).
7
BURDA, E. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť: Komentár. I. diel. s. 2.
8
IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné: Všeobecná časť. s. 14.
9
ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139: Komentář. s. 3.
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páchateľa v podobe povinnosti strpieť sankciu) dôležitou úlohou trestného práva je aj preventívne
pôsobenie, pričom možno rozlišovať prevenciu individuálnu, ktorá má pozitívne pôsobiť na
konkrétneho páchateľa, a prevenciu generálnu, zameranú aj na ostatných potenciálnych
10
páchateľov.
2.2

TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ
Za základy trestnej zodpovednosti trestnoprávne predpisy tradične označujú všeobecné
ustanovenia o trestnej zodpovednosti, čiže súhrn podmienok, za splnenia ktorých vzniká trestná
zodpovednosť páchateľa ako povinnosť strpieť zákonom stanovené sankcie za spáchaný trestný
11
čin, pričom táto povinnosť je obsahovou zložkou vzťahu, ktorý vznikol medzi páchateľom a štátom.
Základom trestnej zodpovednosti páchateľa je teda trestný čin a jej právnym následkom je následná
sankčná reakcia zo strany štátu.
Trestný čin je legálne definovaný v ustanovení § 8 Trestného zákona v súlade s formálnym
ponímaním, na základe ktorého trestným činom môže byť výlučne taký protiprávny čin, ktorého
znaky sú uvedené v Trestnom zákone, za splnenia podmienky, že tento zákon neustanovuje inak.
Porušenie právnych noriem (delikt) má v prostredí trestného práva formu trestného činu,
v bipartistickej hierarchii prečinu a zločinu. Vnútorná kategorizácia trestných činov je založená
najmä na „závažnosti protiprávneho konania, ktorá sa prejavuje najmä vo vôľovej a vedomostnej
zložke vzťahu páchateľa k jeho protiprávnemu konaniu, celkovej závažnosti činu a potenciálneho
12
trestu, ktorý môže byť za takýto skutok uložený“ . Podľa dôvodovej správy k Trestnému zákonu,
uvedené delenie umožňuje presnejšie vyjadrenie ich rôznej závažnosti a škodlivosti. Určujúcim
kritériom pritom je typová závažnosť skutkov triedených do jednotlivých kategórií trestných činov,
ktorá je vyjadrená nepriamo, a to formálnymi znakmi skutkových podstát a hornou hranicou trestnej
sadzby trestu odňatia slobody, ktorý za spáchanie skutku umožňuje uložiť príslušné ustanovenie
osobitnej časti Trestného zákona. Napriek formalistickému definovaniu trestného činu však
nemožno opomenúť i niekdajšiu spoločenskú nebezpečnosť, v súčasnosti terminologicky
vyjadrovanú ako závažnosť skutku, ktorá má rozhodujúci význam pri skúmaní trestnosti prečinu.
Práve bipartícia trestných činov (ako jeden z hmotnoprávnych dôsledkov) zachováva i pri
formalistickom ponímaní trestného činu možnosť zohľadňovania materiálneho znaku (tzv.
materiálneho korektívu) pri prečinoch.
Vo všeobecnosti platí, že čin môže byť kvalifikovaný ako trestný, ak spĺňa dve požiadavky,
a to protiprávnosť a znaky uvedené v Trestnom zákone. V rámci formálneho chápania trestného
činu protiprávnosť vymedzujeme ako nedovolené porušenie práva a následne protiprávny čin
definujeme ako nedovolený čin, teda čin, ktorý je v rozpore s právnym poriadkom. Protiprávnosť je
nevyhnutné vyvodiť z porušenia trestnoprávnych noriem predstavujúcich súhrn znakov skutkovej
podstaty trestného činu. V prípade, ak daná norma má povahu blanketnú, odkazovaciu a na jej
konkretizáciu je nevyhnutné použiť i ustanovenia zákonov z iných právnych odvetví, tieto sa stávajú
13
súčasťou skutkovej podstaty a v tom zmysle i normami trestného práva. Okolnosti spôsobujúce,
že čin inak vykazujúci znaky trestného činu (čin inak trestný), nie je trestným činom z dôvodu
absencie protiprávnosti, sa označujú ako okolnosti vylučujúce protiprávnosť. Medzi také okolnosti
Trestný zákon zaraďuje krajnú núdzu (§ 24), nutnú obranu (§ 25), oprávnené použitie zbrane (§ 26),
dovolené riziko (§ 27), výkon práva a povinnosti (§ 28), súhlas poškodeného (§ 29) a plnenie úlohy
agenta (§ 30).
Znaky, ktoré Trestný zákon uvádza, sú znakmi objektívnej a subjektívnej povahy vo svojom
súhrne vytvárajúce skutkovú podstatu konkrétneho trestného činu. „Skutková podstata trestného
činu predstavuje súhrn znakov vytvárajúcich typizáciu určitého ľudského správania ako konkrétne
14
legislatívne vyjadrenie určitého trestného činu.“ Zaraďujeme medzi ne najmä obligatórne znaky,
a to objekt (tzn. zákonom chránený záujem), objektívnu stránku (ktorú charakterizuje konanie, resp.
v niektorých prípadoch opomenutie, následok a kauzálny nexus), subjekt (teda trestne zodpovedný
páchateľ skutku) a subjektívnu stránku (spočívajúcu v zavinení). Okrem povinných znakov, možno
10

KRATOCHVÍL, V. a kol. Kurs trestního práva : Trestní právo hmotné. Obecná část. s. 16.
SOLNAŘ, V., FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D. Základy trestní odpovědnosti. s. 16.
12
POTÁSCH, P. Komparatívne perspektívy verejnoprávnych deliktov. s. 17.
13
BURDA, E. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť: Komentár. I. diel. s. 33.
14
BURDA, E. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť: Komentár. I. diel. s. 34.
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badať pri niektorých skutkových podstatách i prítomnosť fakultatívnych (nepovinných) znakov, ako
napríklad miesto, spôsob spáchania skutku, hmotný predmet útoku, pohnútka a pod.
2.3

APLIKÁCIA TRESTNOPRÁVNYCH NORIEM A UPLATNENIE TRESTNOPRÁVNEJ
REPRESIE
Základom zodpovednosti ako takej je protiprávne konanie (delikt). Protiprávne správanie
subjektov práva predstavuje porušenie práva, je v rozpore s právnou normou. Súčasne za
protiprávne považujeme aj obchádzanie zákona (správanie in fraudem legis, tzn. také správanie,
ktoré síce nie je zákonom výslovne zakázané, ale zákon „obchádza“), aj zneužitie práva (tzn.
15
správanie zdanlivo dovolené, smerujúce k nedovolenému výsledku). Protiprávnosť je pritom
objektívnou kategóriou, ktorá vyvoláva právne následky nezávisle od vedomia a vôle subjektu
práva. „Protiprávny úkon odlišuje sa od právneho úkonu v tom, že kým s právnym úkonom spojuje
právo právne účinky len preto, že sú chcené konajúcim, zatiaľ pri protiprávnych úkonoch dostavujú
16
sa právne účinky len z vôle objektívneho práva.“ V právnej teórii však nie je jednotne riešená
otázka, či ide o porušenie práva objektívneho alebo musí ísť súčasne aj o zásah (porušenie)
subjektívneho práva iného subjektu. Verejné právo prezentuje stanovisko, že na to, aby správanie
bolo hodnotené ako protiprávne, rozhodujúci je jeho rozpor s objektívnym právom. Súkromnoprávne
17
odvetvia naopak porušenie právnej normy spájajú so súčasným porušením subjektívneho práva.
S platnosťou pre verejné i súkromné práva však možno konštatovať, že s pojmom porušenia práva
korešponduje pojem porušenia, resp. nesplnenia povinnosti. „Zo všeobecnej povinnosti neminem
leadere, t.j. neporušovať právo druhého, vyplýva, že každé porušenie práva je tým samým
18
porušením povinnosti, a to prinajmenšom zmienenej povinnosti nerušiť právo.“
Pojem protiprávneho úkonu možno vymedziť ako protiprávne správanie sa subjektu
spôsobujúce ujmu na právnych vzťahoch chránených právom (tzn. na právnym poriadkom
19
uznaných a priznaných právach a oprávnených záujmoch, ktoré sú obsahom právnych vzťahov).
Porušenie povinnosti možno konštatovať vždy vtedy, ak správanie subjektu prekročí mieru nutnosti
správania, teda vtedy, ak sa ten, kto bol na niečo povinný, správal inak, ako sa podľa povinnosti
20
správať mal. V právnom zmysle úkonom rozumieme prejav ľudskej vôle vo vonkajšom svete,
v ktorom je v nerozlučnej jednote obsiahnutá psychická (vnútorná) a fyzická (vonkajšia) zložka.
Aktom vonkajšieho správania môže byť konanie (aktívne správanie, správanie pozitívneho
charakteru), ale aj opomenutie (pasívne správanie, správanie negatívneho charakteru).
Účelom objektívneho práva (právneho poriadku) ako celku, ale i jednotlivých právnych
noriem je zabezpečenie riadneho fungovania spoločnosti a udržania jej rovnovážneho stavu
prostredníctvom regulácie spoločenských vzťahov, teda elimináciou entropie konkurujúcich záujmov
21
jednotlivcov a vyrovnávaním rozporov medzi konaním subjektu a právnym príkazom či zákazom.
Táto formálna protiprávnosť je rovnaká v prípade každého porušenia právneho poriadku. Miera
intenzity zásahu a jeho spoločenská nebezpečnosť či škodlivosť bude následne determinovať
povahu deliktu v zmysle súkromnoprávneho a verejnoprávneho deliktu. „Pritom tá istá skutková
podstata môže byť predpokladom zodpovednosti vyplývajúcej z toho či onoho právneho odvetvia,
ale podľa okolností môže byť zároveň dôvodom zodpovednosti z rôznych právnych odvetví, tzn. že
22
sa zodpovednosť rôzneho druhu môže kumulovať.“ Pre možnosť aplikácie trestnoprávnych noriem
a uplatnenie trestnoprávnej represie je nevyhnutné zohľadňovať viaceré skutočnosti a „odstupňovať“
tak mieru represie v závislosti od intenzity porušenia či ohrozenia práv a oprávnených záujmov
a jeho následku.

15

KNAPP, V. Teorie práva. s. 181. (pozn. preklad autorov).
LUBY, Š. Základy všeobecného súkromného práva. s. 83.
17
PRÁŠKOVÁ, H. Základy odpovědnosti za správní delikty. s. 14.
18
KNAPP, V. Teorie práva. s. 184. (pozn. preklad autorov).
19
Na tomto mieste považujeme za potrebné upozorniť na skutočnosť, že aj právne úkony môžu
napĺňať zodpovednostnú skutkovú podstatu, ak sú vykonané v rozpore s právom.
20
KNAPPOVÁ, M. Povinnost a odpovědnost v občanském právu. s. 193. (pozn. preklad autorov).
21
PROKEŠ, J. Princíp ultima ratio trestného práva v praxi aplikačných orgánov. In Justičná revue, s.
546.
22
PRÁŠKOVÁ, H. Základy odpovědnosti za správní delikty. s. 9. (pozn. preklad autorov).
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Prvotne treba zohľadňovať predmet ochrany v jednotlivých subsystémoch zodpovednosti.
Jednotlivé právne odvetvia právneho poriadku reprezentujú, resp. ochraňujú odlišné záujmy
a vzťahy a využívajú pritom rôzne druhy noriem. Uvedené je vyjadrením jednej z teórií vzťahu
súkromného a verejného práva, in concreto teórie záujmov, v zmysle ktorej „rozdiel medzi obidvoma
subsystémami noriem je v tom, že verejnoprávne normy podporujú záujmy celku, kolektívne záujmy,
23
kým súkromnoprávne normy podporujú záujmy jednotlivca – súkromné záujmy“ . Súkromné právo
chráni práva a oprávnené záujmy subjektov nanajvýš privátnej povahy. Naproti tomu normy
verejného práva už predstavujú prostriedok ochrany záujmov, ktoré túto subjektívnu osobnú rovinu
jednotlivca prekračujú. Na príklade správneho a trestného práva potom možno následne sledovať
ďalšiu postupnú gradáciu. Právne predpisy správneho práva zabezpečujú ochranu záujmov
súvisiacich s výkonom verejnej správy, a to v intenciách kvalifikovanejšieho zásahu ako je
súkromnoprávny delikt. „V situáciách, kedy je treba správnoprávnu zodpovednosť uplatniť, pôjde
o špecifickú mocenskú ochranu realizovanú orgánmi verejnej správy, ktorá však na druhej strane
tiež zákonite nemôže smerovať proti všeobecnejším cieľom, úlohám a funkciám verejnej správy, ale
24
naopak musí spolupôsobiť a napomáhať jej realizácii.“ Pokračujúc v hierarchii záujmov trestné
právo opäť stupňuje význam chráneného záujmu tým, že zabezpečuje ochranu pred trestnými činmi
a chránené právo tak nadobúda aspekt celospoločenskej relevancie.
Od premetu záujmu sa následne odvíja i metóda jeho právnej regulácie. Kým súkromné
právo reguluje danú oblasť prevažne dispozitívnymi právnymi normami, verejné právo
uprednostňuje kogentnosť úpravy.
Pri uplatňovaní trestnoprávnej zodpovednosti je nevyhnutné zohľadňovať princíp
subsidiarity, ktorý vo vzťahu k iným právnym odvetviam vyjadruje skutočnosť, že trestné sankcie
majú nastúpiť až v tom prípade, ak ochrana poskytovaná právam a oprávneným záujmom
a zodpovednostné mechanizmy iných právnych odvetví zjavne nie sú dostačujúce, účelné alebo
zlyhali.
Na tomto mieste považujeme za nevyhnutné vyzdvihnúť práve posudzovanie materiálnej
protiprávnosti trestného činu (tu nemáme na mysli materiálnu stránku trestného činu, ale
protiprávnosti vo všeobecnosti) so zreteľom na predmet ochrany. Formálna stránka právom
zakázaného konania v každom jednotlivom prípade vždy vyjadruje rozpor správania subjektu
s objektívnym právom (rozpor konania regulovaného subjektu s právnym príkazom alebo zákazom
25
vyjadreným v dispozícii právnej normy).
Na základe konštatovania, že určité konanie je
protiprávne, ešte nemožno bez ďalšieho pristúpiť k aplikácii trestnoprávnych noriem. Tým, čo
jednotlivé protiprávne konania odlišuje, je ich materiálna stránka (materiálna protiprávnosť), ktorá
vyjadruje ich povahu a intenzitu so zreteľom na význam právom chráneného záujmu reprobovane
dotknutého a stanovuje požiadavku dosiahnutia účelu (priority) právneho poriadku adekvátnymi
26
prostriedkami. Ich určenie závisí od pomeru právom sledovaných účinkov k rozsahu negatívnych
(vedľajších) dôsledkov, ktoré sú s uplatnením konkrétnych právnych nástrojov spojené (tzn.
k rozsahu možných sankcií za neoprávnený zásah). Jediné reprobované konanie môže vyvolať
kolíziu v otázke posudzovania použiteľnosti rozličných regulačných metód jednotlivých právnych
odvetví. Posúdenie materiálnej stránky protiprávnosti je jedným z vodiacich kritérií pre výber
vhodného prostriedku ochrany dotknutého práva.
Zohľadňovanie materiálnej stránky protiprávnosti sa prejavuje predovšetkým v skutočnosti,
že trestnoprávne normy chránia oprávnené subjekty pred kvalifikovanejšími zásahmi ako sú civilné
či iné verejnoprávne delikty. Uvedené plne korešponduje so subsidiárnym charakterom trestného
práva. Zásada subsidiarity trestnej represie vo všeobecnosti reflektuje dvojaký prístup, a to
akcesorický (pretože trestnoprávne normy poskytujú až druhotnú ochranu hodnotám, ktoré sú
upravené a v značnom rozsahu i chránené inými právnymi odvetviami) a subsidiárny (nakoľko
trestná zodpovednosť a sankcie nastupujú až v tom prípade, ak iná ochrana motivačne a sankčne
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PRUSÁK, J. Teória práva. s. 252.
PRŮCHA, P. Správní právo. Obecní část. s. 325. (pozn. preklad autorov).
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27

nepostačuje).
Trestnoprávne riešenie konkrétneho prípadu je nutné považovať za krajný
prostriedok ochrany pred závažnými protiprávnymi útokmi, ktorý nastupuje až vtedy, keď sa
prostriedky iných právnych odvetví javia ako nedostatočné a neúčinné. „V tomto zmysle sa niekedy
hovorí o trestnom práve ako o práve sekundárnom (druhotnom) a niekedy i o jeho podpornej
fragmentárnej povahe, pretože normy trestného práva neupravujú primárny predmet mimotrestnej
právnej regulácie v celej jeho šírke, ale vyberajú si len určité fragmenty spoločenských vzťahov,
28
ktoré sú primárne chránené (upravené) inými právnymi odvetviami.“
Posudzovanie materiálnej protiprávnosti konania má význam aj v okamihu, keď už je určité
konanie kvalifikované ako trestný čin. Osobitne pri prečinoch zohráva dôležitú úlohu práve
závažnosť skutku. Z dikcie ustanovenia § 8 Trestného zákona plynie, že pre postihovanie istého
konania ako trestného činu je nevyhnutné naplnenie znaku protiprávnosti a formálnych znakov (t.j.
znakov uvedených v trestnom zákone). Napriek zrejmému formálnemu prístupu k chápaniu pojmu
trestný čin, na ktorom je budovaný rekodifikovaný Trestný zákon, sa zákonodarca nevyhol
v minulosti uplatňovanému materiálnemu znaku trestného činu. Ustanovenie § 10 ods. 2 Trestného
zákona totiž upravuje tzv. materiálny korektív, ktorý umožňuje nepostihovanie činov, ktoré inak
napĺňajú znaky uvedené v Trestnom zákone a boli by trestne stíhateľné ako prečiny, ak je ich
závažnosť nepatrná. Zákonodarca týmto spôsobom rieši problém tzv. bagateľných deliktov, pretože
materiálny prvok protiprávnosti je prostriedkom rozhraničenia toho, čo je potrebné označiť za trestný
čin. Materiálna kategória protiprávnosti je tým, čo v praxi umožňuje riešenie niektorých prípadov,
ktoré by neboli riešiteľné len v rámci čistej formálnej protiprávnosti (vnímanej ako rozpor
s objektívnym právom), pretože umožňuje odlíšenie trestných činov od ďalších deliktov. Oproti
29
predchádzajúcej právnej úprave, ktorá používala označenie stupeň spoločenskej nebezpečnosti ,
30
súčasné znenie tento znak nazýva nepatrnou závažnosťou. Práve v týchto prípadoch sú orgány
činné v trestnou konaní povinné so zvýšenou mierou opatrnosti používať trestné represie. „Pri
určení závažnosti prečinu ako merateľného kritéria materiálneho znaku (materiálneho korektívu) je
potrebné si uvedomiť, že materiálny znak (materiálny korektív) je daný súborom viacerých
skutočností, ktoré treba v každom jednotlivom prípade zvážiť ako jeden celok, aj keď v každom
jednotlivom prípade môže byť pomer, s ktorým sa prihliada na tieto jednotlivé skutočnosti a na
31
vzájomný vzťah medzi nimi, rôzny.“
Všeobecne nemožno určiť, ktoré trestné činy dosahujú len menší stupeň závažnosti a ktoré
ho naopak prevyšujú, a je len na zvážení príslušného orgánu činného v trestnom konaní a súdu,
ako relevantné skutočnosti posúdi. K určeniu typovej závažnosti trestného činu významnou mierou
napomáha aj systematické členenie osobitnej časti rekodifikovaného Trestného zákona, ktoré
odráža význam chránených záujmov, a stanovená trestná sadzba. Úlohou súdov potom je
individuálne posúdenie závažnosti každého konkrétneho prípadu, pričom zákon stanovuje, že
závažnosť činu je závislá na spôsobe vykonania činu a jeho následkoch, okolnostiach, za ktorých
bol čin spáchaný, miere zavinenia a pohnútke páchateľa.
Trestné právo v systéme právnych prostriedkov ochrany práv a oprávnených záujmov
vystupuje ako ulitima ratio. Ide o odvetvie práva, ktorého nástroje majú a jednoznačne musia byť
používané vtedy a len vtedy, ak použitie prostriedkov iných právnych odvetví neprichádza do úvahy,
32
resp. ich použitie by bolo zjavne neúčelné či nepostačujúce. Trestné právo tak má poskytovať
ochranu záujmom, na ktorých trvá celá spoločnosť, pričom je absolútne neprijateľné, aby aktivitu
oprávneného subjektu suplovali orgány činné v trestnom konaní a aby prostriedky trestnej represie
slúžili na uspokojovanie subjektívnych práv civilnoprávnej povahy, pokiaľ na to nie sú splnené

27

ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139: Komentář. s. 88.
ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139: Komentář. s. 3. (pozn. preklad autorov).
29
K určovaniu stupňa spoločenskej nebezpečnosti trestného činu pozri uznesenie Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky z 1. januára 1999, sp. zn. 7 Tz 2/99.
30
Pre úplnosť výkladu považujeme za dôležité dodať, že v zmysle ustanovenia § 95 ods. 2
Trestného zákona sa závažnosť skutku pri mladistvých páchateľoch posudzuje miernejšie (prečin
nie je trestným činom, ak je jeho závažnosť malá).
31
BURDA, E. a kol. Trestný zákon. Všeobecná časť: Komentár. I. diel. s. 50.
32
Nález Ústavného súdu Českej republiky z 12. októbra 2006, sp. zn. I. ÚS 69/06.
28
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33

všetky predpoklady vzniku trestnej zodpovednosti. O to dôslednejšie je treba k uvedenému
pristupovať, keď za trestný čin možno páchateľa odsúdiť na trest odňatia slobody, ktorého výkon je
nevyhnutne spojený s obmedzením osobnej slobody jednotlivca (v prípade nepodmienečného trestu
odňatia slobody), alebo hrozbou obmedzenia osobnej slobody jednotlivca (v prípade
podmienečného trestu odňatia slobody). V nadväznosti na to, je potrebné vyrovnať sa s ústavným
príkazom vyjadreným v čl. 8 ods. 2 Listiny, v zmysle ktorého nikto nesmie byť stíhaný alebo
pozbavený slobody inak než z dôvodov a spôsobom ustanoveným zákonom, čo na jednej strane
vytvára priestor pre obmedzenie osobnej slobody jednotlivca ako jedného zo základných práv
garantovaných Listinou, no na druhej strane aj stanovuje hranice takého prípustného obmedzenia
vyjadrením princípu proporcionality. Práve princíp proporcionality, ktorý je výrazom demokratického
právneho štátu, sa odráža aj v jednom zo základných princípov trestného práva, a to v princípe
ultima ratio, ktorý následne vyjadruje subsidiárne poňatie trestného práva ako krajného prostriedku
ochrany spoločenských vzťahov. Súdy preto pri rozhodovaní konkrétneho prípadu majú svoje úvahy
sústrediť predovšetkým na posudzovanie toho, či v prejednávanej veci prevažuje záujem
spoločnosti na stíhaní takého konania ako trestného činu, či použitie prostriedkov trestnej represie
je oprávnené vzhľadom na sledovaný cieľ a či neexistuje alternatívne riešenie v mimotrestnej
34
oblasti.
„Trest ukladaný za trestný čin má povahou a citeľnosťou ujmy pre páchateľa
„kompenzovať“ výrazné porušenie práva, vyjadrovať váhu spôsobeného bezprávia i verejný
nesúhlas s činom. Preto disponuje trestné právo najzávažnejšími druhmi trestov, najmä trestom
35
odňatia slobody, prepadnutím majetku, zákazom pobytu a pod.“ Preto sankcia v podobe trestu za
spáchanie trestného činu predstavuje popri vlastnej majetkovej, či nemajetkovej ujme aj vyjadrenie
negatívneho hodnotenia páchateľa a jeho činu a obsahuje ich spoločenské odsúdenie spojené so
stratou bezúhonnosti. Na tomto mieste hodno podotknúť, že represívny účinok trestnoprávnej
zodpovednosti sa osobitne premieta i do záveru, že osoba rušiteľa práv tu má väčší význam ako
v civilnej zodpovednosti, pretože pri ukladaní trestu dôležitým hľadiskom sú aj majetkové, rodinné
a iné pomery a doterajší spôsob života páchateľa.
3

ZÁVER
V súčasnosti je badateľný trend prehnaného úsilia najmä obchodných spoločností
o uplatňovanie svojich pohľadávok namiesto prostredníctvom civilnoprávnych žalôb cestou
trestného konania, pričom pri oznamovaní skutočností nasvedčujúcich spáchanie trestného činu sú
tvrdenia týchto oznamovateľov zamerané na zastieranie (vynechanie) ich civilnoprávnej povahy
a vedené snahou poukázať na často neexistujúce trestnoprávne okolnosti neuspokojenia ich
pohľadávok. Dôvodom, ktorý ich k tomu vedie, je predovšetkým snaha vyhnúť sa poplatkovej
povinnosti a preniesť ťarchu dôkazného bremena na orgány činné v trestnom konaní. Ako vyplýva
z predchádzajúceho textu, zastávame názor, že princíp ultima ratio a subsidiarita trestnej represie
predstavujú významné interpretačné pravidlo, a to i napriek skutočnosti, že ich priame legálne
zakotvenie by sme v Trestnom zákone hľadali márne. Z hľadiska zadosťučinenia princípom
a zásadám právneho štátu je nevyhnutné trvať na jeho zohľadňovaní, a to nielen ako pravidla
obmedzujúceho zákonodarcu v bezdôvodnom rozširovaní možností trestnoprávnej represie, ale
i v právno-aplikačnej praxi v rámci predsúdneho konania i konania pred súdom.
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ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA ZA TRESTNÉ ČINY
ZAMESTNANCOV V NÁVRHU NOVÉHO ZÁKONA O TRESTNEJ
ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB
Alexandra Donevová
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Článok sa zaoberá návrhom nového zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb,
ktorý bol v decembri 2013 predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Zameriava sa
na zodpovednosť zamestnávateľa za konanie zamestnanca, liberačné dôvody a opatrenia, ktorými
sa spoločnosť môže chrániť proti nezákonnému konaniu zamestnancov a zodpovednosti zaň.
Kľúčové slová: Trestná zodpovednosť, právnická osoba, pričítateľnosť.
Abstract: The article deals with the new draft law on criminal liability of legal persons, which was
proposed in December 2013 for interdepartmental comment proceedings. It focuses on employer's
liability for acts of employee, Liberace reasons and measures by which the company can protect
itself against incorrect - illegal procedure of employees and the responsibility for them.
Key words: Criminal Liability, Legal Entity,Attributability.
1

ÚVOD
Koncom decembra 2013 dalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky do
medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických
osôb a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Súčasná platná slovenská právna úprava
takzvanej nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb bola Pracovnou skupinou OECD pre
podplácanie zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (WGB)
vyhodnotená ako nedostatočná a neúčinná. Ministrovi spravodlivosti bolo uložené predložiť do
legislatívneho procesu návrh právnej úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb pri
zohľadnení kritérií obsiahnutých v hodnotiacej správe SR.
Predkladateľ sa pri tvorbe návrhu vybral cestou pravej trestnej zodpovednosti právnických
osôb, pričom sa do veľkej miery inšpiroval českým Zákonom č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim.
V súvislosti s trestnou zodpovednosťou právnických osôb sa, predovšetkým zo strany
obchodných spoločností, ale aj ďalších právnických osôb, objavujú obavy, akým spôsobom bude
možné konanie jednotlivca (napríklad zamestnanca) pripísať právnickej osobe a akým spôsobom sa
bude môcť takejto zodpovednosti vyhnúť. Touto otázkou sa z časti zaoberá aj táto práca.
2

PLATNÁ
PRÁVNA
ÚPRAVA
NEPRAVEJ
TRESTNEJ
ZODPOVEDNOSTI
PRÁVNICKÝCH OSÔB V TRESTNOM ZÁKONE K MARCU 2014
Kontinentálne právo je založené na princípe individuálnej zodpovednosti za spáchaný trestný
čin, na základe ktorej je možné trestne postihnúť len fyzickú osobu, ktorá čin spáchala (prípadne sa
chystala spáchať- v jednotlivých štádiách). „Zodpovednosť právnických osôb za trestné činy
súvisiace s predmetom ich činnosti má pôvod v angloamerickom právnom systéme. V prostredí
kontinentálneho práva bola táto koncepcia odmietaná, keďže kontinentálny systém bol založený na
1
individuálnej trestnej zodpovednosti. "

1

ZÁHORA, J. Zodpovednosť právnických osôb za trestné činy v európskej dimenzii -komparatívny
prehľad in Jelínek a kol. Trestní odpovednost právnických osob v ČR. Leges. Praha: 2013.
ISBN978-80-87576-58-8, s.15
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Táto úprava sa začala v druhej polovici 20. storočia ukazovať ako nedostatočná. Rozvojom
spoločnosti sa vo výraznej miere presadzoval nový druh kriminality takzvaných bielych golierov.
Slovami L. Kurilovskej: „Právnické osoby sa v mnohých prípadoch stávajú nástrojmi,
prostredníctvom ktorých sú páchané trestné činy prekračujúce hranice štátu. Nové formy trestnej
činnosti, najmä s prvkom organizovanosti, si vyžadujú okrem postihu individuálnych páchateľov aj
2
potrestanie právnickej osoby, za ktorú sa skrývajú.“
Vzhľadom na tento vývoj vznikla z viacerých strán (Rada Európy, OSN, OECD) požiadavka
úpravy právnych poriadkov jednotlivých krajín, na základe ktorej by mohli byť postihované aj
právnické osoby a ukladané im sankcie za porušovanie zákona, ako aj vykonávané rozhodnutia
iných štátov o postihu právnických osôb.
Slovenská republika sa tiež zaviazala prijať takúto právnu úpravu. V Európe sa uplatňujú tri
princípy právnej úpravy zodpovednosti právnických osôb, a to nepravá trestná zodpovednosť, pravá
trestná zodpovednosť a administratívnoprávna zodpovednosť.
V roku 2010 bol schválený model nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb a
zavedený do právneho poriadku Slovenskej republiky zákonom č. 224/2010 Z.z., ktorý novelizoval
Trestný zákon, Trestný poriadok a Zákon o konkurze a reštrukturalizácii.
Zákonom č. 224/2010 Z. z. boli do Trestného zákona zakomponované dve ustanovenia
zakladajúce nepravú zodpovednosť právnických osôb a možnosť uloženia ochranných opatrení a
taktiež úprava v trestnom poriadku, kde právnická osoba má postavenie zúčastnenej osoby v
konaní. Táto úprava v podstate obišla vysporiadanie sa s individuálnou zodpovednosťou za trestný
čin tým, že pri uložení ochranného opatrenia nie je potrebné dokazovať zavinenie.
Prijatím tejto úpravy si Slovenská republika síce splnila svoje záväzky na prijatie
zodpovednosti právnických osôb, ale už v procese prijímania tejto úprava a krátko po prijatí sa
ozývali hlasy, že úprava je značne nedokonalá a bude problematické ju aplikovať, napríklad Záhora:
"Podľa môjho názoru bola prijatá nedostatočná, málo efektívna právna úprava, ktorej uplatnenie v
3
praxi bude spôsobovať problémy.. " . Tento predpoklad bol správny a podľa štatistík Ministerstva
spravodlivosti SR za vyše tri roky jej účinnosti ešte nebola táto právna úprava využitá ani raz a
orgány činné v trestnom konaní podľa nej nezačali stíhanie ani v jenom prípade.
Na tieto fakty viacnásobne poukazovala WGB/OECD, aj v hodnotiacej správe z 15.6.2012 :
„Najzávažnejším zisteným nedostatkom je dlhodobá absencia efektívnej zodpovednosti právnických
osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky. Slovenskú právnu úpravu označila za „úpravu
konfiškácií vo vzťahu k právnickým osobám, a nie za zavedenie zodpovednosti právnických osôb
4
podľa trestného práva.“
3

NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA – NÁVRH ZÁKONA O PRAVEJ TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI
PRÁVNICKÝCH OSÔB PREDLOŽENÝ MINISTERSTVOM SPRAVODLIVOSTI DO
LEGISLATÍVNEHO PROCESU 19. DECEMBRA 2013
Medzi odporúčaniami WGB/OECD bolo predovšetkým prijať efektívnu právnu úpravu, ale
nebola určená forma možného zavedenia, teda Slovensko má možnosť zvážiť, akým spôsobom
upraví zodpovednosť právnických osôb. Keďže nepravá trestná zodpovednosť sa neosvedčila a
upustilo od nej aj Španielsko, do úvahy pripadal buď model pravej trestnej zodpovednosti, alebo
nemecký model administratívnoprávnej zodpovednosti právnických osôb.
Predkladateľ návrhu nového zákona sa nevybral formou administratívnej zodpovednosti,
ale si zvolil cestu nového zákona o pravej trestnej zodpovednosti, ktorá je v Európe
najrozšírenejším modelom.
Z dôvodovej správy k návrhu zákona: „Koncept trestnej zodpovednosti právnických osôb
v podobe administratívnej zodpovednosti po vzore právnej úpravy Spolkovej republiky Nemecko je
2

KURILOVSKÁ,L. Trestná zodpovednosť právnických osôb; Justičná revue, 65, 2013, č.10, s.12731289
3
ZÁHORA,J. Ukladanie trestných sankcií právnickým osobám v Slovenskej
republike. in: Kriminalistika. č.4/2010. ISSN1210-9150
4
Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní prijatých pre SR Pracovnou skupinou OECD
pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách pre SR, dostupné na:
https://lt.justice.gov.sk/(S(3fukpt45rlnxls55ha1xncqk))/Attachment/4materi%C3%A1l.rev3.rtf?instEID
=43&attEID=51378&docEID=287733&matEID=5808&langEID=1&tStamp=20121220112631840
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podľa názoru predkladateľa uplatniteľný v podmienkach právneho poriadku Slovenskej republiky len
za predpokladu vytvorenia novej hmotnoprávnej a procesnej úpravy v oblasti správneho práva a len
5
s rizikom možnej pochybnosti o ústavnosti tohto riešenia."
Už druhýkrát sa Slováci rozhodli inšpirovať právnou úpravou iného štátu. Tentoraz si za
vzor zobrali českú právnu úpravu, konkrétne Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim. Ide o pochopiteľnú voľbu vzhľadom na blízkosť a spoločné
základy právnych poriadkov našich krajín, ako aj vzhľadom na pozitívne hodnotene tejto právnej
úpravy od WGB/OECD a tiež vzhľadom na skúsenosti z praxe s jej uplatňovaním. „Hodnotiaca
správa víta zavedenie komplexu režimu zodpovednosti právnických osôb v Českej republike a dúfa,
6
že prispeje k efektívnemu postihovaniu trestných činov spojených so zahraničným podplácaním.“
Ak návrh prejde legislatívnym procesom, malo by ísť o nový zákon, ktorý bude mať povahu
lex specialis voči Trestnému zákonu a Trestnému poriadku, z ktorých sa zároveň vypustí existujúca
úprava nepravej trestnej zodpovednosti.
Účelom tohto zákona by malo byť predovšetkým prečistenie trhu od nepoctivých firiem, ktoré
kazia podnikateľské prostredie, na čo doplácajú v prvom rade slušní podnikatelia a v druhom rade aj
štát. Na základe neho bude možné postihnúť právnickú osobu za protiprávne konanie a odňať jej
neoprávnene získanú výhodu alebo prospech z tejto činnosti.
V návrhu zákona v § 3 je uvedený taxatívny výpočet trestných činov, ktorých sa môže
právnická osoba dopustiť. Ide o široký výpočet takmer sto trestných činov. Pri niektorých z nich sa
môže na prvý pohľad zdať zvláštne, že boli zaradené do tohto katalógu a možno ešte očakávať
ďalšiu odbornú diskusiu o nevyhnutnosti ich zaradenia v tomto katalógu. Napriek tomu existujú
argumenty za ich ponechanie v návrhu zákona. „Katalóg trestných činov zohľadňuje jednak
medzinárodné záväzky Slovenskej republiky, ktoré jej vyplývajú z medzinárodných nástrojov,
ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce jej
7
z členstva v Európskej únii.“
Z pôsobnosti tohto zákona je vylúčený štát a subjekty vykonávajúce úlohy štátu a štátnej
správy, prípadne subjekty zriadené zákonom, pretože ak by ich bolo možné postihnúť, tak by štát
vlastne trestal sám seba. Výnimkou sú však právnické osoby s majetkovou účasťou štátu alebo
samospráv, na ne sa bude právna úprava vzťahovať.
Návrh zákona zavádza osem druhov trestov pre právnické osoby a jedno ochranné
opatrenie. Právnickej osobe môže byť uložený trest zrušenia právnickej osoby a trest prepadnutia
majetku, oba tieto tresty majú v konečnom dôsledku pre právnickú osobu likvidačný charakter.
Trestami, ktorých účelom má byť predovšetkým odobratie prospechu z trestnej činnosti, prípadne
zabavenie vecí prostredníctvom ktorých bola trestná činnosť páchaná, alebo vecí, ktoré boli trestnou
činnosťou získané, sú trest prepadnutia veci a peňažný trest. Ďalšími trestami pre právnické osoby
sú trest zákazu činnosti, trest zákazu prijímať verejné dotácie alebo subvencie a trest zákazu účasti
vo verejnom obstarávaní. Posledným z výpočtu trestov navrhovaných v predloženom zákone je
trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku, keď právnická osoba bude musieť súdom určeným
spôsobom na vlastné náklady urobiť verejné oznámenie toho, že porušila zákon.
Právnickej osobe za spáchaný trestný čin môže súd uložiť aj ochranné opatrenie súdneho
dohľadu nad činnosťou právnickej osoby, ktoré by malo byť vykonávané prostredníctvom
mediačných a probačných úradníkov.
Tresty a ochranné opatrenie je možné pre právnické osoby uložiť jednotlivo, alebo popri
sebe, s výnimkou trestu prepadnutia majetku, ktorý nie je možné uložiť súčasne s trestami zrušenia
právnickej osoby, prepadnutia veci a peňažnom treste. Námietky vznesené v medzirezortnom
pripomienkovom konaní proti katalógu trestov smerujú predovšetkým proti výške peňažného trestu,
ale aj proti trestu zrušenia právnickej osoby, ktorý je prirovnávaný k trestu smrti. Pokiaľ ide o trest
zrušenia právnickej osoby, je však jeho zaradenie do katalógu trestov pre právnické osoby
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dôvodová správa k návrhu zákona
KURILOVSKÁ, L. Hodnotenie Českej republiky pracovnou skupinou OECD o úplatkárstve
v medzinárodných obchodných transakciách. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie Bratislavské právnické fórum 2013, Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických
osôb , Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta.2013. ISBN978-80-7160-359-7, s.93
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požadované právom EÚ. Tento trest by mal byť ukladaný len vo výnimočných prípadoch pri
organizovanom zločine a páchaní obzvlášť závažných zločinov, a to takých, za ktoré je možné pre
fyzické osoby uložiť trest odňatia slobody na dvadsaťpäť rokov alebo doživotie. Podľa praxe v iných
štátoch je najčastejšie ukladaným trestom peňažný trest a často sa ukladá aj povinnosť zverejniť
odsudzujúci rozsudok.
Množstvo zmien zavádza návrh zákona aj v oblasti trestného konania proti právnickým
osobám. V konaní už nebude vystupovať právnická osoba len ako zúčastnená osoba, čo bolo
doterajšej nepravej trestnej zodpovednosti často vyčítané, že mala v konaní podstatne slabšie
postavenie. Právnická osoba podľa nového návrhu bude mať postavenie obvineného so všetkými
právami a povinnosťami z toho vyplývajúcimi. Za právnickú osobu bude na súde vystupovať
poverená osoba. Predovšetkým má ísť o toho, kto je na to oprávnený zmluvou o zriadení právnickej
osoby, zakladacou listinou alebo zákonom, prípadne o zástupcu zvoleného právnickou osobou,
ktorému udelí plnomocenstvo, či už písomne alebo ústne do zápisnice. V konaní môže mať
obvinená právnická osoba súčasne len jedného zástupcu.
Na rozdiel od platnej právnej úpravy bude mať osoba oprávnená konať za právnickú osobu v
konaní rovnaké práva a povinnosti ako obvinený.
V prípade že je z trestného činu obvinená fyzická osoba(osoby) aj právnická osoba, vykoná
sa spoločné konanie, ale ich trestnosť sa posudzuje samostatne.
Keďže právna úprava trestnej zodpovednosti právnických osôb má presah do veľkého
množstva právnych oblastí, v tomto návrhu je až 76 novelizačných článkov, ktoré novelizujú ďalšie
zákony.
4

PRIPOČÍTATEĽNOSŤ TRESTNÉHO ČINU PRÁVNICKEJ OSOBE A MOŽNOSTI JEJ
PREDCHÁDZANIA
Navrhovaný zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb má mať silný prevenčný prvok.
Jeho úlohou je aj to, aby právnické osoby dbali na dodržiavanie právnych a etických pravidiel pri
podnikaní nielen členov svojich štatutárnych orgánov a vrcholového manažmentu, ale aj vytvárali
podmienky pre svojich zamestnancov, aby nedochádzalo k páchaniu trestnej činnosti v súvislosti
s činnosťou právnickej osoby.
Lukáš Bohuslav sa k zodpovednosti právnických osôb za protiprávne úkony v českom
zákone vyjadril nasledovne: „Zákon o trestní zodpovědnosti právnických osob vychází z koncepce,
že právnické osoby jsou spůsobilé k právním, ale i protiprávním úkonům a jsou tak odpovědné v
9
právních vztazích."
Navrhované podmienky pripočítateľnosti trestného činu právnickej osobe v návrhu
zákona:
1. došlo k spáchaniu trestného činu
2. existuje príčinná súvislosť medzi právnickou osobou a činnosťou fyzickej osoby:
a) zastupovať túto právnickú osobu alebo konať v jej mene,
b) riadiť iné osoby, alebo činnosti v tejto právnickej osobe,
c) s výkonom oprávnenia kontrolovať alebo dozerať na plnenie povinnosti v rámci právnickej
osoby a to aj v prípade, že nemá žiaden iný vplyv na riadenie, prijímanie rozhodnutí apod.
alebo
d) prijímať priamo alebo nepriamo rozhodnutia, ktoré sa týkajú riadenia spoločnosti, ak takéto
rozhodnutie bolo jednou z podmienok, že ku spáchaniu trestného činu došlo
e) zamestnanca, ktorý konal na základe pokynu, rozhodnutia, schválenia osoby uvedenej
v písm. a) až d) v rámci plnenia svojich pracovných úloh alebo iných úloh, ktoré mu
8
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vyplývajú z jeho postavenia, zaradenia alebo funkcie.
Protiprávne konanie týchto osôb v bodoch a) až d) je konaním za spoločnosť, ktorú
reprezentujú. Pri zamestnancoch je rozdiel, či konajú na pokyn právnickej osoby alebo nie. Ak
zamestnanec konal podľa rozhodnutia alebo pokynov spoločnosti(majiteľ, konateľ, manažér..),
potom ide o konanie pripočítateľné právnickej osobe a pôjde o konanie považované za úmyselné.
V prípade, že zamestnanec nekonal na takýto pokyn, bude právnická osoba zodpovedná, len ak si
nesplnila svoju kontrolnú a prevenčnú povinnosť. “U přičítaní jednání zaměstnance lze nalézt
významní preventivní prvek zákona, neboť vrcholním činitelům právnické osoby ukládá, aby se
znalostí respektovali právní předpisy, každé své rozhodnutí promysleli a byli více obezřetní ve svém
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konání směrem k zaměstnancům.”
Zákon poskytuje aj viacero liberačných dôvodov na základe ktorých sa právnická osoba
môže zo zodpovednosti liberovať. Účel liberalizačných dôvodov je nepostihovať právnickú osobu za
trestnú činnosť ich zamestnancov vykonanú v rámci činnosti právnickej osoby, ktorá je excesom
daného zamestnanca.
Trestná zodpovednosť právnickej osoby nevzniká, ak preukáže že:
nedošlo k zanedbaniu starostlivosti, kontroly a riadenia v tejto PO, dôsledkom čoho bol
spáchaný trestný čin,
 že v PO boli uskutočnené potrebné a primerané opatrenia na zabránenie alebo potlačenie
spáchania trestného činu…
 neboli v PO prehliadané informácie, že hrozí spáchanie trestného činu.


Návrh zákona obsahuje aj určitý materiálny korektív vo vzťahu k trestným činom spáchaným
zamestnancami, ktorý posudzuje spoločenskú škodlivosť spáchaného trestného činu. Právnická
osoba nebude trestne zodpovedná, ak vzhľadom na predmet jej činnosti, spôsob vykonania
trestného činu, jeho následky a okolnosti, za ktorých bol spáchaný, je význam nesplnenia
prevenčných opatrení pre spáchanie trestného činu zamestnancom nepatrný.
Z tejto úpravy teda vyplýva, že právnická osoba nenesie zodpovednosť za zjavné svojvoľné
excesy svojich zamestnancov. Ako príklad môžeme uviesť prevádzku autoservisu, ktorého
zamestnanec svojvoľne a bez pokynu vedúceho zamestnanca vyleje do potoka pretekajúceho
neďaleko servisu chemikáliu a dopustí sa tým trestného činu proti životnému prostrediu.
Ak spoločnosť nakladá s nebezpečnými látkami podľa predpisov, má na to vytvorené
postupy, školí zamestnancov, zaškolila aj daného zamestnanca, tak nemôže byť zodpovedná za to,
že jeden zo zamestnancov z vlastnej vôle postupoval inak, ako je bežné v tomto autoservise. Ak
však autoservis nepreukáže svoj záujem na dodržiavaní zákonov, ako aj prevenčné mechanizmy a
postupy majúce za účel zabránenie takému správaniu, ale práve naopak, v autoservise je takéto
správanie skôr “bežná prax“, prípadne zamestnanec postupoval priamo na pokyn majiteľa
(vedúceho zamestnanca), tak bude zodpovedná aj právnická osoba – teda autoservis.
V prípade, že k spáchaniu trestného činu už došlo, návrh zákona zakotvuje aj inštitút účinnej
ľútosti vo vzťahu k právnickej osobe, kde kladie dôraz na zabránenie vzniku škodlivého následku
alebo jeho nápravu, ak už nastal. Uprednostňuje sa teda reparačné pôsobenie právnickej osoby,
a to pred samotnou trestnou zodpovednosťou. Inštitút účinnej ľútosti ako liberačný dôvod je však
vylúčený pri korupčných trestných činoch.
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PREVENTÍVNE KROKY PRÁVNICKEJ OSOBY NA ZABRÁNENIE PÁCHANIU TRESTNEJ
ČINNOSTI
Z radov zamestnávateľov sa ozýva množstvo obáv, že budú postihovaní za akékoľvek
konanie svojich zamestnancov, ale aj to, že sa zákon stane nástrojom konkurenčného boja alebo
šikany z radov štátnych orgánov. Podobné obavy boli aj pri prijímaní zákona v Českej republike,
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BOHUSLAV, L. Předcházení trestné činnosti ze strany právnické odoby in Zborník príspevkov
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avšak za dva roky jeho účinnosti sa nepotvrdili. Nenastal žiadny „hon na čarodejnice“. Zákon je
využívaný a na základe neho boli ku koncu roka 2012 odsúdené tri právnické osoby a niekoľko
desiatok ďalších je trestne stíhaných. Zatiaľ ide predovšetkým o menej závažné prípady porušenia
práva a taktiež uložené tresty nie sú pre spoločnosti likvidačné.
Právoplatne odsúdené právnické osoby v Českej republike:
1. s.r.o. – úverový podvod – peňažný trest 20 000,- KČ
2. s.r.o. – neodvedenie dane – trest: zverejnenie rozsudku v dennej tlači
3. občianske združenie – dotačný(subvenčný) podvod - trest: zverejnenie rozsudku v dennej
tlači
V predchádzajúcej kapitole sme sa venovali navrhovanej zákonnej úprave a tomu, kedy
bude a kedy nebude právnická osoba za činnosť zamestnanca trestne zodpovedná. V tejto kapitole
by sme chceli načrtnúť priamo postupy právnických osôb, ktoré by mali zaviesť, aby napĺňali
prevenčný účinok zákona.
Ako sa teda právnické osoby môžu vyhnúť trestnej zodpovednosti? Predovšetkým
vytvorením a udržovaním firemnej kultúry založenej na etických a zákonných pravidlách podnikania
a snahe predchádzať protiprávnemu konaniu. Mali by teda zaviesť a dodržiavať interné postupy,
prevenčné a kontrolné mechanizmy, etický kódex, postupy pre vyšetrenie a prípadnú nápravu
excesov a protiprávneho konania. Právnická osoba by mala zaviesť Complience program, teda
„ucelený systém informací, školení a kontroly a navazujících konkrétních postupů, které směřují k
11
zabezpečení dodržování soutěžních pravidel u konkrétniho soutěžitele“
.
Program zodpovednej spoločnosti by mal byť založený na troch krokoch, a to:
 prevencii,
 kontrole
 reakcii na porušenie.
V rámci prevencie môže spoločnosť postupovať rôzne, ide predovšetkým o uvedomenie si
možných rizikových oblastí pri činnosti spoločnosti, zavedenie postupov a politík spoločnosti,
zavedenie systému školení zameraných na dodržiavanie zákonných postupov v súvislosti s
činnosťou konkrétnej spoločnosti, zavedenie určitého etického kódexu alebo iného zoznamu
pravidiel.
Na tento prvý krok musí nadväzovať aj kontrolná činnosť, teda spoločnosť musí aktívne
preverovať dodržiavanie prijatých pravidiel. „Společnost by si měla vytvořit vnitřní kontrolní
mechanismus zaměřený na faktické dodržování právních a interních předpisů zaměstnanci
12
společnosti. Tyto kontroly by měli být prováděny pravidelně a měly by být zpětně doložitelné.”
Tretím krokom by mala byť včasná reakcia v prípade zistenie porušenia zákona a snaha o
zabránenie škodlivého následku, prípadne jeho zmiernenie. V prípadoch, kde bude intenzita
porušenia natoľko závažná, že pôjde o trestný čin, by právnická osoba mala aktívne spolupracovať
s orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní nezákonného konania jej zamestnancov.
Dôležitou súčasťou tohto kroku je aj odkomunikovanie protiprávneho konania a jeho následkov
smerom k ostatným zamestnancom v rámci prevencie voči podobným prípadom.
Celosvetovo najznámejším prípadom vyvodenia trestnej zodpovednosti právnickej osoby je
prípad nemeckej spoločnosti SIEMENS AG. Na tomto prípade je možné ilustrovať porušenie práva,
konanie proti právnickej osoby, postup právnickej osoby po zistení protiprávneho konania ako aj
poučenie právnickej osoby a vyvodenie dôsledkov do budúcnosti.
Skutkový stav:
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Nemecká spoločnosť Siemens AG (jej pobočka v Latinskej Amerike) bola obžalovaná
americkým súdom z korupčného správania. Príslušnosť amerického súdu bola daná tým, že
spoločnosť má akcie obchodovateľné na americkej burze. Siemens bol obvinený z korupčného
správania vo viacerých štátoch, najmä však boli preukázané jeho postupy v Argentíne, kde
podplácal štátnych úradníkov, aby získaval štátne zákazky. Úplatky maskoval ako platby za
konzultácie a poradenstvo a prechádzali cez spločnosti založené v takzvaných daňových rajoch ako napríklad Kajmanské ostrovy a podobne. Bolo preukázané, že táto činnosť mala také rozmery,
že ju nebolo možné realizovať bez vedomia vedenia spoločnosti a bez jej podpory, zamestnanci
mali byť za svoje konanie dokonca odmeňovaní. Bolo preukázané, že išlo o "bežné" praktiky
spoločnosti tvoriace určitú firemnú kultúru založenú na dosahovaní úspechu na základe
porušovania zákona.
Obžalovaných bolo osem fyzických osôb aj samotná spoločnosť. Spoločnosť Siemens
AG(vedenie) po odhalení spolupracovala s vyšetrovateľmi, vyvodila pracovnoprávnu zodpovednosť
voči zamestnancom ale aj voči vedeniu spoločnosti. Podľa práva USA sa pokuta – peňažný trest
určuje podľa počtu zamestnancov spoločnosti. Určitou poľahčujúcou okolnosťou pre spoločnosť
Siemens bolo práve to, že sa rozhodla prijať dohodu o vine a treste a zároveň sa zaviazala (a
začala aktívne uskutočňovať) vytvoriť compliance program - teda pravidlá a opatrenia novej firemnej
kultúry, ktorá má zabrániť korupčnému a inému protiprávnemu konaniu pri jej fungovaní. Na základe
tohto prístupu bol peňažný trest spoločnosti znížený. Aj napriek tomu však ide o rekordne vysoký
peňažný trest, doposiaľ najvyšší aký bol za trestnoprávnu zodpovednosť právnickej osobe udelený.
Spoločnosť sa však poučila a jej compliance program sa často uvádza ako vzor aj pre
ostatnéprávnické osoby.
6

ZÁVER
V čase dopísania tohto článku je ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu
zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Legislatívny proces je v štádiu vyhodnocovania
pripomienok a zapracovania niektorých z nich do legislatívneho textu.
Tak, ako sa aj predpokladalo, návrh vyvolal množstvo diskusií, obáv a nesúhlasu, najmä v
radoch zamestnávateľov. V pripomienkovom konaní bolo vznesených celkovo 496 pripomienok, z
toho 73 zásadných. Proti návrhu ako celku sa postavili zväzy zamestnávateľov, ktoré žiadajú, aby
sa od tohto návrhu upustilo a buď sa ponechalo terajšie riešenie, alebo sa navrhlo nové, napríklad
formou administratívnoprávnej zodpovednosti po vzore Nemecka. „Klub 500 zásadne nesúhlasí so
zavedením trestnej zodpovednosti formou osobitného právneho predpisu vo forme, ktorú navrhuje
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Navrhovaný spôsob je totiž nad rámec záväzkov,
ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú zo Smerníc Európskej únie a členstva v nadnárodných
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štruktúrach“
Aj napriek tomu, že Ministerstvo spravodlivosti SR postupovalo v súlade s poverením vlády
a odporúčaniami európskych štruktúr a vybralo model, ktorý je aplikovaný vo väčšine európskych
krajín, má tento zákon pred sebou ešte dlhú cestu. Možno sa domnievať, že v ďalšom legislatívnom
procese budú prijaté ešte viac či menej podstatné zmeny v návrhu zákona, ktoré prispejú k zvýšeniu
kvality legislatívneho textu a zároveň vytvoria predpoklady pre to, aby Slovenskej republike nehrozili
sankcie za neplnenie medzinárodných záväzkov.
Vzhľadom na to, že navrhovaná úprava je vo veľkej miere inšpirovaná aj úpravou už dva
roky účinnou v Českej republike, je možné sa pozrieť na jej aplikovanie u našich susedov. Za
obdobie účinnosti sa nepotvrdilo, že by bola bezzubá alebo neúčinná a existujú konkrétne prípady
úspešne odstíhaných právnických osôb. Zároveň sa však nepotvrdilo, že by sa zákon mohol stať
nástrojom šikany či zneužívania zo strany štátnych orgánov alebo konkurencie.
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ÚČASŤ NA SAMOVRAŽDE, VRAŽDA
Veronika Gerbelová
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Príspevok venuje pozornosť samovražde a trestným činnom, ktoré sú zadefinované v I.
hlave, v I. diely osobitnej časti Trestného zákona, a to konkrétne trestnému činu účasti na
samovražde a okrajovo trestnému činu vraždy. Postupnou analýzou predmetných trestných činov
poukazuje na možnosť úpravy Trestného zákona de lege ferenda, a to exkulpáciou páchateľov pri
výnimočných situáciách, kde obeťou je osoba smrteľne chorá, trpiaca neznesiteľnými útrapami, t.j.
možnosť využitia zahraničných trestnoprávnych inštitútov asistovanej samovraždy alebo eutanázie.
Okrem iného, príspevok poukazuje na ustálenú judikatúru súdov, týkajúcu sa trestných činov účasti
na samovražde a vraždy.
Kľúčové slová: účasť na samovražde, samovražda, úkladná vražda, vražda, eutanázia, asistovaná
samovražda
Abstract: Article pays attention suicide on criminal offenses that are defined in Title I, Parts I in a
separate part of the Criminal Code, namely the participationin suicide and murder. Based on detail
analysis of the above-mentioned crimes the possibility of de lege ferenda proposals arises,
respectively the exculpation of offenders in exceptional situations where the victim is a terminally ill
person, suffering unbearable hardships, ie criminal use of a foreign institutes assisted suicide or
euthanasia. Furthermore, the atricle refers to settled case-law concerning the offenses of
participation in suicide and murder.
Key words: participation on suicide, suicide, premeditated murder, murder, euthanasia, assisted
suicide
1

ÚVOD

„...jeho problémom však nebolo samo utrpenie, ale to, že mu chýbala odpoveď na zúfalú
otázku, prečo trpieť.“
Friedrich Nietsche
Utrpenie, smrť, samovražda, vražda či eutanázia tieto pojmy rozoberá a fascinuje ľudstvo už
od nepamäti, venovalo mu mnoho malieb, básní, kníh, či filmových scenárov. Celé stáročia ľudstvo
hľadá odpovede na otázky prečo? Prečo žiť? Umierať? Trpieť? Zotrvať? Stretávame sa s nimi každý
deň, či už pri ranných správach, ktoré počúvame ráno v aute, alebo v denníku, ktorý ponúka mnoho
strán venujúcich sa práve týmto otázkam.
Na základe týchto skutočností príspevok zameriava svoju pozornosť na posledný akt, ktorý
človek vo svojich rukách má a nechce ho ponechať na prirodzený spôsob, a to možnosť spáchať
samovraždu. Postupnou analýzou pojmu samovraždy prejdeme trestnoprávnej úprave trestného
činu účasti na samovražde, ktorý je zadefinovaný v § 145 Trestného zákona, ktorý rozanalyzujeme
pre potreby hľadania možnosti exkulpácie osoby, ktorá asistuje alebo pomôže samovrahovi, ktorý je
nevyliečiteľne chorý alebo trpí mučivými útrapami k samovražde.
2

SMRŤ (EXITUS LETALIS), SAMOVRAŽDA (SUICUDUM)
Čo je smrť z medicínskeho hľadiska? „Smrťou sa rozumie biologická smrť mozgu (cerebrálna
smrť). Aj keď z biologického hľadiska táto definícia zahŕňa smrť živého tvora (ktorý má mozog) vo
1
všeobecnosti TZ spája pojem smrť iba so smrťou človeka. Cerebrálna smrť – ide o biologickú smrť
mozgu, kedy dochádza k nezvratnému zániku života, pričom nie je možná obnova životných funkcií
1

BURDA, E.: Trestný zákon, všeobecná časť, komentár, 2010, C.H.BECK, Bratislava, str. 1071
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človeka. Smrť osoby, taktiež ustanovuje aj § 43 ods. 2,3 zákon č. 476/2004 Z.z. o zdravotnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov: „(2) Osoba sa považuje za mŕtvu, ak lekár zistí, že došlo
k trvalému zastaveniu dýchania a srdcovej činnosti. (3) Osoba sa považuje za mŕtvu aj vtedy, ak
2
dôjde k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií celého mozgu (ďalej len „smrť mozgu“)
V súčasnom stave lekárskej vedy i po zastavení životne dôležitých funkcií (srdce, dýchanie),
je možné obnovenie týchto činností a tým aj záchrana života, v tomto prípade hovoríme o klinickej
smrti.
Psychicky a fyzicky zdravý človek, sa smrti naozaj venuje len zo zaujímavosti, či zvedavosti a nikdy
si v skutočnosti nepomyslí vedome na smrť, ako spôsob predčasného, neprirodzeného ukončenia
jeho života. Problém nastáva v prípade, ak človek, začne skutočne uvažovať nad tým, že sám sebe
predčasne privodí smrť a teda spácha samovraždu.
Pod pojmom Samovražda (latinsky suicidium sui – seba, ceadere – zabiť) rozumieme, zabiť
samého seba. Prvý, kto tento pojem v roku 1651 zaviedol do povedomia ľudstva bol W. Charleton.
Postupom času a zvyšujúceho sa počtu autorov, ktorí sa venovali samovražde, sa začali rozlišovať
ďalšie pojmy ako sebazabitie a samovražedný pokus..
Podľa Antona Heretika: „Samovražda je vedomé rozhodnutie ukončiť život sebadeštrukciou
so zámernou voľbou situácie a prostriedkov. Naproti tomu pri sebausmrtení chýba vedomí úmysel
3
umrieť alebo postihnutý nie je schopný pre psychickú poruchu sa dostatočne rozhodovať.“
Heretik, zadefinoval sebaobeť ako dobrovoľnú smrť z ideových dôvod, napríklad keď
postihnutý odmietol svoj útek z hrozivej smrteľnej situácie.
Samovražedný pokus - tentamen suicídií ide o samostatnú formu suicidného správania,
kedy nedôjde k dokonaniu samovraždy, ale len k pokusu, ide len o jednu etapu samovraždy.
Aké sú príčiny a motivácie, ktoré privedú človeka k myšlienke spáchať a neskôr k pokusu
resp. dokonať suicudum? Pri príčinách hovoríme o vonkajších a vnútorných vplyvoch, ktoré či už
súhrnne alebo jednotlivo nepriaznivo pôsobia na človeka, pričom výsledkom je privodenie
samovraždy. Príčiny si však človek nemusí vôbec uvedomovať. Čo sa týka motivácie, tu vstupuje do
popredia zložka, na základe ktorej si samovrah uvedomuje svoj postoj k jeho existencií. Podľa
Kerecmana: „Motivácia je podmienená hodnotovými dôvodmi a protidôvodmi bytia. Tento postup
umožňuje rozdeliť samovraždy do skupín: 1. Impulzívne a skratové samovraždy, Tu chýba
motivácia úplne a je nahradená bezprostredne pôsobiacim spúšťačom. Tento typ suiciída je ale
vhodnejšie považovať za sebazabitie než za samovraždu. Tieto činy sú teda viac-menej vždy
spáchané v stave nepríčetnosti. Do tejto skupiny je možné zaradiť aj samovraždu primitívnych
osobností. 2. Samovraždy s výrazne patologickým pozadím, Patologický substrát vytvára umelú,
neprirodzenú motiváciu, napr. psychotické bludy, na základe ktorých sa psychotik zabíja.
V niektorých prípadoch (napr. u melancholikov) je motivácia akoby „vyprázdnená“. 3. Bilančné
samovraždy. Motivačná štruktúra je pne rozvinutá a obsahuje racionálne, hodnotovo podmienené
dôvody suicidného konania. Charakteristické ďalej je, že motivácia sa vyvíja v časovo dlhšom
úseku, má jadro-ústredný motív. Významným je tu vplyv umenia, filozofie. Často je taktéto konanie
filozoficky zdôvodnené a ospravedlňované. Smrť je v životnej perspektíve človeka udalosťou
s totálnymi dôsledkami: ak ju má človek vedome a dobrovoľne akceptovať, musí si vymedziť svoj
hodnotový vzťah k bytiu ako celku. Preto práve filozoficky motivovaná samovražda je
najrozvinutejším druhom bilančnej samovraždy. Pritom ontologizovaný hodnotový vzťah sa vo
4
väčšej, či menšej miere nachádza v každej bilančnej samovražde.“
Z empirických skúmaní vyplýva, že najčastejším motívom pre spáchanie samovraždy, sú 1.
Rodinné problémy, 2. Iné osobné a vnútorné konflikty, 3. Súvislosti so somatickým ochorením alebo
telesnou chybou, a.i.
Spôsoby spáchania samovraždy je možné vykonať rôznymi spôsobmi, pričom najčastejším
spôsobom spáchania samovraždy tak u mužov ako aj u žien je obesenie resp. udusenie, druhým
najčastejším spôsobom spáchania samovraždy u mužov je spáchane samovraždy výstrelom, u žien

2

§ 43 zákon č. 476/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
HERETIK, A.: Forenzná psychológia, Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé
letá, 2004 str. 276
4
KERECMAN, P.: Eutanázia, asistovaná samovražda – právne aspekty, Eurounion, Bratislava,
1999, str. 63
3
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je to skok z výšky. Tretím štatisticky najčastejším spôsobom spáchania suicida u mužov je skok
z výške a u žien je to otrava liečivami.

5

6

Právny poriadok Slovenskej republiky trestnoprávne nepostihuje samovraždu. Nakoľko
každému človeku je priznané tak právo na život ako aj právo smrť. V konečnom dôsledku každý
môže so svojím životom zaobchádzať ako chce. Právo na život a právo na smrť je obsiahnuté
a zároveň garantované v Dohovore o ochrane základných ľudských práv a základných slobôd,
ktorými je Slovenská republika viazaná, čo vyplýva z ustanovenia § 154c Ústavy Slovenskej
republiky.
3

ÚČASŤ NA SAMOVRAŽDE, VRAŽDA
Trestný zákon v prvej hlave v prvom oddiely definuje trestné činy, ktorých objektom je ľudský
život. Hmotným predmetom útoku je telo človeka.

5

NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ: Edícia zdravotníctva štatistika,
Samovraždy, samovražedné pokusy v SR 2011, ZŠ 5/2012, Bratislava, 2012, str. 19
6
NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ: Edícia zdravotníctva štatistika,
Samovraždy, samovražedné pokusy v SR 2011, ZŠ 5/2012, Bratislava, 2012, str. 19
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Zákonná dikcia účasti na samovražde je ustanovená v § 154 zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný
zákon: „(1)Kto inému pohne k samovražde alebo inému k samovražde pomáha, ak došlo aspoň
k pokusu o samovraždu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. (2) Odňatím
slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený v odseku 1 a) spácha
závažným spôsobom konania, b) na chránenej osobe, alebo c) z osobitného motívu. “
Trestný postih účastina samovražde vychádza zo zásady, že je samovražda sociálnopatologickým javom, ergo ide v súčasnosti o frekventovaný jav a nie je ho možné riešiť otázku
trestnoprávneho postihu u osoby, ktorá prežila samovražedný pokus, ako to bolo v minulosti.
Trestný postih v trestnom čine účasti na samovražde vychádza z formy návodu, ktorý je
vyjadrený pojmom „pohne“ alebo „pomáha“, nejde však o formu účastníctva pre osoby, ktoré iného
„pohnú“ alebo „pomôžu“ inému k samovražde, nakoľko suicidium a ani tentamen suicídií nie je
trestným činom a preto toto konania je páchateľstvo podľa § 19 ods. 1 Trestného zákona: „Páchateľ
7
trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám“ a nie forma účastníctva, ktoré je ustanovené v §
21 Trestného zákona: „Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je ten, kto
úmyselne a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor), b) naviedol iného na
spáchanie trestného činu (návodca), alebo c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ),
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä zadovážením prostriedkov,
odstránením prekážok, radou, utvrdzovaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine
8
(pomocník).
Ak niekto pohne iného k samovražde alebo mu pomôže nezáleží akým prostriedkom, či
spôsobom bol tento čin spáchaný t.j. obesením, zaškretním, skokom, ľahom pod idúci dopravný
prostriedok, či zastrelením, súhlasom, podporou, povzbudzovaním, atď.
„Pohnutím k samovražde je jakékoli jednání, ktoré je způsobilé vyvolat v jiné osobě (sebevrahovi)
9
rozhodnutí sáhnout si na život.“ Rozlišujeme formy pohnutia ako prehováranie, poučenie,
schvaľovanie samovraždy u osoby, ktorá nie je rozhodnutá pre spáchanie samovraždy, ďalej môže
ísť o zle zaobchádzanie s osobou, ktorá sa neskôr rozhodne spáchať samovraždu, ale v tomto
prípade páchateľ musí týmto konaním vzbudiť u tejto osoby rozhodnutie spáchať suicidium, potom,
týranie, či vyvolávanie depresie.
Pojem pomoc pri samovražde, musíme vykladať obdobne ako pojem účastníctva podľa § 21
Trestného zákona. Samozrejme nejde len o toto konanie, ktoré je demonštratívne uvedené, ale
môže ísť o akúkoľvek formu pomoci či už fyzickú pomoc alebo psychickú (intelektuálnu) pomoc. Pri
forme pomoci môže ísť o fyzickú pomoc ako zaobstaranie jedu, či medikamentov pre samovraha,
alebo zbrane, či povrazu a intelektuálnej pomoci utvrdzovanie k pomoci, sľubom k pomoci pri
samovražde atď.
Čo sa týka dokonania trestného činu účasti na samovražde, stačí ak dôjde len k pokusu
o samovraždu, t.j. samovrah začne uskutočňovať konanie, ktoré smeruje k samovražde (
zabezpečenie povrazu, medikamentov) a samovražedný pokus musí byť vážny a nie len
demonštratívny pokus pre vzbudenie pozornosti vo svojom okolí. Ak sa páchateľovi nepodarí
vzbudiť u človeka rozhodnutie spáchať samovraždu, ide o pokus o trestný čin, ktorý je trestný.
Výsledkom samovražedného pokusu nemusí však byť vždy len smrť, k dokonaniu trestného činu
účasti na samovražde dochádza aj vtedy, keď samovrah napríklad vyskočí z okna no nezabije sa,
len si ťažko ublíži na zdraví.
Pre naplnenie skutkovej podstaty trestného činu účasti na samovražde si vyžaduje úmysle
páchateľa pohnúť alebo pomôcť samovrahovi k samovražde, teda nestačí, ak sa osoba len zúčastni
na samovražde. „Pohnútka jednání páchatele není z hlediska jeho viny rozhodná, ale může mít
význam pro stanovení povahy a závažnosti trestného činu (§ 39 odst. 2), a tím i pro výměru
10
trestu.“
Podľa platnej právnej úpravy je, taktiež trestné, ak sa osoba zúčastní sa samovražde
samovraha, ktorý trpí nevyliečiteľnou chorobou, ktorá značne sťažuje jeho život, čo i len zo súcitu,
podľa Burdu, ak neodvráti takýto akt samovraždy ide o istú formu eutanázie, ktorá je v tomto
skutkovom stave taktiež trestným činom účasti na samovražde.
7

§ 20 ods. 1 zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
§ 21 zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
9
ŠAMAL, P.: Trestní zákoník II, komentář, C.H.BECK, Praha, 2010, str. 1356
10
ŠAMAL, P.: Trestní zákoník II, komentář, C.H.BECK, Praha, 2010, str. 1356
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V prípade, ak osoba uskutoční na žiadosť osoby, ktorá je smrteľne zranené, či nevyliečiteľne chorá
a trpí mučivými útrapami jeho usmrtenie, ide o útok na život takejto osoby, a to i z dôvodu vykonania
eutanázie, pod ktorou rozumieme skrátenie utrpenia umierajúceho, na jeho vlastnú a výslovnú
žiadosť. Podľa posúdenia stavu uvedeného konania ide skôr o naplnenie skutkovej podstaty
trestného činu vraždy podľa § 145 ods. 1 Trestného zákona: „Kto iného úmyselne usmrtí, potrestá
11
sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov.“ Alebo úkladnej vraždy podľa § 144 ods.
1 Trestného zákon: „Kto iného úmyselne usmrtí s vopred uváženou pohnútkou, potrestá sa odňatím
12
slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov.“
V uvedenom prípade by mohlo prísť do úvahy
použitie ustanovenia § 39 ods. 1 Trestného zákona: „Ak súd vzhľadom na okolnosti prípadu alebo
vzhľadom na pomery páchateľa má za to, že by použitie trestnej sadzby ustanovenej týmto
zákonom bolo pre páchateľa neprimerane prísne a na zabezpečenie ochrany spoločnosti postačuje
kratšieho trvania, možno páchateľovi uložiť trest aj pod dolnú hranicu trestu ustanoveného týmto
13
zákonom.“
Vyššie uvedený skutkový stav otvára otázku úpravy „pomoci pri samovražde“ osobe, ktorá
trpí nevyliečiteľnou chorobou a trpí mučivými útrapami. Tu by sme chceli poukázať na prípad
Hackenthall, OLG v Mníchove kde bola vyslovená beztrestnosť lekára. „Pacientka po profesora H.,
69 ročná pani E., trpela 10 rokov rakovinou tráviacich orgánov. Nemohla prehĺtať jedlo, ani nápoje
a trpela ustavičnými bolesťami. Jej stav sa ustavične zhoršoval. Dlhých terapeutických rozhovoroch
so svojím lekárom vyjadrila často túžbu odísť zo sveta. Ako hovorila, každý ďalší deň bol pre ňu
utrpením. Prof. H. jej sľúbil, že jej v tom pomôže. Po porade s kolegami, ktorý mu nakoniec
zaobstarali kalcium kyanid, rozriedil ho s vodou a podal v pohári do rúk E. tá ho vypila a zomrela po
desiatich minútach, bez príznakov boja so smrťou. Prof. H. bol obžalovaný pre vraždu na žiadosť
a lekári, ktorí mu pomáhali jed zaobstarať, pre účastníctva k trestnému činu podľa § 216 StGB. OLG
došiel k záveru, že neboli splnené podmienky trestnosti ani podľa § 216 StGB, ani podľa § 323 c)
StGB a v rozhodnutí uviedol: „kto inému, slobodne rozhodnutému odísť zo života, trpiacemu
nevyliečiteľnou chorobou na jeho žiadosť podá smrteľne účinkujúci jed, aby ho ten mohol použiť
k zamýšľanej samovražde, nie je trestný“. Z toho je zrejmé, že daný výrok je riešením prípadov,
14
v ktorých znakom je, že obeťou je nevyliečiteľne chorý pacient.
Z vyššie uvedených skutočností sa nám naskytla možnosť úpravy danej situácie
15
prostredníctvom zahraničného inštitútu eutanázie alebo už spomínanej asistovanej samovraždy
(pomoc pri samovražde no ak smrti si spôsobí samovrah sám).
11

§ 145 ods. 1 Trestného zákona
§ 144 ods. 1 Trestného zákona
13
§ 39 ods. 1 Trestného zákona
14
KERECMAN, P.: Eutanázia, asistovaná samovražda – právne aspekty, Eurounion, Bratislava,
1999, str. 179
15
Eutanázia je slovo gréckeho pôvodu, ktoré doslovne znamená „dobrú smrť“. Rozumieme ňou
určité komisívne alebo omisívne konania, ktorých cieľom je skrátenie života trpiaceho resp.
umierajúceho.
Eutanáziu, podľa širokej odbornej verejnosti, rozčleňujeme na aktívnu eutanáziu (committendo),
pasívnu eutanáziu (omittendo), ďalej eutanáziu aktívnu delíme na priamu a nepriamu, zároveň
rozoznávame eutanáziu dobrovoľnú (voluntárnu) a nedobrovoľnú (nonvoluntárnu). Pod aktívnou
eutanáziu rozumieme, úmyselné, vedomé ukončenie života človeka. K pasívnej eutanázii dochádza
v prípade prerušenia život udržujúcich opatrení (technických opatrení). O pasívnu eutanáziu ide aj
v tom prípade, ak sa neuskutočňujú život predlžujúce opatrenia, pričom sa uskutočniť mohli. Ide
napríklad o odmietnutie umelej výživy, hydratácie, riedenej ventilácie, atď. Ako sme uviedli, aktívna
eutanázia sa člení na priamu a nepriamu. K priamej eutanázii dochádza zavedením smrtiacej
infúzie, či podaní toxickej látky, ktorá osobe chorej spôsobí smrť. Teda ide o konanie, kde druhá
osoba aktívne vystupuje, teda úmyselne koná. O nepriamu eutanáziu ide vtedy, ak lekár postupne
zvyšuje dávky medikamentov, ktoré znižujú bolesť umierajúceho, čím mu spôsobí smrť, a o týchto
medikamentoch je známe, že ich aplikáciu dochádza ku skráteniu života. Rozdiel, pri priamej
a nepriamej eutanázii je v konaní. Pri priamej eutanázii má osoba úmysel, spôsobiť osobe
umierajúcej smrť, pričom v prípade nepriamej eutanázii takýto úmysel chýba. V prípade voluntárnej
t.j. dobrovoľnej eutanázii, dochádza vtedy, ak pacient teda osoba zomierajúca podá žiadosť
o ukončenie života. Pri nedobrovoľnej eutanázii (nonvoluntárnej), dochádza k usmrteniu pacienta
12
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Z ustálenej judikatúry NS ČR R 16/1986 vyplýva: „Opatření jedovaté látky, kterou pak
poškození použili k sebevraždě, je nutno hodnotit jako trestný čin účasti na sebevraždě podľa § 144
TZ“
4

ZÁVER
Smrť a samovražda sú tak staré ako ľudstvo samo. V súčasnosti ide o naozaj frekventovanú
problematiku, nakoľko ľudstvo k otázkam smrti už nie je tak konzervatívne ako v minulosti.
Postupným rozborom samovraždy ako sociálno-patologického javu, jeho príčin a motívov, na
základe ktorých dochádza k pokusom o samovraždu sme sa prepracovali až k trestnému činu
účasti na samovražde. Pozornosť príspevku sme zamerali aj na definovanie trestného činu účasti
na samovražde, kde vystupuje okrem samovraha druhá osoba, ktorá samovraha buď pohne
k samovražde alebo mu pomôže. V tejto oblasti sme načrtli otázku, čo ak chce spáchať samovraždu
osoba, ktorá je dlhodobo nevyliečiteľne chorá a trpí mučivými útrapami, no sama nie je schopná
ukončiť svoj život, resp. potrebuje pri sebe oporu v tomto konaní, no vnútorne je uzrozumená s tým,
že chce spáchať samovraždu, bez akýchkoľvek vonkajších priamych či nepriamych nátlakov.
Podľa Kerecmana a jeho úpravy de lege ferenda by mohla byť možnosť úpravy exkulpácie
osoby zúčastnenej na samovražde, taká, že osobou zúčastnenou je len lekár, ktorý na základe
slobodnej, vážnej a bezprostredne vyjadrenej žiadosti pacienta, ktorý je nevyliečiteľne chorý
poskytne pomoc pri samovražde.
Máme zato, že lekár je tým najpovolanejším na vykonanie aktu asistovanej samovraždy,
nakoľko má na takýto akt vzdelanie, t.j. vie aké medikamenty v akej dávke podať samovrahovi, nato
aby si sám spôsobil smrť bez mučivých útrap.
Taktiež, aj keď môže byť lekár dopredu uzrozumený s otázkou vykonania aktívnej eutanázie osobe
v terminálnom štádiu choroby a súhlasiť s ňou, nikdy nevieme, aký by bol následok vykonania
takého aktu, nakoľko ani v súčasnosti nemáme otázky na všetky odpovede týkajúce sa duševna
človeka. Práve preto inštitút asistovanej samovraždy poskytuje ochranu duševnému stavu lekárovi,
ktorý vykoná asistovanú samovraždu, nakoľko tento ak zabitia vykoná sám samovrah – osoba
v terminálnom štádiu choroby.
Proces legalizácie asistovanej samovraždy v slovenskom právnom poriadku je ešte na dlhej
a strastiplnej ceste. Nakoľko ide o zložitý inštitút tak ako po právnej stránke, tak aj po morálnoetickej. V budúcnosti však budeme nútení tento právny inštitút včleniť do nášho právneho priadku,
nakoľko povedomie ľudí sa neustále rozširuje, postupným ústupom náboženského vplyvu na
ľudstvo čo má za následok, že čoraz viac ľudí, ktorí trpia nevyliečiteľnou chorobou sa rozhodne pre
ukončenie svojho života a budú vyžadovať pomoc zo strany štátu.
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získanie jeho súhlasu je spojené s ťažko prekonateľnými prekážkami.
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ANALÝZA TRESTNOPRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI V MEDICÍNE
A POZNATKY Z JUDIKATÚRY 1
Pavol Kádek
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: V predloženej štúdii sa autor tematicky zameriava na problematiku inštitútu trestnoprávnej
zodpovednosti v medicíne. Jadrom príspevku je analýza trestných činov proti životu, ktoré
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a výkonom vyšetrovacích, diagnostických, terapeutických
a preventívnych medicínskych úkonov súvisia. Prezentované názory chcú podčiarknuť niektoré
aspekty zásahov do telesnej integrity ľudskej bytosti pri výkone medicínskych úkonov.
Kľúčové slová: Trestná zodpovednosť, medicína, život, zdravotná starostlivosť, pacient.
Abstract: In this study, the author focused on the topic of the position of criminal liability in
medicine. The aim of this study is particularly to sum up merits of the crimes against life, related to
providing the various investigative, diagnostic, therapeutic and preventive medical acts. Presented
opinions point at some aspects of medical interventions into the physical integrity of human being
associated with performing the medical acts.
Key words: Criminal Liability, Medicine, Life, Healthcare, Patient.
1

ÚVOD
Medicína je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odborov ako z pohľadu vedy, tak
z pohľadu právnych a ostatných spoločenských súvislostí. Nielen lekár, ale každý jeden
zdravotnícky pracovník sa v súčasnosti každodenne stretáva s problémami, ktoré mnohokrát
nevyplývajú len zo samotného realizovania vyšetrovacích, diagnostických, terapeutických, príp.
preventívnych medicínskych úkonov, ale majú omnoho širšiu dimenziu. Trestné právo bezpochyby
vstupuje aj do oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a výkonu jednotlivých medicínskych
úkonov. V príspevku analyzované trestné činy proti životu pacienta, a taktiež i súčasná súdna prax,
kedy právna zodpovednosť zdravotníckych pracovníkov je prevažne riešená prostriedkami trestného
práva, svedčí o významnej úlohe trestného práva pri úprave právnej zodpovednosti v medicíne,
pričom však nemožno opomenúť, že trestné právo je až ultima ratio, teda až prostriedok poslednej
inštancie, čo znamená, že príslušné ustanovenia Trestného zákona je potrebné použiť až vtedy, keď
na splnenie účelu Trestného zákona nestačia miernejšie právne preventívne prostriedky, resp. ak
ostatné prostriedky iných právnych odvetví už nestačia, príp. ak zlyhajú.
2

EUTANÁZIA
Fundamentálny rozdiel medzi trestným činom úkladnej vraždy a vraždy spočíva v tom, že
úkladná vražda musí vo svojej subjektívnej stránke zahŕňať úmysel usmrtiť človeka, resp. pri
aktívnej eutanázii, nevyliečiteľne ťažko chorého pacienta s „vopred uváženou pohnútkou“. Pod
„vopred uváženou pohnútkou“ treba rozumieť samotné sformulovanie rozhodnutia usmrtiť človeka pacienta, ktoré pretrváva počas dlhšieho časového obdobia pred samotným usmrtením človeka.
Treba poznamenať, že trestný čin úkladnej vraždy je novou skutkovou podstatou zavedenou
rekodifikovaným Trestným zákonom, a od skutkovej podstaty trestného činu vraždy sa odlišuje tým,
že jej spáchanie páchateľ dokonca neraz aj dlhodobo pripravoval a plánoval, prípadne sa o
dokonanie tohto trestného činu aspoň pokúsil.

1

Tento článok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo orientovaný projekt:
Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086
spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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Objektom trestných činov úkladnej vraždy a vraždy je život človeka, resp. pri výkone
medicínskych úkonov, život pacienta. Život človeka je chránený aj vtedy, keď už pacient nie je
schopný ďalšieho života, pričom z tohto je viac než zrejmé, že podľa súčasnej platnej a účinnej
2
právnej úpravy eutanázia nie je prípustná v žiadnom, dokonca ani v nevyliečiteľnom, terminálnom
štádiu ochorenia pacienta. Objektívna stránka spočíva v usmrtení človeka. Usmrtením človeka,
resp. v prípade výkonu eutanázie – usmrtením pacienta sa rozumie akékoľvek zbavenie života
iného človeka, a to bez ohľadu na použité prostriedky. K usmrteniu človeka môže dôjsť aktívnym
konaním (komisívny trestný čin vraždy), opomenutím konania, na ktoré bol páchateľ podľa okolností
a svojich pomerov povinný (omisívny trestný čin vraždy), jednorazovým konaním alebo aj
postupným, dlhšie trvajúcim konaním. Tu je potrebné sa ešte vyjadriť k problematike páchania
trestného činu vraždy opomenutím, pričom v tomto prípade nejde o opomenutie hocijakého konania,
resp. hocijakej povinnosti. Vyžaduje sa tu totiž prítomnosť opomenutia osobitných povinností
páchateľa (zdravotníckeho pracovníka) vyvodených z okolností a pomerov páchateľa. O trestný čin
vraždy pôjde, keď bol páchateľ (zdravotnícky pracovník) podľa okolností a svojich pomerov povinný
vykonať istý úkon (medicínsky úkon) a opomenutím tohto úkonu úmyselne spôsobil smrť pacientovi
(napr. lekár nepodá pacientovi potrebný medikament). So zreteľom na škodlivý následok prichádza
do úvahy len opomenutie takého konania, ktoré (ak by sa realizovalo) by škodlivý následok vylúčilo.
V tomto špecifickom prípade musí ísť o opomenutie osobitnej povinnosti, kde spoločnosť s konaním
určitej osoby (zdravotníckeho pracovníka) vopred ráta a spolieha sa na ňu, a preto ju ustanovuje
ako právnu povinnosť, napr. pre zdravotníckych pracovníkov. Subjektívnu stránku v prípade
úkladnej vraždy, ako aj vraždy, charakterizuje úmyselné zavinenie (dolus).
Trestné právo rozumie smrťou biologickú smrť mozgu, tzv. cerebrálnu smrť. Možno
konštatovať, že ide o ontogenetický zánik človeka, u ktorého vymiznú všetky známky života a jeho
funkcie. V trestnom práve je pre určenie okamihu smrti rozhodujúca cerebrálna smrť, t.j. smrť
mozgu. Vychádzajúc z našej judikatúry, možno skonštatovať, že pojem smrť sa vykladá na základe
poznatkov medicíny ako biologická smrť mozgu (cerebrálna smrť), t.j. taký stav ľudského
3
organizmu, pri ktorom je obnovenie všetkých vitálnych funkcií už vylúčené. Osoba sa považuje za
mŕtvu vtedy, ak došlo k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií celého mozgu. V takomto prípade
hovoríme o mozgovej smrti, smrti mozgu, cerebrálnej smrti, smrti indivídua. Cerebrálna smrť
nastáva spravidla v priemere pri normálnej telesnej teplote do šiestich minút po klinickej smrti. Pri
cerebrálnej smrti dochádza k nezvratnému poškodeniu mozgu kvôli anoxii (t.j. neprítomnosti kyslíka
v mozgu). Smrť indivídua je podľa súčasných poznatkov medicíny, t.j. v zmysle princípu de lege
artis medicinae, odvodená už od chvíle určenia cerebrálnej smrti, ktorá je charakterizovaná
izolovaným, nezvratným a trvalým vyhasnutím všetkých mozgových funkcií. Cerebrálna smrť
s nezvratným poškodením funkcií mozgu nastáva, keď je mozog bez prísunu kyslíka, pričom
nastáva poškodenie a následné odumretie mozgových buniek. Pri anoxii teda dochádza
k nezvratnému poškodeniu orgánov a tkanív, pričom si treba uvedomiť, že najskôr toto poškodenie
nastáva v mozgovej kôre a mozgových centrách. Pri cerebrálnej smrti sa považuje jedinec za
mŕtveho aj napriek tomu, že ďalšie funkcie organizmu môžu byť terapeutickými metódami alebo
autonómne zachované. Cerebrálna smrť znamená trvalý a nezvratný, t.j. ireverzibilný zánik všetkých
cerebrálnych - mozgových funkcií a je totožná so smrťou jedinca, so smrťou indivídua.
Klinickú smrť nemožno považovať za smrť v zmysle Trestného zákona. Klinická smrť
nastáva pri kardio-pulmonálnom zlyhaní, t.j. v okamihu zástavy srdcovej činnosti a dýchania. Ide
o zvratný stav, kedy za určitých priaznivých okolností, okamžitým zahájením resuscitácie, možno
vyhasnuté životné funkcie ešte obnoviť. Treba však podotknúť, že v prípade, ak dôjde ku klinickej
smrti pacienta, ktorému je potom život navrátený lekárskym zákrokom, prichádza do úvahy len
4
pokus vraždy.

2

Terminálny stav pacienta je obdobie zlyhávania základných životných (vitálnych) funkcií, t.j.
dýchania a krvného obehu, smerujúceho k smrti pacienta.
3
Výťah trestného kolégia Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky č. j. Tpjf 24/85
z 31. októbra 1985 zo zhodnotenia praxe súdov pri rozhodovaní o trestných činoch proti životu a
zdraviu (R 16/1986).
4
Správa trestného kolégia Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky zo dňa 16.
júna 1976 čj. Tpjf 3/76 o výsledkoch prieskumu súdnej praxe pri rozhodovaní o dokonaných
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Pri „aktívnej eutanázii“ ide o priame použitie prostriedkov vyvolávajúcich zastavenie
dýchania a srdcovej činnosti po predchádzajúcom navodení straty vedomia u pacienta. Lekár, ktorý
vykoná „aktívnu eutanáziu“, dopustí sa trestného činu vraždy, resp. úkladnej vraždy (za
predpokladu, že ide o úmyselné konanie lekára s vopred uváženou pohnútkou). Aktívna forma
eutanázie je stratégiou „preplnenej striekačky“, pričom ide o úmyselné konanie zdravotníckeho
pracovníka, ktoré vedie k ukončeniu života pacienta, mnohokrát na vlastnú žiadosť trpiaceho
pacienta. Ak zdravotnícky pracovník, aj keď len zo súcitu a na vlastnú žiadosť nevyliečiteľne
chorého pacienta aktívne aplikuje medikament, ktorý tohto pacienta usmrtí, dopustí sa trestného
činu vraždy, resp. úkladnej vraždy. Aktívnym zákrokom inej osoby (najčastejšie ošetrujúceho
zdravotníckeho pracovníka) je teda smrť pacienta urýchlená, pričom sa sleduje primárny cieľ „usmrtiť pacienta“. Aktívnou eutanáziou rozumieme konanie, ktorého cieľom je skrátiť život
trpiaceho pacienta a spočíva napr. v zavedení smrtiacej infúzie, v podaní toxickej látky alebo v
5
aplikácii letálnej dávky medikamentov.
Často sa stretávame i s pojmom nepriama eutanázia. Nepriamu eutanáziu treba vykladať
ako nechcené skrátenie života pacienta lekárom v dôsledku podávania zväčšujúcich dávok liekov
tíšiacich bolesť a zmierňujúcich utrpenie (analgosedácia, t.j. farmakologické utlmenie pacienta, aby
nevnímal bolesť), o ktorých je všeobecne známe, že ich aplikácia môže viesť súčasne k skráteniu
6
života nevyliečiteľne chorého pacienta.
Stratégiou „odklonenej striekačky“ treba rozumieť pasívnu eutanáziu, t.j. na prianie a so
súhlasom nevyliečiteľne ťažko chorého pacienta sa mu už nebudú podávať medikamenty na
predĺženie života, resp. sa nebude vykonávať resuscitácia v prípade zlyhania životne dôležitých
orgánov. V tomto prípade ide o cielené zrieknutie sa indikovanej liečby smrteľne chorých a trpiacich
pacientov. Pacient má právo odmietnuť všetky život zachraňujúce úkony, avšak s vedomím, že na
seba preberá všetku trestnoprávnu zodpovednosť za dôsledky plynúce z tohto omisívneho konania
zo strany ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov. Stratégia odklonenej striekačky, t.j. pasívna
forma eutanázie môže mať niekoľko foriem, pričom najčastejšie ide o nesúhlas s liečbou zo strany
nevyliečiteľne chorého pacienta, odvolanie informovaného súhlasu pacienta v priebehu liečby, alebo
sa v priebehu liečby objaví ďalšie závažné ochorenie, na liečenie ktorého už pacient súhlas neudelí.
Smrť pacienta je urýchlená nezahájením nevyhnutnej liečby, alebo prerušením danej liečby.
V prípade, že ošetrujúci lekár rešpektuje prianie nevyliečiteľne chorého pacienta, nemôže byť
trestnoprávne zodpovedný za smrť tohto pacienta (nemôže sa napr. tento lekár dopustiť trestného
činu neposkytnutia pomoci v zmysle ustanovenia § 177 Trestného zákona). Je treba zdôrazniť, že
stratégia odklonenej striekačky, t.j. pasívna forma eutanázie je zásadne bez trestnoprávnych
následkov, a teda nezakladá trestnoprávnu zodpovednosť daného zdravotníckeho pracovníka.
Pacient má právo na dôstojné rešpektovanie písomnej žiadosti nebyť resuscitovaný alebo
odmietnuť aplikáciu terapeutických zákrokov a postupov. Ak pacient napriek náležitému vysvetleniu
odmieta potrebnú zdravotnú starostlivosť, lekár si od neho vyžiada vyjadrenie o jeho odmietnutí
v písomnej alebo v inak preukázateľnej forme. Pasívna forma eutanázie je prípustná najmä vtedy,
keď sa pacientovi podáva už len paliatívna starostlivosť, ktorá zmierňuje ťažkosti a bolesti pacienta,
avšak nelieči vlastnú podstatu choroby, a teda nádej na uzdravenie tohto ťažko chorého
a nevyliečiteľného – inkurabilného pacienta už nie je.
3

USMRTENIE PACIENTA
Podstatou trestného činu usmrtenia je ochrana života človeka pred jeho nedbanlivostným
usmrtením. Pri analýze skutkovej podstaty trestného činu usmrtenia v zmysle § 149 Trestného
zákona, treba mať na zreteli skutočnosť, že ide o nedbanlivostný trestný čin, na rozdiel od vraždy
alebo úkladnej vraždy. Páchateľ tohto trestného činu, resp. v tomto prípade trestne zodpovedný
zdravotnícky pracovník, ktorý pacienta usmrtil, nemal v úmysle pacienta usmrtiť, ani mu spôsobiť
trestných činoch vraždy a trestných činoch ublíženia na zdraví, o ktorých bolo právoplatne
rozhodnuté súdom v rokoch 1973 až 1974 (R 41/1976).
5
Letálna dávka je smrtiacou dávkou, t.j. taká, ktorá je schopná usmrtiť. Letálny priebeh choroby
končí smrťou (lat. exitus letalis – smrť).
6
Kerecman, P.: Eutanázia, asistovaná samovražda – právne aspekty. Bratislava: Eurounion, 1999,
s. 18.
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ujmu na zdraví, ale napriek tomu, hoci z nedbanlivosti, pacientovi smrť spôsobil. Možno teda
jednoznačne skonštatovať, že zo subjektívnej stránky sa vyžaduje prítomnosť nedbanlivostného
zavinenia. Objektom trestného činu usmrtenia je ľudský život. Objektívna stránka môže spočívať
v konaní, ako aj v opomenutí, pričom následkom tohto konania, resp. opomenutia je smrť pacienta.
Trestný zákon popri základnej skutkovej podstate trestného činu usmrtenia zaviedol i kvalifikované
skutkové podstaty, ktoré sa vyznačujú ťažšími prvkami pristupujúcimi k základnej skutkovej podstate
trestného činu usmrtenia, čo má za následok prísnejšie posúdenie spáchaného skutku. V zmysle
ustanovenia § 149 ods. 2 Trestného zákona nemožno teda opomenúť ani kvalifikovanú skutkovú
podstatu trestného činu usmrtenia, kde k základnej skutkovej podstate obsiahnutej v § 149 ods. 1
Trestného zákona pristupuje závažnejší spôsob konania tohto trestného činu, alebo skutočnosť, že
tento trestný čin bol spáchaný na chránenej osobe. Chránenou osobou treba v súlade
s ustanovením § 139 Trestného zákona rozumieť dieťa, tehotnú ženu, blízku osobu, odkázanú
osobu, osobu vyššieho veku, chorú osobu, ako aj ďalšie osoby v tomto paragrafovom ustanovení
taxatívne vymenované. Závažnejším spôsobom konania, a teda aj okolnosťou podmieňujúcou
použitie vyššej trestnej sadzby trestu odňatia slobody sa tu bude rozumieť situácia, keď páchateľ
spáchal trestný čin preto, lebo porušil dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania,
postavenia alebo funkcie alebo uloženú mu podľa zákona. V zdravotníckej praxi sa často vyskytujú
prípady omisívneho správania lekára, t.j. neuskutočnenie určitého medicínskeho úkonu
vyplývajúceho z konkrétneho postavenia zdravotníckeho pracovníka, pričom vo všeobecnosti sa
počíta s aktívnym správaním daného lekára v danej život zachraňujúcej situácii. Ide o situácie, keď
v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania sa spoločnosť spolieha na lekárov a predpokladá
určité aktívne konanie z ich strany pri záchrane ľudského života. Pri výkone zdravotníckeho
povolania dochádza mnohokrát k omisívnym deliktom, kedy zdravotnícki pracovníci zanedbaním
povinnosti vykonať určitý vyšetrovací, liečebný alebo preventívny zákrok spôsobili pacientovi
z nedbanlivosti smrť.
Nemožno opomenúť, že popri trestnom čine ublíženia na zdraví, je trestný čin usmrtenia
jedným z najčastejších trestných činov páchaných zdravotníckymi pracovníkmi pri výkone svojho
povolania. V zdravotníckej praxi nastáva celý rad situácií, keď vinou zdravotníckeho pracovníka
dôjde k usmrteniu pacienta. Ako príklad uvádzam prípad, keď ošetrujúci lekár podcenil význam
diagnostických výsledkov pomocných vyšetrení (zápalové markery, ultrasonografia a pod.), pričom
nebol rozpoznaný zápal apendixu (appendix vermiformis), t.j. zápal červovitého prívesku slepého
čreva – apendicitída a pacient bol odoslaný do domáceho liečenia. Nasledujúci deň došlo
u pacienta k perforácii (prederaveniu) apendixu a k zápalu pobrušnice (k difúznej hnisavej
peritonitíde), čoho následkom sa toxické látky uvoľnili do celého organizmu, došlo k celkovej otrave,
zlyhali dôležité orgány a pacient exitoval. Z pitvy bolo zistené, že bezprostrednou príčinou smrti bola
difúzna hnisavá peritonitída, ktorá nasledovala po perforácii apendixu. Ošetrujúci lekár totiž
neodhalil akútny hnisavý gangrenózny zápal apendixu, čím z nedbanlivosti spôsobil pacientovi smrť.
V medicínskej praxi dochádza mnohokrát k situáciám, keď nie je včas určená správna
diagnóza a rozpoznané dané ochorenie, a teda je oneskorene nasadená i samotná liečba, ak je
vôbec nejaká liečba nasadená. Ako príklad uvádzam prípad, keď u pacienta s krvácaním do žalúdka
nebola včas indikovaná chirurgická liečba s cieľom zistiť zdroj krvácania a sanovať (ošetriť, liečiť)
zdroj krvácania, v dôsledku čoho došlo k rozvoju hemoragického šoku (šoku spôsobeného
nadmernou stratou krvi) a k následnému úmrtiu pacienta. Napriek tomu, že pacient udával silné
bolesti žalúdka, slabosť, potil sa, zvracal žalúdočný obsah s prímesou krvi, nebol u pacienta
s krvácaním do žalúdka včas uskutočnený chirurgický zákrok, a taktiež nebol liečený samotný zdroj
krvácania - žalúdočný vred (ulcus ventriculi). Po niekoľkých dňoch po hospitalizácii pacient naďalej
zvracal veľké množstvo krvi, následne mal nemerateľný pulz, dýchanie bolo neprítomné a po
kardiopulmonálnej resuscitácii bola konštatovaná smrť pacienta. Pacient exitoval, a to napriek tomu,
že včasnou chirurgickou liečbou by sa bol mohol žalúdočný vred (ulcus ventriculi) vyliečiť, a tým i
predísť samotnému úmrtiu pacienta.
Často sa žiaľ stáva, že lekári nesprávne určia diagnózu alebo neurčia diagnózu vôbec, a to
napriek jasným symptómom daného ochorenia. Uvádzam konkrétny prípad, kedy nedbanlivostným
konaním zdravotníckeho pracovníka došlo k úmrtiu pacienta následkom nerozpoznania v medicíne
všeobecne známych symptómov konkrétneho ochorenia. Pacient bol vyšetrený lekárom lekárskej
služby prvej pomoci (lekárskej pohotovostnej služby) pre bolesti v nadbrušku (epigastrium – horná
časť brucha v uhle medzi rebrovými oblúkmi), pre bolesti hrudníka vyžarujúce až do hrdla. Pacient
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mal taktiež pocit slabosti, nemohol sa dobre nadýchnuť, mal pocit nedostatku vzduchu a nameraný
vysoký krvný tlak. Následne bol pacient poslaný domov, pričom nasledujúci deň doma exitoval.
Bezprostrednou príčinou smrti bol infarkt myokardu. Službukonajúci lekár nerozpoznal jasné
symptómy infarktu myokardu, a síce nameraný vysoký krvný tlak a najmä stenokardiu, teda
zvieravú, tlakovú bolesť za hrudnou kosťou, pričom neustupujúca stenokardia je príznakom infarktu
myokardu. V uvedenom prípade mali byť u pacienta okamžite vykonané interné vyšetrenia, a síce
elektrokardiografia (EKG), röntgen (RTG) hrudníka a pod. U uvedenom prípade službukonajúci
lekár lekárskej služby prvej pomoci podcenil zdravotný stav pacienta, nesprávne zhodnotil jeho
klinický stav, ignoroval anamnézu pacienta, nevykonal potrebné diagnostické vyšetrenia
a v konečnom dôsledku nerozpoznal symptómy infarktu myokardu, pričom je nemožné, aby
skúsený lekár nerozpoznal infarkt myokardu pri uvedených symptómoch.
Súdna prax sa žiaľ stretla aj s takým prípadom, keď síce bol zhotovený elektrokardiogram
pacienta, avšak ani napriek tomu sa internistovi nepodarilo zistiť rozsiahly infarkt myokardu.
V uvedenom prípade išlo o mladého a ešte neskúseného lekára – internistu, pričom vyhodnotil
elektrokardiogram úplne chybne s odôvodnením, že sa jedná o nález bez patologických zmien.
Avšak pacient po niekoľkých hodinách exitoval. Po vykonanej pitve bol u zomrelého pacienta
zistený akútny infarkt myokardu, ktorý bol bezprostrednou príčinou smrti.
Ďalší prípad taktiež vychádza z praxe, keď službukonajúci lekár napriek spĺňaniu kritérií
zvýšenej mortality (napr. nízka saturácia – nízke nasýtenie krvi kyslíkom, obezita, vykašliavanie krvi,
fajčenie v anamnéze a pod.) neumiestnil pacienta na jednotku intenzívnej starostlivosti. Napriek
tomu, že pacientov zdravotný stav vyžadoval trvalý dozor, intenzívnu zdravotnú starostlivosť,
kontinuálne monitorovanie vitálnych funkcií, prístrojové vybavenie na podporné dýchanie (možnosť
pripojenia na umelú pľúcnu ventiláciu), kontrolu jeho životných funkcií – dýchanie, činnosť srdca,
krvný tlak a pod., nebol na jednotku intenzívnej starostlivosti umiestnený. Ošetrujúci lekár
v uvedenom prípade pochybil tým, že podcenil zdravotný stav pacienta, podcenil celkovú závažnosť
jeho zdravotného stavu, neumiestnil ho na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde by sa o neho
postaral špeciálne vyškolený zdravotnícky personál, pričom týmto svojím nedbanlivostným konaním
spôsobil pacientovi smrť.
V zdravotníckej praxi sa stáva, že zdravotnícki pracovníci nevyužijú všetky dostupné
diagnostické postupy a možnosti pri stanovení diagnózy. Uvádzam prípad, keď mladý pacient umrel
v dôsledku nevyčerpania všetkých dostupných diagnostických možností pre správne určenie
choroby. Pacient mal prudké bolesti hlavy, vysokú teplotu, hnačky a zvracal. Službukonajúci lekár
na ústavnej pohotovostnej službe konštatoval virózu, odporučil pacientovi diétu, predpísal kvapky
(fytofarmakum) na posilnenie obranyschopnosti organizmu a antidiaroiká (lieky proti hnačke)
a prepustil ho do domáceho liečenia. Ešte v ten istý deň sa na tele pacienta objavili modré škvrny,
bol odvezený príbuznými do nemocnice a prijatý na jednotku intenzívnej starostlivosti kliniky
infekčnej a geografickej medicíny. Po niekoľkých dňoch pacient exitoval. Ako príčina smrti bol
uvedený septický šok (vážny chorobný stav ako odpoveď organizmu na ťažkú infekciu a sepsu otravu krvi) na podklade meningokokovej infekcie. U mladého pacienta išlo totiž o veľmi prudký
priebeh hnisavej meningitídy, t.j. o bakteriálny zápal mäkkých blán mozgu. Službukonajúci lekár na
ústavnej pohotovostnej službe veľmi povrchne vyšetril pacienta bez zmerania krvného tlaku, pulzu,
telesnej teploty. Lekár podcenil symptómy zápalu mozgových blán, a síce vysoké horúčky
s rastúcimi až neznesiteľnými bolesťami hlavy, malátnosť, zvracanie. Lekár pri prudkých bolestiach
hlavy nevyšetril meningeálne príznaky (Brudzinského príznak a Kernigov príznak). Pri dôkladnom
vyšetrení by službukonajúci lekár určite spozoroval i modré škvrny na tele pacienta vzniknuté
krvácaním z kapilárnych ciev (petechie) a strnulosť šije. Pri podozrení na meningitídu mala
nasledovať likvorová punkcia, vďaka ktorej by sa mohla spoľahlivo stanoviť diagnóza. V uvedenom
prípade podcenil službukonajúci lekár na ústavnej pohotovostnej službe vážnosť zdravotného stavu
pacienta a nevyužil všetky dostupné diagnostické metódy a možnosti na stanovenie správnej
diagnózy, čím spôsobil pacientovi z nedbanlivosti smrť.
4

NEDOVOLENÉ UKONČENIE GRAVIDITY
Nedovolené prerušenie tehotenstva je úmyselným trestným činom, ktorý chráni začínajúci
ľudský život a zdravie tehotnej ženy. Objektívna stránka skutkovej podstaty tohto trestného činu
spočíva v umelom prerušení tehotenstva ženy bez jej súhlasu; v nezákonnom umelom prerušení
tehotenstva so súhlasom tehotnej ženy (výslovný alebo konkludentný súhlas tehotnej ženy) za
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podmienok, ktoré odporujú všeobecne záväzným právnym predpisom o umelom prerušení
tehotenstva (zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva a vyhláška Ministerstva
zdravotníctva SSR č. 74/1986 Zb.); v navedení tehotnej ženy na to, aby svoje tehotenstvo sama
umelo prerušila, alebo iného požiadala alebo inému dovolila, aby jej tehotenstvo bolo umelo
prerušené postupom a za podmienok, ktoré odporujú právnym predpisom o umelom prerušení
tehotenstva; v pomáhaní tehotnej žene pri prerušení tehotenstva ňou samou alebo pri tom, aby
iného požiadala alebo inému dovolila umelo prerušiť jej tehotenstvo.
Legálne podmienky umelého prerušenia tehotenstva upravuje zákon Slovenskej národnej
7
rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a vykonávacia
vyhláška vtedajšieho Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb.,
ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení
tehotenstva. Uvedené právne predpisy teda ustanovujú zákonné podmienky umelého prerušenia
tehotenstva, pričom každé iné konanie smerujúce k usmrteniu ľudského plodu je považované za
protiprávne konanie so všetkými trestnoprávnymi následkami. Uvedené ustanovenia Trestného
zákona chránia začínajúci ľudský život a zdravie tehotnej ženy. Tehotenstvom sa rozumie doba od
8
počatia až po narodenie dieťaťa. Predmetom útoku je ľudský plod (fetus) od počiatku tretieho
mesiaca (dvanásteho týždňa) po oplodnení ženy až do začiatku pôrodu. Možno teda konštatovať,
že ustanovenia § 150 - § 153 Trestného zákona poskytujú ochranu nielen začínajúcemu ľudskému
životu, ale aj životu a zdraviu gravidnej ženy, ktorá by mohla byť neodbornými zákrokmi ohrozená
na živote alebo zdraví.
Interrupciu možno vykonať, ak o to gravidná žena písomne požiada, ak gravidita nepresahuje
12 týždňov a ak tomu nebránia jej zdravotné dôvody. Podmienkou vykonania interrupcie je písomný
informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení, pričom musí obsahovať dátum jeho udelenia a
podpis gravidnej ženy žiadajúcej o interrupciu alebo jej zákonného zástupcu. Poučenie
predchádzajúce informovanému súhlasu sa musí poskytnúť zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku,
s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane
rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu gravidnej ženy, ktorá sa má poučiť. V zmysle
ustanovenia § 6b ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, musí poučenie predchádzajúce informovanému súhlasu pri umelom
prerušení tehotenstva zahŕňať informácie o účele, povahe, priebehu a následkoch umelého
7

Účelom zákona č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov,
bolo upraviť umelé prerušenie tehotenstva a so zreteľom na ochranu života a zdravia ženy a v
záujme plánovaného a zodpovedného rodičovstva ustanoviť podmienky na jeho vykonávanie.
Zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov v ustanovení §
2 aprobuje predchádzanie nežiaducej gravidity predovšetkým výchovou k plánovanému a
zodpovednému rodičovstvu v rodine, v školách a zdravotníckych zariadeniach, výchovným
pôsobením v oblasti sociálnej a kultúrnej, a taktiež využívaním prostriedkov na zabránenie gravidity,
t.j. antikoncepčných prostriedkov pôsobiacich proti počatiu.
8
Tehotenstvo - gravidita je fyziologický stav ženy od počatia, resp. oplodnenia ženy až do začatia
pôrodu. Priemerná doba trvania gravidity je desať lunárnych mesiacov, t.j. 9 kalendárnych
mesiacov, štyridsať týždňov, 280 dní od prvého dňa poslednej menštruácie, počas ktorej sa z jedinej
bunky, t.j. oplodneného vajíčka – zygoty vyvinie zrelý plod – novorodenec. Doba trvania tehotenstva
sa delí na tri časti – trimestre. Počas tehotenstva prebiehajú okrem vývinu zárodku – embrya
a plodu – fetu, taktiež výrazné zmeny v organizme tehotnej ženy. Dochádza k zmenám v krvnom
obehu, v krvi, v zažívaní – trávení, častejšia je taktiež tvorba zubného kazu, psychické zmeny,
zmeny v hormonálnej oblasti, pričom tieto zmeny značne zaťažujú ženský organizmus, a preto sa
počas gravidity niektoré choroby častejšie prejavujú alebo dokonca iné, už existujúce ešte zhoršujú.
Tehotná žena musí byť pravidelne pod odborným gynekologickým dohľadom, pričom sa okrem
gynekologického vyšetrenia sleduje tiež telesná hmotnosť, krvný tlak, moč, glykémia a ďalšie
parametre. Dôležité sú taktiež opakované ultrazvukové vyšetrenia, a podľa veku tehotnej ženy či
podozrenia na iné komplikácie alebo vrodené poruchy, taktiež prenatálny skríning. Prenatálnym
skríningom rozumieme vyšetrenia na vrodené vady plodu, ktorými sú napr. chromozomálne
aberácie ako Downov syndróm, Edwardov syndróm, Patau syndróm, otvorené defekty neurálnej
trubice alebo otvorené defekty brušnej dutiny, atď.
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prerušenia tehotenstva, ďalej informácie o fyzických a psychických rizikách umelého prerušenia
tehotenstva, taktiež informácie o aktuálnom vývinovom štádiu embrya alebo plodu, ktorého vývin má
byť ukončený, a o oprávnení gravidnej ženy získať záznam zo sonografického vyšetrenia,
a v neposlednom rade tiež informácie o alternatívach k umelému prerušeniu tehotenstva, najmä
o možnosti utajenia osoby gravidnej ženy v súvislosti s pôrodom, ďalej osvojenia dieťaťa po
narodení, ako aj o možnosti finančnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci počas gravidity,
poskytovanej občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami, cirkvami a
náboženskými spoločnosťami.
Ak teda ide o výkon interrupcií v zmysle zákona č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení
tehotenstva v znení neskorších predpisov, môže sa umelé prerušenie tehotenstva vykonať najskôr
po uplynutí lehoty 48 hodín od odoslania hlásenia o poskytnutí informácií podľa ustanovenia § 6b
odseku 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych
predpisov. V takomto prípade je lekár povinný poskytnúť gravidnej žene informácie v rozsahu podľa
§ 6b odseku 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, a odovzdať jej ich aj v písomnej podobe, vrátane zoznamu občianskych
združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú
ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve.
Gravidnej žene možno umelo prerušiť tehotenstvo zo zdravotných dôvodov s jej súhlasom
alebo na jej podnet, ak je ohrozený jej život alebo zdravie, alebo zdravý vývin plodu, alebo ak ide o
genetický chybný vývin plodu. Zo zdravotných dôvodov možno umelo prerušiť graviditu najneskoršie
do dvanásť týždňov jej trvania. Je však potrebné zdôrazniť, že bez ohľadu na trvanie gravidity
možno tehotenstvo umelo prerušiť, ak je ohrozený život ženy alebo ak sa zistilo, že plod nie je
schopný života alebo že je ťažko poškodený. Zo zdravotných dôvodov sa gravidnej žene s jej
súhlasom umelo preruší jej gravidita, ak k tomu dalo podnet zdravotnícke zariadenie, alebo z jej
podnetu, ak sa zdravotný dôvod potvrdí, pričom takýto zdravotný dôvod pre výkon interrupcie je
oprávnený posúdiť vedúci oddelenia zdravotníckeho zariadenia, do ktorého ochorenie odborne
patrí, alebo zástupca vedúceho oddelenia. Je potrebné podotknúť, že ak gravidná žena nesúhlasí
s vykonaním interrupcie, hoci sú na to zdravotné dôvody, vyžiada si od nej lekár zdravotníckeho
zariadenia písomné vyhlásenie, že s umelým prerušením tehotenstva nesúhlasí. Ak odmietne dať
9
písomné vyhlásenie, zaznačí lekár túto skutočnosť do zdravotnej dokumentácie.
Interrupciu nemožno vykonať, ak zdravotný stav gravidnej ženy podstatne zvyšuje zdravotné
riziko spojené s umelým prerušením tehotenstva, a taktiež ak od poslednej interrupcie neuplynulo
šesť mesiacov. Interrupciu však možno vykonať aj v prípade, že od posledného umelého prerušenia
tehotenstva neuplynulo šesť mesiacov, a to vtedy, ak žena už dvakrát rodila, dovŕšila 35 rokov veku,
alebo ak je dôvodné podozrenie, že žena otehotnela v dôsledku trestného činu, ktorý bol na nej
spáchaný, t.j. ak sa stala obeťou trestného činu znásilnenia.
O legálnom výkone interrupcií možno hovoriť v tom prípade, ak takýto zákrok vykoná ženský
lekár v zdravotníckom zariadení, ďalej ak tomuto zákroku predchádzala písomná žiadosť gravidnej
ženy o výkon interrupcie, a taktiež ak gravidita nepresahuje dvanásť týždňov jej trvania a nebránia
takémuto zákroku zdravotné dôvody gravidnej ženy. Tehotná žena písomne požiada o interrupciu
gynekológa príslušného zdravotníckeho zariadenia. Žiadosť tehotnej ženy o umelé prerušenie
tehotenstva musí obsahovať prejav vôle ženy, že chce, aby jej bolo umelo prerušené tehotenstvo.
Žiadosť sa podáva na tlačive, ktoré jej poskytne príslušné zdravotnícke zariadenie. Žena môže až
do výkonu interrupcie vziať svoju žiadosť späť, pričom túto skutočnosť je gynekológ povinný uviesť v
zdravotnej dokumentácii tehotnej ženy. Gravidná žena písomne potvrdí zdravotníckemu zariadeniu
na predpísanom tlačive, že ju gynekológ oboznámil so svojím záverom a že ju poučil o možných
zdravotných dôsledkoch umelého prerušenia tehotenstva, ako aj o spôsobe použitia
9

Zdravotnými dôvodmi pre umelé prerušenie tehotenstva sú interné choroby (choroby srdca a
cievneho systému, choroby obličiek, chorobné stavy krvotvorby, choroby tráviaceho ústrojenstva,
endokrinné poruchy, infekčné choroby, metabolické poruchy), chirurgické stavy, urologické,
ortopedické, reumatologické, onkologické, pneumologické, neurologické, psychiatrické,
dermatovenerologické, oftalmologické, otorinolaryngologické, gynekologické a pôrodnícke choroby
a stavy.
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antikoncepčných metód a prostriedkov. Gynekológ je teda vždy povinný poučiť tehotnú ženu o
možných zdravotných dôsledkoch umelého prerušenia tehotenstva, ako aj o spôsoboch používania
antikoncepčných metód a prostriedkov. Ak však gravidná žena na umelom prerušení tehotenstva
trvá a ak zistí gynekológ, že sú splnené podmienky pre výkon interrupcie, určí zdravotnícke
zariadenie, kde sa tento výkon urobí. Gynekológ príslušného zdravotníckeho zariadenia gravidnú
ženu vyšetrí, určí trvanie gravidity, zistí, či interrupcii nebráni zdravotná prekážka (kontraindikácia) a
urobí záver. Trvanie gravidity sa ráta v dokončených týždňoch počínajúc prvým dňom poslednej
menštruácie.
Z hľadiska subjektívnej stránky sa pri skutkovej podstate trestné činu nedovoleného
prerušenia tehotenstva vyžaduje úmyselné zavinenie. Subjektom skutkovej podstaty trestného činu
nedovoleného prerušenia tehotenstva môže byť ktokoľvek okrem gravidnej ženy, ktorej gravidita
bola umelo prerušená.
Násilné správanie (násilné protiprávne konanie) voči tehotnej žene v úmysle prerušiť bez jej
súhlasu tehotenstvo, vykazuje znaky trestného činu nedovoleného prerušenia tehotenstva, a nie
10
znaky trestného činu ublíženia na zdraví spáchaného vyvolaním potratu.
Pomoc gravidnej žene je pri trestnom čine nedovoleného prerušenia tehotenstva
páchateľstvom, nakoľko gravidná žena sa spomínaného trestného činu dopustiť nemôže.
V zmysle ustanovenia § 153 Trestného zákona, gravidná žena nie je trestne zodpovedná za
trestné činy obsiahnuté v ustanoveniach § 150 až § 152 Trestného zákona. V zmysle tohto
ustanovenia nemôže byť trestne zodpovedná tá osoba, na ochranu ktorej je príslušné ustanovenie
Trestného zákona určené. Gravidná žena, ktorá svoju graviditu sama umelo preruší alebo iného o to
požiada, alebo mu to dovolí, nie je za taký čin trestne zodpovedná, a to ani podľa ustanovení o
návodcovi a pomocníkovi. Ustanovenie § 153 Trestného zákona teda poskytuje beztrestnosť
tehotnej žene, ktorá si svoje tehotenstvo sama umelo preruší, alebo iného o to požiada, alebo mu to
dovolí, a to z toho dôvodu, aby sa žena v prípade potreby neobávala privolať potrebnú zdravotnícku
pomoc za predpokladu, že ona sama svoje tehotenstvo umelo (neodborne) prerušila a hrozilo by
vážne ohrozenie jej života alebo jej zdravia.
5

ÚČASŤ NA SUICÍDIU PACIENTA
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Suicídium – samovražda je úmyselné spôsobenie smrti sebe samému. Možno povedať, že
samovražda je uvedomené ukončenie vlastného života s akýmikoľvek dôvodmi, ktorá sa končí
dokonaním samovraždy. Samotná samovražda, resp. pokus o samovraždu, nie sú za žiadnych
okolností trestné. Žiadna fyzická osoba však nemá právo napomáhať inému pri samovražde, ani ho
k nej pohnúť. Zdravotnícky pracovník, ktorý pohne pacienta k samovražde alebo pacientovi
k samovražde pomáha, ak došlo aspoň k pokusu o samovraždu, dopustí sa trestného činu účasti na
samovražde. Objektom trestného činu účasti na samovražde je ochrana ľudského života. Objektívna
stránka tohto trestného činu spočíva v účasti na samovražde buď vo forme návodu („pohne“), alebo
pomoci k samovražde. Pohnutím sa rozumie napríklad prehováranie pacienta k samovražde, alebo
zlé zaobchádzanie s pacientom, prípadne týranie pacienta alebo vyvolávanie depresívnych stavov
u pacienta. Všetky tieto konania sú trestné za predpokladu, že zdravotnícky pracovník tak koná
s úmyslom vzbudiť u pacienta rozhodnutie ukončiť svoj život, a teda spáchať suicídium. Pomocou
k samovražde rozumieme buď zaobstaranie medikamentov (letálnej dávky) pacientovi k vykonaniu
samovraždy, príp. vytvorenie vhodných podmienok k nerušenému vykonaniu samovraždy, alebo
utvrdzovanie pacienta v predsavzatí ukončiť svoj vlastný život. Na naplnenie subjektívnej stránky sa
vyžaduje úmyselné zavinenie.
Na naplnenie znakov trestného činu účasti na samovražde nestačí, aby páchateľ mal účasť
na udalosti, pri ktorej si iný sám spôsobil smrť neúmyselne. Na naplnenie znaku „pohne iného
k samovražde“ nestačí, že páchateľovo zlé zaobchádzanie bolo objektívne príčinou samovraždy.
Treba, aby sa páchateľ zle správal voči inému s úmyslom, aby tým vzbudil u neho rozhodnutie
spáchať samovraždu. Pri tejto skutkovej podstate ide o prípad účasti páchateľa na trestnom čine
buď vo forme návodu na samovraždu alebo pomoci pri samovražde.
10

Rozsudok Najvyššieho súdu zo dňa 15. februára 1968, sp. zn. 7 Tz 58/67 (R 45/1968).
Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky zo dňa 19. februára 1985, sp.
zn. 3 To 8/85 (R 24/1986).
11
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V zdravotníckych zariadeniach sa možno stretnúť i s prípadmi, keď nevyliečiteľne chorý
pacient požiada lekára, zdravotnú sestru alebo ošetrovateľa, aby mu zaobstaral liek alebo jed, ktorý
tento pacient požije a následne umrie. V takomto prípade sa dopustí daný zdravotnícky pracovník
trestného činu účasti na samovražde, nakoľko páchateľ pacientovi k samovražde pomáhal. Ak by
však zdravotnícky pracovník sám podal (aplikoval) pacientovi medikament, aby mu v poslednom
štádiu nevyliečiteľnej choroby uľahčil utrpenie, išlo by o naplnenie skutkovej podstaty trestného činu
úkladnej vraždy, resp. vraždy.
Možno teda jednoznačne zhrnúť, že trestný čin účasti na samovražde spácha ten
zdravotnícky pracovník, ktorý nabáda pacienta k samovražde, prípadne pacientovi poskytuje rady
ako samovraždu nerušene previesť, prípadne mu k takémuto konaniu pomáha, zaopatrí mu
príslušné medikamenty, ktorých požitím pacient exituje. Pokiaľ by však zdravotnícky pracovník
vykonal aktívnu eutanáziu, a sám by aplikoval pacientovi letálnu dávku medikamentov, dopustil by
sa tento zdravotnícky pracovník nie trestného činu účasti na samovražde, ale trestného činu vraždy.
6

ZÁVER
Jadrom príspevku je analýza trestných činov proti životu, ktoré s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a výkonom vyšetrovacích, diagnostických, liečebných a preventívnych medicínskych
úkonov súvisia. Je nespochybniteľné, že trestnoprávna zodpovednosť zdravotníckych pracovníkov
je v súčasnosti často diskutovanou témou nielen medzi trestnými právnikmi, ale aj zdravotníkmi či
úplnými laikmi. Charakter trestnoprávnej zodpovednosti v oblasti poskytovania zdravotnej
starostlivosti a realizovania jednotlivých medicínskych úkonov zdravotníckymi pracovníkmi vykazuje
v komparácii s inými zodpovednostnými vzťahmi isté dosť významné osobitosti majúce základ
v špecifickom postavení vzťahu zdravotnícky pracovník – pacient, predmetom ktorého by mala byť
vždy len profesionálna zdravotná starostlivosť o pacienta v súlade so zásadami ľudskosti,
humánnosti, v duchu úcty k ľudskému životu a s rešpektovaním dôstojnosti každého pacienta. Tento
špecifický druh právnej zodpovednosti je imanentnou súčasťou každodennej práce zdravotníckych
pracovníkov, dotýka sa situácií, ktoré vznikajú pri samotnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti
a vykonávaní rôznych medicínskych úkonov príslušnými zdravotníckymi pracovníkmi. Uvedený
príspevok nechce nijakým spôsobom nasilu kriminalizovať každé protiprávne konanie
zdravotníckych pracovníkov, a to najmä lekárov, ale práve naopak, chce zdôrazniť potrebu
existencie dobrých vzťahov medzi pacientmi a lekármi pri rešpektovaní práv pacientov a ochrane
života každého jedného pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a realizovaní
vyšetrovacích, diagnostických, terapeutických a preventívnych medicínskych úkonov.
Použitá literatúra a judikatúra:
KÁDEK, P.: Právna zodpovednosť v medicíne. Sládkovičovo: Fakulta práva Janka Jesenského
VŠS, 2012. 312 s. ISBN 978-80-89267-88-0.
KERECMAN, P.: Eutanázia, asistovaná samovražda – právne aspekty. Bratislava: Eurounion, 1999,
277 s. ISBN 80-88984-01-7.
Rozsudok Najvyššieho súdu zo dňa 15. februára 1968, sp. zn. 7 Tz 58/67 (R 45/1968).
Správa trestného kolégia Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky zo dňa 16. júna
1976 čj. Tpjf 3/76 o výsledkoch prieskumu súdnej praxe pri rozhodovaní o dokonaných trestných
činoch vraždy a trestných činoch ublíženia na zdraví, o ktorých bolo právoplatne rozhodnuté súdom
v rokoch 1973 až 1974 (R 41/1976).
Výťah trestného kolégia Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky č. j. Tpjf 24/85 z
31. októbra 1985 zo zhodnotenia praxe súdov pri rozhodovaní o trestných činoch proti životu a
zdraviu (R 16/1986).
Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky zo dňa 19. februára 1985, sp. zn.
3 To 8/85 (R 24/1986).
Kontaktné údaje:
JUDr. Pavol Kádek, PhD.
E-mail: pavol.kadek@flaw.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6

624

818 05 Bratislava
Slovenská republika
Recenzenti:

doc. JUDr. Yvetta Turajová, CSc.
doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

Tento článok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovoorientovaný projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS
26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

625

Trestní odpovědnost za sportovní úrazy v právní vědě a její vliv
na formování judikatury v České republice
Jan Pinkava
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Abstrakt: Předmětem tohoto příspěvku je trestní odpovědnost za sportovní úrazy v české právní
vědě a její vliv na judikaturu českých soudů. Autor se v tomto příspěvku zabývá vzájemným
ovlivňováním právní vědy a judikatury soudů v otázce sportovních úrazů. Trestní odpovědnost ve
sportu, resp. odpovědnost za sportovní úrazy z hlediska trestního práva je v českém právním
prostředí problematikou relativně novou, a to zejména ve srovnání se zahraničními právními
úpravami. Neexistuje zde prozatím ucelenější koncepce toho, jak posuzovat sportovní úrazy z
pohledu trestního práva. Cílem tohoto příspěvku je tedy nastínit stav současné teorie sportovních
úrazů z hlediska teorie a praxe a jejich vzájemné ovlivňování.
Klíčová slova: Trestní právo, trestní odpovědnost ve sportu, sportovní úraz, okolnosti vylučující
protiprávnost, sportovní riziko
Abstract: The matter of this article is criminal liability of sport injuries in the Czech jurisprudence
and its influence on decisions of the Czech courts. The author deals with interaction of jurisprudence
and the decisions of the courts concerning question of sport injuries. Criminal liability in sports, or
more precisely liability for sport injuries in criminal law is in the Czech law relatively a new topic,
especially compared with foreign Framework. There isn´t a compact conception, how to judge sports
injuries in criminal law. The main aim of this paper is to present the state of current theory of sports
injuries from the view of theory and practice and their interaction.
Key words: Criminal law, criminal liability in sports, sport injuries, circumstances excluding the
illegality, sports risk
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ÚVOD
Sport a právo lze na první pohled považovat za relativně samostatné oblasti, ale přesto zde
existují vzájemné vazby, které tyto dva systémy navzájem propojují. Ve vztahu sportu a práva lze
obecně konstatovat, že celá oblast sportu podléhá právu, resp. právnímu řádu a musí být v souladu
s obecně závaznými právními předpisy, zatímco právo je podstatně širší systém, který obsahuje
regulaci nejen sportu, ale veškerých společenských činností, přičemž sport je chápán pouze jako
jedna z těchto činností. Sportovní činnost a psaná pravidla, které jsou v rámci ní přijímány, musí být
v souladu s celým právním řádem, kdežto právní řád je na systému regulace sportovní činnosti
nezávislý. Pokud tedy nastane situace, kdy dojde ke změně obecně závazných právních předpisů,
přičemž tato změna má za následek rozpor mezi obecně závaznými právními předpisy a předpisy
regulujícími určité odvětví sportovní činnosti, pak by měla být tato sportovní pravidla dodatečně
upravena tak, aby byla plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Tyto dva regulativní
systémy jsou doplněny ještě třetím systémem, který obsahuje nepsaná pravidla chování (zejména
pravidla fair-play, sportovní etika, morální zásady apod.). Jedná se o pravidla, která sice nejsou
závazná pro fungování sportovní činnosti a vynucení jejich dodržení je často složité, avšak přesto
mají svou důležitou roli v oblasti sportu. Ve většina případů tyto nepsaná pravidla představují určitý
hodnotový rámec sportovní činnosti, neboť stanovují vzor očekávaného a společensky přijatelného
chování v rámci dané sportovní činnosti. Vzhledem k tomu, že ve většině případů tato nepsaná
pravidla vznikala několik desítek let, jsou důležitým základem pro fungování toho určitého sportu.
V rámci problematiky odpovědnosti sportovců za způsobené sportovní úrazy lze vymezit
několik druhů odpovědností, které jsou uplatňovány v návaznosti na míru škodlivého jednání a
způsobeného následku. V nejmírnějších případech hovoříme o disciplinární odpovědnosti,
v závažnějších případech o občanskoprávní nebo správní odpovědnosti, a v nejzávažnějších
případech lze hovořit o trestní odpovědnosti za sportovní úrazy. V případě disciplinární
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odpovědnosti nenastávají při její aplikaci téměř žádné problémy. Jedná se o druh odpovědnosti
vycházející z porušení sportovních pravidel sportovcem, která je dále vymáhána ze strany
disciplinárních orgánů v rámci dané sportovní činnosti. Pokud se tato odpovědnost ukáže jako
nedostačující, lze uvažovat o uplatnění občanskoprávní odpovědnosti, případně odpovědnosti dle
předpisů správního práva. Nicméně mohou se objevit i taková jednání, kde se i tyto druhy právních
odpovědností ukáží jako nedostačující. V tomto případě vzniká prostor pro uplatnění odpovědnosti
dle předpisů trestního práva. Je třeba zmínit, že tato odpovědnost je krajním řešením situace a její
aplikace nebude příliš častá, jako tomu bude například u uplatnění disciplinární odpovědnosti,
prostřednictvím které bude řešena prostá většina případů. Vzhledem k povaze trestního práva, jeho
charakteru a zásadě subsidiarity trestní represe lze konstatovat, že sportovní úrazy budou
předmětem trestní odpovědnosti pouze v případě, že došlo k zásadnímu porušení nejdůležitějších
společenských hodnot a zájmů, což v tomto případě znamená zejména života a zdraví.
2

TEORIE SPORTOVNÍCH ÚRAZŮ V ČESKÉ PRÁVNÍ TEORII
Zatímco v řadě zahraničních států existuje podrobná právní teorie týkající se trestní
odpovědnosti ve sportu, v České republice je v této problematice značná mezera. Většina prací,
které se zabývají problematikou sportovního práva, řeší spíše ekonomicko-sportovní otázky.
Nicméně i těchto prací není mnoho a nelze hovořit o tom, že by zde existovala jednotná ucelenější
koncepce týkající se trestní odpovědnosti ve sportu. Podobně je na tom i judikatura, která prozatím
řešila pouze pár případů týkající se trestní odpovědnosti ve sportu. Většina ostatních případů byla
řešena disciplinárně, v závažnějších případech občanskoprávně, nicméně trestní odpovědnost byla
prozatím uplatňována pouze ve výjimečných případech, ke kterým se dále v tomto příspěvku
dostaneme. Je to bezesporu i z toho důvodu, že trestní právo má v právním řádu povahu krajního
prostředku řešení sporů, tedy „ultima ratio“, ke kterému se přistupuje v nejzávažnějších případech
porušení společenských hodnot a zájmů.
Právní teorie z období první republiky se otázkou trestní odpovědnosti nezabývá. Tento stav
trval i v poválečném období a v padesátých letech. Důvodem pro neexistenci úvah o problematice
trestní odpovědnosti ve sportu byla zejména společenská situace a politický vývoj v naší zemi
1
v kontextu světových událostí, které provázeli první polovinu 20. století . Zatímco v některých
zemích vznikaly teorie týkající se sportovního práva a trestní odpovědnosti již od počátku 20. století
(např. Velká Británie, Spojené státy americké), v našich podmínkách panoval v této oblasti téměř
absolutní klid. První hodnotnější práce zabývající se některými aspekty sportovní práva začaly
2
3
vznikat až v 70. a 80. letech a lze je spojit s osobami Josefa Prusáka , Petera Gališina a Jiřího
4
Hory . V poslední době se touto problematikou začíná zabývat více autorů, přičemž
5
nejvýznamnějšího jsou práce Dr. Králíka , který se jako jeden z mála autorů věnuje problematice
soustavněji a koncepčně. Vyjma některých článků Dr. Králíka, které se zabývají některými aspekty
trestní odpovědnosti ve sportu, lze konstatovat, že v našich podmínkách není komplexní práce,
která by řešila otázky trestní odpovědnosti ve sportu. Jedná se o specifický druh trestné činnosti,
který je momentálně v počátcích, nicméně se dá předpokládat, že těchto případů bude přibývat.

1

Srov. KRÁLÍK, M.: Trestněprávní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy (teoretický a
doktrinální úvod do problematiky). Trestní právo, 2006, č. 12, s. 17.
2
Např. PRUSÁK, J.: Šport a právo (Úvod do dějin, teorie a praxe právnej zodpovednosti ve športe).
1. vyd. Šport, slovenské telovýchovné vydavaťelstvo Bratislava, 1984. 122 s.
3
Např. GALIŠIN, P.: Formálna podmienka trestnosti športových hráčov. Kriminalistický sborník,
1988, č. 1, s. 39 a násl.; GALIŠIN, P.: Materiálna podmienka tresnosti športových hráčov při
športovom výkone. Kriminalistický sborník, 1987, č. 12, s. 753 a násl.
4
Např. HORA, J.: K otázce trestní odpovědnosti při sportovních úrazech. Acta Universitatis
Carolinae Gymnica, 1979, č. 1, s. 15 a násl.
5
Např. KRÁLÍK, M.: Právo ve sportu. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2001, 278 s.
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3

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST ZA SPORTOVNÍ ÚRAZY V ČESKÉ JUDIKATUŘE

3.1.

Kategorizace sportovních činností v kontextu trestního práva
Sport lze obecně rozdělit do několika kategorií, přičemž různé kategorie sportu mají odlišné
charakteristické prvky, nicméně z hlediska problematiky trestní odpovědnosti je možné sportovní
činnost rozdělit především na individuální sporty, kolektivní sporty, kontaktní sporty a případně
některé další specifické sporty, které nelze jednoznačně podřadit pod některou z výše uvedených
skupin. Individuální a kolektivní sporty lze dále dělit dle toho, zda je zde obvyklé nebezpečí
fyzického kontaktu mezi sportovci či není. V případě individuálních sportů se bude většina těchto
sportů uskutečňovat bez možnosti fyzického kontaktu, u které by mohlo dojít k zranění sportovce. U
kolektivních sportů bude naopak fyzický kontakt v řadě případů nezbytnou součástí tohoto sportu.
Skupina kontaktních (bojových) sportů je natolik specifická, že ji nelze posuzovat v rámci ostatních
sportovních činností, neboť podstatou tohoto druhu sportu je kontaktní, resp. bojová činnost mezi
dvěma osobami, jejíž nedílnou součástí je i způsobení zranění. Z tohoto důvodu je zde hranice
protiprávního jednání značně posunuta a trestní odpovědnost budou v tomto případě zakládat
pouze jednání, které mají charakter určitých krajních excesů, nicméně ve většině případů bude dle
mého názoru trestní odpovědnost vyloučena. Cílem tohoto příspěvku je uvedení několika vybraných
soudních rozhodnutí různých sportů, které se objevily v české judikatuře a tvoří určitý základ trestní
odpovědnosti ve sportu z hlediska rozhodnutí soudů.
3.2.

Lyžování
Prvním z řady individuálních sportů, kde může poměrně často dojít ke zranění jiných osob
v důsledku protiprávního chování jiných sportovců, je lyžování (v širším slova smyslu zahrnující
např. i snowboard). Na úvod je třeba konstatovat, že následující odstavce se budou týkat nejen
profesionálního sportu, ale zejména amatérského lyžování. Z české judikatury stojí za zmínku
rozhodnutí Nejvyššího soudu pod č. j. 8 Tdo 68/2010, které se týkalo trestní odpovědnosti lyžaře za
ublížení na zdraví jiné osobě v důsledku nedodržení obecné prevenční povinnosti při jízdě na lyžích.
V daném případě došlo k vážnému zranění nezletilé lyžařky v důsledku nepozornosti a
nedbalostního jednání ze strany jiného lyžaře. Lyžař ji při své jízdě na sjezdovce srazil, přičemž
v důsledku tohoto nárazu došlo k lehkému poranění tváře a značnému poranění krajiny břišní a
části hrudníku. Konkrétně došlo k roztržení sleziny, což vedlo k operaci a jejímu odstranění, tedy
těžké poškození důležitého orgánu s dobou léčení 8 týdnů a trvalými následky, které spočívají
ve snížené obranyschopnosti organismu. V důsledku toho jednání a způsobeného následků byl
lyžař shledán trestně odpovědným za trestný čin ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního
zákoníku. Právní věta tohoto rozhodnutí stanovuje obecná pravidla pro stanovení odpovědnosti
lyžaře, kdy lyžař je povinen mimo jiné přizpůsobit rychlost a způsob jízdy svým schopnostem a
zkušenostem a celkové situaci na místě, jimž projíždí (zejména terénním, sněhovým a
povětrnostním podmínkám, výhledovým poměrům, počtu a pohybu ostatních lyžařů či jiných osob
apod.), aby měl možnost včas a v dostatečné vzdálenosti reagovat i na nenadálou překážku v jízdě.
Rozhodnutí je zajímavé z hlediska stanovení trestní odpovědnosti ve dvou směrech. Jednak se
jedná o odkaz na porušení tzv. obecné prevenční povinnosti vyplývající z § 415 zákona č. 40/1964
Sb. (starý občanský zákoník), jednak odkazem na pravidla chování pro lyžaře, která vydala
Mezinárodní lyžařská federace. Starý občanský zákoník stanovil v § 415 obecnou prevenční
povinnost spočívající v tom, že každý je povinen zachovat potřebnou míru opatrnosti, kterou by bylo
možné po něm požadovat z hlediska objektivního i subjektivního. Porušení této povinnosti může
znamenat nejen vznik občanskoprávní odpovědnosti za škodu, ale v krajních případech může být i
podkladem pro vznik trestněprávní odpovědnosti, pokud dojde k porušení některých hodnot a
zájmů, které trestní zákoník chrání (vznik trestní odpovědnosti na základě porušení obecné
prevenční povinnosti stanovené v § 415 lze nalézt v řadě dalších soudních rozhodnutí). Zároveň
Nejvyšší soud potvrdil i důležitost pravidel Mezinárodní lyžařské federace týkajících se lyžování,
které sice nejsou považovány za závazný právní předpis, ale vzhledem k charakteru lyžování jako
sportovní činnosti s určitou mírou rizika je třeba se těmito pravidly řídit. Vzhledem k tomu, že se
jedná o jediná pravidla regulující tento druh sportu, jejich porušení může znamenat porušení obecné
prevenční povinnosti a následně i vznik trestněprávní odpovědnosti. Toto rozhodnutí je významné i
z toho hlediska, že se jedná o první rozhodnutí týkající se trestní odpovědnosti za zranění
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způsobené při lyžování a je tedy určitým podkladem pro další rozhodovací činnosti soudů v daných
případech.
V tomto případě se převážně ztotožňuji s argumentací a závěry Nejvyššího soudu uvedené
6
v daném rozhodnutí . Ačkoli nebylo jednání lyžaře vedeno úmyslem způsobit nějaké osobě zranění,
je třeba brát v úvahu i další okolnosti případu, zejména způsobení následku v podobě vážné újmy
na zdraví nezletilé lyžařky. Přestože se ze strany lyžaře jednalo o nedbalostní formu jednání, které
určitě nebylo vedeno s cílem poranit nějakou osobu, nelze opomenout fakt, že došlo ke způsobení
zranění vážného charakteru, a z tohoto důvodu je na místě uplatnění trestněprávní odpovědnosti.
Byť se v tomto případě může rozhodnutí na první pohled jevit jako neodůvodněně přísné, je třeba se
uvědomit, že tímto zraněním byla nezletilé lyžařce způsobena taková zranění, které ji budou
nepříznivě ovlivňovat po celý život. Trestní zákoník obsahuje celou řadu skutkových podstat
trestných činů, které mohou být způsobeny také v důsledku nedbalosti (dopravní nehody apod.) a
jejich spáchání se běžně trestá, není na místě dělat v tomto případě výjimky. V tomto případě došlo
nejen k naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu ublížení na zdraví uvedeného v trestním
zákoníku, ale i k porušení předpisů občanského práva a předpisů regulujících chování daného
sportu (byť ne obecně závazných). Povinnost dodržování pravidel Mezinárodní lyžařské federace
7
vychází i z dalšího rozhodnutí Nejvyššího soudu 25 Cdo 1506/2004 , které se týká občanskoprávní
odpovědnosti. Uvedené rozhodnutí mimo jiné také stanovuje, že pravidla lyžování Mezinárodní
lyžařské federace sice nejsou obecně závazným právním předpisem, nicméně pro lyžaře na
sjezdovce jsou závazná a jsou povinni se jimi řídit. Pokud se tak nestane a dojde k porušení těchto
pravidel, dojde i k porušení obecné prevenční povinnosti, a toto jednání může zakládat
občanskoprávní odpovědnost. Význam dodržování sportovních pravidel je obsažen i v dalším
rozhodnutí Nejvyššího soudu 3 Tdo 1355/2006, které mimo jiné potvrzuje význam pravidel
8
sportovních her, které mají chránit zdraví hráčů před jednáním, které jim může způsobit zranění .
Zároveň je třeba uvést, že lyžování je sice svým charakterem druh sportu, při kterém může dojít ke
zranění, nicméně se předpokládá, že toho zranění nebude způsobeno vinou někoho jiného, ale ve
většině případů vlastním neopatrným chováním, které by v tom případě nezakládalo žádnou právní
odpovědnost jiné osoby. Nejedná se tedy o druh sportovní činnosti, která by nutně předpokládala
kontakt s jinou osobou. Na základě tohoto faktu nelze ani dovozovat závěr, že by lyžař byl povinen
snášet zranění způsobené s jiným lyžařem. Nelze dovozovat ani to, že by měl být poškozený lyžař
srozuměn s tím, že mu může být způsobeno zranění jinou osobou. Může být srozuměn pouze s tím,
že si může přivodit ublížení na zdraví v důsledku vlastní neopatrnosti nebo nezkušenosti. Teorie
souhlasu poškozeného a přípustného rizika by v tomto případě neměla být uplatňována v takové
míře, jako je například v případě některých kolektivních spotů. Navíc zde došlo k uložení z mého
pohledu přijatelného trestu (trest v odnětí svobody v trvání 6 měsíců, jehož výkon mu byl
podmíněně odložen na zkušební dobu jednoho roku a zároveň náhrada škody poškozené). Tedy
nikoliv uložení trestu odnětí svobody nepodmíněně, ale k potrestání postačí uložení podmíněného
trestu odnětí svobody. Z hlediska popsaných skutkových okolností by byl nepodmíněný trest
nepřiměřeně tvrdý a je nutné brát v potaz i celé trestní řízení, které mělo jistě také výchovný
charakter. Toto rozhodnutí týkající se trestněprávního postihu v průběhu provozování sportovní
činnosti nemá jen sankční charakter, ale má i obecně prevenční charakter v tom smyslu, že při
provozování sportovní činnosti je třeba dbát na bezpečnostní hledisko, resp. potřebnou míru
opatrnosti, kterou lze od člověka obecně vyžadovat. Nelze teda přistupovat k výkonu určité
sportovní činnosti s tím, že zaručena absolutní sportovní imunita na zranění způsobená v rámci
sportu jiným osobám.
Důležitým faktorem při posuzování trestní odpovědnosti u lyžařů bude i otázka spoluzavinění
poškozeného, případně jiné osoby na svahu. V průběhu dokazování bude třeba prokázat, zda i
6

Nicméně považuji za důležité zmínit, že vycházím z okolností uvedených v 8Tdo 68/2010, které je
volně přístupné na stránkách Nejvyššího soudu a neměl jsem možnost vycházet z údajů uvedených
ve spise, v tomto duchu se odvíjí i moje argumentace.
7
Rozhodnutí Nejvyššího soudu v občanskoprávní věci , spis. zn. 25 Cdo 1506/2004
8
Rozhodnutí Nejvyššího soudu 3 Tdo 1355/2006 se týká trestní odpovědnosti za zranění
způsobené při fotbale, nicméně právní názor uvedený v tomto rozhodnutí, který se týká povinnosti
dodržovat sportovní pravidla, může být aplikován i na jiné sportovní aktivity, jejichž činnost je
regulována psanými sportovní pravidly.
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poškozený dodržel všechna pravidla daného sportu, zda neporušil obecnou prevenční povinnost,
tedy zda nějakým způsobem nepřispěl ke vzniku zranění. Tento argument bude patrně používán
jako nejčastější způsob obhajoby ze strany obviněného, neboť prokázání spoluzavinění
přinejmenším snižuje jeho míru trestní odpovědnosti za spáchány trestný čin spočívající v ublížení
na zdraví (a výši případné náhrady škody za způsobené zranění). Snahu o prokázání spoluzavinění
poškozené lze nalézt i v citovaném rozhodnutí 8 Tdo 68/2010, kde obviněný lyžař poukazoval na
nesprávnou jízdu otce poškozené a spoluzavinění samotné nezletilé lyžařky. Nicméně bylo
prokázáno, že jak poškozená, tak její otec, jeli v době střetu naprosto standartním způsobem a
nebyla z jejich strany porušena žádná povinnost. Zajímavou námitkou ze strany obviněného byl i
poukaz nevýrazné oblečení poškozené, přičemž všechny tyto námitky byly soudy vyššího stupně
shledány jako nedůvodné.
Závěrem lze tedy k problematice trestní odpovědnosti za sportovní úrazy způsobené při
lyžování poznamenat následující skutečnosti. Pravidla lyžování (včetně snowboardu) jsou upravena
mimo jiné pravidly chování Mezinárodní lyžařské federace, které sice nejsou obecně závazným
předpisem, nicméně se vyžaduje jejich dodržování pro oblast daného sportu. Jedná se o jedny
z mála přijatých pravidel pro oblast lyžování a jsou všeobecně respektována, z tohoto důvodu se
vyžaduje i jejich dodržování. Zároveň lze uvést, že jejich podstata má základ v obecné prevenční
povinnosti, tedy stanovuji taková pravidla chování, která by měl dodržovat každý lyžař vykonávající
tuto sportovní činnost, aby jeho chováním nedošlo ke škodám na životě, zdraví a majetku. Porušení
těchto pravidel v českém právním řádu zakládá porušení obecné prevenční povinnosti stanovené v
9
§ 2900 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník , ve znění pozdějších předpisů (dříve § 415
starého občanského zákoníku). Pro případ, že jsou jednáním lyžaře naplněny znaky skutkové
podstaty trestného činu ublížení na zdraví včetně dalších znaků nezbytných k vzniku trestní
odpovědnosti pachatele, pak lze uplatnit i trestněprávní odpovědnost. Ačkoli bylo zatím vydáno
pouze jediné pravomocné rozhodnutí týkající se trestní odpovědnosti lyžařů, lze očekávat, že těchto
případů bude v budoucnu přibývat, přičemž argumentaci v rozhodnutí 8 Tdo 68/2010 považuji za
poměrně přesvědčivou a může být i podkladem pro budoucí rozhodování soudů. Přínosnou
inspirací může být i zahraniční judikatura a literatura, neboť výstupy v české právní teorii k tomuto
10
tématu jsou ojedinělé .
3.3.

Fotbal
Fotbal patří mezi nejfrekventovanější sporty, u kterých dochází ke zranění hráčů. Nicméně je
třeba poznamenat, že část těchto zranění je způsobena neopatrností a v důsledku běžného
sportovního zápolení, bez ohledu na zavinění protihráčů. Nicméně dochází i ke zraněním, které jsou
způsobeny mezi hráči navzájem. U těchto zranění bude ve většině případů dostačující uplatnění
odpovědnosti dle disciplinárních předpisů, nicméně v souladu se zásadou subsidiarity trestní
represe bude možné v krajních a nejzávažnějších případech uplatnit i odpovědnost trestněprávní.
Z hlediska dostupné české judikatury jde především o rozhodnutí Nejvyššího soudu 3 Tdo
1355/2006, které se týká trestní odpovědnosti za způsobení zdravotní újmy v důsledku
nezákonného jednání jiného hráče. Předmětem tohoto sporu bylo způsobení zranění jednoho
fotbalisty druhým v průběhu mistrovského zápasu v kopané. Obviněný při souboji o míč způsobil
v tomto případě poškozenému tříštivou zlomeninu lýtkové kosti a přetržení deltového vazu u
vnitřního kotníku levé nohy, což si vyžádalo hospitalizaci v nemocnici a téměř dvouměsíční pracovní
neschopnost. Okresní soud shledal obviněného vinným ze spáchání trestného činu ublížení na
zdraví podle § 224 odst. 1 trestního zákona (starý trestní zákon, dle účinného trestního zákoníku se
jedná o § 146 odst. 1), přičemž došlo k upuštění od potrestání a odkázání poškozeného s nárokem
na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Obviněný podal v tomto případě odvolání,
které mu bylo zamítnuto krajským soudem, a následně podal dovolání k Nejvyššímu soudu.
Argumentoval zejména tím, že soudy špatně posoudily otázku objektivní stránky, neboť se
9
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nedopustil úmyslného ani nedbalostního jednání v takové podobě, jak vyžaduje trestní zákon. Jeho
zákrok patřil mezi klasický tzv. skluz, které jsou ve fotbale poměrně četné, nepovažuje tedy svůj
zákrok za nějaký ojedinělý exces, na základě kterého by bylo třeba dovozovat trestní odpovědnost.
Zároveň obviněný nepopírá, že došlo k porušení sportovních pravidel, ale namítá, že se nejednalo o
nějaké závažné nestandartní porušení pravidel, které by zakládalo právní odpovědnost (mimo jiné
argumentuje tím, že mu byla udělena pouze žlutá karta, což dokazuje, že se jednalo o zákrok
obvyklý, ničím nevybočující, pokud by se jednalo o nějaký exces, měla mu být ze strany rozhodčího
udělena červená karta). Zajímavá je argumentace obviněného v té části, že v případě kolektivních
sportů lze uvažovat o svolení poškozeného jako okolnosti vylučující protiprávnost. Obviněný
připouští možnost svolení poškozeného v případě, kdy nejde o úmyslné způsobení zranění.
Argumentuje tím, že osoba, která nastupuje do určitého zápasu (např. fotbal), musí zároveň počítat
s tím, že jí může být způsobeno zranění, které může mít i závažný charakter. Zároveň napadá
argumentaci nejnižších soudů v tom směru, že se nezabývaly rizikem vyplývajícím z tohoto druhu
sportu, a že nerozlišovaly mezi jednáním, kdy jasně vybočuje z rámce sportovních pravidel (např.
útoky po přerušení hry, útoky úmyslné s cílem někoho zranit, útoky bez držení míče apod.) a
jednáním, které je způsobeno pouze v zápalu boje. K těmto argumentům se následně vyjádřil i
Nejvyšší soud, který uvedl, že účelem sportovních pravidel je nejen zajištění určitého férového
jednání v daném sportu, ale také ochrana života a zdraví hráčů před takovým jednáním, které často
vedou ke způsobení zranění. Na dodržování společenských pravidel je společenský zájem, a proto
musí být jejich porušování sankcionováno. Zároveň vyjádřil, že je třeba se přísně individuálně
zabývat způsobeným zraněním v jednotlivých druzích sportu, ale i závažností porušení pravidel
přijatých pro regulaci určitého sportu. Podle Nejvyššího soudu sportovní, resp. fotbalová pravidla
neupravují, jak posuzovat případy, kdy byla některému z hráčů způsobena újma v důsledku
nedovoleného sportovního jednání. Avšak pokud dojde o závažné porušení těchto pravidel mající
za následek způsobení újmy na zdraví některému z hráčů, lze v tomto případě uplatnit i předpisy
trestního práva. Zároveň odmítá argumentaci v tom smyslu, že lze tuto odpovědnost za zranění
omezovat pouze na úmyslné jednání a připouští uplatnění trestní odpovědnosti i pro případy, u
kterých došlo k nedbalostnímu jednání. Na základě těchto argumentů tedy potvrzuje rozhodnutí
okresního a krajského soudu, které obviněného shledaly vinným ze spáchání trestného činu
ublížení na zdraví.
Na základě výše uvedených argumentů obviněného a Nejvyššího soudu bych uvedl několik
poznámek k danému rozhodnutí, resp. k posuzování trestní odpovědnosti ve sportu. V případě, že
dojde ke způsobení zranění natolik vážného, že je třeba uplatňovat v daném případě trestní
odpovědnost, nelze tuto odpovědnost omezit pouze na zranění způsobené úmyslně. Ve většině
případů by bylo totiž značně komplikované prokazovat úmysl vztahující se ke zranění protihráče
nebo dokonce úmysl ve vztahu k způsobení těžké újmy. Úmyslná jednání budou mít nejčastěji
podobu zákeřných zákroků, které budou páchány např. v době přerušení hry, případně hry bez míče
apod. (v těchto případech bude možné dovodit úmysl na základě skutečnosti, že ke kontaktu
nedošlo v zápalu hry, ale v době, kdy osoba měla jasnou představu o tom, že tímto činem chce
způsobit zranění nebo je s tím alespoň srozuměna). Nicméně nelze z tohoto dovozovat, že by tím
byla automaticky vyloučena nedbalostní odpovědnost z pohledu trestního práva. Právě nedbalostní
forma zavinění se bude vztahovat na zranění způsobené v průběhu hry v zápalu boje, kdy však
bude překročena určitá míra opatrnosti a dojde k nepřiměřenému zákroku ze strany hráče. Téměř
každá pravidla hry ve svých ustanoveních stanoví povinnost, že hráči se mají navzájem
11
respektovat, hra má být korektní a hráči mají navzájem dbát na svou bezpečnost . Toto pravidlo
mimo jiné souvisí i s obecnou prevenční povinností obsaženou v občanském právu. Na základě
těchto pravidel lze vyvodit i trestní odpovědnost v nedbalostním případě. Účelem pravidel není jen
úprava technických aspektů sportu, ale i ochrana osob, které se tohoto sportu aktivně účastní. A
jelikož jsou možnosti ochrany z hlediska disciplinárního postihu značně omezené, je třeba tuto
ochranu doplnit i občanskoprávními a trestněprávními prostředky (v souladu se zásadou subsidiarity
trestní represe). Je třeba si uvědomit, že případná nemožnost aplikace norem trestního práva do
této oblasti by mohla mít vážnější důsledky v tom smyslu, že i v případě úmyslně způsobených
zranění s trvalými následky by mohl být uložen v rámci disciplinárního zřízení maximálně zákaz
činnosti na nějakou dobu, případně jiný disciplinární trest, který je však v tomto případě
11
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zanedbatelný a nedostačující. Jako zajímavou lze považovat argumentaci obviněného z hlediska
okolnosti vylučující protiprávnost ve sportu v podobě svolení poškozeného. Svolení poškozeného je
jedna z okolností vylučujících protiprávnost, která přichází v úvahu z hlediska trestního práva i pro
oblast sportu. Tato teorie je, shodně s argumentací obviněného postavena na faktu, že osoba, která
vstupuje do sportovní činnosti, musí být smířena s tím, že zde může dojít ke způsobení zranění.
V tomto se lze s obviněným částečně shodnout. Nicméně se neshoduji v té části obviněného
argumentace, která připouští svolení poškozeného jako okolnost vylučující protiprávnost v případě
vážných zranění. Tím bychom se částečně přiblížili teorii absolutní imunity ve sportu, což považuji
za ne zcela správné. Svolení poškozeného by se v tomto případě mělo omezit pouze na lehčí
zranění způsobená v důsledku chování protihráče, u nichž nedochází k delší indispozici zraněného
protihráče nebo vážným zdravotním následkům. Jedná se pouze o běžná zranění, obvyklá pro daný
sport, která nezakládají právní odpovědnost (mohou zakládat maximálně disciplinární odpovědnost).
Lze konstatovat, že osoba, která vstupuje do sportovní činnosti, dává souhlas k tomu, že jí mohou
být způsobena tyto běžná zranění, které jsou součástí běžného provozování sportu, nicméně
nedává souhlas k tomu, aby ji bylo způsobeno zranění, které ji nadále učiní nezpůsobilým pro výkon
další činnosti nejen v oblasti sportu, ale i v některých jiných činnostech (např. zaměstnání).
Argumentace obviněného v tom smyslu, že se jednalo o tradiční „skluz“, ke kterým dochází ve
fotbale běžně je také komplikovaná. Ke „skluzům“ sice dochází běžně, ale většina z nich nekončí
vážnou újmou na zdraví. To znamená, že i tento zákrok musí být veden v souladu s pravidly, které
nám stanoví odvětví daného sportu, popřípadě s obecnou prevenční povinností dle občanského
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zákoníku. Z odůvodnění rozhodnutí, které jsem měl při posuzování tohoto případu k dispozici
(avšak bez detailní znalosti konkrétního spisu) lze učinit závěr, že rozhodnutí soudu je správné a
uplatnění trestní odpovědnosti je v tomto případě na místě. Pokud tedy někdo poruší pravidla hry a
v důsledku porušení těchto pravidel je jiné osobě způsobena újma na zdraví, pak vzhledem
k závažnosti případu a okolnostem daného případu lze uvažovat o uplatnění trestní odpovědnosti.
Dalším případem, který se týká odpovědnosti za zranění způsobené protihráčem při
fotbalovém zápase, je rozhodnutí Okresního soudu v Blansku 77 C 353/2009. Ačkoli se jedná o
občanskoprávní rozhodnutí, je třeba ho z hlediska problematiky uvést právě z toho důvodu, že nám
poslouží jako modelový případ pro případnou trestní odpovědnost.
Mezi žalobcem a žalovaným došlo v průběhu fotbalového utkání ke kontaktu, kdy žalovaný fauloval
žalobce tzv. skluzem z boční strany a způsobil mu tímto jednání komplikovanou zlomeninu bérce
levé dolní končetiny. Ke skluzu došlo v momentě, kdy žalobce držel míč a žalovaný při běhu
směrem k němu uklouzl na mokrém hřišti, čímž mu způsobil toto zranění. Žalobce musel být ihned
hospitalizován a podstoupil operaci dolní končetiny a následnou rehabilitaci. V důsledku toho se stal
pracovně neschopných na dobu cca 5 měsíců. Žalobce v tomto rozhodnutí namítal, že došlo
k porušení pravidel hry (což dokládá i udělení červené karty ze strany rozhodčího zápasu) a že
zároveň byla porušena obecná prevenční povinnost stanovená v občanském právu, na základě
které si má každý počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví. Žalovaný se naopak hájil tím,
že se nemohlo jednat o protiprávní úkon, protože k uklouznutí došlo nezávisle na jeho vůli,
v důsledku mokrého trávníku, na kterém probíhalo fotbalové utkání. Žalovaný dále uvedl, že tohoto
zranění lituje, ale došlo k němu nešťastnou náhodou. Na základě těchto skutečností dospěl
občanskoprávní soud k tomu, že žalovaný porušil prevenční povinnost a stanovená pravidla hry.
Zároveň potvrdil fakt, že vznikla zdravotní újma právě v důsledku jednání žalovaného, tedy že je zde
příčinná souvislost mezi jednáním a následkem. Dále se zabývá otázkou, zda se v tomto případě
může žalovaný zprostit škody, pokud prokáže, že škodu nezavinil, tedy zda došlo či nedošlo
alespoň k naplnění nedbalostního stupně zavinění. Soud dospěl k názoru, že nikoliv, neboť důvody,
pro něž žalovaný spoléhal na to, že ke škodě nedojde, byly přiměřené.
Tento případ byl vybrán nejen proto, že se jedná o jeden z mála judikátů dostupných
v našich podmínkách, které se zabývají odpovědností ve sportu, ale i z toho důvodu, že bude
zajímavé uvažovat o uplatnění případné trestní odpovědnosti. Rozhodujícím kritériem pro uplatnění
či neuplatnění právní odpovědnosti (nikoli disciplinární) bude v tomto případě nepochybně ta
skutečnost, jakým způsobem byl vedený skluz, jestli osoba chtěla tento skluz provést, či uklouzla
v důsledku mokré trávy a její jednání se tím stalo neovladatelným (rozsudek nám v tomto případě
říká pouze to, že svědci vypovídali přesně napůl, podle toho, na čí straně vystupovali). Pokud totiž
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v tomto případě mělo dojít ke skluzu a osoba počítala s tím, že tento zákrok provede, pak i
s ohledem na to, že zde byly ještě další okolnosti v podobě mokré trávy apod., nelze vyloučit právní
odpovědnost. A pokud by se hovořilo o trestní odpovědnosti, tak by zde platila podobná pravidla,
která byla uvedena v předchozím rozhodnutí Nejvyššího soudu. Budeme se tedy zabývat dále
pouze situací, kdy byl tento skluz (v tomto případě mám na mysli čistě jen fotbalový zákrok, nikoli i
následek, který tímto zákrokem způsobil) spáchán ne cíleně, ale opravdu jen v důsledku uklouznutí
fotbalisty na mokrém trávníku. V takovém případě, pokud by došlo k trestnímu stíhání obviněného,
bych se přikláněl k názoru, že podmínky trestní odpovědnosti v tomto případě nejsou naplněny.
Hráč v průběhu fotbalového utkání, za předpokladu, že fotbalové utkání probíhá na mokrém
trávníku, je sice povinen chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku, tedy ve
smyslu obecné prevenční povinnosti, nicméně pokud bychom uvažovali do důsledku, tak se nebude
moci na hřišti ani rozběhnout. Každé rozběhnutí na mokrém trávníku v blízkosti jiného hráče totiž
může vyvolat možnost nebezpečí vzniku zranění. V jistý moment se člověk stává
nekontrolovatelným a není schopen i při vynaložení obvyklé opatrnosti předcházet těmto škodám.
Na základě těchto důvodů se domnívám, že by osoba v případě nekontrolovatelného pádu, kterým
bylo způsobeno zranění jiné osobě, byla z hlediska trestního práva beztrestná. V tomto případě lze
z části uplatnit teorii trestní odpovědnosti týkající se nešťastné náhody.
Na závěr rozboru tohoto občanskoprávního rozhodnutí bych zmínil jeden zajímavý aspekt tohoto
rozhodnutí, a to připuštění tzv. sportovního rizika ve fotbale jako jedné z okolností vylučující
protiprávnost. Z hlediska současných okolností vylučujících protiprávnost uvedených v trestním
zákoníku je jejich aplikace sporná. V úvahu v podstatě přicházejí svolení poškozeného a přípustné
riziko, kdy důvodová zpráva k trestnímu zákoníku počítá s použitím přípustného rizika i pro oblast
sportu, nicméně dikce zákona tomu neodpovídá. Vzhledem k tomu, že těchto sportovních úrazů
v poslední době přibývá, stálo by patrně za zvážení, zda neupravit problematiku sportovního rizika i
legislativně, a to jako jednu z okolností vylučujících protiprávnost. Nicméně z tohoto hlediska je
uvedené rozhodnutí zajímavé a částečně průlomové, neboť existenci tohoto sportovního rizika
alespoň připouští.
3.4.

Hokej
Lední hokej je považován za další z řady sportů, u kterých běžně dochází ke způsobení
zranění, patrně ve větší míře než u ostatních kolektivních sportů. Jelikož se jedná o velice kontaktní
sport, tvoří zranění nezbytnou část tohoto sportu, z tohoto důvodu je třeba uplatňovat trestní
odpovědnost velmi citlivě. Z české judikatury lze zmínit rozhodnutí, které se týká otázky trestní
odpovědnosti ve sportu, a to rozhodnutí Nejvyššího soudu 5 Tdo 997/2002 (bohužel toto rozhodnutí
není tak podrobné, jako tomu bylo u 3 Tdo 1355/2006, neboť se zde řeší zejména otázky procesní a
argumentace týkající se trestní odpovědnosti za zranění způsobené v průběhu sportu je zde
minimální). Rozhodnutí se týká případu, ve kterém obviněný hokejista v proběhu hokejového utkání
udeřil schválně špičkou hokejky do obličeje útočníka druhého mužstva, přičemž v době tohoto
jednání pioškozený nemanipuloval s pukem, došlo k němu tedy mimo „zápal hry“. Poškozenému
byla způsobena újma na zdraví spočívající v pohmoždění horního rtu, odlomení několika korunek
zubů a jejich zhmoždění s dobou léčení nejméně 14 dní. Na základě tohoto jednání byl obviněný
okresním soudem shledán vinným s trestného činu ublížení na zdraví a byl odsouzen k peněžitému
trestu (pro případ jeho nevykonání mu byl uložen náhradní trest odnětí svobody v délce dvou
měsíců). Obviněný proti tomuto rozsudku podal odvolání, které bylo krajským soudem zamítnuto,
z tohoto důvodu podal následně i dovolání. Z hlediska relevantní argumentace lze pro naši
problematiku uvést, že obviněný mimo jiné zpochybňoval nesprávné hodnocení důkazů soudu
prvního stupně, a to zejména v otázce subjektivní stránky trestného činu ublížení na zdraví. Dle jeho
názoru je hokej rychlá a kontaktní hra, u které může dojít ke zranění protihráčů, aniž je hokejista
v dané chvíli schopen si uvědomit, že může k tomuto zranění dojít. Nejvyšší soud se v tomto
případě přikláněl k argumentaci okresního soudu, který tvrdil, že srozumění obviněného s tím, že
může být jeho jednáním způsobena újma na zdraví, dovozuje zejména z jejich vzájemného
postavení, kdy poškozený ležel na zemi a obviněný ho hokejkou udeřil v době, kdy byl puk mimo
dosah a nebyl nikým atakován. Vzhledem k této situaci si musel být obviněný vědom toho, co dělá a
jaké jeho jednání může mít následky. Přestože je hokej druh sportu, který se vyznačuje kontaktní
hrou, tak toto zranění bylo chápáno jako překročení přípustné míry rizika, které každý hráč v hokeji
podstupuje.
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Tento případ, ačkoli bohužel neobsahuje uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu nějakou
propracovanější argumentaci, je modelovým případem uplatnění trestní odpovědnosti za zranění
způsobená v důsledku protiprávního jednání jednoho hráče vůči druhému. Hokej je poměrně
specifický kontaktní kolektivní sport, u kterého bude hranice posuzování trestní odpovědnosti (na
rozdíl například od fotbalu) ještě více posunuta. Budou tedy tolerována jednání, které by v některých
ostatních sportech mohly teoreticky zakládat trestní odpovědnost (nicméně je třeba vzít u hokeje
v potaz i ten fakt, že jednotliví hráči jsou vybaveni ochrannými pomůckami, které snižují riziko vzniku
zranění v průběhu hry). Trestní odpovědnost v hokeji lze dovozovat u případů, kdy zjevně dojde
k porušení sportovních pravidel hokeje ze strany jednoho z hráčů hokeje a na základě tohoto
porušení bude způsobena újma na zdraví, která bude mít vážnější charakter. Běžné zranění
vyplývající z povahy této hry by nebylo adekvátní trestat, neboť by to narušovalo podstatu tohoto
hokeje. Trestní odpovědnost se tedy bude týkat případů, kdy dojde k jednoznačně nedovoleným
zákrokům způsobeným v zápalu hry (např. úmyslný náraz hlavou protihráče na mantinel apod.) a na
základě tohoto jednání bude způsobena vážná újma na zdraví. Druhou skupinou případů jsou právě
jednání podobné tomu, které vyplývá z uvedeného judikátu. Tedy jednání, kdy je druhému
způsobena újma na zdraví v důsledku určitého zákeřného jednání hráče (např. úder hokejkou mimo
hru, úmyslné kopnutí bruslí do hlavy, úmyslné naražení hlavou na mantinel mimo hru a další). Tyto
jednání mohou být nebezpečná zejména z toho důvodu, že je poškozený v daný moment nečeká,
což často vede právě k vážnějším zdravotním újmám. Z hlediska uvedeného případu a jemu
podobných není důvod, proč by v tomto případě nemohla být uplatněna trestní odpovědnost, neboť
se jednalo o jednání, které je nedovolené a škodlivé a je třeba jej postihovat, jednak z represivního
hlediska (jako trest pro dotyčnou osobu, která se tohoto jednání dopustila), a jednak z preventivního
hlediska (uložený trest za podobné jednání bude signálem pro budoucí situace, kdy by se měli
sportovci těmto případům vyvarovat). Je třeba si uvědomit, že není na místě tolerovat zákeřné
jednání způsobené při sportu, zvlášť v případech, kdy dojde k těžké újmě na zdraví, která může mít i
trvalé následky, a to nejen z hlediska dalšího provozování sportu, ale i z hlediska výkonu
zaměstnání.
4

Závěr
Jak lze z předchozích odstavců vyvodit, teorie absolutní imunity ve sportu je v dnešní době
již přežitá a nedostačující. Sport prošel dynamickým vývojem a stal se společenským fenoménem,
který však s sebou přináší i některá škodlivá jednání. V zahraničí existuje bohatá právní teorie a
judikatura, která dokazuje, že trestní právo může být aplikováno do oblasti sportu, nicméně mělo by
k tomu docházet pouze v nejzávažnějších případech, pokud se ostatní prostředky ochrany
společenských zájmů a hodnot ukáží jako nedostatečné. V České republice je problematika využití
trestní práva i pro oblast sportu teprve v počátcích a lze konstatovat, že neexistuje ucelenější právní
teorie, která by se touto otázkou zabývala. To samé platí i pro judikaturu soudů, které obsahuje
prozatím pouze pár případů, které danou otázku řeší. Existují tedy pouze určité teoretické základy,
které však nejsou příliš propracované. Judikatura tím pádem nemá mnoho možností k čerpání
podkladů z české sportovně-právní teorie. Z tohoto důvodu jsou vytvářena ad hoc rozhodnutí
týkající se trestní odpovědnosti ve sportu. Určitým podkladem by v tomto případě mohlo být
zahraničí, kde je tato problematika řešena poměrně podrobně, existuje bohatá právní teorie a také
mnoho rozhodnutí, které se týkají různých situací, kdy dochází ke zranění v průběhu vykonávání
sportovní činnosti. Tyto poznatky lze bezpochyby částečně aplikovat i do našeho prostředí, což by
mimo jiné vedlo k získání hodnotného podkladu k ustálení judikatury. Vzhledem k povaze dnešního
sportu lze konstatovat, že těchto případů týkajících se trestní odpovědnosti ve sportu bude přibývat
a je třeba v těch případech postupovat systematicky, s ohledem na právní jistotu osob provozujících
sport.
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VZTAH MEZI ROZHODOVACÍ PRAXÍ SLOVENSKÝCH SOUDŮ
TÝKAJÍCÍ SE DOHODY O VINĚ A TRESTU A ČESKOU PRÁVNÍ
ÚPRAVOU TOHOTO INSTITUTU1
Jana Kursová, Jana Klesniaková, Ivana Jarošová
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Abstrakt: Dohoda o vině a trestu má ve slovenské právní úpravě své stabilní místo od rekodifikace
trestního práva v roce 2005. Nejvyšší soud SR a Ústavní soud SR si za tuto dobu vytvořily ve
vztahu k dohodě o vině a trestu bohatou a ustálenou judikaturu. V České republice je možné
aplikovat dohodu o vině a trestu od 1. 9. 2012. Český zákonodárce se při zavádění tohoto institutu
inspiroval právě slovenskou právní úpravou a aplikační praxí. Cílem příspěvku je tak rozbor vztahu
mezi rozhodovací činností slovenských soudů a českou právní úpravou dohody o vině a trestu, a to
zejména s ohledem na zakotvení nutné obhajoby při sjednávání dohody o vině a trestu.
Kľúčové slová: dohoda o vině a trestu, právo na obhajobu, judikatura
Abstract: Plea bargaining has well established position in Slovak legal regulation since
recodification of criminal law in 2005. Supreme Court of Slovakia and Constitutional Court of
Slovakia created a rich and stabile case law related to plea bargaining during past years. Since
September 2012, there is also plea bargaining institute incorporated in the Czech criminal law.
Czech legislator drew his inspiration from the Slovak legislation and application practice while
establishing this institute. The aim of this article is to analyze relation between court practice
concerning plea bargaining in Slovakia and Czech legal regulation of this institute, with significant
consideration of compulsory defense while negotiating the plea bargain.
Key words: plea bargaining, right of defense, case law
1

ÚVOD

Institut dohody o vině a trestu se stal součástí slovenské právní úpravy rekodifikací
trestního práva hmotného a procesního, s účinností zákona č. 301/2005 Z.z., trestný poriadok,
v znení neskorších predpisov (dále jen „trestní pořádek“ a „TP“) od 1. 1. 2006. Jeho využití v praxi
se rok od roku zvyšuje. V současné době je dohoda o vině a trestu na Slovensku aplikována zhruba
2
v 8 000 případů ročně. Každoroční nárůst počtu trestních věcí ukončených dohodou je výsledkem
3
její legislativní úpravy. Právě pozitivní zkušenost s využíváním dohody o vině a trestu na Slovensku
byla jedním z argumentů pro zavedení této úpravy i v České republice, a to novelou na základě
1

Příspěvek byl realizován v rámci projektu specifického výzkumu Masarykovy univerzity
MUNI/A/0911/2013 „Odklony v trestním řízení“.
2
V roce 2013 se uzavřela dohoda o vině a trestu s prokurátorem v 8 091 případech, v roce 2012 v 8
471 případech, v roce 2011 v 8 022 případech, v roce 2010 v 7 619 případech, v roce 2009 v 7 209
případech, v roce 2008 v 6 039 případech, v roce 2007 v 5 328 případech a v roce 2006 v 2 916
případech. Uvedené údaje jsou dostupné na internetových stránkách Generální prokuratury SR:
http://www.genpro.gov.sk/statistiky-12c1.html.
3
Jde zejména o možnost uzavřít dohodu o vině a trestu při všech druzích trestných činů, i těch
nejzávažnějších a také možnost prokurátora motivovat obviněného k uzavření dohody uložením
trestu snížením o jednu třetinu pod dolní hranici zákonem stanovené trestní sazby v souladu s
ustanoveními § 39 ods. 2 písm. d), odst. 4 zákona č. 300/2005 Z.z., trestný zákon, v znení
neskorších predpisov.
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zákona č. 193/2012 Sb., s účinností od 1. 9. 2012. Česká právní úprava dohody o vině a trestu se
tak v mnoha ohledech shoduje s právní úpravou tohoto institutu ve slovenském trestním pořádku.
Jsou zde však patrné také jisté koncepční odlišnosti.
Předmětem tohoto příspěvku pak bude v souvislosti s dohodou o vině a trestu především
problematika práva na obhajobu a také možnosti opravných prostředků proti tomuto institutu.
V tomto kontextu bude zohledněna judikatura slovenských soudů stran dohody o vině a trestu a
česká právní úpravy tohoto institutu. Na rozdíl od slovenské právní úpravy se totiž český
zákonodárce rozhodl zavést jako jednu z podmínek dohody o vině a trestu právě nutnou obhajobu
obviněného (v slovenském trestním pořádku se jedná o institut povinné obhajoby). Také možnosti
opravných prostředků proti rozsudku soudu prvního stupně, kterým byla schválena dohoda o vině a
trestu, jsou v obou právních úpravách odlišné. Má tedy nutná obhajoba své praktické a efektivní
opodstatnění jako jedna ze zákonných podmínek řízení o dohodě o vině a trestu? Měl by se
slovenský zákonodárce inspirovat českou právní úpravou nutné obhajoby v dohodovacím řízení?
2

DOHODA O VINĚ A TRESTU VE SLOVENSKÉ REPUBLICE
Institut dohody o vině a trestu je upraven na více místech v trestním pořádku. Ustanovení
§§ 232 - 233 TP regulují dohodovací řízení v přípravném řízení. Řízení před soudem, včetně
postupu soudu při předběžném přezkoumání obžaloby a na veřejném zasedání, jsou zakotveny v §
243 odst. 5 TP (dohodovací řízení přímo v řízení před soudem), § 244 odst. 1 písm. g TP (vrácení
věci na dohodovací řízení do přípravného řízení) a §§ 331 - 335 TP (schvalování návrhu na dohodu
o vině a trestu na veřejném zasedání). Kromě ustanovení trestného poriadku upravuje postup
prokurátora při zvažování vhodnosti řízení o dohodě o vině a trestu v konkrétním případě i vyhláška
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 619/2005 Z.z. o postupu prokurátora při řízení o
dohodě o uznání viny a o přijetí trestu (dále jen „vyhláška“). Prokurátor při zvažování vhodnosti
řízení o dohodě o vině a trestu a při vyjednávání dohody s obviněným zohledňuje kritéria (relevantní
4
skutečnosti) vyjmenovaná v ustanovení § 4 vyhlášky.
2.1. Právní úprava povinné obhajoby u dohody o vině a trestu v platném trestním pořádku
2.1.1. Přípravné řízení
Uzavřením a schválením dohody o vině a trestu dochází především ke zrychlení a k
zefektivnění trestního řízení, šetření veřejných financí a úspoře času vyšetřovatelů v přípravném
řízení a soudců v řízení před soudem. Na druhé straně dohodovací řízení představuje nárůst
5
pracovní vytíženosti prokurátorů , nejen časové, ale i administrativní. Je to způsobeno i tím, že v
6
ustanovení § 37 TP, které taxativně zakotvuje případy povinné obhajoby v přípravném řízení,
absentuje i řízení o dohodě o uznání viny a přijetí trestu. Z toho vyplývá, že při jejím uzavírání a
sjednávání jejího obsahu spolupracuje prokurátor především s obviněným, který bez právního
vědomí nemá tušení o významu, aplikaci a následcích dohody o vině a trestu. Na základě
4

Konkrétněji k analýze podmínek, které by měl prokurátor zvažovat při rozhodování, zda s
obviněným uzavře dohodu o vině a trestu, vymezených v ustanovení § 4 vyhlášky, In: RAJNIČ, M.:
Skutočnosti, ktoré zvažuje prokurátor pri konaní o dohode o vine a treste. Justičná revue, 2008, roč.
60, č. 10, s. 1391 – 1397.
5
Přehled o zatížení prokurátorů na prokuraturách v SR při uzavírání dohody o vině a trestu od roku
2006 deklarují ročenky Generální prokuratury SR dostupné na http://www.genpro.gov.sk/statistiky12c1.html.
6
V přípravném řízení musí mít obviněný obhájce, pokud je ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí
svobody nebo na pozorování ve zdravotnickém ústavu, je-li zbaven způsobilosti k právním úkonům
nebo jeho způsobilost k právním úkonům je omezena, dále pokud jde o řízení o zvlášť závažném
zločinu, jde-li o řízení proti mladistvému, jakož i pokud jde o řízení proti uprchlému nebo i v případě,
že má soud, prokurátor v přípravném řízení či policista pochybnosti o způsobilosti obviněného
náležitě se hájit. Obviněný musí mít obhájce též v řízení o vydání do ciziny a v řízení, v němž se
rozhoduje o uložení ochranného léčení s výjimkou protialkoholního léčení nebo
protitoxikomanického léčení. Pokud se obviněný v přípravném řízení nachází v některé z uvedených
situaci, a zároveň splňuje podmínky pro uzavření dohody o vině a trestu, musí být dohodovacího
řízení mezi obviněným a prokurátorem, přítomen i obhájce obviněného.
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ustanovení § 34 odst. 4 TP jsou orgány činné v trestním řízení, především policista, povinné vždy
obviněného o jeho právech poučit, to znamená i o řízení o dohodě o vině a trestu. "Je zřejmé, že
policie vzhledem na své nedostatečné odborné kapacity, a hlavně při absenci aktivního obhájce,
nedokáže obviněnému vysvětlit právní povahu institutu dohody a hlavně výšku možné sankce, která
obviněnému v případě řádného procesu hrozí. Problém je to hlavně v situaci, kdy obviněný bez
aktivního obhájce, s laxním přístupem policisty, odmítne vypovídat, ale souhlasí s dohodovacím
řízením. Pak je jedinou možnou realizací tohoto alternativního způsobu řešení trestní věci
7
předvolání obviněného a vysvětlení mu podstatných aspektů trestního stíhání prokurátorem.“
Pozice prokurátora v dohodovacím řízení je tak bez přítomnosti obhájce obviněného velmi náročná.
Zakotvení povinné obhajoby při uzavírání dohody o vině a trestu mezi obviněným a prokurátorem do
ustanovení § 37 TP však není nezbytným a jediným řešením. Podle názoru zkušených prokurátorů,
JUDr. Magvašiové a prof. JUDr. Čentéše, „by bylo vhodné ulehčit pracovní zaneprázdněnost
prokurátorů prostřednictvím zvýšení personálního stavu prokurátorů (zejména na okresních
prokuraturách), nebo kreování jejich asistentů, v obdobném rozsahu jako je tomu v případě vyšších
8
soudních úředníků na soudech.“
Přestože trestní pořádek explicitně nezakotvuje přítomnost obhájce po boku obviněného v
dohodovacím řízení, jeho účast není vyloučena v případech, kdy jsou splněny jiné důvody povinné
obhajoby zakotveny v §§ 37 - 38 TP nebo, kdy si obviněný obhájce zvolí. Tehdy poskytuje obhájce
obviněnému právní pomoc, hájí jeho zájmy účelným využíváním prostředků a způsoby obhajoby
uvedených v zákoně. V dohodovacím řízení jde o situace, kdy prokurátor zjistí, že jsou splněny
9
podmínky pro dohodovací řízení. V takovém případě, prokurátor zašle výzvu k jednání o dohodě o
10
vině a trestu obviněnému, popřípadě i obhájci. Ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky však vysloveně
stanoví, že prokurátor může zahájit řízení o dohodě o vině a trestu na podnět obviněného nebo i
bez podnětu, to znamená z vlastní iniciativy nebo na podnět soudu.
Podle ustanovení § 232 odst. 2 TP předvolává prokurátor na řízení o dohodě o vině a
trestu explicitně obviněného, přičemž obhájce obviněného, případně poškozeného, vyrozumí o
místě a čase konání. Z uvedené úpravy vyplývá, že i obhájce obviněného, i poškozený se mohou
osobně účastnit řízení o dohodě o vině a trestu. Následně, pokud došlo k uzavření dohody o vině a
trestu, její obsah na znamení souhlasu podepíší prokurátor, obviněný, obhájce a poškozený, pokud
úspěšně uplatnil nárok na náhradu škody a zúčastnil se řízení v souladu s § 232 odst. 8 TP.
Jako výrazný problém praxe na Slovensku „se jeví obstrukce v řízení o dohodě o vině a
trestu na straně obviněného a jeho obhájce v případech, kdy obviněný souhlasí s dohodovacím
11
řízením, avšak na předvolání prokurátora se nedostaví na prokuraturu.“ Stejná situace nastává i v
řízení před soudem, když se obviněný nedostaví k soudu za účelem schválení dohody. Efektivní by
bylo, pokud by byl explicitně v trestním pořádku vymezen časový úsek na dostavení se obviněného

7

PROKEŠ, J.: Praktické problémy aplikácie inštitútu dohody o vine a treste. Justičná revue, 2011,
roč. 63, č. 12, s. 1614.
8
MAGVAŠIOVÁ, A.; ČENTÉŠ, J.: K aplikácii inštitútu konania o dohode o vine a treste.
Trestněprávní revue, 2008, roč. 7, č. 1, s. 18.
9
Procesní předpoklady pro dohodovací řízení jsou upraveny v § 232 odst. 1 TP. Musí být splněny
kumulativně, jednak aby výsledky vyšetřování nebo zkráceného vyšetřování dostatečně
odůvodňovaly závěr, že skutek je trestným činem a spáchal ho obviněný, dále, že se obviněný ke
spáchání skutku přiznal a uznal svoji vinu a nakonec pravdivost jeho přiznání deklarují důkazy.
10
V praxi převládá názor, že výzvy směřující k zahájení řízení o dohodě o vině a trestu by měly
iniciativně převažovat na straně obviněných (a jejich obhájců) a ne na straně prokurátorů. "Je totiž
správnější a méně nelegální, když obviněný posoudí své jednání, a současně se psychicky připraví
k tomu, zda je objektivně schopen pravdivě bez výzvy prokurátora přistoupit k vyhlášení před
prokurátorem a pak před soudem na zákonem určené otázky uvedené v ustanovení § 333 odst. 3
písm. a) až j) TP.“ In: MAGVAŠIOVÁ, A.; ČENTÉŠ, J.: Poznatky z aplikácie konania o dohode o
vine a treste. In: Rekodifikácia trestného práva. Doterajšie poznatky a skúsenosti. Zborník
príspevkov z celoštátneho seminára z medzinárodnou účasťou konaného dňa 21. 4. 2008.
Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva. Fakulta práva. 2008, s. 176.
11
RAJNIČ, M.: Skutočnosti, ktoré zvažuje prokurátor pri konaní o dohode o vine a treste. Justičná
revue, 2008, roč. 60, č. 10, s. 1393 - 1394.
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a jeho obhájce na prokuraturu nebo před soud pro řízení o dohodě o vině a trestu, po jehož marném
uplynutí by obviněný ztratil nárok na řízení o dohodě o vině a trestu.
2.1.2. Řízení před soudem
Po uzavření dohody o vině a trestu a podpisu jejího obsahu, podá prokurátor soudu návrh
na schválení této dohody, na jehož podkladě se koná trestní stíhání před soudem dle § 237 odst. 1
TP. K řízení o dohodě o vině a trestu před soudem může dojít i po podání obžaloby, a to při
předběžném projednání obžaloby, pokud soud zjistí, že obviněný a prokurátor chtějí uzavřít dohodu
podle § 243 odst. 5 TP. Návrh dohody o vině a trestu po přezkoumání soudem předseda soudu
může odmítnout, pokud zjistí závažné porušení procesních předpisů, zejména porušení práva na
obhajobu. Jinak určí termín veřejného zasedání na rozhodnutí o návrhu dohody o vině a trestu.
Soud doručí návrh dohody o vině a trestu obviněnému, jeho obhájci, poškozenému a jeho
zmocněnci.
Podle ustanovení § 233 odst. 1 TP se veřejné zasedání o návrhu na dohodu o vině a trestu
provádí za stálé přítomnosti všech členů senátu, zapisovatele, prokurátora, obviněného a pokud má
obviněný obhájce, i za stálé přítomnosti obhájce. Po přednesení návrhu dohody o vině a trestu
prokurátorem, podle § 333 odst. 3 písm. a) – j) TP, předseda senátu zjistí formou taxativně
vymezených deseti otázek, zda si je obviněn vědom významu a následků schválení dohody o vině a
trestu v jeho trestní věci i následků svých vyjádření v dohodovacím řízení, a zda mohl uplatnit svá
procesní práva. Cílem je snaha předsedy senátu ujistit se, že obviněný dobrovolně z vlastní vůle,
poučen o důsledcích ukončení trestní věci dohodou, s ní souhlasil, a tím zabránit tomu, aby
obviněný na vyšších soudních instancích zpochybňoval zákonnost postupu prokurátora jako i soudu
v řízení o dohodě o uznání viny a přijetí trestu.
Jestliže obviněný odpověděl na všechny otázky ano a dohoda je podle soudu přiměřená a
spravedlivá, dohodu o vině a trestu schválí a potvrdí rozsudkem, který veřejně vyhlásí, čímž
rozsudek nabude právní moci. Ustanovení § 38 odst. 1,2 TP upravuje taxativně případy povinné
obhajoby ve vykonávacím řízení, v němž soud rozhoduje ve veřejném zasedání, a v řízení o
mimořádných opravných prostředcích.
2.2. Opravné prostředky
Proti rozsudku soudu prvního stupně, jímž byla schválena dohoda o vině a trestu, jsou
odsouzení oprávněni podat opravný prostředek. Ustanovení § 333 odst. 3 písm. j) TP a § 334 odst.
4 TP však explicitně vylučují možnost odsouzeného podat proti tomuto rozsudku odvolání ve
srovnání s oprávněním odsouzeného v České republice. Slovenský zákonodárce v ustanoveních
trestního pořádku zakotvil oprávnění odsouzeného napadnout rozsudek soudu prvního stupně,
kterým schválil dohodu o vině a trestu, pouze prostřednictvím mimořádných opravných prostředků.
Konkrétně se jedná o dva druhy mimořádných opravných prostředků, a to obnovu řízení a dovolání.
Dovolání však lze podat, jenom pokud bylo zásadním způsobem porušeno právo na obhajobu podle
§ 334 odst. 4 TP a § 371 odst. 1 písm. c) TP.
2.2.1. Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu SR
12
Dovolání podle § 371 (1) písm. c) TP lze podat k Nejvyššímu soudu. V současnosti
Nejvyšší soud vyhlásil 35 rozhodnutí týkající se dohody o vině a trestu. V rámci své rozhodovací
praxe se Nejvyšší soud věnoval dvěma okruhům otázek, na které nemá jednotné stanovisko. Jde o
určení oprávněné osoby k podání dovolání ve smyslu § 334 (4) TP a § 371 (1) písm. c) TP, kterou
trestní pořádek nedefinuje. A také o konkretizaci okruhu osob oprávněných k podání podnětu
13
ministru spravedlnosti SR, kdy judikatura Nejvyššího soudu není také jednotná.
12

Důvodem slovenského zákonodárce zakotvit do trestního pořádku mimořádný opravný prostředek
na ochranu práva obviněného na obhajobu, a přitom nejmenovat povinnou obhajobu v ustanoveních
trestního pořádku, byla zejména skutečnost, že nejen na vnitrostátní úrovni, prostřednictvím
ustanovení § 371 odst. 1 písm. c) TP, ale i na mezinárodní úrovni se klade důraz na ochranu
uvedeného práva obviněného, například Rozsudek ve věci Tseber proti České republice ze dne 22.
11. 2012, stížnost č. 46203/08.
13
Z judikatury Nejvyššího soudu (Usnesení Nejvyššího soudu SR ze dne 30.10.2013, sp. zn. 5 Tdo
47/2013, Rozsudek Nejvyššího soudu SR ze dne 6.9.2012, sp. zn. 5 Tdo 51/2012) vyplývá, že
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Abychom mohli určit, kdo je osobou oprávněnou k podání dovolání v otázce uzavřené
dohody o vině a trestu, lze částečně vycházet z dikce zákona. I navzdory faktu, že ani jedna z částí
zákona č. 262/2011 Z.z., trestního pořádku, tuto otázku přímo neřeší. Jsme proto nuceni vycházet
z všeobecných ustanovení o dovolání. Trestní pořádek se zabývá otázkou oprávněných osob v §
369 TP, kde zařazuje do oprávněných osob ministra spravedlnosti, přičemž ten však dovolání
podává pouze na základě podnětu. Osobou oprávněnou podat tento podnět pak zákon rozumí
takovou osobu, „které zákon nepřiznává právo na podání dovolání kromě osoby, která nesplňuje
podmínku dovolání uvedenou v § 372 odst. 1 tohoto zákona, a to tedy tím, že nevyužila své
14
zákonné právo a nepodala řádný opravný prostředek.“ Tato problematika velmi úzce souvisí
s podmínkami, jež jsou obsaženy v ustanovení § 371 odst. 1 TP a dohromady s § 369 odst. 2 TP
určují další dvě oprávněné osoby, které jsou sto podat v mezích zákona dovolání. Jedná se tedy o
osobu generálního prokurátora ve věci kteréhokoli výroku a osobu obviněného, který tak činí ve svůj
prospěch proti výroku, který se ho přímo dotýká.
Judikatura Nejvyššího soudu se v zásadě zabývá problematikou, zda je vůbec přípustné
proti dohodě o vině a trestu podat dovolání, a komu toto právo náleží. Ve svém usnesení Nejvyšší
soud dospěl k následujícímu stanovisku: „Kladnou odpovědí na otázku uvedenou v ustanovení §
333 odst. 3 písm. j) TP se obviněný kromě jiného vzdal i práva podat proti rozsudku o schválení
dohody o vině a trestu řádný opravný prostředek (odvolání), v důsledku čeho ztratil i oprávnění
15
podat proti takovému rozhodnutí dovolání.“ Z tohoto závěru lze tedy dovozovat, že Nejvyšší soud
zastává názor, že dovolání je v tomto případě oprávněn podat pouze ministr spravedlnosti a to
pouze z důvodu v § 371 odst. 1 písm. c) TP, a to sice došlo-li závažným způsobem k porušení
práva na obhajobu. Problematikou, kdo je oprávněn podat dovolání se ostatně zabývalo i
trestněprávní kolegium Nejvyššího soudu, které shora zmíněné rozhodnutí potvrdilo.
Musíme však zkonstatovat, že Nejvyšší soud ve svých stanoviscích není jednotný.
Například v jeho dalším tvrdí opak. Své stanovisko zde odůvodňuje tak, že rozsudkem okresního
soudu je věc pravomocně skončená. Dovolání je pak přípustné vzhledem k ustanovení § 368 odst.
1 TP dohromady s § 334 odst. 4 TP, přičemž ale soud záměrně nebere do úvahy ustanovení § 372
TP. „Ustanovení § 334 odst. 4 TP zvlášť upravuje režim mimořádného opravného prostředku, ale i
v této situaci musí být zachované jeho další podmínky, a to že obviněný může podat dovolání jen
prostřednictvím obhájce a tímto musí být v řízení zastoupený, resp. že dovolání musí obsahovat
16
náležitosti upravené v §374 TP.“ Lze tedy vyvodit, že soud dospěl k opačnému závěru, a to tedy,
že obviněný má možnost podat dovolání, ale prostřednictvím svého obhájce, protože je nutné
postupovat podle všeobecně zákonem stanovených podmínek upravujících dovolání. Přípustnost
podání dovolání osobou obviněného, a to prostřednictví obhájce, při tom soud odůvodňuje tak, že
uzavřením dohody o vině a trestu fakticky dochází k tomu, že se obviněný svého práva na podání
řádného opravného prostředku vzdává. V takovém případě logicky vyplývá, že nemá-li obviněný
možnost čerpat tento řádný opravný prostředek, má naopak právo využít opravného prostředku
mimořádného. Je také nutné zmínit, že dohoda o vině a trestu je zde chápána jako specifický právní
úkon, u nějž je možné udělat v jistém smyslu procesní výjimku. Platí však, že dovolání je přípustné
pouze z důvodu uvedeném v § 371 odst. 1 písm. c) TP. Ke zmíněným otázkám se poté soud vyjádřil
ve svých usneseních ze dne 29. října 2008 sp. zn. 3 Tdo 30/2008 a 28. června 2010 sp. zn. 3 Tdo
25/2009.
Další možností, s kterou se lze při studiu judikatury setkat, je podání dovolání příbuzným
obviněného prostřednictvím obhájce. V usnesení ze dne 26. října sp. zn. 3 Tdo 49/2011 Nejvyšší
soud připustil jako oprávněnou osobu matku obviněného, tedy osobu příbuznou v pokolení přímém.
Opět však bylo zdůrazněno, že je nutné, aby byl uplatněn důvod z § 371 odst. 1 písm. c) TP.
Naopak v jiném usnesení ze dne 30. října sp. zn. 5 Tdo 47/2013 se setkáváme s naprosto odlišným
názorem, kdy se soud k otázce podávání dovolání osobou příbuznou vyjádřil následovně: „Bylo by
osobou oprávněnou podat podnět ministru spravedlnosti k podání dovolání Nejvyššímu soudu je
jiná osoba než osoba, které je přiznáno právo na podání dovolání v § 369 TP. Jiná rozhodnutí
slovenských soudů (Nález Ústavního soudu SR ze dne 6.3.2012, sp. zn. III. ÚS 220/2011-53)
přiznávají toto oprávnění k podání podnětu i obviněnému.
14
Ustanovení § 369 odst. 1 TP.
15
Usnesení Nejvyššího soudu SR ze dne 23.10.2007, sp. zn. 2 Tdo 32/2007.
16
Usnesení Nejvyššího soudu SR ze dne 25.6.2008, sp. zn. 3 Tdo 23/2008.
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proti smyslu tohoto procesního institutu, aby na základě podnětu obviněného, nebo osoby, která by
v jiných případech v jeho prospěch mohla podat odvolání nebo dovolání (pokud jde o dovolání, mají
se na mysli osoby uvedené v § 369 odst. 5 TP a to, kromě jiných tam uvedených osob, příbuzný
obviněného v přímém pokolení, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel nebo druh, kteří
můžou podat dovolání ve prospěch obviněného s jeho výslovným písemným souhlasem), bylo
možné znovu otvírat ukončený proces trestního stíhání, v kterém obviněný o důležitých otázkách
dotýkajících se dodržení jeho práva na obhajobu odpověděl kladně, i s uvědoměním si důsledků
uvedených v § 333 odst. 3 písm. j) TP, že když soud přijme návrh na dohodu o vině a trestě a
vynese rozsudek, který nabyde právoplatnost vyhlášením, nebude možné proti němu podat
odvolání, přičemž v podnětu namítá, a tedy odpovídá záporně v podstatě to, na co odpověděl
17
kladně v procese schvalování dohody o vině a trestě.“
Pokud se podíváme na rozhodnutí Nejvyššího soudu, lze shrnout, že jeho dosavadní
činnost v otázce rozhodování o dovolání ve věci dohody o vině a trestu, je nesourodé, obzvláště pak
vezmeme-li v úvahu, že i Nejvyšší soud samotný není sto dojít k jednotnému stanovisku, koho
považovat za osobu oprávněnou k podání dovolání ve výše zmíněné věci.
2.3. Rozhodovací praxe Ústavního soudu SR
Na rozdíl od judikatury Nejvyššího soudu, se Ústavní soudu snaží o ustálený názor, a tím
pádem i o stabilizovanou judikaturu. Vzhledem k ústavně garantovaným právům, přičemž v našem
případě se jako stěžejní jeví princip právní jistoty, je tedy nutné dbát na to, aby stejná právní otázka
byla řešena stejným způsobem. Ústavní soud se ve své praxi snaží tohoto cíle dosáhnout, přičemž
sám poukazuje na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, který se právě principem
zachování právní jistoty velmi intenzivně zabývá. Ústavní soudu sám si je vědom faktu, že Nejvyšší
soud svou nekonzistencí v rozhodovací praxi tento princip značně podkopává, a tím způsobuje do
značné míry nedůvěru veřejnosti v právní systém jako takový. Ústavní soud se tak ve své praxi
snaží tyto protichůdné závěry Nejvyššího soudu minimalizovat.
Ve své praxi Ústavní soud musel reagovat i na situaci vzniklou novelou, která byla
uskutečněna zákonem č. 262/2011 Z.z., trestního pořádku s účinností od 1. září 2011. Důvody
podání dovolání se před touto novelou lišily, což bylo způsobeno hlavně faktem, že před novelou
byla škála důvodů pro podání dovolání širší. Jmenovitě se jednalo o důvody uvedené v § 371 odst.
2 TP a z odst. 1 se jednalo stále o písm. c) tedy porušení práva na obhajobu. Je však diskutabilní,
zda novelou došlo ke zlepšení situace. Kurucová ve své článku uvádí, že tím, že byla zrušena
možnost podání dovolání z jiných důvodů, než je ten v § 371 odst. 1 písm. c) TP, sice dochází
k vyřešení otázky rozdílného výkladu, ale nic nemění na faktu, že v mnoha případech dochází
k např. k nesprávnému uložení souhrnného trestu či k tomu, že soud rozhoduje v nezákonném
složení. V takovém případě není možné dojít nápravy, když vezmeme do úvahy fakt, že Ústavní
soud za osobu oprávněnou k podání dovolání považuje pouze ministra spravedlnosti, který podává
18
dovolání pouze, pokud bylo zásadním způsobem porušené právo na obhajobu.
Abychom však mohli stanovit, zda došlo k porušení práva na obhajobu, musíme nejdříve
zjistit, co je jako toto právo vnímáno. Dosavadní právní názor Ústavního soudu zní následně:
„Ústavní soud už formuloval ve své dosavadní judikatuře právní názor, podle kterého právo na
obhajobu podléhá všem pravidlům, které se uznávají při ochraně základních práv a svobod, přičemž
jedním ze základních pravidel je i požadavek nastolení spravedlivé rovnováhy mezi veřejnými
zájmy, které jsou předmětem ústavní ochrany a jsou, resp. mohou být v posuzovaném případě v
konfliktu. Právo obviněného na obhajobu není možné v podmínkách materiálně chápaného
právního státu redukovat na právo zvolit si a mít obhájce. Obsah tohoto práva je podstatně širší a
zahrnuje všechny právně relevantní postupy, jejichž cílem je zbavení či zmírnění jeho viny a které
vychází z práv obviněného (při nejmenším § 34 TP) a z práv obhájce (§ 44 TP). Právo na obhajobu
takto zahrnuje i právo obviněného uvádět okolnosti, navrhovat, předkládat a zajišťovat důkazy,
přičemž tomuto právu obviněného koreluje povinnost soudu v odůvodnění rozsudku uvést, jak se
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Usnesení Nejvyššího soudu SR ze dne 30.10.2013, sp. zn. 5 Tdo 47/2013.
KURUCOVÁ,V.: Dovolanie proti rozsudku, ktorým bola schválená dohoda o vine a treste
v rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Justičná revue, 2013, roč. 65, č. 1,
s. 66 -72.
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19

vyrovnal s obhajobou (§ 168 odst. 1 TP).“ Lze mít tedy za to, že veškeré aktivity směřující proti
výše vymezeným právům, vnímáme jako porušení práva na obhajobu zejména pak v otázce
znemožnění obhajoby.
Ústavní soud se tak zabývá následujícími důvody, pro které je podávána stížnost. Jedná se
zejména o psychický nátlak advokáta na obviněného k uzavření dohody o vině a trestu. Tímto
problémem se zabýval v následujícím usnesení. Stěžovatel zde uvádí, že byl vystaven psychickému
nátlaku a manipulaci ze strany svého advokáta, který spolupracoval s policií bez jeho vědomí.
Přirovnává zde takové jednání k formě donucení. Ústavní soud stížnost odmítl jako zjevně
neopodstatněnou, přičemž se ztotožnil s názorem Nejvyššího soudu, který odůvodnil svoje
rozhodnutí tak, že ze spisového materiálu tento nátlak patrný nebyl. Pokud by tento nátlak proběhl,
soud by ho mohl vyhodnotit jako závažné porušení procesních předpisů a dohodu o vině a trestu by
odmítl. Je tedy možné dovodit, že pokud by opravdu docházelo k jakékoli formě nátlaku, dohoda o
20
vině a trestu by nebyla uzavřena.
Zajímavým rozhodnutím Ústavního soudu je pak rozhodnutí ze dne 6. března 2012 sp. zn.
III. ÚS 220/2011. Navrhovatel podal na Ministerstvo spravedlnosti SR podnět na podání dovolání,
přičemž žádal, aby ministr spravedlnosti po přezkoumání věci podal dovolání proti rozsudku
Okresního soudu v Žilině. Ministerstvo spravedlnosti však jeho podnět odmítlo z toho důvodu, že
nebylo zásadním způsobem porušeno právo obviněného na obhajobu. Ústavní soud však dospěl
k závěru, „že požadavek ústavně konformního výkladu dotknutých ustanovení Trestního pořádku
v postupu ministerstva spravedlnosti dodržená nebyla a ministerstvo tím, že tvrzení stěžovatele
odmítlo bez přezkoumání opodstatněnosti, odepřelo účastníkovi ústavou garantované základní
21
právo nebýt odňatý zákonnému soudci.“ Z daného závěru lze tedy dovodit, že otázka nesprávného
úředního postupu apod. lze být řešena formou ústavních stížností. V takovém případě však dále
nemůžeme hovořit jak o ekonomické tak časové úspornosti řízení.
3

ZÁVÉR
22
V současnosti neexistuje ve slovenských podmínkách trestního řízení potřeba zakotvit do
ustanovení trestního pořádku povinnou obhajobu v řízení o dohodě o vině a trestu. Průběh
uzavírání dohody a jejího následného schválení soudem je v ustanoveních trestního pořádku
23
upravené s důrazem na projev svobodné vůle obviněného s řízením o dohodě o vině a trestu. To
znamená, že i bez přítomnosti obhájce by si měl být obviněný vědom obsahu a důsledků uzavření a
schválení dohody o vině a trestu.
Kromě toho judikatura slovenských soudů naznačuje, že v některých případech jsou kroky
obviněného po schválení dohody o vině a trestu (při podávání mimořádných opravných prostředků a
stížností na Ústavní soud) účelové a zjevně nepodložené. Například argumentují odsouzení tím, že
24
dohodu o vině a trestu uzavřeli pod psychickým nátlakem obhájce. Uvedené většinou účelově
vykonstruované námitky obviněných by povinná obhajoba v trestním pořádku neodstranila.
Je také třeba zdůraznit skutečnost, že ustanovení § 37 odst. 1 písm. c) TP a § 38 odst. 2
písm. a) TP upravují povinnou obhajobu obviněného už v přípravném řízení jako i v řízení o
19

Nález Ústavního soudu SR ze dne 4.7.2013, sp. zn. IV. ÚS 30/2013-40.
Usnesení Ústavního soudu SR z 2.6.2011, sp. zn. IV. ÚS 219/2011-25.
21
Nález Ústavního soudu SR ze dne 6.3.2012, sp. zn. III. ÚS 220/2011.
22
Odborníci teorie i praxe nevidí problém v postavení obviněného v řízení o dohodě o uznání viny a
přijetí trestu. Kvalifikované právní zastupování oprávněných zájmů obviněného v dohodovacím
řízení bez zakotvení povinné obhajoby funguje kvalitně a efektivně na základě legislativní úpravy v
ustanoveních trestního pořádku, jakož i na základě oprávnění obviněného zvolit si obhájce v
trestním řízení kdykoliv, když má pocit, že potřebuje kvalifikovanou osobu (advokáta) na využívání
všech právních prostředků k prokázání své neviny a na chránění a prosazování svých procesních
práv a zájmů v trestním řízení.
23
Například setkání s prokurátorem na základě jeho předvolání, podpis dohody o vině a trestu,
vyjádření souhlasu s ní, přezkoumání obsahu návrhu dohody soudem, proces schvalování dohody
soudem a povinnost obviněného odpovědět na deset podstatných otázek kladně.
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Usnesení Ústavního soudu SR ze dne 16. 8. 2012, sp. zn. IV. ÚS 412/2012-10., Usnesení
Ústavního soudu SR ze dne 2. 6 .2011, sp. zn. IV. ÚS 219/2011-25., Usnesení specializovaného
trestního soudu ze dne 15.7.2010, sp. zn. BB-3 Nt 2/2010.
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mimořádném opravném prostředku, v případě, že je trestně stíhán pro obzvlášť závažný zločin. V
případě trestního stíhání těch nejzávažnějších trestných činů, třeba i v dohodovacím řízení, se
slovenský zákonodárce nespoléhal na volbu obviněného zvolit si obhájce nebo se hájit sám a
v trestním pořádku mu zakotvil povinnost mít obhájce. Obviněný z obzvlášť závažného zločinu se
může po první poradě s obhájcem výslovným prohlášením vzdát práva na povinnou obhajobu. Toto
prohlášení může vzít zpět podle § 38 odst. 3 TP. V souladu s ustanoveními §§ 37 - 38 TP musí mít
povinného obhájce i mladistvý, tedy i v řízení o dohodě o vině a trestu podle § 232 odst. 2 TP a §
333 odst. 5 TP.
Kromě toho, rozhodovací praxe českých soudů ještě neprokázala výrazný přínos explicitní
procesní úpravy nutné obhajoby v trestním řádu, který by měl inspirovat nebo ovlivnit slovenského
zákonodárce v otázce změny úpravy.

4

DOHODA O VINĚ A TRESTU V ČESKÉ REPUBLICE
Dohoda o vině a trestu byla do českého trestního řízení zavedena novelou na základě
zákona č. 193/2012 Sb., s účinností od 1. 9. 2012. Jak vyplývá z důvodové zprávy k zákonu
č. 193/2012 Sb., český zákonodárce se při zavádění tohoto institutu do určité míry inspiroval
v zahraničních právních úpravách a především pak v právní úpravě slovenské.
Na rozdíl od slovenské právní úpravy se totiž český zákonodárce rozhodl zavést jako jednu
z podmínek dohody o vině a trestu právě nutnou obhajobu obviněného a také možnosti opravných
prostředků proti dohodě o vině a trestu jsou v obou právních úpravách odlišné. Mezi další rozdíly
české a slovenské právní úpravy pak patří například okruh trestných činů, na které je možné
dohodu o vině a trestu aplikovat, (ne)přípustnost dohody o vině a trestu v řízení proti mladistvému,
(ne)možnost uložení trestu odnětí svobody ve snížené výměře a nakládání s prohlášením viny
obviněného v případě, kdy k uzavření dohody o vině a trestu nedojde.
Česká právní úprava dohody o vině a trestu je obsažená zejména v ustanoveních § 175a,
§ 175b a v § 314o až v § 314s zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „trestní řád“ a „TŘ“). Následující výklad se bude týkat především těch ustanovení
trestního řádu, která souvisí se zavedením nutné obhajoby a s charakterem opravných prostředků
proti dohodě o vině a trestu.
Jestliže výsledky vyšetřování dostatečně prokazují závěr, že se skutek stal, že tento skutek
je trestným činem a že jej spáchal obviněný, může státní zástupce dle § 175a odst. 1 trestního řádu
zahájit jednání o dohodě o vině a trestu na návrh obviněného nebo i bez takového návrhu.
Před prvním výslechem je třeba obviněnému sdělit podstatu obvinění a poučit ho o jeho
právech. Je-li vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a trestu, musí být
obviněný v rámci poučení upozorněn také na skutečnost, že v přípravném řízení může se státním
zástupcem za přítomnosti obhájce sjednat dohodu o vině a trestu, kterou schvaluje soud.
Obviněného je třeba poučit o podstatě a důsledcích sjednání dohody o vině a trestu, o tom, že se
vzdává práva na projednání věci v hlavním líčení a práva podat odvolání proti rozsudku, kterým
soud schválil dohodu o vině a trestu, s výjimkou případu, kdy takový rozsudek není v souladu
s dohodou o vině a trestu, s níž souhlasil (§ 91 TŘ).
K jednání o dohodě o vině a trestu státní zástupce předvolá obviněného. O době a místu
jednání vyrozumí obhájce obviněného a poškozeného, který výslovně neprohlásil, že se vzdává
procesních práv, které mu zákon jako poškozenému přiznává (§ 175a odst. 2 TŘ). Dohodu o vině a
trestu sjednává státní zástupce s obviněným za přítomnosti obhájce (§ 175a odst. 3 TŘ).
Z uvedeného je patrné, že účast všech tří osob je po celou dobu jednání o dohodě o vině a
trestu nezbytná. Pokud by státní zástupce sjednával s obviněným dohodu o vině a trestu bez
přítomnosti obhájce, k jejímuž uzavření by následně došlo za přítomnosti obhájce, porušil by tím
právo obviněného na spravedlivý proces a právo na obhajobu a taková dohoda by před soudem
nemohla obstát. Obviněný tak musí mít po celou dobu jednání o dohodě o vině a trestu možnost
25
radit se se svým obhájcem, který se musí účastnit celého jednání.
Dohoda o vině a trestu obsahuje kromě jiného také podpis státního zástupce, obviněného a
obhájce a podpis poškozeného, byl-li přítomen sjednání dohody o vině a trestu a souhlasí-li
25
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s rozsahem a způsobem náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného
obohacení (§ 175a odst. 6 písm. i) TŘ). Dojde-li ke sjednání dohody o vině a trestu, státní zástupce
její opis doručí obviněnému, jeho obhájci a poškozenému, který uplatnil řádně a včas své nároky (§
175a odst. 7 TŘ).
Návrh na schválení dohody o vině a trestu přezkoumá předseda senátu a podle jeho
obsahu a obsahu spisu nařídí předběžné projednání návrhu na schválení dohody o vině a trestu,
nařídí veřejné zasedání k rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a trestu nebo rozhodne o
odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu pro závažné procesní vady, zejména neměl-li
obviněný při sjednávání dohody o vině a trestu obhájce (§ 314o odst. 1 písm. b) TŘ), nebo z důvodů
uvedených v ustanovení § 314r odst. 2 trestního řádu – je-li nesprávná nebo nepřiměřená z hlediska
souladu se zjištěným skutkovým stavem nebo z hlediska druhu a výše navrženého trestu, případně
ochranného opatření, nebo nesprávná z hlediska rozsahu a způsobu náhrady škody nebo
nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, anebo zjistí-li, že došlo k závažnému
porušení práv obviněného při sjednávání dohody o vině a trestu (např. obviněný neměl obhájce,
obviněný měl obhájce, ale ten se neúčastnil jednání o dohodě o vině a trestu). V takovém případě
věc vrátí usnesením do přípravného řízení. Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, která má
odkladný účinek.
O návrhu na schválení odhody o vině a trestu rozhoduje soud ve veřejném zasedání.
Předseda senátu předvolá k veřejnému zasedání obviněného, o době a místě řízení vyrozumí
státního zástupce a obhájce obviněného, jakož i poškozeného. Veřejné zasedání se koná za stálé
přítomnosti obviněného a státního zástupce (§ 314q odst. 1 TŘ).
4.1. K opravným prostředkům
Po přednesení návrhu na schválení dohody o vině a trestu vyzve předseda senátu
obviněného, aby se k návrhu vyjádřil, a podle § 314q odst. 3 trestného řádu se jej dotáže, zda
rozumí sjednané dohodě o vině a trestu, zejména zda je mu zřejmé, co tvoří podstatu skutku, který
se mu klade za vinu, jaká je jeho právní kvalifikace a jaké trestní sazby zákon stanoví za trestný čin,
který je v tomto skutku spatřován. Dále se jej dotáže, zda prohlášení o tom, že spáchal skutek, pro
který je stíhán, učinil dobrovolně a bez nátlaku a byl poučen o svých právech na obhajobu a zda
jsou mu známy všechny důsledky sjednání dohody o vině a trestu, zejména skutečnost, že se
vzdává práva na projednání věci v hlavním líčení a podat odvolání proti rozsudku, kterým by soud
dohodu o vině a trestu schválil, s výjimkou důvodu uvedeného v § 245 odst. 1 TŘ větě druhé.
Proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, lze podat odvolání (§ 245 odst.
1 TŘ, § 258 odst. 1 písm. g) TŘ) pouze v případě, že takový rozsudek není v souladu s dohodou o
vině a trestu, jejíž schválení státní zástupce soudu navrhl. Proti rozsudku, kterým soud schválil
dohodu o vině a trestu může poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové
újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, podat odvolání pro nesprávnost výroku o náhradě
škody nebo nemajetkové újmy nebo o vydání bezdůvodného obohacení, ledaže v dohodě o vině a
trestu souhlasil s rozsahem a způsobem náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydáním
bezdůvodného obohacení a tato dohoda byla soudem schválena v podobě, s níž souhlasil.
Nevyhovuje-li odsuzující rozsudek soudu požadavkům na souladnost s dohodou o vině a
trestu, mohou proti němu podat odvolání kromě poškozeného také státní zástupce, obviněný a ve
prospěch obviněného také osoby uvedené v § 247 odst. 2 trestního řádu – příbuzní v pokolení
přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh, případně zákonný zástupce
podle § 34 TŘ nebo obhájce podle § 35 TŘ.
Z dikce ustanovení § 288 odst. 1 trestního řádu pak vyplývá, že proti pravomocnému
rozsudku soudu, kterým byla schválena dohoda o vině a trestu se připouští také mimořádný opravný
prostředek v podobě obnovy řízení, která se však povolí pouze za specifických podmínek – viz §
278 trestního řádu.
Podle důvodové zprávy k zákonu č. 193/2012 Sb., navzdory omezení opravných
prostředků, které je možné podat proti rozhodnutí o schválení dohody o vině a trestu, zůstávají
respektována práva obviněného, neboť navrhovaná úprava obsahuje jiné záruky zabránění zneužití
tohoto institutu, ať už se jedná o povinnou přítomnost obhájce při sjednávání dohody nebo možnost
soudu dohodu odmítnout či neschválit, je-li zřejmě nepřiměřená například z hlediska právní
kvalifikace či druhu a výše navrženého trestu, nesprávná z hlediska rozsahu a způsobu náhrady
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škody nebo nebyly-li splněny zákonné podmínky pro její sjednání, resp. došlo-li k závažnému
porušení práv obviněného při sjednání dohody o vině a trestu.
Je však třeba upozornit na to, že odvolání proti odsuzujícímu rozsudku soudu, kterým byla
schválena dohoda o vině a trestu, není v jiných případech, než pokud rozsudek není v souladu
s navrhnutou dohodou o vině a trestu, přípustné. A to ani v případě, když by tento rozsudek
vykazoval jiné vady, například nesprávnou právní kvalifikaci skutku (která je ovšem v souladu
s návrhem státního zástupce na schválení dohody o vině a trestu) nebo nesprávnou výši škody
26
způsobenou trestným činem (s jejíž náhradou souhlasili obviněný a poškozený), a podobně.
V této souvislosti se objevují názory, že právě možnost podat odvolání pouze v případě, že
rozsudek není v souladu s dohodou o vině a trestu, by mohla být jistou slabinou této úpravy. Přesto,
že povinnou účast obhájce při sjednávání dohody o vině a trestu lze chápat jako záruku zachování
práv obviněného, nejedná se o záruku absolutní. Orgánem, který musí přezkoumat dohodu o vině a
trestu a nést finální odpovědnost za její soulad s právními předpisy by měl být vždy soud. Možnost
závažného pochybení soudu prvního stupně však bohužel nemůžeme nikdy s jistotou zcela vyloučit.
Lze si tak například představit, že ke schválení dohody o vině a trestu by (jistě pouze ve zcela
výjimečných případech) mohlo dojít i přes to, že při jejím sjednávání nebyl obviněný zastoupen
obhájcem nebo také případy, kdy o dohodě bude rozhodovat věcně nepříslušný soud, nesprávně
obsazený soud nebo vyloučený soudce. Žádnou z těchto závažných vad řízení by přitom nebylo
možné považovat za případ, kdy by proti rozhodnutí o schválení dohody o vině a trestu bylo možné
27
podat odvolání. Řešení těchto a jiných podobných situací pak bude z pohledu obviněných patrně
spočívat v podání ústavní stížnosti.
4.2. K podmínce nutné obhajoby
Novelou provedenou zákonem č. 193/2012 Sb., kterým byl do českého trestního řízení
zaveden institut dohody o vině a trestu, byl také do ustanovení § 36 odst. 1 trestního řádu přidán
nový důvod nutné obhajoby a to ten, že obviněný musí mít obhájce již v přípravném řízení kromě
jiného také při sjednávání dohody o vině a trestu (§ 36 odst. 1 písm. d) TŘ).
Z důvodové zprávy k zákonu č. 193/2012 Sb. vyplývá, že s ohledem na skutečnost, že
v případě, kdy se v přípravném řízení sjednává dohoda o vině a trestu, se ze strany obviněného
předpokládá podání kvalifikovaného návrhu trestu, případně ochranného opatření, a návrhu na
náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, což předpokládá
dostatečné právní znalosti v oblasti trestního práva a zejména s ohledem na skutečnost, že obsah
sjednané dohody je klíčový z hlediska konečného rozhodnutí soudu ve věci, je zapotřebí, aby
obviněný měl při sjednávání dohody o vině a trestu vždy obhájce, který by účinně hájil jeho práva a
poskytoval mu potřebnou právní pomoc.
Dle důvodové zprávy k zákonu č. 193/2012 Sb. by finanční dopady spojené se zavedením
nutné obhajoby při sjednávání dohody o vině a trestu by měly být kompenzovány úsporami
v důsledku skončení řízení před soudem prvního stupně a s tím souvisejícím snížením počtu
odvolání proti rozsudku prvoinstančního soudu, neboť schválí-li soud dohodu o vině a trestu, není
odvolání proti rozsudku přípustné. Nebude tak třeba vynakládat další náklady na nutnou obhajobu,
jež by jinak vznikly v řízení před soudem druhého stupně na základě odvolání podaného některou
ze stran řízení.
V souvislosti s podmínkou nutné obhajoby se nabízí zajímavá otázka, a to zda v tomto
případě nebudou zvýhodnění movitější obvinění. U méně solventních obviněných se totiž může
nutnost mít při jednání o dohodě obhájce jevit jako překážka, když tito lidé patrně nebudou chtít (a
moci) vynakládat finanční prostředky za zvoleného nebo ustanoveného obhájce, přestože by jinak
28
třeba rádi využili možností dohody o vině a trestu.
Zavedení nutné obhajoby jako podmínky pro uzavření dohody o vině a trestu je obecně
českou odbornou veřejností vnímáno v naprosté většině případů kladně. Přítomnost obhájce při
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sjednávání dohody o vině a trestu je podle mnohých autorů nezastupitelná především z pohledu
29
dostatečného zajištění práv obviněného.
S ohledem na obavy ze zneužití institutu dohody o vině a trestu orgány činnými
v přípravném řízení a souvisejícího porušení práva na spravedlivý proces byla tedy v rámci české
právní úpravy jako jedna z podmínek konání dohody o vině a trestu stanovena povinnost nutného
zastoupení obhájcem a nemožnost vzdát se práva na obhájce (§ 36b odst. 1 a contrario, opačně J.
30
Teryngel ), která slouží k dodržení principu spravedlivého procesu a eliminaci možného zneužití
institutu dohody o vině a trestu. Pokud obviněný neměl obhájce při sjednávání dohody o vině a
trestu, jde o závažné procesní pochybení, které je důvodem pro odmítnutí návrhu na schválení
dohody o vině a trestu (§ 314p odst. 3 písm. f) TŘ).
K zajištění práva na spravedlivý proces v rámci srovnávání dohody o vině a trestu pak
slouží také povinné schvalování dohody o vině a trestu ve veřejném zasedání soudem, v rámci
kterého se musí soud dotazovat obviněného na okolnosti uzavření dohody o vině a trestu a
31
zjišťovat, nakolik tomuto řešení a jeho důsledkům obviněný rozumí.
Někteří autoři jsou toho názoru, že přestože zákon (i důvodová zpráva) hovoří jen o
sjednávání dohody o vině a trestu, nemá tím na mysli omezení nutné obhajoby jen na vlastní
sjednávání dohody o vině a trestu ve smyslu § 175a TŘ a § 175b TŘ, ale nutná obhajoba trvá i
v řízení před soudem o schválení dohody o vině a trestu podle § 314o až § 314s TŘ, a to zvláště
proto, že v tomto řízení se kladou zásadní otázky obviněnému ve smyslu § 314q odst. 3 TŘ a poté
32
se rozhoduje o návrhu státního zástupce na schválení dohody o vině a trestu (§ 314r TŘ).
Navzdory tomu, že zákon v § 314q odst. 1 TŘ v poslední větě vyžaduje ve veřejném
zasedání konaném o návrhu na schválení dohody o vině a trestu stálou přítomnost jen obviněného
a státního zástupce a nikoliv také obhájce, i zde se nutná obhajoba jeví jako potřebná. Předseda
senátu o době a místě řízení totiž vyrozumí nejen státního zástupce, ale i obhájce, z čehož je dle
autorů komentáře k trestnímu řádu třeba dovozovat, že nutná obhajoba stále trvá, i když se
nevyžaduje stálá přítomnost obhájce ve veřejném zasedání. Nezbytnost trvání nutné obhajoby i ve
fázi jednání před soudem lze dovodit také z toho, že soud může podle § 314r odst. 3 trestního řádu
v případech stanovených v § 314r odst. 2 TŘ namísto vrácení věci do přípravného řízení oznámit
své výhrady státnímu zástupci a obviněnému, kteří mohou navrhnout nové znění dohody o vině a
trestu. I v této fázi řízení se ze strany obviněného předpokládá podání kvalifikovaného návrhu
trestu, ochranného opatření a návrhu na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání
bezdůvodného obohacení, k čemuž je zapotřebí dostatečných právních znalostí v oblasti trestního
33
práva.
Je tedy zapotřebí, aby obviněný měl při rozhodování o schválení dohody o vině a trestu
v řízení před soudem vždy obhájce a tento obhájce byl také po celou dobu veřejného zasedání
přítomen, neboť by byl zcela popřen smysl nutné obhajoby, pokud by sice obviněný v tomto řízení
musel mít obhájce, ale nevyžadovala by se jeho účast při jednom ze dvou nejzávažnějších úkonů,
k nimž v dohadovacím řízení dochází, a to sice vedle účasti na sjednávání dohody o vině a trestu
také při veřejném zasedání o návrhu na schválení takové dohody. Taková právní pomoc je pak
34
nezbytná i v případném řízení o řádných opravných prostředcích.
Objevují se však také opačné názory, dle kterých z dikce znění ustanovení § 36 odst. 1
písm. d) trestního řádu vyplývá, že se jedná pouze o sjednávání dohody o vině a trestu, a tedy
35
pouze o jeden úkon, a to jednání se státním zástupcem. Názor, že povinné zastoupení obhájcem
je nutné jen při sjednávání dohody o vině a trestu v předsoudním stádiu řízení před státním
zástupcem, ale nikoliv již při řízení o jejím schvalování v řízení před soudem, sdílí také J. Jelínek,
29
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který však takovou úpravu nepovažuje za správnou a navrhuje nutnou obhajobu obviněného
36
zakotvit i do řízení před soudem, pokud schvaluje dohodu o vině a trestu. Obdobně P. Vantuch
uvádí, že z dikce ustanovení § 314q odst. 1 trestního řádu vyplývá, že účast obhájce u veřejného
zasedání konaného o návrhu na schválení na dohody o vině a trestu povinná není, když tento je
pouze vyrozumíván, a navrhuje, aby povinnost přítomnosti obhájce při veřejném zasedání o návrhu
37
na schválení dohody o vině a trestu byla v zákoně jednoznačně stanovena.
Lze ovšem zaznamenat také názory, podle kterých není nutná obhajoba pro uzavírání
dohody o vině a trestu podstatnou podmínkou. Podle J. Řeháčka bude k sjednávání dohody o vině
a trestu docházet ve věcech, které budou po skutkové stránce zřejmé a obviněný se navíc po
zahájení trestního stíhání nebo po sdělení podezření ke svému jednání přizná. Z toho dovozuje, že
obhájce tak ve skutečnosti nebude přítomen žádné dohodě o vině, ale pouze jednání o trestu a má
tak za to, že možnosti obhajoby budou při sjednávání dohody o vině a trestu pouze velmi omezené,
přičemž obviněnému, který nemá nárok na bezplatnou obhajobu, vznikne povinnost k náhradě
odměny a hotových výdajů uhrazených ustanovenému obhájci státem. Na základě těchto
argumentů není podle J. Řeháčka žádný důvod neumožnit obviněnému, který má zájem o sjednání
38
dohody o vině a trestu, se obhájce vzdát. Obdobně M. Basík upozorňuje, že nebude-li ve věci dán
jiný důvod nutné obhajoby, bude náklady spojené s ustanovením obhájce pro účely sjednání
dohody o vině a trestu hradit státní zastupitelství ze svého rozpočtu a v bagatelních případech tak
bude sjednávání dohody o vině a trestu příliš nákladné, což povede k tomu, že v případech
39
nejrozšířenější „drobné“ kriminality nebude dohoda o vině a trestu využívána.
5

ZÁVĚREM
Závěrem lze shrnout, že zatímco česká odborná veřejnost se staví k zavedení podmínky
nutné obhajoby v zásadě velmi kladně a vnímá tuto podmínku jako potřebnou pro co možná
nejméně problematické využívání institutu dohody o vině a trestu, slovenská odborná veřejnost
(alespoň v dostupných zdrojích) absenci této podmínky v zásadě nevnímá negativně. V ideálním
případě by podmínka nutné obhajoby v českém prostředí měla kromě zajištění hladkého průběhu
řízení také eliminovat případné stížnosti obviněných stran jejich nepochopení důsledků uzavření
dohody o vině a trestu a tvrzení, že byli k uzavření dohody donuceni pod nátlakem orgánů činných
v trestním řízení. Povinné zastoupení obhájcem by mělo přispět k tomu, že relevance námitek
tohoto druhu bude oslabena.
Zajímavé bude také sledovat, jakým způsobem se zavedení podmínky nutné obhajoby
promítne do množství případů, které budou tímto způsobem vyřízeny, kdy lze patrně očekávat, že
množství případů, na které bude dohoda o vině a trestu aplikována v České republice, bude ve
srovnání s častým využíváním tohoto institutu na Slovensku nižší, kromě jiného možná také právě
z důvodu zavedení podmínky nutné obhajoby.
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INŠTITÚT AGENTA
Tomáš Mikuláš
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá právnym vymedzením inštitútu agenta a názormi odborníkov na
zákonnosť použitia agenta provokatéra v podmienkach Slovenskej republiky s poukazom na čl. 6
ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd.
Kľúčové slová: agent, agent provokatér, policajná provokácia
Abstract: The article deals about legal definition of undercover agent and opinions of an experts on
legitimacy of use agent provocateur in Condition of the Slovak republic with reference on article 6
section 1 of European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
Key words: agent, agent provocateur, police provocation
1

ÚVOD
O inštitúte agenta osobitne jeho iniciatívnej verzie označovanej ako agent provokatér možno
povedať, že od jeho zavedenia do právneho poriadku Slovenskej republiky bezpochybne patrí
k najdiskutovanejším prostriedkom využívaným v procese objasňovania trestných činov korupcie
verejných činiteľov. Napriek jeho rozporuplnosti a veľkému počtu odporcom z radu odbornej
verejnosti a neustálej snahe o zrušenie je stále zavedený v právnom poriadku Slovenskej republiky,
hoci sa neuplatňuje. Či tento inštitút má svoj význam v procese odhaľovania, zisťovania
a usvedčovania páchateľov korupčných trestných činov a za akých okolnosti s ním možno súhlasiť
je ústrednom témou tohto príspevku.
2

PRÁVNY RÁMEC POUŽITIA AGENTA
Inštitút agenta bol do slovenského právneho poriadku zaradený zákonom č. 301/2005 Z. z.
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“) a § 117 Trestného
poriadku sú upravené podmienky za, ktorých môže byť tento inštitút aplikovaný v jednotlivých
trestných konaniach. § 117 Trestného poriadku:
(1)
Na odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov zločinov, korupcie, trestného činu
zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti
možno použiť agenta. Jeho použite je prípustné len vtedy, ak odhaľovanie, zisťovanie
a usvedčovanie páchateľov uvedených trestných činov či bolo iným spôsobom podstatne sťažené
a získané poznatky odôvodňujú podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo má byť spáchaný
taký trestný čin.
(2)
Konanie agenta musí byť v súlade s účelom tohto zákona a musí byť úmerné protiprávnosti
konania, na odhaľovaní a zisťovaní alebo usvedčovaní ktorého sa zúčastňuje. Agent nesmie
iniciatívne navádzať na spáchanie trestného činu, to neplatí, ak ide o korupciu verejného činiteľa
alebo zahraničného verejného činiteľa a zistené skutočnosti nasvedčujú, že páchateľ by spáchal
taký trestný čin aj vtedy, ak by príkaz na použitie agenta nebol vydaný.
(3)
Agent koná pod dočasnou alebo trvalou legendou alebo bez legendy. Legenda súhrn krycích
údajov o osobe agenta najmä o jeho totožnosti, rodinnom stave, vzdelaní a zamestnaní.
(4)
Ak je to na vytvorenie alebo zachovanie legendy nevyhnutné, možno za podmienok
uvedených v osobitnom zákone vydať, vyhotoviť a používať krycie doklady.
(5)
Príkaz na použitie agenta vydáva predseda senátu, pred začatím trestného stíhania alebo
v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora, ktorý musí byť odôvodnený
aj skutkovými okolnosťami.
(6)
Ak ide o vec, ktorá nestrpí odklad, môže prokurátor ak použitie agenta nie je spojené so
vstupom do obydlia iného, príkaz uvedený v ods. 5 vydať pred začatím trestného stíhania alebo
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v prípravnom konaní predbežne aj ústne. Taký príkaz však v písomnej podobe musí najneskôr do
72 hodín od vydania príkazu potvrdiť sudca pre prípravné konanie, inak stráca platnosť. To neplatí
pre postup podľa ods. 2, keď príkaz na použitie agenta môže vydať len sudca pre prípravné
konanie.
(7)
Príkaz podľa ods. 5 a 6 musí byť písomný a musí byť v ňom určený čas, počas, ktorého bude
použitý agent. Čas použitia agenta nesmie trvať dlhšie ako šesť mesiacov. Tento čas môže
predseda senátu a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie predĺžiť
vždy o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane.
(8)
Písomnosti týkajúce sa použitia agenta sa do spisu založia len vtedy, ak prokurátor
v obžalobe navrhne vykonanie dôkazu skutočnosťami zistenými agentom.
(9)
Agent môže pri použití svojej legendy so súhlasom oprávnenej osoby vstúpiť do obydlia.
Taký súhlas sa však nesmie získať na základe prestieraného práva vstupu.
(10) Práva totožnosť agenta vystupujúceho pod legendou musí byť aj po skončení jeho použitia
utajená. Prokurátorovi alebo sudcovi pre prípravné konanie, ktorí sú príslušní rozhodovať podľa ods.
5 a 6 ako aj predsedovi senátu v konaní pre súdom musí sa na ich žiadosť oznámiť pravá totožnosť
agenta.
(11) O skutočnostiach dôležitých pre trestné konanie môže agenta v prípravnom konaní vypočuť
prokurátor pri primeranom použití ustanovenia § 134 ods. 1 tak, aby jeho totožnosť nemohla byť
odhalená, agent môže byť výnimočne vypočúvaný na súde iba pri primeranom použití ustanovení §
134 ods. 1, § 136 a § 262 aby jeho totožnosť nemohla byť odhalená. Na súdne konanie sa agent
predvoláva Prezídia policajného zboru. Doručenie predvolania agentovi zabezpečí príslušník
Policajného zboru poverený prezidentom Policajného zboru. Ak je agentom iná osoba ako príslušník
Policajného zboru alebo príslušník polície iného štátu a súhlasí s tým, aby bola jeho totožnosť
odhalená použijú sa na ďalšie konanie ustanovenia § 127 až 134 o svedkovi.
(12) Skutočnosti týkajúce sa trestných činov nesúvisiacich s vecou, v ktorej bol agent použitý,
môžu sa v inom konaní použiť ako dôkaz iba vtedy, ak ide o zločin, korupciu, trestný čin zneužívania
právomoci verejného činiteľa alebo trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.
(13)
Pri postupe podľa ods. 1 možno použiť informačno – technické prostriedky. Pritom sa
primerane postupuje podľa ods. 8.
(14) Agent môže plniť svoje úlohy i na území iného štátu. O jeho vyslaní do zahraničia po
predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov štátu, na ktorého území má pôsobí, a na základe
príkazu podľa ods. 5 rozhoduje prezident Policajného zboru, ak medzinárodná zmluva neustanovuje
iný postup. Rovnako sa postupuje ak má na území Slovenskej republiky pôsobiť ako agent
príslušník iného štátu.
Podľa § 10 ods. 20 Trestného poriadku “agent je príslušník Policajného zboru alebo
príslušník polície iného štátu, ktorý na základe príkazu prokurátora alebo súdu prispieva
k odhaľovaniu, zisťovaniu a usvedčovaniu páchateľov zločinu, trestných činov uvedených v treťom
diele ôsmej hlavy osobitnej časti podľa Trestného zákona, trestné činu zneužívania právomoci
verejného činiteľa a trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Pri odhaľovaní, zisťovaní
a usvedčovaní páchateľov trestného činu korupcie môže byť agentom aj iná osoba ako príslušník
Policajného zboru ustanovená prokurátorom na návrh policajta alebo príslušníka Policajného zboru
povereného ministrom vnútra Slovenskej republiky.“
V zákone č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len Trestný
zákon) vo všeobecnej časti, druhom diely s názvom základy trestnej zodpovednosti, v štvrtom
oddiely okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu v jeho § 30 ods. 1 s názvom plnenie úlohy agenta
uvedené „čin inak trestný nie je trestný činom, ak ním agent ustanovený podľa osobitného predpisu
pri odhaľovaní trestného činu a pri zisťovaní jeho páchateľa ohrozí alebo poruší záujem chránený
týmto zákonom len preto, že bol k tomu donútený zločineckou skupinou alebo teroristickou
skupinou, v ktorej pôsobí , alebo ak pácha taký čin v dôvodnej obave o život alebo zdravie svoje
alebo blízkej osoby. Podľa ods. 2 uvedeného ustanovenia, ustanovenie ods. 1 neplatí , ak agent
spácha trestný čin úkladnej vraždy podľa § 144, vraždy podľa § 145, znásilnenia podľa § 199,
sexuálneho násilia podľa § 200, sexuálneho zneužívania podľa § 201, všeobecného ohrozenia
podľa § 284 ods. 2 až 4, ohrozenia bezpečnosti vzdušného dopravného prostriedku a lode podľa §
291, zavlečenie vzdušného dopravného prostriedku do cudziny podľa § 293, vlastizrady podľa §
311, úkladov proti Slovenskej republike, podľa § 312, teroru podľa §313, §314, záškodníctva podľa
§ 315, § 316, sabotáže podľa § 317, vyzvedačstva podľa § 318, genocídia podľa § 418, terorizmu
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a niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419 alebo neľudskosti podľa § 425 alebo ak činom
uvedeným v ods. 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť. Podľa ods. 3 čin inak trestný uvedený
v § 332 až 335 a v § 336 ods. 2 spáchaný na účely odhalenia trestného činu alebo zistenia
páchateľa trestného činu podľa § 326, §328 až 331 alebo § 336 ods. 1 spôsobený ustanoveným
v Trestnom poriadku nie je trestným činom“.
Z ustanovení § 117 Trestného poriadku vyplýva , že rozoznávame dva druhy agenta. Prvý je
uvedený v § 117 ods. 1 Trestného poriadku nazývaný agent kontrolór a druhý je uvedený v § 117
ods. 2 Trestného poriadku nazývaný ako agent provokatér. Rozdiel medzi agentom provokatérom
a agentom kontrolórom spočíva v tom, že agenta provokatéra možno použiť len v prípadoch
korupcie verejného činiteľa alebo zahraničného činiteľa, ak zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že
páchateľ by spáchal taký trestný čin aj vtedy, ak by príkaz na použitie agenta nebol vydaný a taktiež
v tom, že príkaz na jeho použitie pre začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní môže vydať
len sudca pre prípravné konanie, kým príkaz na použitie agenta kontrolóra môže v odôvodnených
prípadoch pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní vydať aj prokurátor predbežné
ústne. V Slovenskom právnom poriadku je agent charakterizovaný ako prostriedok operatívno –
pátracej činnosti. Z dôkazného hľadiska, agent nemá procesné postavenie svedka. Ide o subjekt
trestného konania podľa § 10 ods. 11 Trestného poriadku majúci vzhľadom na zákonom určený
rozsah použitia osobitný charakter a procesné postavenie. Výsluch osoby ustanovenej za agenta
prokurátorom na návrh policajta alebo príslušníka PZ povereného ministrom vnútra, ktorá súhlasila
s odhalením svojej totožnosti vykoná prokurátor v prípravnom konaní spôsobom upraveným pre
výsluch svedka ( uvedené sa uplatňuje v trestných veciach korupcie).
Inštitút agenta provokatéra je jedným z najkontroverznejších právnych prostriedkov, ktoré sú
využívané pri dokazovaní trestných činov korupcie. Odborná verejnosť na celom svete, až na
nepatrné výnimky k nemu zaujíma odmietavé stanovisko. V právnom poriadku Slovenskej republiky
je aj napriek prevažnému odmietavému stanovisku realitou. V uvedenom príspevku sú
demonštrované rozdielne názory odbornej verejnosti na prípustnosť použitia agenta provokatéra.
Zákonné hranice ustanovené pre použitie policajného agenta tak, aby bola splnená požiadavka
práva na spravodlivý proces, upravuje čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných
slobôd. Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva súd nevylučuje použitie tajného agenta,
ale jeho intervencia musí byť vymedzená a sprevádzaná určitými zárukami. Všeobecná požiadavka
spravodlivosti uvedená v čl. 6 Dohovoru sa vzťahuje na konanie o každom trestnom čine, od toho
najjednoduchšieho až po ten najzložitejší . Verejný záujem nemôže odôvodniť použitie dôkazov
získaných policajnou provokáciou ( Case Teixeira de Castro v. Portugal, 1998, § 34-36. Podobný
názor súd zaujal aj v neskoršom stanovisku ( Case of Edwards and Lewis v the United Kingdom,
2003, § 43).
3

PRÁVNE NÁZORY ODBORNÍKOV NA AGENTA PROVOKATÉRA
J. Herceg vo svojom článku poukazuje na rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva
(Ramanauskas v Litva) v ktorom súd stanovil, že o „nezákonnej policajnej provokácii možno hovoriť
vtedy, ak sa policajti neobmedzia len na vyšetrovanie trestnej činnosti pasívnym spôsobom, ale
uplatňujú takú formu vplyvu na jednotlivca, aby podnietili spáchanie trestného činu, ktorý by inak
nebol spáchaný a to za tým účelom aby bol odhalený trestný čin. J. Herceg taktiež analyzuje aj
slovenskú právnu úpravu a ustanovenie o riadnej policajnej provokácii ( § 117 ods. 2 Trestného
poriadku) považuje za kontroverzné. Rovnako namieta, že sa trestná zodpovednosť posúva do
štádia, ktoré nie je navonok prejaveným trestným činom, ale len vnútorným duševným stavom, ktorý
však umelo, za použitia určitých operatívnych metód, objektivizuje. Uvádza, že ide o akési štádium
predprípravy, ktoré nie je tresne postihnuteľné a pripomína zásadu, že samotný úmysel spáchať
1
trestný čin sa netrestá (cogitationis poenam nemo patitur).“
J. Nejedlý, ktorý zákaz policajnej provokácie demonštruje na viacerých rozhodnutiach
Európskeho súdu pre ľudské práva a Ústavného súdu pre ľudské práva, pričom uvádza, že „zákaz
policajnej provokácie sa týka výhradne provokácie organizovanej štátom t.j. provokáciou policajtov,
štátnych agentov, či osôb spolupracujúcich s políciou. Súkromná provokácia, ku ktorej nedochádza
na pokyn, či pod kontrolou polície, však zakázaná nie je. J. Nejedlý tu poukazuje na rozhodnutie vo
1

HERCEG, J.: Systém řízení provokace v boji proti korupcii a principy právniho státu. In: Bulletin
advokacie, 2011, č. 4
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veci Shannom proti Spojenému Kráľovstvu, kde sa novinár vydával, za šejka a požiadal známeho
britského herca, aby mu zaobstaral drogy, pričom súd v tom nevidel problém čo možno považovať
za prekvapujúce. Ale taktiež J. Nejedlý poukazuje na to, že v prípade, že by sa štát uchýlil k tomu,
že by zákaz policajnej provokácie obchádzal tým, že by provokovanie ponechal na médiá, a potom
by čerpal z takýchto dôkazov, ktoré nadobudli médiá, tak by sa článok 6 ods. 1 Dohovoru celkom
určite dostal do hry. J. Nejedlý ďalej poukazuje na to, že zákaz provokácie v judikatúre sa vzťahuje
len na trestné veci, avšak bolo by omylom sa domnievať, že mimo rámec trestného konania by bola
provokácia dovolená ako tzv. test integrity u štátnych úradníkov a skutky by neboli postihované
trestnoprávne, ale napríklad sankciou by bolo prepustenie z práce, zbavenie funkcie a podobne, je
možné, že by závažnosť sankcie spôsobila aplikovateľnosť článku 6 ods. 1 Dohovoru aj na takéto
2
prípady.“
Podľa prof. J. Ivora je „ kritickým miestom právnej úpravy agenta provokatéra jednoznačne
termín dôvodného predpokladu spáchania trestného činu. Naplnenie obsahu tohto termínu
nevysvetľuje bližšie ani zákona ani dôvodová správa. V tejto súvislosti by snáď pre naplnenie
zákonnej podmienky postačovala aj znížená odolnosť konkrétnej osoby voči korupčnému konaniu“.
3
A preto možno na tomto mieste očakávať nasledovné otázky : Ako zistíme, že by sa osoba takejto
činnosti dopustila aj bez nasadenia agenta? Je vôbec možné resp. správne osobu perzekvovať len
na základe jej úmyslu spáchať trestný čin ako je tomu v americkom právnom systéme. Americká
spravodlivosť, ako o nej hovorí J. Fenyk: „ takto niekedy posúva začiatok trestnej zodpovednosti do
štádia, keď nie je navonok prejaveným trestným činom, ale ešte len vnútorným stavom, ktorý však
umelo neskôr objektivizuje. Vzniká tak akési štádium predprípravy trestného činu, ktoré nie je
4
v našom trestnom práve za štádium považované.“
V zmysle Slovenskej právnej úpravy môže agent iniciatívne navádzať iného (len verejného
činiteľa resp. zahraničného verejného činiteľa) na spáchanie trestného korupcie, za podmienky, že
zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že by páchateľ taký trestný čin spáchal aj vtedy, ak by príkaz
na použitie agenta nebol vydaný. Z právneho hľadiska sa občanovi ešte definitívne nepreukázalo,
že nie je riadny, dobrý, spravodlivý, napriek tomu sa v okamihu použitia aktívnej provokácie tak
naňho už prihliada. Uvedené je tak trocha v rozpore so zásadou prezumpcie neviny podľa, ktorej sa
občan považuje za riadneho, dobrého a spravodlivého občana až do okamihu , kým sa nepreukáže
opak.
M. Tóthová vo svojom článku uvádza, že podstata agenta provokatéra spočíva „v aktívnej
a iniciatívnej činnosti, ktorá však nesmeruje k provokácii trestnej činnosti tam, kde predtým
neexistovala, ale len k aktívnej a iniciatívnej činnosti smerujúcej k odhaleniu a získaniu dôkazov
o trestnej činnosti. Agent neprovokuje samotnú trestnú činnosť, ale ju len odhaľuje a umožňuje o nej
získať dôkazy. Autorka ďalej v článku poukazuje na ustanovenie § 117 ods. 2 Trestného poriadku,
podľa ktorého môže agent provokatér navádzať na spáchanie trestného činu len za podmienky, že
zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že páchateľ by takýto trestný čin spáchal aj bez toho aby bol
vydaný príkaz na použitie agenta. Toto podozrenie má vychádzať z operatívnych informácii, ktoré
5
musia byť dôsledne preverené z hľadiska hodnovernosti, analyzované a interpretované.“
V rozsudku najvyššieho súdu Slovenskej republiky je uvedené, že za exces z hraníc a pravidiel,
v ktorých sa trestné konania realizuje, možno považovať situáciu, keď „orgán činný v trestnom
konaní, iniciatívne a vlastnou aktivitou vytvorí podmienky a navodí situáciu so zjavnou snahou, aby
bol trestný čin spáchaný, rozšírený jeho rozsah, resp. aby bol dokonaný. V dôsledku toho sú dôkazy
6
takýmto spôsobom získané od počiatku nezákonné a v trestnom konaní nepoužiteľné.“
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řádu. In: Tresněprávni revue, 2010, č. 6, s. 178-181.
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4

ZÁVER
Podľa mojich skúsenosti s touto problematikou sa prikláňam k názoru, že ustanovenie podľa
§ 117 ods. 2 Trestného poriadku o agentovi provokatérovi by malo byť v Trestnom poriadku
zachované a to hlavne z toho dôvodu, že je to v niektorých prípadoch jediným možným
prostriedkom ako odhaliť korupčné trestné činy verejných činiteľov resp. zahraničných verejných
činiteľov, ktoré používajú špeciálny právny status výkonu funkcie povolania alebo zamestnania, a
ktoré sú najlatentnejšie trestné činy . Ďalej by som, ale uvítal aby bolo zákonodarcom bližšie
vyšpecifikované ustanovenie § 117 ods. 2 Trestného poriadku so znením „zistené skutočnosti
nasvedčujú tomu, že páchateľ by spáchal taký trestný čin aj vtedy, ak by príkaz na použitie agenta
nebol daný“ t.j. aby bolo priamo v zákone uvedené aké to majú byť skutočnosti a akým spôsobom
sa majú získavať aby nevznikali žiadne rozpory medzi vyšetrovateľmi, prokurátormi a sudcami pri
výklade takéhoto ustanovenia a ešte jedna požiadavka na zákonodarcu, aby bola jednoznačne
definovaná prípustná miera provokácie. Vzhľadom na vyššie uvedené nedostatky aj negatívne
rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o prípustnosti dôkazu získaného postupom
podľa § 117 ods. 2 sme sa v súčasnej dobe v Slovenskej republike dostali do situácie, kedy sa
vyšetrovatelia Policajného zboru spolu s prokurátormi boja v jednotlivých prípadoch korupcie
verejných činiteľov a zahraničných verejných činiteľov použiť inštitút agenta provokatéra a utiekajú
sa k použitiu len agenta kontrolóra aby im tieto veci nakoniec neskončili odmietnutím podanej
obžaloby zo strany súdu z dôvodu nezákonne získaných dôkazov, a preto sa obávam, že sa pomaly
dostávame do situácie kedy agenta provokatéra síce mále ustanoveného v Trestnom poriadku
a všade v médiách sa proklamuje ako tvrdo sa na Slovensku bojuje s korupciou verejných činiteľov
(zahraničných verejných činiteľov) prostredníctvom agenta provokatéra, ale jeho využitie
v aplikačnej praxi je absolútne nulitné.
K tomu, čo je v uvedenom článku taktiež spomenuté, že súkromná provokácia, ku ktorej
nedochádza na pokyn, či pod kontrolou polície nie je zakázaná čo bolo aj potvrdené rozhodnutím
Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Shannom proti Spojenému kráľovstvu, by som chcel
uviesť, že skôr s týmto postupom nesúhlasím a to hlavne z toho dôvodu, že nikdy sa nevie
objektívne posúdiť čo bolo motívom takejto provokácie a samotný proces zdokumentovania
priebehu provokácie nebýva vo vysokej dôkaznej kvalite. Z uvedeného dôvodu sa prikláňam skôr
k tomu názoru je provokácia by mala byť skôr regulovaná zo strany polície prostredníctvom agenta
provokatéra (profesionála, resp. osoby poučenej) ako je to v súčasnej dobe upravené v § 117 ods.
2 Trestného poriadku.
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PŘÍSTUP APLIKAČNÍ PRAXE KE KONCEPČNÍM VÝCHODISKŮM
ODKLONŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE1
Jan Provazník
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Abstrakt: Odklony v trestním řízení představují procesní alternativu ke „klasickému“ průběhu
trestního řízení. Tomuto závěru je imanentní, že vykazují jisté koncepční zvláštnosti. Dobré
teoretické vymezení odklonů je proto kruciálním předpokladem pro jejich efektivní recepci aplikační
praxí. V následujícím příspěvku se pokusím nejprve formulovat obecnější teoretické úvahy o
odklonech v trestním řízení v České republice, následně přikročím k analýze promínutí těchto
teoretických přístupů do textu zákona, což budu demonstrovat na jednotlivých formách odklonů,
následovat bude analýza uchopení odklonů rozhodovací praxí jak v „nejvyšších patrech“, tak na
úrovni prvního kontaktu.
Kľúčové slová: Odklony v tresním řízení, podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání,
dohoda o vině a trestu
Abstract: Diversions in the criminal procedure present a procedural alternative to „classical“ course
of the criminal procedure. It is immanent to this conclusion, that diversions show certain conceptual
strangeness. Good theoretical specification of diversions is thus an essential prerequisite for their
effective reception by the application practice. In the following contribution I will try to express some
more general theoretical thoughts on diversions in the Czech criminal procedure first, then I will
proceed to analysis of how these theoretical approaches were projected into the text of the statute
with demonstrations on particular forms of diversions and analysis of attitude of the judiciary practice
towards the diversions both on the „top level“ and the level of first contact will follow.
Key words: Diversions in the criminal procedure, conditional discontinuance of the proceedings,
settlement, plea bargain
1

ÚVOD
Odklony v trestním řízení začaly pronikat do právního řádu České republiky postupně
prakticky od počátku její samostatné existence až do současnosti a tento proces vzhledem k
materiálním pramenům trestního práva, vyvolávajícím potřebu změny trestní politiky, jakož i
procesních způsobů vyřízení věci nejen v českém, ale v celoevropském (neřku-li v celosvětovém)
měřítku, s největší pravděpodobností není ukončen. Jelikož modus zavádění odklonů v trestním
řízení nespočíval v jednorázové komplexní novelizaci (což s přihlédnutím ke společenským
2
podmínkám zavedení prvního odklonu v trestním řízení do právního řádu ČR nebylo ani dost dobře
možné, a to vzhledem k nedostatečným zkušenostem s potřebami společenského řízení po
sametové revoluci), ale k jejich průběžné implentaci do právního řádu, nezdařilo se zákonodárci
vytvořit zcela koncepčně i realizačně koherentní jejich systém.
Vzhledem k tomuto faktu, jakož i ke skouposti zákonodárce stran dodatečných informací a
instrukcí v důvodové zprávě k jednotlivým odklonům, tak byl vytvořen předpoklad pro relativně silné
ovlivnění aplikační praxe teorií v přístupu k odklonům a jejich využívání. Tento příspěvek si právě
proto klade za cíl pojednat o vypořádání se s nejasnými koncepčními aspekty odklonů v trestním
řízení aplikační praxí s ohledem na různá jejich východiska, vytvořená trestněprávní naukou.

1

příspěvek vzniknul v rámci projektu výzkumu Masarykovy univerzity MUNI/A/0911/2013 "Odklony v
trestním řízení"
2
jednalo se o podmíněné zastavení trestního stíhání, vložené do českého právního řádu zák. č.
292/1993 Sb. s účinností od 1. ledna 1994

654

2

VYMEZENÍ SMYSLU A ÚLOHY ODKLONŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ
Není účelem tohoto příspěvku podat nenapadnutelnou definici odklonů, proto využívám
skutečnosti, že v odborných diskusích je tento pojem srozumitelný, ač se mohou lišit představy o
některých jeho aspektech i o tom, zda pod něj některý konkrétní institut spadá či nikoliv. Aby bylo
pro účely tohoto příspěvku možno okruh těchto procesních institutů, jež odpovídají pojmu odklon v
trestním řízení vymezit, je třeba zkoumat jeho účel a analyzovat tak, co mají do trestní řízení
3
odklony přinášet, tedy postupovat dle biblické zásady „po ovoci poznáte je“.
Smysl a úlohu odklonů v trestním řízení lze nazírat jak v rovině trestněpolitické, tedy
prizmatem celospolečenským, tak v rovině konkrétních trestních řízení, tedy prizmatem
individuálních zainteresovaných jednotlivců. Prvá rovina vytyčuje odklonům dva základní dílčí cíle 4
zrychlení trestních řízení obecně a jejich zefektivnění. Ve druhé rovině jsou dominantními účely
zabránění stigmatizaci pachatele a v souladu s učením o restorativní justici eventuálně i jeho
5
usmíření s obětí, obzvláště v trestním právu mladistvých. V současnosti se tento přístup ovšem
uplatňuje velmi obdobně i v trestním právu dospělých.
2.1

Zrychlení
Zrychlení má být dosaženo snížením formálních nároků, kladených na průběh trestního
řízení, zejména ve fázi řízení přípravného. To se projevuje zejména v otázce menšího důrazu na
provedení důkladného dokazování, a tedy dle mého názoru i jistým utlumením zásady materiální
pravdy. Odklony tak mají odbřemenit orgány činné v trestním řízení (dále též jen OČTŘ) v určitých
okruzích kriminality, čímž má kromě hospodářské úspory vynaložených prostředků být dosaženo
zejména úspory časové, již lze následně využít při vyšetřování takových případů, které zvýšenou
časovou, odbornou i ekonomickou dotaci vyžadují.
6
Bývá uváděno, že případy, na něž úprava odklonů směřuje, jsou typově méně závažné,
nicméně to by dle mého názoru z množiny odklonů vylučovalo dohodu o vině a trestu, neboť ta je
aplikovatelná ve všech případech s výjimkou zvlášť závažných zločinů, tedy úmyslných trestných
7
činů s dolní trestní sazbou alespoň 10-ti let. Je tedy dle mého přesvědčení sporné, zda tento
procesní institut svou povahou (OČTŘ jej může využít právě tehdy, nepovažuje-li rozsáhlé
dokazování za hodno času a prostředků) zrychlující efekt odklonů nejenže splňuje, ale i rozšiřuje na
typově závažnější trestnou činnost, či naopak zda není právě využitelnost odklonů v méně
závažných případech natolik výrazným jejich markantem, pro který tento institut mezi odklony
připustit nelze. Ačkoliv lze mít důvodné pochybnosti o tom, zda dohoda o vině a trestu vykazuje
charakteristické znaky odklonů v takové míře, aby bylo možné ji za jeden z nich považovat, tyto
pochybnosti nejsou předmětem tohoto příspěvku, proto nechť je pro jeho účely dohoda o vině a
trestu za odklon pro zjednodušení považována.
2.2

Efektivita
Požadavek na efektivitu má být splněn tím, že se OČTŘ dostává možnost i po procesní
stránce (tzn. nejen v mezích individualizace trestu, byla-li konstatována vina) reagovat adekvátněji
na specifickou povahu každého jednotlivého případu, jenž je před ně postaven. Obzvláště zde
nabývá na salienci právě zásadně menší typová závažnost případu coby podmínka pro aplikaci
odklonu. Rovněž většími nároky na participaci obviněného, ev. i poškozeného, má být dosaženo
větší efektivity zvoleného procesního řešení, neboť tato participace bude zásadně napomáhat
vnímání takového řešení jakožto spravedlivého. Je tomu tak proto, že na tvorbě tohoto řešení byly
dotčené osoby (zejm. pachatel) osobně zaangažovány, čímž jim byl poskytnut jistý prostor pro
otištění jejich vůlí a materializaci jejich představ. To se projevu např. u narovnání, které je založeno
3

„A tak tedy po ovocích jejich poznáte je“ Matouš, 7:20. Bible Svatá aneb všecka svatá písma
Starého i Nového zákona podle posledního vydání kralického z roku 1613
4
ŠÁMAL, P., MUSIL, J., KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní, s. 729
5
PÚRY, F. in CÍSAŘOVÁ, D. FENYK, J. GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní, s. 67 , pojem
oběti vykládám zde úzce ve smyslu osoby, která se stala buď sama přímo předmětem útoku, či byla
nositelem zájmu chráněného trestním zákonem, který se stal tímto předmětem
6
ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád : Komentář, obecný komentář k § 307 tr. řádu
7
dle ust. § 14 odst. 3 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„trestní zákoník“)
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8

na dohodě mezi obviněným a poškozeným. To je výrazný posun oproti klasickému „plnorodému“
trestnímu řízení, v němž velmi často subjektivně obviněný nabývají dojmu, že jsou plně v moci
OČTŘ, a proto se a priori cítí (byť již zcela nedůvodně, byť s oporou v chování OČTŘ během řízení)
obětí justiční svévole, a odsuzující rozsudek proto niterně odmítají jako výsledek nespravedlivého
řízení, a tedy závěr chybný, ať už vinni skutečně byli či nikoliv.
2.3

Zabránění stigmatizace
9
Zabránění stigmatizace pachatele je docíleno jeho vyhnutím se konstatování viny soudem ,
což má dle mého názoru za účel vytvoření lepších podmínek pro pachatelovu resocializaci jednak
zachováním si právní bezúhonnosti při splnění všech podmínek, jednak i v rovině morální absencí
morálního odsudku, již lze považovat i za signál, že navzdory svému trestnému jednání zůstává
pachatel stále členem společnosti. Domnívám se, že velmi pravděpodobně většina obviněných,
jejichž trestní věc je zakončena odklonem, nedospěje k verbalizaci této úvahy, nicméně přesto jsem
přesvědčen, že na druhou stranu mnoho z těchto obviněných instinktivně dojde k závěru, že sami
pro sebe ani pro své okolí nejsou „zločinci“. Jsem názoru, že to je dáno zejména tím, že zatímco
společnost tradičně spojuje s odsuzujícím rozsudkem negativní hodnocení pachatele, její znalost,
pochopení i morální hodnocení procesních způsobů zakončení věci se velmi liší a není zdaleka tak
jednoznačná (může oscilovat kdekoliv mezi polohami „trestní věc vyšuměla do ztracena, ale určitě je
vinen, protože jinak by jej nestíhali“ a „nic neprovedl, vždyť to ten soud shodil ze stolu/ vždyť ho ani
nepostavili před soud“).
Snížení či dokonce vyloučení stigmatizace není jen beneficiem pro konkrétního pachatele,
ale má i svůj celospolečenský význam - „nestigmatizovaný“ pachatel má vyšší pravděpodobnost
udržet si zaměstnání a je tak chráněn před existenční trestnou činností a doprovodnými sociálně
patologickými jevy. Na tomto místě je třeba upozornit, že dohoda o vině a trestu do tohoto profilu
10
nespadá, neboť tato je schválována ve formě odsuzujícího rozsudku.
2.4

Usmíření oběti s pachatelem
Usmíření oběti s pachatelem lze vnímat jako projev požadavku na efektivitu i jako další
rozměr trestního řízení, zaměřující se na nápravu vztahu mezi pachatelem a obětí, který přesahuje
jeho tradiční cíle (represe, prevence) a obohacuje je i o spíše psychologickou či sociální náplň
11
(ukončení sociálního konfliktu a odstranění napětí mezi jeho účastníky). Tato pojetí nestojí nutně
ve vzájemné kontradikci, naopak mezi nimi lze spatřovat synergický efekt. Jestliže se do výsledku
řízení promítne smírčí interakce obviněného s poškozeným, vedoucí k uvědomění si všech
relevantních dopadů spáchaného trestné činu oběma těmito stranami, a jejich kritickou recepcí,
zvyšuje se pravděpodobnost, že výsledek bude oběma těmito stranami vnímán jako spravedlivý,
odpovídající situaci a přiměřený, snižuje se tak pravděpodobnost, že jedna z těchto stran bude
výsledek byť parciálně vnímat za nedostatečný či naopak přehnaný (např. co do výše finanční
kompenzace či rozsahu povinností, k nimž bude obviněný zavázán).
Požadavek na usmíření pachatele s obětí se s požadavkem na efektivitu může ovšem
dostat do vzájemného napětí tam, kde oběť odmítá aktivní participaci a její subjektivní představy o
spravedlivém výsledku trestního řízení proti pachateli, jenž jí způsobil újmu, jsou oproti objektivním
kriteriím nereálně nadsazené. V těch situacích bude zpravidla (ale ne bezvýjimečně) zmíněný
požadavek na usmíření v rozporu i s požadavkem na vyhnutí se stigmatizaci pachatele, kdy oběť
naopak bude po takového stigmatizaci bažit. Stigmatizace ovšem nemusí být jádrem sporu, neboť
tento se může (a jak bude uvedeno níže, skutečně se tak děje) vyčerpávat pouze rozdílnou
odpovědí na otázku materiální reparace či kompenzace následků trestné činnosti pachatele oběti.
2.5

Dílčí závěr
Z dosud uvedeného vyplývá, že odklony mají pomáhat při naplňování celé řady cílů, které se
mohou vzájemně podporovat, ale mohou si i odporovat. Vzhledem k této rozmanitosti cílů odklonů
je pouze logické, že neexistuje jeden odklon, jenž v sobě inherentně obsahoval mechanismy k
8

ŠČERBA, F. in: JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní, s. 721
ibidem, s. 706
10
§ 314r odst. 4 tr. řádu
11
ŠÁMAL, P., MUSIL, J., KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní, s. 729
9
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naplnění všech cílů, ale že existuje vícero takových procesních institutů, jejichž účelem je naplnění
toho kterého cíle v různé míře či v nich některé z nich zcela či alespoň téměř chybí.
Vzhledem k naznačeným východiskům a abychom se vyhnuli náročným úvahám,
vymykajícím se zaměření tohoto článku, nechť jsou na následujících řádcích za odklony v trestním
řízení považovány následující instituty českého trestního řádu 1) podmíněné zastavení trestního
12
stíhání, resp. podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, jež je jeho obdobou pro zkrácené
13
14
přípravné řízení, 2) narovnání, 3) odstoupení od trestního stíhání, jež je specifickým odklonem v
15
trestním právu procesním mladistvých a 4) s jistými výhradami, uvedenými výše, i dohoda o vině a
16
17
trestu. Naopak za odklon nepovažuji trestní příkaz či jiné prostředky omezující se na zrychlení
řízení.
3

LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ ODKLONŮ:
Přistupme nyní k analýze toho, jak shora uvedené úvahy a koncepční východiska
trestněprávní teorie promítl český zákonodárce do textu trestního řádu. Zakotvení odklonů v
právním řádu a zejména zákonné podmínky jejich uplatnění lze pro přehlednost rozdělit na obecné
(všem společné) a speciální. Těmi prvými jsou: 1) omezení odklonů pouze na určitou skupinu
trestných činů, 2) obviněný svůj čin kriticky reflektoval předepsanou formou, 3) obviněný vyvinul
kvalifikovanou snahu po materiální reparaci následků svého činu, 4) obviněný s užitím odklonu
souhlasil, 5) odklon coby způsob řešení věci postačuje. Speciální podmínky zahrnují: 1) souhlas
18
poškozeného, 2) složení určité částky na pomoc obětem trestné činnosti, 3) zatížení obviněného
omezujícími povinnostmi.
3.1

Ad 1) Omezení odklonů pouze na určitou skupinu trestných činů.
Tato podmínka se pro jednotlivé procesní instituty liší. Podmíněné zastavení trestního
19
20
21
stíhání a narovnání lze aplikovat toliko u přečinů. Obdobnou podmínku pro odstoupení od
trestního stíhání v případě mladistvých nelze fixovat na přečiny, neboť trestný čin mladistvého je
22
jednotný, vnitřně nedělitelný pojem, nazývaný provinění. Zákonodárce tak podmínil aplikovatelnost
odstoupení od trestního stíhání tím, že trestní zákoník hrozí za spáchané provinění trestem odnětí
23
nejvýše v délce tří let. Dohoda o vině a trestu, jak bylo uvedeno výše, nepřipadá v úvahu u zvlášť
závažných zločinů, jinak je možno ji použít bez omezení (např. co do charakteru trestné činnosti či
objektu, proti němuž trestný čin směřoval).
V této podmínce se proto nejlépe zrcadlí nižší typová závažnost trestných činů, u nichž je
možno odklony aplikovat. Nejpříznivější pro pachatele je nepochybně odstoupení od trestního
stíhaní, a proto je tato podmínka u něj přísnější. Nic samozřejmě nebrání OČTŘ, aby v případě
mladistvého, spáchavšího provinění, na něž trestní zákoník stanoví trest vyšší, než tři léta, ale
12

dle ust. § 307 a násl. zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen
„tr. řádu“)
13
dle ust. § 179g a násl. tr. řádu, v tomto příspěvku nebudu tento institut pro stručnost dále
zmiňovat, neboť úvahy o podmíněném zatavení trestního stíhání se zde uplatní obdobně - k tomu
viz např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. září 2012, sp. zn. 5 Tdo 859/2012
14
dle ust. § 309 a násl. tr. řádu
15
dle ust. § 71 a násl. zák. č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění
pozdějších předpisů (dále též jen „ZSM“)
16
dle ust. § 175a a násl. tr. řádu, resp. dle ust. § 314o a násl. tr. rádu
17
dle ust. § 314e a násl. tr. řádu
18
tedy ne každé oběti ve výše uvedeném vymezení, ale pouze takové oběti, která splňuje
požadavky trestního řádu pro přiznání statusu poškozeného
19
ust. § 307 odst. 1 tr. řádu
20
ust. § 309 odst. 1 tr. řádu
21
všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné, jejichž horní sazba nepřevyšuje 5 let, viz ust. § 14
odst. 2 trestního zákoníku
22
VÁLKOVÁ, H. in KRATOCHVÍL, V. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná
část, s. 566
23
ust. § 70 odst. 1 ZSM
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zároveň by se trestním právu dospělých stále jednalo o přečin, přistoupil k uplatnění podmíněného
zastavení trestního stíhání. Naopak, jak zmíněno výše, dohoda o vině a trestu má co do omezení
dle závažnosti trestných činů, u nichž připadá v úvahu, mnohem širší možnost uplatnění. Proto po
mém soudu nezapadá do konceptu odklonů coby způsobu řešení privilegované, bagatelní trestné
činnosti, páchané snadno resocializovatelnými pachateli.
3.2

Ad 2) Kritická reflexe trestného činu obviněným v předepsané formě
Odklony v českém pojetí vyžadují, aby obviněný v určitém rozsahu deklaroval své angažmá
v jím spáchané trestné činnosti. Tato podmínka je v českých poměrech velmi kontroverzní, a to ne
snad co do svého koncepčního či dokonce filosofického zdůvodnění, nýbrž co do konkrétního jejího
zapracování do právního řádu u jednotlivých odklonů. Rozsah i povaha této deklarace se totiž u
24
jednotlivých odklonů liší. U podmíněného zastavení trestního stíhání se vyžaduje plné doznání , u
narovnání prohlášení, že obviněný spáchal skutek, pro nějž je stíhán, a nejsou pochybnosti o tom,
25
že toto prohlášení bylo učiněno vážně, svobodně a určitě, u dohody o vině a trestu prohlášení, že
obviněný spáchal skutek, pro nějž je stíhán, ohledně nějž nejsou důvodné pochybnosti o
26
pravdivosti. Z rozdílných formulací nelze než dospět k závěru, že tyto podmínky nejsou identické.
Doznání se vztahuje na všechny otázky viny (tj. nejen na spáchání skutku, ale např. i na absenci
27
okolností, vylučujících protiprávnost, absenci jednání v omylu atd.), a OČTŘ jsou povinny jej dále
28
prověřit. Přesto dle závěrů Nejvyššího soudu nemusí OČTŘ objasnit skutkový stav tak pečlivě,
29
jako kdyby věc byla vyřešena „klasickým“ rozhodnutím o vině a trestu. Prohlášení o spáchání
skutku je identické co do rozsahu u narovnání i dohody o vině a trestu, nicméně liší se míra nutnosti
prověřovat okolnosti tohoto prohlášení. U narovnání se vyžaduje toto prověření toliko stran jeho
svobodnosti, stricto sensu ale z litery zákona nelze dovodit, že by OČTŘ měly povinnost prověřovat
i jeho pravdivost. Tuto povinnost naopak mají u prohlášení v případě dohody o vině a trestu, u níž
tedy pravděpodobně existuje ve stejné kvalitě, jako u doznání, nicméně rozsahem pojímá pouze
okolnosti spáchání skutku.
Specifická situace se objevuje u odstoupení od trestního stíhání. Zde žádná deklarace stran
skutky či celé viny uvedena vůbec není. Přesto se teorie domnívá, že z povahy tohoto institutu a
jeho předpokladů nutně plyne, že odepření deklarace o spáchání skutku, pro nějž je mladistvý
stíhán, vede automaticky k závěru o nesplnění podmínek aplikace odstoupení od trestního stíhání,
neboť pro toto je podmínkou nutnou (nikoliv však postačující) připravenost mladistvého nést
30
následky svého činu, s níž je popírání spáchání v příkrém rozporu. Vzhledem k tomu, že rozsah
této deklarace se u jiných odklonů různí, je otázkou, zda v případě obviněného mladistvého postačí
toliko prohlášení, že skutek spáchal či zda se vyžaduje plné doznání. Osobně se domnívám, že
vzhledem k nutnosti podmínku deklarace dovozovat z koncepce tohoto institutu, neboť není
výslovná, postačí nižší standard, tedy prohlášení o spáchání skutku.
3.3

Ad 3) Kvalifikovaná snaha materiálně reparovat následky činu
Tato podmínka samozřejmě připadá v úvahu toliko tehdy, byla-li trestný činem způsobena
škoda, nemajetková újma či se jím pachatel bezdůvodně obohatil. Obecně lze ke všem odklonům
říci, že se nevyžaduje vždy úhrada způsobené škody, nemateriální újmy či vydání bezdůvodného
obohacení v plném rozsahu před vyřízením věci odklonem, nýbrž jsou umožněny i jiné postupy,
31
např. uzavření dohody o splácení vzniklé škody ve splátkách, nahlášení pojistné události atd. Je
ovšem nutné, aby všechny tyto jiné postupy poskytovaly poškozenému stejný standard, jako právně

24

ust. § 307 odst. 1 písm. a) tr. řádu
ust.§ 309 odst. 1 písm. a) tr. řádu
26
ust. § 175a odst. 3 tr. řádu
27
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 2 Tz 25/95
28
SVÁČEK, J. Institut doznání po novelizacích trestního práva, s. 631; z judikatury např. R 6/1996
29
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. června 2000, sp. zn. 3 Tz 120/2000
30
SOTOLÁŘ, A. Odstoupení od trestního stíhání jako specifická forma alternativního řešení
trestních věcí mladistvých, s. 174
31
ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád : Komentář, komentář k § 307 odst. 1
25

658

32

závazná a vymahatelná dohoda. Specifický přístup se uplatní u mladistvých obviněných, kde se
33
pouze vyžaduje, aby se přičinili o odstranění škodlivých následků svých činů.
Ač by prima vista mohl být předpoklad, že v případě narovnání, v němž je nejvíce
akcentován prvek dohody obviněného s poškozeným, bude otázce reparace následků trestného
činu věnována zvýšená pozornost, není tomu tak. Přes drobný formulační rozdíl nelze spatřovat co
do rozsahu náhrady škody žádnou podstatnější disparitu mezi narovnáním a podmíněným
zastavením trestního stíhání. Výjimečné postavení u narovnání spočívá v nutnosti souhlasu
poškozeného, nikoliv co do rozsahu či povahy materiální reparace. Z toho rovněž plyne i
34
skutečnost, že narovnání nelze aplikovat tam, kde neexistuje žádný konkrétní poškozený. Fakticky
ovšem právě pro nutnost souhlasu poškozeného otázka materiální reparace nabývá na významu.
Dohoda o vině a trestu nevykazuje v tomto ohledu výraznější distinkce. Celkově je tedy podmínka
vyvinutí určité kvalifikované snahy k materiální reparaci následků trestného činu poměrně jednotná
u všech typů odklonů a koncepčně nevytváří žádné větší problémy.
3.4

Ad 4) Souhlas obviněného
Jelikož úspěšným užitím odklonu a splněním všech jeho podmínek řízení končí a vytváří
překážku věci rozsouzené, není samozřejmě možno odklonů zneužít v neprospěch obviněných a
proti jejich vůli. Je tomu tak přesto, že v případě všech odklonů vyjma dohody o vině a trestu
nedochází sice ke konstatování viny soudem, přesto se však jedná o závažný trestněprávní
následek. Vnucení odklonu obviněnému by proto odporovalo požadavkům práva na spravedlivý
35
proces či jiným lidskoprávním závazkům, jimiž je Česká republika vázána. To je zcela logické,
neboť obviněný musí mít vždy právo na přístup ke „klasickému“ trestnímu řízení se všemi
garancemi jeho procesních práv.
3.5

Ad 5) Odklon coby způsob řešení věci postačuje
Dle mého názoru je tato jednak významným rysem odklonů v České republice, jednak jejich
značně problematickým bodem, nazíráme-li jej z pohledu koncepce trestního práva jako celku. Této
podmínce bude věnována bližší pozornost níže, na toto místě je nutno vyčlenit pouze opět
problematiku této podmínky ve vztahu k dohodě o vině a trestu. Zde se totiž s podobnou podmínkou
nesetkáme, což dle mého názoru působí jednoznačně divergentně vůči ostatním odklonům. Toliko
ust. § 314r odst. 2 tr. řádu umožňuje (resp. přikazuje) soudu odmítnout schválení dohody o vině a
trestu, je-li nesprávná či nepřiměřená z hlediska zjištěného skutkového stavu či výše trestu. Toto
oprávnění soudu se ovšem při zevrubnějším zkoumání vztahuje toliko na situace, kdy dohoda o vině
a trestu byla nesprávně sjednána, nikoliv na situace, kdy vůbec sjednána být neměla. Sjednání
dohody o vině a trestu totiž není podmíněno určitou specifičností případu co do menší závažnosti.
Ostatně dohoda o vině a trestu je, jak výše uvedeno, schvalována ve formě odsuzujícího rozsudku,
proto již jen ze samotné skutečnosti užití tohoto institutu nelze per se vyvodit, že takovýto postup
musí být nutně pro pachatele výhodnější (na rozdíl např. od podmíněného zastavení trestního
stíhání, uloženého namísto podmíněného trestu odnětí svobody, který již nese s sebou konstatování
viny).
Aplikaci dohody o vině a trestu tak dle mého názoru podmiňují zcela jiné okolnosti (důkazní
nouze OČTŘ, výměna nižší trestní sazby či mírnější kvalifikace za cenné informace atd.). Zda tyto
okolnosti vůbec mohou být v souladu se základními zásadami českého trestního řízení a s jeho
konceptuálními fundamenty, to ponechávám zcela stranou tohoto příspěvku.
3.6

Ad Speciální podmínky
Jednotlivé typy odklonů podmiňují svou aplikovatelnost detailnějšími podmínkami, hovícími
zvláštnostem toho kterého odklonu. Zejména narovnání je v tomto směru zářným reprezentantem. V
porovnání s podmínkami ostatních odklonů se nároky na narovnání jeví jako přísnější a ilustrují
pojetí trestného činu obviněného coby protisociální činu, majícího povahu společenského konfliktu.
32

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. prosince 2012, sp. zn. 4 Tdo 1515/2012
ust. § 68 ZSM
34
rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. listopadu 2003, sp. zn. 4 Tz 156/2003
35
TERYNGEL, J. K některým otázkám podmíněného zastavení trestního stíhání, s. 24, rozsudek
Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. října 2011, sp. zn. 4 Tz 56/2011
33
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Obviněný se tak musí nejen usmířit s poškozeným, ale zároveň nad rámec toho ještě učinit další
krok k prokázání své snahy opět se zařadit do společnosti a zavržení trestné činnosti vůbec. Kromě
obecných výše uvedených podmínek se totiž vyžaduje i souhlas poškozeného a složení určité
částky na pomoc obětem trestné činnosti, a to vždy. Tato relativní přísnost podmínek je
kompenzována definitivním koncem trestní věci v případě schválení narovnání, kdy u podmíněného
zastavení trestního stíhání běží zkušební doba, během níž je při porušení podmínek možno v řízení
dále pokračovat.
Aditivní povinnosti je možno uložit u podmíněného zastavení trestního stíhání, odůvodňuje-li
to povaha věci v širokém slova smyslu. Mohou spočívat buď v prohlášení obviněného, že se zdrží
během zkušební doby činnosti, v souvislosti s níž spáchal trestný čin, nebo ve složení určité částky
36
na konto pomoci obětem trestné činnosti tak, jak je tomu u narovnání povinně. Tyto aditivní
povinnost mohou napomoci účinné resocializaci obviněného.
4

JUDIKATURNÍ UCHOPENÍ ODKLONŮ - NEJVYŠŠÍ SOUD ČR A ÚSTAVNÍ SOUD ČR:

4.1

Judikatura základní a v širších souvislostech
Základním postulátem, jejž lze derivovat z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR jakožto orgánu,
majícím jako jeden z hlavních úkolů sjednocování rozhodovací praxe, a Ústavního soudu ČR
37
jakožto orgánu ochrany ústavnosti, je nenárokovost odklonů. Ani odvolací soud sám nemůže v
38
odvolacím řízení zrušit rozsudek a sám rozhodnout některým z odklonů, dovoláním je poté možno
napadnout pouze pozitivní rozhodnutí o aplikaci odklonu (tj. tam, kde zpravidla státní zástupce bude
39
mít za to, že pro vyřízení odklonem nebyly splněny podmínky).
Z hlediska celkového přístupu k odklonům je patrná jistá rezervovanost, respektive akcent na
preventivní a resocializační působení odklonů, které připadá v úvahu spíše výjimečně. Nejvyšší
soud ČR tak například dospěl k závěru, že pokud nebyla trestným činem spáchána žádná škoda, je
40
vhodné kompenzovat nepřítomnost výchovného vlivu náhrady škody jinými opatřeními. Ústavní
soud ČR se podle mého nejlepšího vědomí dosud nikdy proti této judikatuře Nejvyššího soudu ČR v
otázce odklonů nevyjádřil.
Místo odklonů v trestním řízení ovšem není možno nazírat pouze z pozic judikatury,
vztahující se přímo ke konkrétním jejich institutům. Je tak třeba zabývat se i závěry judikatury z
širšího úhlu pohledu. Ústavní soud ČR ve své judikatuře zastává pojetí prostředků trestního práva
41
42
jakožto ultima ratio. V souladu s doktrinou zákazu svévole, jakož i proporcionalitou každého
43
zásahu do základních práv se však vemlouvavě nabízí otázka, do jaké míry je posouzení
dosažení podmínek pro aplikaci některého z odklonů výsledkem čiré úvahy OČTŘ. Je nepochybné,
že při současné demarkaci odklonů na pomyslné mapě trestního práva, mají OČTŘ
nezpochybnitelně při aplikaci odklonů diskreční oprávnění. Při hypotetické změně měřítka se však
otevírá otázka, jaký prostor pro tuto diskreci zbývá vzhledem k demarkaci prostředků trestního práva
ústavněprávními maximami na mapě celého právního řádu.

36

§ 307 odst. 2 tr. řádu
usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. dubna 2004, sp. zn. 5 Tdo 347/2004
38
Rt 16/2012
39
usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. dubna 2004, sp. zn. 11 Tdo 426/2004
40
rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. srpna 2001, sp. zn. 5 Tz 148/2001
41
např. rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 5. srpna 2010, sp. zn. III.ÚS 2278/07, ze dne 4.
srpna 2010, sp. zn. II.ÚS 1098/10, ze dne 24. dubna 2010, sp. zn. I.ÚS 541/10 či ze dne 3. března
2005, sp. zn. II. ÚS 413/04
42
např. nález Ústavního soudu ČR ze dne 8. července 1998, sp. zn. III. ÚS 224/98 či ze dne 8.
prosince 2004, sp. zn. III. ÚS 514/2003
43
v trestním řízení tento požadavek byl Ústavní soudem vysloven nesčetněkrát, k tomu srov. např.
nález Ústavního soudu ČR ze dne 11. října 2006, sp. zn. IV. ÚS 428/05 či ze dne 31. března 2005,
sp. zn. I. ÚS 554/04 či ze dne 21. září 2005, sp. zn. I. ÚS 394/04 či ze dne 20. prosince 2012, sp.
zn. Pl. ÚS 24/11 či ze dne 31. ledna 2008, sp. zn. II. ÚS 642/07 či ze dne 31. srpna 2005, sp. zn.
IV. ÚS 31/05
37
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4.2

Syntetické úvahy
44
Jestliže hmotněprávní sankce vytváří hierarchii co do své závažnosti, měly by podle mého
názoru vytvářet hierarchii všechny nástroje trestního práva, jimiž se reaguje na spáchanou trestnou
činnost, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto nástroje připisovány subsystému trestního práva
hmotného či procesního. Tomu ostatně napovídá do jisté míry i teorie subsidiarity trestní represe,
vyplývající z ust. § 12 odst. 2, jak ji vykládá Nejvyšší soud ČR. Odhlédneme-li zcela od teoretického
sporu, zda je toto pojetí skutečně tím nejlepším možným řešením jednoho ze základních stavebních
kamenů celého odvětví trestního práva (o čemž mám hluboké pochybnosti), je potřeba v něm nalézt
i místo pro odklony v trestním řízení. Nejvyšší soud ČR při výkladu zásady subsidiarity trestní
represe zvažování aplikace odklonů přímo zmiňuje pro situace, kdy nelze rezignovat na uplatnění
trestní odpovědnosti, ačkoliv jsou zde okolnosti, které závažnost činu snižují (výslovně Nejvyšší
45
soud ČR uvádí situace, kdy pachatel vyvinul snahu po odstranění následků své trestné činnosti).
Jsem toho názoru, že tím Nejvyšší soud ČR naznačuje, že hierarchie všech prostředků trestního
práv existuje, a dává najevo, jaké místo by odklony měly v této hierarchii zastávat.
Vzhledem k uvedené úvaze se otázka diskrece při uplatňování odklonů vtírá se zvýšenou
palčivostí. Může OČTŘ nevyužít odklonu jakožto věcného řešení předloženého případu, jestliže by
toto řešení vzhledem k uvedeným ústavněprávním maximám postačovalo a zároveň by šlo o případ,
kdy by byla dána trestní odpovědnost? Domnívám se, že nikoliv, a ač tento pojem nová
trestněprávní terminologie nezná, že odklony jsou jediným ústavněkonformním řešením množiny
případů, vyznačující se určitým „stupněm“ společenské škodlivosti.
5

JUDIKATURNÍ UCHOPENÍ ODKLONŮ - APLIKAČNÍ PRAXE NIŽŠÍCH ČLÁNKŮ
SOUDNÍ SOUSTAVY
Nejednoznačnost koncepčního vymezení odklonů se neblahým způsobem podepisuje na
aplikační praxi. Ze své osobní i zprostředkované zkušenosti bych v tomto příspěvku chtěl poukázat
na dva nešvary, které lze vnímat jako její konsekvence:
5.1

Nešvar „spravedlnost s odpustky nekupčí“
Tento nešvar se vyznačuje neochotou OČTŘ využívat odklonů z toho důvodu, že je považují
za způsob „vyplacení se“ z trestné činnosti. Takový OČTŘ apriorně odmítá aplikovat odklony pro
koncepční nepochopení jejich role v systému trestního práva a snahu (začasté velmi energickou)
obviněného splnit všechny podmínky některého z odklonů a následně jej navrhnout hodnotí jako
nežádoucí snahu vyhnout se odpovědnosti za své činy a tedy za důkaz, že tuto obviněný nepřijal.
Netřeba poukazovat na to, že mnohdy OČTŘ nemusí být s takovým postojem daleko od pravdy, ale
obzvláště poslední uvedený závěr může stejně dobře zcela naopak svědčit o naprosto přesném
pochopení své situace obviněným, vycházejícím z přijetí své odpovědnosti, uvědomění si jejích
důsledků pro oběť i společnost, jakož i s nimi spojených potenciálních následků pro obviněného při
jeho shledání vinným v „klasickém“ trestním řízení.
Tento přístup OČTŘ rovněž ignoruje výše uvedený závěr, že odklony mají mít své místo v
systému nástrojů trestního práva a tvrdošíjně zaměňuje účel těchto institutů za své představy o
spravedlnosti, a to v rozporu se záměrem zákonodárce, který si přál umožnit vybrané kategorii
obviněných uniknout plným dopadům jejich trestní odpovědnosti.
5.2

Nešvar „a nakolik si ceníte své svobody?“
Toto jistě mírně hyperbolické označení skrývá takový přístup OČTŘ, který je téměř
diametrálně odlišný od předcházejícího nešvaru. OČTŘ zde odklony považují za nástroj
ekonomického sankcionování obviněných tím, že jsou ochotny přistoupit na odklon výměnou za
zaplacení nadnesené částky v rámci některé z podmínek pro jeho uplatnění. Nemusí se přitom
jednat výhradně o složení částky na pomoc obětem trestné činnosti (ač se jedná o nejtypičtější
případ), ale dokonce i o materiální reparaci následků trestné činnosti. V jednom konkrétním případu
tak soud prvého stupně byl ochoten schválit až narovnání, v jehož rámci se obviněný zavázal
zaplatit poškozené dvojnásobek škody, jak byla v přípravném řízení prokázána a původně i
44

KALVODOVÁ, V. in KRATOCHVÍL, V. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná
část, s. 475
45
stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. ledna 2013, sp. zn. Tpjn 301/2012
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samotnou poškozenou vyčíslena. Tento přístup je zcela zjevně nesprávný, neboť podmínka
materiální reparace nemá sloužit k „přilepšení si“ poškozeného na vrub obviněného, neboť to by
bylo zcela v rozporu se zásadou ekvivalentní náhrady, na níž dosud zásadně náš trestní řád stojí.
Jindy při splnění všech podmínek pro podmíněné zastavení trestního stíhání se posuzování soudu
scvrklo pouze na objasnění výše částky, kterou byl ochoten obviněný složit na účet pomoci obětem
trestné činnosti, neboť tato výše se lišila ve dvou různých podáních, která obhajoba vůči soudu
učinila. Poté, co obviněný nabídl tu vyšší částku, podmíněnému zastavení trestního stíhání již nic
nezabránilo.
Tento přístup bohužel potvrzuje případné obavy OČTŘ, vyznávající prvý uvedený postoj k
odklonům, neboť v jeho důsledku skutečně může dojít k tomu, že někteří obvinění dospějí ke
zhoubnému názoru, že se ze své trestní odpovědnosti mohou vykoupit, obzvláště (a taková situace
bude pravidlem) jednalo-li se o jejich první zkušenost s trestním řízením, kdy jim chybí srovnání i
možné přesné uvědomění si, že případná recidiva bude posuzována zcela odlišně.
Oba zmíněné modely přístupu OČTŘ k odklonům v trestním řízení jsou jednoznačně
nesprávné a staví obviněné „mezi kladivo a kovadlinu“, kdy tito nemohou odhadnout, jaký postoj
vůči OČTŘ zaujmout.
6

ZÁVĚR:
Teoretické koncepce odklonů v trestním řízení nejsou do českého právního řádu promítnuty
koherentně tak, aby umožňovaly jednotlivý přístup k těmto institutům. Ani judikatura Nejvyššího
soudu ČR a Ústavního soudu ČR tento stav nenapravily a nevyřešily dostatečně všechny relevantní
otázky. Toto se promítá do nehomogenního přístupu k odklonům na nejnižší úrovni, tj. v přípravném
řízení či před soudem prvého stupně, což je na újmu předvídatelnosti práva, jakož i motivaci
obviněných usilovat o odstranění následků své trestné činnosti a vypořádání vztahů, které v
souvislosti s ní byly narušeny, aby tak mohli dosáhnout na užití některého z odklonů. Tuto situaci do
značné míry komplikuje i skutečnost, že v případě koncepčně nesprávného využití odklonu
některým z OČTŘ ve prospěch obviněného (nepůjde-li o nápadný ústřelek), zpravidla nedojde k
iniciaci opravného řízení, které by umožnilo nápravu. Obdobně je tomu i v případě koncepčně
nesprávného využití odklonů v neprospěch obviněného, kdy přístup Nejvyššího soudu svěřuje
rozhodování o užití odklonů příliš široké úvaze OČTŘ, a tak sám sobě ztěžuje korekce i v těchto
případech.
Řešení by se nabízelo buď přijetím výkladového stanoviska, komplexně zpracovávajícího
všechny koncepční a prakticky potřebné aspekty odklonů, eventuálně pilotní nález Ústavního soudu
ČR, který dosud vůči odklonům žádné výraznější stanovisko nezaujal.
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PRÁVO NA OBHAJOBU V AKTUÁLNEJ JUDIKATÚRE
Alžbeta Strajňáková
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vybranými aspektmi práva na obhajobu z pohľadu aktuálnej
judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj
ostaných relevantných súdnych orgánov. Poukazuje na viaceré aplikačné problémy a zároveň
poskytuje analýzu trestno-procesného postavenia obvineného v kontexte aktuálnej judikatúry.
Kľúčové slová: právo na obhajobu, Európsky súd pre ľudské práva, Ústavný súd Slovenskej
republiky.
Abstract: The article deals with selected aspects of the rights of the defense in terms of the current
law of the European Court of Human Rights, the Constitutional Court of the Slovak Republic, as well
as other relevant judicial authorities. Attention is paid to various application problems and also
provides an analysis of criminal procedural status of the accused in the context of the current case
law.
Key words: Right of defense, the European Court of Human Rights, the Constitutional Court of the
Slovak Republic.

1

ÚVOD
Právo na obhajobu ako základná zásada trestného konania zaručujúca každému
obvinenému práva obhajovať sa pred vzneseným obvinením má medzi ostanými základnými
zásadami osobitné postavenie, nakoľko sa bezprostredne dotýka každého jednotlivca. Trestne
stíhaným sa totiž môže stať nielen páchateľ trestného činu, ale aj bezúhonný občan, voči ktorému
bolo vznesené obvinenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu. Podstatou a zmyslom
zabezpečenia práva na obhajobu je zaručiť primeranú a dostatočnú možnosť ochrany práv
a právom chránených záujmov jednotlivcov v rámci trestného konania, a to vždy v súlade
s požiadavkami spravodlivého procesu.
Prostredníctvom práva na obhajobu sa zabezpečuje nielen záujem osoby, proti ktorej sa
vedie trestné stíhanie, ale aj záujem celej spoločnosti. Úroveň legislatívneho vyjadrenia práva na
obhajobu, ako aj jeho praktická realizácia má pre trestné konanie rozhodujúci význam. Akékoľvek
porušovanie práva na obhajobu sa v trestnom konaní demokratického štátu považuje za
neprípustné. Predmetné právo však nepredstavuje právo zločinca, ktorý ho využíva a zneužíva za
účelom vyhnutia sa trestnému konaniu prípadne trestu, ako sa to niekedy nesprávne interpretuje,
ale právo každého jednotlivca, ktorému štát garantuje rešpektovanie jeho osobnosti, jeho
základných práv zabezpečujúc, aby sa okolnosti a dôkazy svedčiace proti nemu zisťovali
a vykonávali výlučne zákonným spôsobom a tak, aby k zásahom do jeho základných práv a slobôd
dochádzalo len v čo najnevyhnutnejšej miere.
2

PRÁVNA ÚPRAVA PRÁVA NA OBHAJOBU
Zásada
zabezpečenia
práva
na
obhajobu
je
obsiahnutá
vo
viacerých
medzinárodnoprávnych, európskych ako aj vnútroštátnych dokumentoch. Právo na obhajobu je
upravené predovšetkým v článku 6 ods. 3 písm. a), b) a c) Dohovoru o ochrane ľudských práv
a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“),1 a článku 48 Charty základných práv Európskej únie.
V podmienkach Slovenskej republiky je právo na obhajobu obsiahnuté v článku 50 ods. 3 Ústavy
Slovenskej republiky,2 ako aj v ust. § 2 ods. 9 Trestného poriadku.3 Vo všeobecnosti možno
1
2

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd uverejnený pod č. 209/1992 Zb.
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
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konštatovať, že každá z uvedených právnych úprav reprezentuje požiadavku, aby bola v trestnom
konaní zaručená úplná ochrana zákonných práva záujmov osoby, voči ktorej sa vedie trestné
konanie.
Osobitné záruky spravodlivého prerokovania veci pred súdom s akcentom na právo na
obhajobu vychádzajú z článku 6 ods. 3 Dohovoru a sú posudzované v kontexte spravodlivého
súdneho procesu vymedzeného vo všeobecnej rovine v článku 6 ods. 1 Dohovoru ako osobitné
záruky trestného procesu. K uvedeným parciálnym právam na obhajobu patrí najmä:
- právo na prípravu obhajoby v zmysle čl. 6 ods. 3 písm. b) Dohovoru,
- právo na obhajobu v zmysle čl. 6 ods. 3 písm. c) Dohovoru.4
3

PRÁVO MAŤ PRIMERANÝ ČAS A MOŽNOSTI NA PRÍPRAVU OBHAJOBY
Článok 6 ods. 3 písm. b) Dohovoru zaručuje každému, kto je obvinený z trestného činu,
právo na primeraný čas a možnosti na prípravu svojej obhajoby. V uvedenej súvislosti je kľúčová
úloha sudcu, a to v tom smere, aby sa dosiahla rovnováha medzi uvedenou požiadavkou na jednej
strane a povinnosťou zabezpečiť, aby sa trestné konanie ukončilo v primeranom čase na strane
druhej. Predmetné právo taktiež nadväzuje na článok 6 ods. 3 písm. c) Dohovoru, t.j. na právo na
právne zastupovanie a na právnu pomoc.5
Primeranosť času na prípravu obhajoby bude závisieť od konkrétnych okolností každého
jednotlivého prípadu, vrátane štádia konania, v ktorom sa prípad práve nachádza, ako aj zložitosti
a skutkovej či právnej náročnosti prípadu. V neposlednom rade tiež závisí aj od skutočnosti, či sa
obvinený rozhodol zastupovať sám alebo prostredníctvom obhajcu. Súčasťou práva garantovaného
článkom 6 ods. 3 písm. b) Dohovoru je však možnosť obvineného zvoliť si obhajcu alebo
ustanovenie obhajcu v dostatočnom časovom predstihu pred súdnym konaním alebo iným
procesným úkonom, ktorého sa obhajca môže zúčastniť tak, aby mal tento obhajca čas a možnosť
oboznámiť sa s vecou a náležite pripraviť obhajobu obvineného.6
Európsky súd pre ľudské práva (ďalej aj „súd“) vo veci Campbell a Fell c. Spojené
kráľovstvo7 mal za porušenie článku 6 ods. 3 písm. b) Dohovoru taký prípad, kedy sa obvinený
nemal možnosť pred pojednávaním poradiť s obhajcom. Avšak na druhej strane v prípade, ak
obvinený má za to, že potrebuje na prípravu obhajoby viac času, musí konajúci súd požiadať
o predĺženie lehoty na prípravu obhajoby, alebo o odročenie pojednávania, v opačnom prípade
nemôže úspešne podať sťažnosť odvolávajúc sa na nedostatok času na prípravu svojej obhajoby.
Na dosiahnutie rovnosti medzi obhajobou a obžalobou je tiež potrebné, aby možnosti
obvineného na prípravu obhajoby garantované článkom 6 ods. 3 písm. b) Dohovoru, subsumovali aj
možnosť obvineného zoznámiť sa s výsledkom vyšetrovania, a to v celom priebehu konania, t.j.
právo na prístup k spisu. Napriek skutočnosti, že uvedené právo nie je v Dohovore explicitne
zakotvené, zásadne vyplýva práve z článku 6 ods. 3 písm. b) Dohovoru. Predmetné ustanovenie
priznáva obvinenému právo mať k dispozícii všetky materiály a informácie, ktoré by mohli slúžiť
k zbaveniu viny alebo zmierneniu trestu, a ktoré boli zhromaždené príslušnými orgánmi počas
konania. Realizácia uvedeného práva je však do značnej miery problematická, nakoľko žiadny
právny poriadok neposkytuje obhajobe právo nazerať aj do interných spisových materiálov orgánov
činných v trestnom konaní.8
V konaní pred súdom však obhajoba má právo nazerať do súdneho spisu a zaobstarať si
na vlastné náklady jeho odpis prípadne odpis jeho časti. Uvedené právo implicitne vyplýva nielen
z práva na primeraný čas a možnosti na prípravu svojej obhajoby v zmysle článku 6 ods. 3 písm. b)
Dohovoru, ale rovnako tak aj z princípu rovnosti zbraní. Avšak ak by uvedené právo bolo vyhradené
len pre obhajcu a obvinenému len v tom prípade, ak obhajcu sám nemá, nepôjde o porušenie
3

Zákon č.301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
SVÁK, J. Ochrana ľudských práv. Bratislava: Poradca podnikateľa, 2003. s 404.
5
Mole, N. - Harby, C. Právo na spravodlivý proces. Sprievodca na aplikáciu článku 6 Európskeho
dohovoru o ľudských právach. Council of Europe: 2001. Překlad do slovenštiny: Informačná
kancelária Rady Európy v Bratislave, 2006. s. 53.
6
Pozri rozhodnutie Twalib c. Grécko z 9. júna 1998.
7
Pozri rozhodnutie Campbell a Fell c. Spojené kráľovstvo z 28. júna 1984.
8
REPÍK, B. Advokát vo svetle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. In: Bulletin advokacie,
ISSN 1210-6348, 2002, č. 11-12, s. 12-24.
4
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predmetného práva v zmysle Dohovoru, a to z dôvodu, že obhajca má povinnosť obvineného
informovať o priebehu konania, a teda aj povinnosť oboznámiť obvineného s obsahom spisu. 9
Popri práve obvineného nahliadať do spisu a byť oboznámený so všetkými dôkazmi
vykonávanými v trestnom konaní, patrí v zmysle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
medzi základné obsahové náležitosti práva na primeraný čas a možnosti prípravy obhajoby taktiež
aj právo obvineného
- navrhovať dôkazy na svoju obhajobu,
- na odôvodnenie rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní a osobitne súdov. 10
Právo obvineného mať primeranú možnosť na prípravu obhajoby tiež inkorporuje aj právo
radiť sa so svojím obhajcom bez prítomnosti tretej osoby, ktoré právo je osobitne dôležité najmä pre
osoby väzobne stíhané. Predmetné právo rovnako tak ako aj parciálne práva vyššie uvedené, nie je
síce v Dohovore výslovne obsiahnuté, avšak tiež ho možno vyvodiť práve z ustanovení článku 6
ods. 3 písm. b) a c) Dohovoru. Právo obvineného komunikovať so svojím obhajcom dôverným
spôsobom sa týka nielen osobného styku, ale aj styku písomného, pričom predmetné prípady sa
spravidla posudzujú aj z hľadiska práva na rešpektovanie korešpondencie v zmysle článku 8
Dohovoru. Odôvodnenosť kontroly korešpondencie obvineného, ktorý je väzobne stíhaný, s jeho
obhajcom prichádza do úvahy len vo výnimočných prípadoch, akým je napríklad dôvodné
podozrenie, že obsahom predmetnej korešpondencie sa pácha trestný čin.11
V uvedenom kontexte je vhodné poukázať na rozhodnutie v prípade Kröcher a Möller proti
Švajčiarsku, ktoré sa týkalo väzobne stíhaných osôb označených za mimoriadne nebezpečné,
nakoľko boli obvinené zo zvlášť závažných teroristických trestných činov. Prvostupňový súd
rozhodol, že tieto osoby nemôžu prijímať návštevy právnika počas troch týždňov, pričom počas
tohto obdobia mohli so svojimi právnikmi iba korešpondovať, aj to pod súdnym dohľadom. Keď
neskôr súd návštevy právnika povolil, tieto sa už následne nemonitorovali. Komisia v uvedenom
prípade nedospela k názoru, že vylúčenie návštev malo za následok porušenie článku 6 ods. 3
písm. b) Dohovoru. K porušeniu predmetného článku nedošlo ani v prípade Kurup proti Dánsku,
v ktorom právnemu zástupcovi obvineného bola uložená povinnosť, aby svojmu klientovi
neprezradil totožnosť určitých svedkov. V danom prípade sa však nejednalo o obmedzenie, ktoré by
zasiahlo do sťažovateľovho práva na prípravu svojej obhajoby až v takom rozsahu, ktorý by
znamenal porušenie článku 6 ods. 3 písm. b) alebo d) Dohovoru.12
K výkladu predmetného ustanovenia Dohovoru prispel aj Ústavný súd Slovenskej
republiky, a to vo veci III. ÚS 6/00, v ktorej konštatoval, že v zmysle judikatúry Európskeho súdu pre
ľudské práva „záruky obsiahnuté v článku 6 ods. 3 Dohovoru sú základnými elementmi okrem iných,
všeobecného pojmu spravodlivý proces (rozsudok vo veci Artner z roku 1992, A 242-2). Právo
garantované článku 6 ods. 3 písm. b) Dohovoru patrí k podstate spravodlivého procesu v trestných
veciach. Prispieva k vyrovnaniu nerovnováhy medzi obvineným a orgánmi trestného stíhania, ktoré
disponujú mocnými vyšetrovacími a donucovacími prostriedkami. Do určitej miery podmieňuje
uplatnenie princípu rovnosti zbraní.“ Obvinený tak musí mať možnosť zorganizovať svoju obranu
primeraným spôsobom a bez obmedzenia, pokiaľ ide o jeho možnosť predložiť súdu všetky pre vec
významné prostriedky obhajoby, a tým ovplyvniť výsledok konania (správa Komisie vo veci Can C.
Rakúsko, séria A, č. 96).13
4

PRÁVO OBHAJOVAŤ SA OSOBNE ALEBO PROSTREDNÍCTVOM OBHAJCU
Právo obhajovať sa osobne alebo prostredníctvom obhajcu je obsiahnuté v článku 6 ods. 3
písm. c) Dohovoru, v zmysle ktorého každý, kto je obvinený z trestného činu, má právo obhajovať
sa osobne alebo prostredníctvom obhajcu podľa vlastného výberu, alebo pokiaľ nemá dostatok

9

Pozri rozhodnutia Kamasinski c. Rakúsko z 19. decembra 1989 a Foucher c. Francúzsko
z 18.7.1997.
10
SVÁK, J. Ochrana ľudských práv. Bratislava: Poradca podnikateľa, 2003. s. 410.
11
REPÍK, B. Ľudské práva v súdnom konaní. Bratislava: Manz, 1999. s. 208.
12
Mole, N. - Harby, C. Právo na spravodlivý proces. Sprievodca na aplikáciu článku 6 Európskeho
dohovoru o ľudských právach. Council of Europe: 2001. Preklad do slovenčiny: Informačná
kancelária Rady Európy v Bratislave, 2006. s 54.
13
Bližšie pozri Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. III. ÚS 6/00.
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prostriedkov na zaplatenie obhajcu, aby sa mu poskytol bezplatne, ak to záujmy spravodlivosti
vyžadujú.
Z uvedeného vyplýva, že článok 6 ods. 3 písm. c) Dohovoru inkorporuje tri relatívne
samostatné práva obvineného, a to konkrétne:
- právo obhajovať sa osobne, alebo
- právo obhajovať sa pomocou obhajcu podľa vlastného výberu, alebo
- právo na bezplatnú pomoc obhajcu, ak obvinený nemá prostriedky na jeho zaplatenie, a ak to
záujmy spravodlivosti vyžadujú.14
Právo obvineného, aby sa obhajoval osobne je síce právom obvineného, avšak nie je
právom absolútnym. Ako Európsky súd pre ľudské práva konštatoval už v prvých rokoch svojej
rozhodovacej činnosti, je ponechané v kompetencii vnútroštátnych orgánov rozhodnúť, v ktorých
prípadoch má obvinený možnosť vybrať si spôsob svojej obhajoby, t.j. či sa bude obhajovať sám,
alebo sa dá zastúpiť advokátom, a v ktorých prípadoch obvinený musí byť zastúpený obhajcom ex
offo, t.j. v ktorých prípadoch pôjde o tzv. nutnú obhajobu. Avšak v prípade, ak sa obvinený rozhodne
obhajovať sám, musí mať k dispozícii tie isté právne prostriedky na svoju obhajobu, aké by mal
k dispozícii aj jeho obhajca.15
Právo obhajovať sa prostredníctvom obhajcu predstavuje záruku spravodlivého procesu,
a to aj v tých prípadoch, ak pôjde o pomoc bezplatnú. Uvedené právo sa spája s princípom rovnosti
zbraní zabezpečujúc obvinenému také postavenie, ktoré nie je podstatným spôsobom
nevýhodnejšie ako postavenie obžaloby. Je povinnosťou obhajcu poskytnúť obvinenému takú
odbornú a kvalifikovanú právnu pomoc, aby obvinený nebol ukrátený na svojich právach, nakoľko
od obvineného nemožno očakávať náležitú znalosť právnych predpisov upravujúcich trestné
konanie. A contrario, od obhajcu je dôvodné nielen očakávať, ale aj vyžadovať, aby obhajoba
obvineného bola praktická a účinná a nie iba teoretická.
Právo obvineného obhajovať sa prostredníctvom obhajcu je s ohľadom na judikatúru
Európskeho súdu pre ľudské práva vykladané v tom zmysle, že sa jedná o právo, ktoré
1. sa týka všetkých štádií trestného procesu,
2. obvinenému poskytuje možnosť voľného výberu obhajcu,
3. musí byť konkrétne a účinné, a nie iba teoretické a iluzórne.
Ad 1. Právo obhajovať sa pomocou obhajcu sa nevzťahuje len na hlavné súdne konanie,
ale, s určitými modifikáciami, aj prípravného konania a taktiež aj apelačného, príp. kasačného
konania.
Vo vzťahu k prípravnému konaniu predmetné právo musí byť garantované už od
samotného začiatku. Vo veci John Murray c. Spojené kráľovstvo. 16 Európsky súd pre ľudské práva
považoval za porušenie práva na obhajobu situáciu, v ktorej nebola obvinenému poskytnutá
možnosť zo strany vnútroštátnych orgánov využiť služby obhajcu v lehote 48 hodín od zadržania.
Čo sa týka účasti obhajcu obvineného v apelačnom a kasačnom konaní, Európsky súd pre
ľudské práva sa vo svojich rozhodnutiach zaoberá prevažne otázkami týkajúcimi sa poskytnutia
peňažnej náhrady takejto právnej pomoci s ohľadom na efektívnosť uplatnenia opravných
prostriedkov v trestnom konaní. Vo veci Alimena c. Taliansko (1991) však súd konštatoval
porušenie článku 6 ods. 3 písm. c) Dohovoru, keď vnútroštátny súd zamietol odvolanie v konaní, na
ktorom nebol prítomný právny zástupca obvineného, ktorého neinformovali o dátume predmetného
konania.
Ad 2. Právo slobodne si vybrať svojho obhajcu je síce právom obvineného, avšak nie je
právom absolútnym, má svoje limity, a to z viacerých dôvodov.
V prvom rade je potrebné uviesť, že každý štát môže obmedziť voľný výber obhajcu v tom
smere, že stanoví podmienky pre výkon tejto činnosti určujúc, že obhajcom v trestnom konaní môže
byť napríklad len osoba s určitou osobitnou licenciou, alebo niektorých veciach osoba zapísaná
v osobitných zoznamoch. V konkrétnych prípadoch môže byť zvolený obhajca tiež vylúčený, a to
napríklad z dôvodov dodržania deontologických princípov uplatňovaných v advokátskej profesii
a pod.
14

REPÍK, B. Ľudské práva v súdnom konaní. Bratislava: Manz, 1999. s. 211.
SVÁK, J. Základy európskej ochrany ľudských práv. Banská Bystrica: Fakulta politických vied
a medzinárodných vzťahov UMB, 2002. s. 232.
16
Pozri rozhodnutie John Murray c. Spojené kráľovstvo z 08. februára 1996.
15
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Ďalším prípadom obmedzenia voľného výberu obhajcu je skutočnosť, že uvedené právo je
do značnej miery limitované finančnými možnosťami obvineného. V zásade tiež platí, že predmetné
právo je garantované v tých prípadoch, kedy obvinený využíva bezplatnú právnu pomoc. V prípade,
ak je obvinenému ustanovený obhajca ex offo, štát nemusí byť nevyhnutne viazaný vôľou
obvineného, avšak aj v tomto prípade je povinný dbať na to, aby obvinenému nebol ustanovený taký
obhajca, ktorý nemá jeho dôveru.17
Ak je obvinenému ustanovovaný obhajca ex offo, nie je povinnosťou štátu zabezpečiť
obvinenému aj advokáta s osobitnou špecializáciou. K uvedenému záveru dospel Európsky súd pre
ľudské práva vo veci Franquesa Freixas c. Španielsko. 18 V danom prípade bol sťažovateľovi
vnútroštátnym súdom ustanovený obhajca, proti ustanoveniu ktorého podal sťažovateľ námietku
z toho dôvodu, že jeho špecializáciou je pracovné právo. Predmetná námietka však bola zamietnutá
s poukazom na skutočnosť, že trestné právo nezakladá osobitnú špecializáciu, pričom súd sa
odvolal na profesionálne skúsenosti daného obhajcu. Vzhľadom na uvedené možno dospieť
k záveru, že článok 6 ods. 3 písm. c) Dohovoru nezabezpečuje sťažovateľovi právo výberu
právneho zástupcu, ktorý mu má byť súdom ustanovený, a tiež ani právo na to, aby s ním súd
prekonzultoval osobu obhajcu ex offo. Skutočnosť, že právny zástupca, ktorý bol sťažovateľovi
v danom prípade súdom pridelený, sa nešpecializuje na trestné právo, tak sama osebe nezakladá
porušenie ustanovenia článku 6 ods. 3 písm. c) Dohovoru.
Ad 3. V zmysle rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva je dôraz kladený
aj na požiadavku, aby realizácia práva na obhajobu bola konkrétna a efektívna, a nie iba teoretická
a iluzórna. V tejto súvislosti možno rozlišovať medzi právnou pomocou de iure a de facto, pričom
príklon smeruje jednoznačne k výkladu, v zmysle ktorého článok 6 ods. 3 písm. c) Dohovoru
obsahuje právo na pomoc a nie vymenovanie obhajcu.
Predmetnú zásadu možno identifikovať v rozhodnutí Artico c. Taliansko, 19 v ktorom
Európsky súd pre ľudské práva potvrdil už skôr vyslovený názor, že účelom Dohovoru nebolo
garantovať práva teoretické či iluzórne, ale také práva, ktoré sú praktické a efektívne. Uvedené platí
o to viac v prípade práva na obhajobu, a to z hľadiska jeho výsadného postavenia v demokratickej
spoločnosti. Článok 6 ods. 3 písm. c) Dohovoru definuje, že v danom prípade ide o pomoc, nie
o menovanie. Samotná nominácia nie je spôsobilá zabezpečiť účinnú pomoc v tých prípadoch, keď
obhajca menovaný za účelom poskytnutia právnej pomoci vážne ochorie, zomrie, alebo úmyselne
z akéhokoľvek dôvodu odďaľuje čas, kedy si má začať plniť svoje určené povinnosti. Ak
vnútroštátne orgány sú informované o takejto situácii, majú povinnosť menovaného obhajcu buď
nahradiť, alebo ho prinútiť, aby si začal plniť svoje povinnosti. Prijatie reštriktívnej interpretácie by
viedlo k záverom nezlučiteľným s ustanovením článku 6 ods. 3 písm. c) a so štruktúrou článku 6
Dohovoru ako celku, z ktorého dôvodu by sa tak v mnohých prípadoch poskytnutie bezplatnej
právnej pomoci obvineným ukázalo ako bezcenné.
V prejednávanom prípade sťažovateľ po celý čas trestného stíhania nemal žiaden úžitok zo
služieb svojho ustanoveného obhajcu. Advokát od samého začiatku tvrdil, že nie je schopný konať
odvolávajúc sa najprv existencie ďalších záväzkov a následne svojho nepriaznivého zdravotného
stavu. Úlohou vnútroštátneho súdu však nie je preverovať relevantnosť týchto tvrdení, ale v prípade,
ak súd zistí, že sťažovateľ nedostáva účinnú právnu pomoc v konaní pred súdom, je jeho
povinnosťou konať. V danom prípade však vnútroštátne orgány zostali pasívne, zatiaľ čo Dohovor
z ich strany vyžaduje pozitívnu aktivitu.
V uvedenom kontexte však nemožno opomenúť tú skutočnosť, že právo na konkrétnu
a účinnú obhajobu automaticky nemá za následok zodpovednosť štátu za zlý výkon obhajoby,
nakoľko výkon advokácie je spravidla zverený súkromnoprávnym subjektom a teda sa jedná
o občianskoprávny vzťah medzi obvineným a jeho obhajcom.
Ku kvalite obhajoby vo vzťahu k právu na spravodlivé súdne konanie a právu na obhajobu
sa vyjadril aj Ústavný súd Slovenskej republiky, a to v náleze II. ÚS 452/2010, v ktorom konštatoval,
že tak v prípade zvoleného, ako aj v prípade ustanoveného obhajcu, štát zásadne nenesie
17

Pozri napríklad rozhodnutie vo veci Croissant c. Spolková republika Nemecko z 25. septembra
1992.
18
Pozri rozhodnutie veci Franquesa Freixas c. Španielsko z novembra 2000 týkajúce sa sťažnosti č.
53590/99.
19
Pozri rozhodnutie Artico c. Taliansko z 30. apríla 1980.
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zodpovednosť za zlý výkon obhajoby. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že advokácia je nezávislá
od štátnej moci a výkon obhajoby je predovšetkým otázkou vzťahu medzi obvineným a jeho
obhajcom. V prípade ustanoveného obhajcu však obvinený má právo nie na ustanovenie obhajcu,
ale na pomoc obhajcu. Dohovor zaručuje nie teoretické práva, ale práva konkrétne a účinné.
Z uvedeného dôvodu ustanovenie obhajcu ešte samo osebe nezabezpečuje účinnú obhajobu.
V prípade, ak ustanovený obhajca prima facie neplní svoje povinnosti, príslušné orgány musia
obvinenému ustanoviť iného obhajcu alebo urobiť iné vhodné opatrenia, aby obhajoba nebola
iluzórna. Nečinnosť príslušných orgánov v takej situácii je potrebné kvalifikovať ako porušenie čl. 6
ods. 3 písm. c) Dohovoru.20
V podmienkach Slovenskej republiky je advokácia nezávislá od štátu, nakoľko advokáti sú
združení v Slovenskej advokátskej komore, ktorá je nezávislou samosprávnou stavovskou
organizáciou. Do výlučnej kompetencie Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „SAK“) patrí
disciplinárna právomoc, ktorou komora vykonáva dozor nad výkonom advokátskeho povolania.
Sťažnosti na advokátov prešetruje Revízna komisia SAK, ktorá podá návrh na začatie
disciplinárneho konania, ak dospeje k záveru, že došlo ku disciplinárnemu previneniu. O návrhu na
začatie disciplinárneho konania následne rozhoduje disciplinárny senát.
Vo vzťahu ku kvalite obhajoby Slovenská advokátska komora v rámci svojej disciplinárnej
právomoci zaujala stanovisko napríklad v rozhodnutí VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 6.5.2011,21
v zmysle ktorého advokát, ktorý ako ustanovený obhajca nekontaktuje svojho klienta vo výkone
väzby napriek skutočnosti, že klient prejavil záujem o poradu s ním a nezúčastní sa ani
vyšetrovacích úkonov s poukazom na vysoké cestovné náklady a neochotu štátu hradiť náklady
obhajoby ex offo, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia, nakoľko takýmto konaním porušuje
povinnosti uložené mu v ustanovení § 18 ods. 1 až 3 zákona o advokácii22 a ustanovení § 5 ods. 1
a 2, § 29 Advokátskeho poriadku SAK.23
Obdobne aj v rozhodnutí IV. disciplinárneho senátu SAK z 9.9.200824 bolo konštatované,
že za riadne poskytovanie právnej pomoci nie je možné považovať taký postup advokáta ako súdom
ustanoveného obhajcu v trestnom konaní, ktorý klienta vo väzbe za účelom porady a prípravy
obhajoby bez prítomnosti tretích osôb ani raz nenavštívi, a to obzvlášť v prípade, ak sa klient
osobnej návštevy obhajcu dožaduje. Ani jeho účasť na vyšetrovacích úkonoch nemôže túto
povinnosť advokáta ako obhajcu nahradiť.
Osobitným problémom je v tejto súvislosti právo na zaplatenie obhajcu, ktoré v zmysle
Dohovoru vzniká pri kumulatívnom naplnení dvoch podmienok, a to konkrétne vtedy, ak:
- obvinený nemá dostatočné prostriedky,
- si to vyžadujú záujmy spravodlivosti.
Nedostatok finančných prostriedkov musí sťažovateľ v zmysle rozhodovacej činnosti
Európskeho súdu pre ľudské práva hodnoverným spôsobom preukázať a v zásade platí, že
uvedená situácia musí mať trvalejší charakter. Dokonca v prípade dodatočného objasnenia
majetkových pomerov môže byť štát oprávnený prostriedky vynaložené na zaplatenie obhajoby

20

Pozri nález Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 452/2010-125.
Pozri rozhodnutie VIII. Disciplinárneho senátu SAK z 6.5.2011, sp. zn. DS VIII.-8/11:3576/2010.
22
Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o advokácii“). V zmysle ust. § 18 ods. 1 zákona o advokácii: „Advokát je povinný pri výkone
advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Ak sú pokyny
klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi viazaný. O tom klienta
vhodným spôsobom poučí“. V zmysle ust. § 18 ods. 2 zákona o advokácii: „Advokát je povinný pri
výkone advokácie postupovať s odbornou starostlivosťou, ktorou sa rozumie, že koná čestne,
svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využíva všetky právne prostriedky a uplatňuje
v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za prospešné. Pritom dbá na
účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb“.
23
V zmysle ust. § 5 ods. 2 Advokátskeho poriadku Slovenskej advokátskej komory: „Advokát
postupuje s rovnakou svedomitosťou a starostlivosťou vo veciach, v ktorých bol ustanovený súdom
alebo určený Slovenskou advokátskou komorou (ďalej len „komora“) ako vo veciach iných klientov.“
24
Pozri rozhodnutie IV. disciplinárneho senátu SAK z 9.9.2008 sp. zn. DS IV.-34/08:1254/2008.
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žiadať vrátiť späť. K uvedenému záveru dospel Európsky súd pre ľudské práva v už vyššie
citovanom rozhodnutí Croissant c. Spolková republika Nemecko.
Omnoho častejšie sa Európsky súd pre ľudské práva vyjadril k výkladu pojmu „záujmy
spravodlivosti“ v súvislosti s právom na zaplatenie pomoci obhajcu. Aby uvedený pojem mohol byť
naplnený je nevyhnuté, aby sa týkal všetkých štádií trestného konania. Osobitný dôraz sa pritom
kladie najmä v prípadoch apelačných a kasačných konaní, nakoľko ide v zásade o konečné
rozhodnutia, z ktorého dôvodu je potrebné im venovať zvýšenú pozornosť.
V prípadoch, ak si to záujmy spravodlivosti vyžadujú, je dokonca možné obvinenému
ustanoviť obhajcu ex offo aj proti jeho vôli, a to vtedy, ak súd dôjde k záveru, že obvinený nie je
spôsobilý sám sa náležite obhajovať, pričom obvinený si sám obhajcu nezvolí. Ak súd napriek tomu
opomenie zabezpečiť v týchto prípadoch pomoc obhajcu, jedná sa o porušenie článku 6 ods. 3
písm. c) Dohovoru.25
Európsky súd pre ľudské práva tiež dospel k záveru, že v prípade, ak sa jedná o zložité
právne otázky a obvinený sám nemá právnické vzdelanie, ktoré je nevyhnutne potrebné na
prezentovanie a na rozpracovanie závažných právnych argumentov, a kde iba skúsený obhajca by
bol spôsobilý náležite pripraviť obhajobu, si záujmy spravodlivosti vyžadujú, aby bol úradne
vymenovaný právnik na zastupovanie obvineného v tejto veci. Uvedený názor vyplýva z rozhodnutia
vo veci Hoang c. Francúzsko.26 Súd by tiež mal vziať ohľad aj na zložitosť danej veci.
Rovnako tak v prípade Benham c. Spojené kráľovstvo27 mal Európsky súd pre ľudské
práva za to, že ak obvinenému hrozí strata slobody, záujmy spravodlivosti si vyžadujú právne
zastupovanie obvineného. V danom prípade tiež súd poukázal na komplikovanosť predmetného
trestného konania.
5

ZÁVER
Záverom za dôležité považuje zdôrazniť, že legislatívna úprava, ako aj reálne zabezpečenie
práva na obhajobu v právnom štáte vyjadruje úroveň demokratizmu a stupeň zabezpečenia
občianskych práv a slobôd v právnom poriadku daného štátu. Zásada zabezpečenia práva na
obhajobu predstavuje nevyhnutný predpoklad pre správne fungovanie súdnictva, ktorého
významnou funkciou je ochrana práv a právom chránených záujmov občanov.
Právo na obhajobu predstavuje jedno z najdôležitejších práv osoby, proti ktorej sa vedie
trestné konanie a smeruje k dosiahnutiu spravodlivého rozhodnutia vydaného nielen v záujme
trestne stíhanej osoby, ale nepochybne tiež v záujme každého demokratického právneho štátu,
ktorý je založený na úcte k právam a slobodám človeka a občana.
Aby vyššie uvedené ciele mohli byť naplnené, je potrebné mať na zreteli nielen predmetnú
právnu úpravu vzťahujúcu sa na zabezpečenie práva na obhajobu, ale taktiež je nevyhnuté aj
náležite poznať a analyzovať relevantnú rozhodovaciu činnosť dotknutých orgánov, a to tak na
národnej, ako aj európskej úrovni. Európsky súd pre ľudské práva vo viacerých svojich rozsudkoch
konštatoval, že v demokratickej spoločnosti nevyhnutnosť zásahu do práv chránených Dohovorom
implikuje proporcionálnosť medzi zásahom do predmetného práva a sledovaným cieľom. Uvedené
platí obzvlášť v tom prípade, ak má zásah formu trestnej sankcie.
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SÚ ODKLONY V TRESTNOM KONANÍ EFEKTÍVNE V JUSTIČNEJ
PRAXI?
Soňa Strýčková
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Abstrakt: Odklony v trestnom konaní boli pri ich zavádzaní do jednotlivých ustanovení Trestného
poriadku považované za prínos v klasickom vedení trestného konania. Otázkou je, či v súčasnosti
odklon naozaj plní v trestnom konaní svoje počiatočné aplikačné požiadavky na zefektívnenie,
zjednodušenie a zrýchlenie trestného konania.
Kľúčové slová: odklon, trestné konanie, efektívnosť, justičná prax
Abstract: Diversions in criminal proceedings used to be by their introducing into the various
provisions of the Code of Criminal Procedure deemed as a contribution in the classic line of the
criminal proceedings. The question is, if at present the diversions realy fulfill in criminal proceeding
its initial application requirements of streamlining, simplification and acceleration of the criminal
proceedings.
Key words: diversion, criminal proceedings, efficiency, judicial practice
1

ÚVOD
Téma môjho príspevku je ovplyvnená položenou otázkou, či odklony v trestnom konaní
skutočne sú efektívne v justičnej praxi. Pri hľadaní odpovede na položenú otázku je podľa môjho
názoru nevyhnutné zaoberať sa samotnými podmienkami, ktorých splnením je aplikácia odklonov
v trestnom konaní podmienená. Mám totiž za to, že dostatočnú odpoveď na uvedenú otázku nie je
možné získať len jednouchým vyhodnotením štatistík pojednávajúcich o počte aplikácií toho ktorého
odklonu v trestnom konaní v príslušnom kalendárnom roku. Vzhľadom k tomu, že samotné štatistiky
ukazujú, že zmier je práve tým odklonom v trestnom konaní, ktorého aplikácia v justičnej praxi je
menej častá, ako by sa vzhľadom na počet vedených trestných konaní o prečinoch, na ktorých
zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov
predpokladalo, budem sa v príspevku zaoberať práve otázkami resp. problémami, ktoré aplikáciu
tohto inštitútu komplikujú.
2

DEFINÍCIA A CHARAKTERISTIKA ZMIERU
Inštitút zmieru predstavuje výnimku zo zásady legality upravenej v § 2 ods. 5 Trestného
1
poriadku , keď napriek tomu, že prokurátor je v zmysle uvedenej zásady povinný stíhať všetky
trestní činy o ktorých sa dozvedel, v prípade aplikácie zmieru bude trestné stíhanie voči obvinenému
zastavené.
Zmier ako výsledok konsenzu štátu (zastúpeného prokurátorom alebo súdom)
a poškodeného na jednej strane a obvineného na strane druhej umožňuje v istej forme v trestnom
konaní nahradiť absenciu procesného inštitútu „späťvzatie návrhu“ typického pre občiansko-súdne
konanie. V občiansko-súdnom konaní je typické, že navrhovateľ disponuje svojim návrhom na
začatie konanie a v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku je oprávnený
tento návrh meniť, dopĺňať alebo vziať späť, pričom späťvzatím návrhu sa konanie z dôvodu jeho
zastavenia končí.
V trestnom konaní takéto dispozičné právo oznamovateľa trestného činu, ktorým vo väčšine
prípadov býva práve poškodený, nie je ustanoveniami Trestného poriadku priznané, a to práve
z dôvodu zásady legality.
1

§2 ods. 5 Trestného poriadku: „Prokurátor je povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa
dozvedel.“
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V praxi sa však veľmi často stáva, že oznamovateľ – poškodený, podáva trestné oznámenie
len z jediného dôvodu, a to z dôvodu vlastného záujmu o uspokojenie nároku na náhradu škody,
ktorá mu bola trestným činom spôsobená. Práve uvedený súkromnoprávny záujem poškodeného
býva častým motívom, pre ktorý sa poškodený rozhodne voči páchateľovi trestného činu podať
trestné oznámenie, pričom verejnoprávny záujem poškodeného na náležitom zistení oznámeného
trestného činu a spravodlivom potrestaní páchateľa ustupuje pred jeho súkromnoprávnym záujmom
do úzadia.
Práve v takýchto situáciách, keď poškodený je ochotný sa s obvineným dohodnúť, je na
mieste aplikácia odklonu v trestnom konaní v podobe zmieru, ktorý umožní, aby pre poškodeného,
ktorého jediným záujmom často býva nahradenie škodu, bolo zabezpečené efektívne uspokojenie
jeho súkromného nároku na náhradu škody.
Výsledkom schválenia uzavretého zmieru medzi poškodeným a obvineným sa poškodenému
značne rýchlejším, menej komplikovaným a menej konfliktným spôsobom dostane patričné
odškodnenie.
3

PODMIENKY APLIKÁCIE ZMIERU
Prvou podmienkou pre aplikáciu zmieru je povinnosť obvineného vyhlásiť, že spáchal skutok,
za ktorý je stíhaný, a nie sú odôvodnené pochybnosti o tom, že jeho vyhlásenie bolo vykonané
slobodne, vážne a určito.
V praxi, t.j. pri poskytovaní obhajoby obvinenému, je častým javom, že obvinený v trestnom
konaní má tendenciu buď vôbec nevypovedať alebo snažiť sa o predkladanie dôkazov svedčiacich
o jeho nevine. Práve doznanie sa k spáchaniu skutku, za ktorý je stíhaný obvinený často vníma ako
samotné doznanie sa k vine zo spáchania trestného činu. Práve na tomto mieste je významná úloha
obhajcu, ktorý svojmu klientovi náležite objasní následky prijatia vyššie uvedeného vyhlásenia
o spáchaní skutku, ktoré aplikácia zmieru bezpodmienečne vyžaduje.
Samotné doznanie sa k spáchaniu skutku, za ktorý je obvinený stíhaný nie je a ani nemôže
byť považované za priznanie viny obvineného za trestný čin. Ide totiž len o prejav vôle obvineného,
ktorého jediným účelom je dosiahnutie výhody v trestnom konaní v podobe upustenia od ďalšieho
trestného stíhania, práve schválením zmieru a následného zastavenia trestného stíhania.
Rovnako tak nie je možné hľadieť na obvineného, voči ktorému bolo zastavené trestné
stíhanie z titulu schválenia uzavretého zmieru ako na vinného.
Schválením zmieru a zastavením trestného stíhania voči obvinenému nedochádza za
žiadnych okolností k prelomeniu zásady prezumpcie neviny.
V zmysle ústavnej zásady prezumpcie neviny, vyjadrenej aj v ustanovení § 2 ods. 4
2
Trestného poriadku , možno obvineného uznať za vinného len právoplatným odsudzujúcim
rozsudkom súdu alebo právoplatným trestným rozkazom, pričom však uznesenie o schválení zmieru
a o zastavení trestného stíhania charakter odsudzujúceho rozsudku nemá.
Uvedené je potrebné zdôrazniť obvinenému (či už zo strany jeho obhajcu alebo zo strany
policajta vykonávajúceho vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie) aj v súvislosti s dôsledkami
doznania sa obvineného k spáchaniu k skutku, keď doznanie sa k spáchaniu skutku nemôže byť
v prípade neschválenia zmieru obvinenému na príťaž, čo napokon vyplýva aj zo skutočnosti, že
v prípade pokračovania v trestnom konaní nemôže byť doznanie sa k spáchaniu skutku použité ako
dôkaz. Rovnaká dikcia ustanovenia § 226 Trestného poriadku platí dokonca aj pri uznaní viny
obvineného zo spáchania skutku na účely aplikácie inštitútu dohody o vine a treste.
Napriek tomu, že uznesenie o schválení zmieru a zastavení trestného konania nepojednáva
o vine alebo nevine obvineného, je rozhodnutím vo veci trestného stíhania voči obvinenému
konečným. Právoplatné uznesenie o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania tak
predstavuje zákonnú prekážku res iudicata, ktorá bráni opätovnému trestnému stíhaniu obvineného
za čin, vo veci ktorého bol schválený zmier a zastavené trestné stíhanie.
Na tomto mieste možno pozorovať značnú odlišnosť od inštitútu podmienečného zastavenia
trestného stíhania, kde samotné uznesenie o podmienečnom zastavení trestného stíhania netvorí
prekážku res iudicata, nakoľko v prípade, ak sa obvinený v skúšobnej dobe neosvedčil (t.j. neviedol
riadny život, nenahradil škodu poškodenému, na ktorú bol v priebehu skúšobnej doby povinný,
2

§ 2 ods. 4 Trestného poriadku: „Každý, proti komu je vedené trestné konanie, považuje sa za
nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu.“

673

nezdržal sa činností, ktorá ho viedla k spáchaniu trestného činu) prokurátor v trestnom stíhaní
obvineného pokračuje.
Klienta, ktorého advokát ako obhajca zastupuje v trestnom konaní, ktoré je skončené práve
aplikáciou inštitútu zmieru, je však potrebné poučiť nie len o výhodách tohto inštitútu, ale aj o jeho
následkoch. Hlavným následkom aplikácie inštitútu zmieru v trestnom konaní je bezpochybne
skutočnosť týkajúca sa odpisu z registra trestov.
Napriek tomu, že právoplatné uznesenie o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania
má charakter oslobodzujúceho rozsudku, t.j. na obvineného sa hľadí ako nevinného, skutočnosť, že
voči obvinenému bolo vedené trestné stíhanie a toto bolo práve v dôsledku schválenia zmieru
zastavené sa uvádza v odpise z registra trestov.
V samotnom výpise z registra trestov, o ktorý môže obvinený kedykoľvek požiadať (napr.
v súvislosti s preukázaním bezúhonnosti konateľa pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným)
sa údaj o zastavení trestného stíhania a o schválení zmieru nenachádza.
V súvislosti s výkonom niektorých povolaní (SBS, štátnozamestnanecký pomer) však je
potrebné predložiť odpis z registra trestov, v ktorom predmetná skutočnosť o trestnom konaní
a spôsobe jeho ukončenia uvedená bezpochybne bude, pričom práve tento zápis môže byť pre
obvineného problematický.
Druhou základnou podmienkou pre aplikáciu inštitútu zmieru je povinnosť obvineného
nahradiť škodu, pokiaľ bola činom spôsobená, alebo urobiť iné opatrenia na náhradu škody, alebo
inak odstrániť ujmu vzniknutú trestným činom.
Čo sa týka tejto povinnosti obvineného, vznikajú pri jej splnení viaceré otázky.
Prvou z nich je otázka, či je možné aplikovať zmier aj v prípade, ak škoda nebola trestným
činom obvineného spôsobená.
Samotné ustanovenia § 220 ods. 1 písm. b/ uvádza, že obvinený je povinný nahradiť škodu
len v prípade, ak táto bola jeho činom spôsobená. Z uvedeného možno teda vyvodiť jednoznačný
záver, že neexistencia škody nemá za následok nemožnosť aplikácie zmieru; t.j. aplikácia zmieru
nie je viazaná na škodu.
Inými slovami povedané, podmienka týkajúca sa náhrady škody nie je podmienkou, ktorej
splnenie sa musí nevyhnutne vyžadovať vo všetkých prípadoch, ale len podmienkou, ktorej
existencia je podmienená tým, či trestným činom bola spôsobená škoda, ktorej náhradu možno
v trestnom konaní uplatňovať.
Ak teda aplikáciu inštitútu zmieru nepodmieňujeme existenciou škody, ako sa v trestnom
konaní zabezpečí súhlas poškodené (ako obligatórna náležitosť zmieru), keď v dôsledku
neexistencie škody neexistuje ani poškodený? S kým potom bude obvinený uzavierať zmier?
Na tomto mieste je potrebné nájsť odpoveď pomocou aplikácie ustanovení všeobecnej časti
Trestného zákona upravujúcich kvalifikačný pojem škoda. V zmysle ustanovenia § 124 ods. 1
Trestného zákona sa škodou rozumie ujma na majetku alebo reálny úbytok na majetku alebo na
právach poškodeného alebo jeho iná ujma, ktorá je v príčinnej súvislosti s trestným činom, bez
ohľadu na to, či ide o škodu na veci alebo na právach.
Aplikáciou vyššie uvedenej definície na jednu zo základných podmienok aplikácie inštitútu
zmieru je podľa môjho názoru zrejmé, že zákonodarca pri formulácií podmienky „nahradiť škodu,
pokiaľ bola činom spôsobená“ mal na mysli práve a výlučne materiálnu škodu spôsobenú trestným
činom.
Osobitná časť Trestného zákona však pozná aj skutkové podstaty trestných činov, ktorých
spáchanie nespôsobuje škodu materiálnu, ale následkom spáchania tohto činu je škoda vo forme
ujmy na iných právach (napr. trestný čin ohovárania - § 373 Trestného poriadku). Na túto
skutočnosť pamätá zákonodarca pri formulovaní podmienky aplikácie inštitútu zmieru, keď
v súvislosti s podmienkou náhrady škody uvádza „alebo inak odstránil ujmu vzniknutú trestným
činom“, kde na tomto mieste možno uvedenú ujmu definovať ako škodu predstavujúcu ako tzv. inú
ujmu.
Z uvedeného teda možno vyvodiť záver, že pokiaľ je tvrdené, že existencia škody
nepodmieňuje aplikáciu inštitútu zmieru, je potrebné pojem škoda vykladať výlučne v užšom zmysle
slova, a to ako škodu materiálnu. Tento záver podporuje aj samotná skutočnosť, že bez existencie
poškodeného v trestnom konaní by nebolo možné uzavrieť zmier, nakoľko by absentoval jeden
z účastníkov tohto konsenzu.
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V súvislosti s podmienkou náhrady škody, ktorá trestným činom poškodenému vznikla sa
nám vynára taktiež otázka, či je poškodený povinný si škodu riadne a včas v trestnom konaní
uplatniť, resp. či aplikáciu inštitútu zmieru podmieňuje uplatnenie si nároku poškodeného na
náhradu škody.
Trestný poriadok presne stanovuje termín, do ktoré si je poškodený oprávnený uplatniť nárok
na náhradu škody spôsobenej trestným činom obvineného. V zmysle ustanovenia § 46 ods. 3
Trestného poriadku je poškodený povinný nárok na náhradu škody uplatniť najneskoršie do
skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania, pričom z uplatneného nároku musí byť
zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje.
Je potrebné si však uvedomiť, že v prípade, ak si poškodený nárok na náhradu škody
v trestnom konaní riadne a včas neuplatní, postavenie poškodeného mu Trestný poriadok priznáva
naďalej, a to vrátane všetkých práv a povinností, ktoré osobe poškodeného z jeho postavenia
vyplývajú.
Uplatnenie nároku na náhradu škody teda nie je povinnosťou ale výlučným právom
poškodeného, ktorého neuplatnenie aplikáciu inštitútu zmieru nevylučuje.
Neuplatnenie si nároku na náhradu škody poškodeným teda bude mať za následok, že
obvinený nebude povinný nahradiť poškodenému škodu, avšak nič sa nezmení na povinnosti získať
súhlas poškodeného s aplikáciou zmieru.
Uvedené (t.j. neuhradenie škody poškodenému) však platí len za predpokladu, že poškodený
uzavrie s obvineným zmier aj bez náhrady škody. Takáto situácia sa síce na prvý pohľad javí ako
málo pravdepodobná, v praxi sa však stáva, a to konkrétne napríklad v prípadoch trestného činu
ublíženia na zdraví. Ide o situáciu kde obvinený a poškodený sú manželia, a oznamovateľ trestného
činu bola tretia osoba. Poškodená nemá záujem na náhrade škody prípadne ujmy, ktorá jej bola
spôsobená trestným činom, avšak jej súhlas k aplikácií zmieru je aj napriek tomu nevyhnutný (v
tomto prípade poškodená udelila ako blízka osoba súhlas s trestným stíhaním v zmysle ustanovenia
§ 211 Trestného poriadku).
V súvislosti s otázkou riadneho a včasného uplatnenia nároku na náhradu škody zo strany
poškodeného je však potrebné poukázať aj na tú skutočnosť, že hoci aplikácia zmieru nie je
podmienená riadnym a včasným uplatnením nároku na náhradu škody, avšak na druhej strane
samotný obsah zmieru je výsledkom konsenzu obvineného a poškodeného, a preto uzavretiu
zmieru s povinnosťou obvineného nahradiť poškodenému spôsobenú škodu nevylučuje
neuplatnenie si nároku na náhradu škody riadne a včas. Inými slovami povedané, ak poškodený
podmieňuje udelenie svojho súhlasu na zmier s obvineným uspokojením nároku na náhradu škody,
ktorý si však riadne a včas neuplatnil, ale obvinený s tým súhlasí, uzavretie zmieru je možné.
Z uvedeného teda vyplýva, že nie existencia škody, ale existencia poškodeného podmieňuje
aplikáciu inštitútu zmieru. Trestný poriadok počíta dokonca aj so situáciou, keď osoba poškodeného
v priebehu trestného konania zomrie, pretože smrť poškodeného nevylučuje aplikáciu zmieru.
Uvedené je možné vyvodiť práve z ustanovenia § 225 Trestného poriadku, z výkladu ktorého
vyplýva, že práva poškodeného vyplývajúce mu z ustanovení upravujúcich zmier prislúchajú
dedičom poškodeného, na ktorých prešiel po smrti poškodeného nárok na náhradu škody.
V takomto prípade budú práve dedičia poškodeného, na ktorých prešiel nárok poškodeného na
náhradu škody tými, ktorých súhlas sa pre aplikáciu zmieru bude v trestnom konaní vyžadovať.
Na margo otázky vyššie uvedeného prechodu alebo prevodu práv toho, na koho prešiel
nárok na náhradu škody z poškodeného je však potrebné pripomenúť, že v prípade ostatných osôb
(s výnimkou dedičov poškodeného) sa v konaní nebude vyžadovať súhlas týchto osôb s aplikáciou
zmieru. Ako najčastejšie sa vyskytujúci prípad možno použiť práve situáciu, keď trestným činom
obvineného vznikla poškodenému škoda, ktorý si túto ako poistnú udalosť uplatnil z titulu poistenia
voči poisťovni, ktorá nárok poškodeného na náhradu škody uspokojila práve poskytnutím poistného
plnenia.
Na poisťovňu tak prechádza nárok na náhradu škody voči obvinenému, keď poisťovňa si síce
bude voči obvinenému uplatňovať nárok na náhradu škody, avšak nebude osobou resp. subjektom,
ktorého súhlasom bude podmienená aplikácia inštitútu zmieru.
Podmienka náhrady škody (samozrejme za predpokladu, ak bola táto trestným činom
spôsobená) vyvoláva pri aplikácií inštitútu zmieru aj otázku samotného rozsahu náhrady škody,
resp. otázku na čo všetko má poškodený v rámci nároku na náhradu škody spôsobenej trestným
činom nárok?
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Bude môcť poškodený udelenie súhlasu na uzavretie zmieru s obvineným podmieniť
povinnosťou obvineného nahradiť poškodenému trovy, ktoré mu v súvislosti s pribratím
splnomocnenca zastupujúceho jeho záujmy v trestnom konaní vznikli? Bude takýto nárok
poškodeného na náhradu jeho trov adekvátny alebo pôjde zo strany poškodeného len o kalkul,
ktorým môže zmariť samotnú aplikáciu zmieru?
Poukázaním na uvedené je v prvom rade potrebné opätovne poukázať na tú skutočnosť, že
zmier je výsledkom konsenzu tak poškodeného ako aj obvineného. Preto ak sa účastníci zmieru na
jeho obsahu nedohodnú, k jeho aplikácií logicky nedôjde.
Zastávam názor, že podmienenie udelenia súhlasu poškodeného na uzavretie zmieru práve
náhradou trov poškodeného je úplne legitímne, a to aj vzhľadom k tomu, že v prípade občianskehosúdneho konania sa poškodený môže domáhať náhrady nielen škody spôsobenej trestným činom,
ale aj škody vzniknutej v priamej súvislosti s trestným činom. Osobne nevidím potom dôvod, prečo
by rozsah škody v prípade adhézneho konania mal byť iný ako v prípade občianskeho súdneho
konania, a bude preto opätovne na obhajcovi obvineného, aby vysvetlil svojmu klientovi, že nároky
poškodeného sú plne oprávnené.
Na tomto mieste je práve veľmi dobre badateľný význam podmienky súhlasu poškodeného
so zmierom, keď obsah samotného zmieru je výsledkom už spomínaného konsenzu obvineného
a poškodeného, a nie len výsledkom formálneho udeľovania súhlasu toho ktorého účastníka.
V praxi sa však môže stať, že poškodený udelenie svojho súhlasu s aplikáciou zmieru
podmieňuje zrejme neoprávnenými nárokmi a inštitút zmieru len zneužíva na ich splnenie
obvineným.
V takejto situácií je zaiste na mieste poučiť obvineného ako svojho klienta o možnosti využitia
iného odklonu v trestnom konaní, ktorým je podmienečné zastavenie trestného stíhania, a ktorého
podmienky aplikácie sú v porovnaní s inštitútom zmieru v značnej miere (s výnimkou podmienky
zloženia finančných prostriedkov na verejnoprospešný účel) rovnaké.
Práve v prípade inštitútu podmienečného zastavenia trestného stíhania je situácia úplne iná,
keď aplikácia tohto inštitútu súhlas poškodeného nevyžaduje. Preto obštrukcie zo strany
poškodeného týkajúce sa prehnaných nárokov na náhradu škody nemôžu mať za následok
zmarenie možnosti aplikácie inštitútu podmienečného zastavenia trestného stíhania.
Ako (v prípade tohto príspevku) poslednú otázku, ktorú je potrebné pri aplikácií inštitútu
zmieru v súvislosti s podmienkou náhrady škody zodpovedať, je otázka, či v čase keď prokurátor
alebo sudca rozhoduje o návrhu na schválenie uzavretého zmieru medzi obvineným a poškodeným,
musí byť zo strany obvineného už škoda poškodenému nahradená. Nestačila by na splnenie
uvedenej podmienky náhrady škody dohoda medzi poškodeným a obvineným o jej v splátkach
v budúcnosti?
Samotná dikcia ustanovenia§ 220 ods. 1 písm. b) „obvinený nahradil škodu, odstránil ujmu,
urobil iné opatrenie na náhradu škody“ vyvoláva dojem, že k samotnej náhrade škody zo strany
obvineného už v čase schvaľovania uzavretého zmieru došlo, čo by možnosť uzavretia dohody
o splátkach vylučovalo.
Zjavne jednoduchšia je odpoveď na uvedenú otázku v prípade podmienečného zastavenia
trestného stíhania, kde je možnosť uzavretia dohody s poškodeným o náhrade škody vyslovene
uvedená, t.j. existencia takejto dohody zabezpečuje splnenie podmienky na aplikáciu tohto inštitútu.
V rámci hľadania správnej odpovede je potrebné poukázať na to, že možnosť uzavretia
dohody v ustanovení § 220 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku síce chýba, avšak ustanovenie §
223 ods. 1 Trestného poriadku predpokladá splnenie podmienky náhrady škody aj formou
zaviazania sa k náhrade škody t.j. možnosť, že v čase rozhodovania o schválení zmieru nebude
škoda zo strany obvineného ešte uhradená ale bude existovať záväzok obvineného škodu uhradiť.
Vzhľadom na vyššie uvedené mám za to, že zmier medzi obvineným a poškodeným,
obsahom ktorého bude okrem iného dohoda o úhrade škody v splátkach, neodporuje samotnému
schváleniu takto uzavretého zmieru zo strany prokurátora alebo súdu.
Je však minimálne žiaduce, aby bol poškodený uzrozumený s tým, že uznesenie o schválení
zmieru a zastavení trestného stíhania nemá charakter právoplatného odsudzujúce rozsudku ako je
to v prípade inštitútu dohody o vine a treste.
Rovnako nie je možné si uvedené uznesenie zamieňať s uznesením o schválení zmieru
v občiansko-súdnom konaní, ktorému sú zákonom priznané účinky právoplatného rozsudku.
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Práve z uvedených dôvodov je potrebné poškodeného upozorniť, že v prípade, ak si
obvinený nebude plniť povinnosti vyplývajúce mu z dohody o náhrade škody v splátkach obsiahnutej
v uzavretom zmieri, nie je možné v trestnom konaní voči obvinenému pokračovať (ako je to
napríklad v prípade podmienečného zastavenia trestného stíhania), a rovnako tak nie je možné
predmetné uznesenie vykonať v rámci exekúcie, nakoľko uznesenie o schválení zmieru a zastavení
trestného stíhania nie je exekučným titulom.
Práve tieto argumenty používajú ako nosné zástancovia názoru, že dohoda o splátkach
škody je v prípade inštitútu zmieru vylúčená.
Treťou podmienkou aplikácie inštitútu zmieru, ktorej kumulatívne splnenie s predchádzajúcimi
dvomi predpokladá ustanovenie § 220 ods. 1 písm. c/, je povinnosť obvineného zložiť na účet súdu
a v prípravnom konaní na účet prokuratúry peňažnú sumu určenú konkrétnemu adresátovi na
všeobecne prospešné účely.
Napriek skutočnosti, že otázkou výšky peňažnej sumy zloženej na všeobecne prospešné
účely sa Trestný poriadok vo svojich ustanoveniach nezaoberá, výška peňažnej čiastky nemôže byť
zrejme neprimeraná závažnosti spáchaného trestného činu.
Z pohľadu praxe to vyzerá tak, že istou pomôckou pre obvineného je návrh probačného
a mediačného úradník uvedený v pozvánke k mediácii, ktorý obsahuje jeho odporúčanie týkajúce sa
stanovenia výšky peňažnej sumy, od ktorého sa obvinený odrazí resp. s ním súhlasí.
Samotná podmienka zloženia finančných prostriedkov na verejne prospešný účel vyvoláva
často v spoločnosti vlnu nevôle, keď inštitút zmieru býva (podľa môjho názoru nesprávne) vnímaný
ako inštitút pre solventných obvinených, ktorým žiadne komplikácie nespôsobuje jednak náhrada
spôsobenej škody poškodenému, ako ani zloženie tzv. navyše finančných prostriedkov, a hoci sú
tieto použité na verejne prospešný účel, v očiach verejnosti sa javia len ako vykúpenie si zastavenia
trestného stíhania.
Osobne pripúšťam, že je pravdou, že nie je zriedkavým javom, že obvinený napriek snahe
o nápravu následkov spáchaných trestným činov, nielenže nemá dostatok finančných prostriedkov
na náhradu škody, ale už vôbec nedisponuje dostatočnými prostriedkami na zloženie istej sumy na
verejne prospešný účel, čo by mohlo vzbudzovať dojem, že inštitút zmieru bude využívaný práve
alebo výlučne finančne zabezpečenými osobami.
Mám však za to, že zákonodarca pri formulovaní podmienok aplikácie inštitútu zmieru, do
ktorých zakomponoval aj podmienku zloženia finančných prostriedkov na verejne prospešný účel,
veľmi správne poukázal aj na potrebu a nevyhnutnosť ochrany a tzv. zadosťučinenia verejného
záujmu, ktorý bol trestným činom obvineného poškodený alebo ohrozený.
Z tohto dôvodu je preto potrebné podmienku zloženia finančných prostriedkov na verejne
prospešný účel vnímať nie ako sankciu pre obvineného, ale ako formu reparácie ohrozeného alebo
poškodeného verejného záujmu, ktorá by zaiste bola bez podmienky zloženia finančných
prostriedkov na verejne prospešný účel potretá práve presadzovaním súkromnoprávneho nároku
poškodeného na náhradu škody spôsobenej trestným činom.
4

ZÁVER
Mám za to, že v súvislosti s objasňovaním obvinenému, aké výhody a nevýhody má pre
obvineného aplikácia inštitútu zmieru, by mal advokát obvinenému rovnako náležite vysvetliť, že aj
napriek riadnemu splneniu všetkých podmienok pre aplikáciu zmieru, obvinený nemá na schválenie
zmieru právny nárok.
Uvedené potvrdzuje aj samotné znenie ustanovenia § 220 ods. 1 Trestného poriadku,
v ktorom je uvedené, že prokurátor „môže“ schváliť zmier, z dôvodu čoho je inštitút zmieru zaradený
medzi fakultatívne rozhodnutia prokurátora v prípravnom konaní alebo súdu. Preto aplikácia inštitútu
zmieru vo forme jeho schválenia nie je podmienená výlučne kumulatívnym splnením všetkých
zákonom stanovených podmienok, ale pre schválenie uzavretého zmieru je potrebné aj vnútorné
presvedčenie prokurátora v prípravnom konaní alebo súdu o jeho vhodnosti,
a adekvátnosti, a to predovšetkým s ohľadom na splnenie samotného účelu trestného konania ako
aj s ohľadom na okolnosti, za ktorých sa stal skutok, za spáchanie ktorého bolo voči obvinenému
začaté a vedené trestné stíhanie.
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EURÓPSKE PRÁVO HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE - MEDZI PRÁVNOU
TEÓRIOU A EKONOMICKOU TEÓRIOU A PRÍSTUP JUDIKATÚRY1
Ondrej Blažo
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok na dvoch prípadoch skúma, do akej miery bral Súdny dvor Európskej únie do úvahy
názory právnych teoretikov, ekonomickej teórie, respektíve či vytvorili vlastnú teóriu. Týmito prípadmi sú
definovanie samotnej úrovne hospodárskej súťaže, ktorá sa má dosiahnuť, problematika "rule of reason"
v prípade dohôd obmedzujúcich súťaž.
Kľúčové slová: európske právo, súťažné právo, hospodárska súťaž, zásady, rule of reason
Abstract: Two examples serve to this paper to analyze how the Court of Justice of the European Union
took into account suggestion of legal theoretics as well as economic theory or if it paved its own way.
These examples are following: defining the level of economic competition to be achieved, question of
"rule of reason"
Key words: European Law, Competition Law, Economic Competition, Principles, Rule of reason.
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. Súťažné právo spája v sebe
snahy o reglementovanie ekonomickej reality prostredníctvom čo najpresnejších právnych nástrojov
a na druhej strane snahy o pokrytie ekonomických vzťahov, ktoré má postihnúť tak, aby pre prílišnú
rigídnosť právnych pojmov neprišlo k „nadregulácii“ alebo k „podregulácii“, a zároveň musí balansovať
vo vzťahu k miere zachovania ekonomickej a právnej slobody jednotlivca. Súťažné právo totiž pôsobí
dvoma smermi na ekonomickú a právnu slobodu jednotlivca: pôsobí ako ochrana slobody jednotlivca
pred protisúťažným správaním podnikateľov, ktoré môže obmedziť jeho slobodu ekonomickej voľby, a
zároveň limituje slobodu jednotlivcov-podnikateľov, ktorí nemôžu slobodne a neobmedzene uzatvárať
dohody, využívať svoju pozíciu na trhu, respektíve spájať sa s inými podnikateľmi.
Zavedenie práva ochraňujúceho hospodársku súťaž pred praktikami samotných podnikov, teda
účastníkov trhu môže mať ekonomické i právne zdôvodnenie.
Ekonomické zdôvodnenie práva ochrany hospodárskej súťaže spočíva v snahe štátu zabezpečiť
či najvyššiu efektivitu hospodárstva, ktorá sa podľa ekonomickej teórie dosahuje pri najvyššej možnej
miere hospodárskej súťaže, ktorá núti čo najefektívnejšie využívať zdroje, poskytovať dostatok
2
produktov za najnižšie možné ceny.
Z hľadiska ekonomického skúmania nedokonalej konkurencie boli prelomovými práce Piera
3
Sraffu, Edwarda Chamberlaina a Joan Robinsonovej , ktorí priznali, že konkurencia a monopol sú
meniace sa aspekty trhovej situácie, a preto nedokonalosť konkurencie je prirodzený jav na trhu. Je
rovnako prirodzená snaha každej firmy dosiahnuť, aspoň na krátky čas, monopolistickú výhodu voči
konkurentom, a to sama, alebo v spojení s inými. Na druhej strane monopolista nie je vystavený
úplnému tlaku trhu, a preto dochádza k ekonomickej neefektívnosti, teda firma nie je nútená vyrábať
1

Príspevok bol spracovaný v rámci projektu APVV-0158-12 Efektívnosť právnej úpravy ochrany
hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie a praxi
2
Ekonomická efektívnosť by mala byť primárnym cieľom ochrany hospodárskej súťaže, avšak je
pravdou, že štáty pri zavádzaní práva ochrany hospodárskej súťaže stanovujú hospodárskej súťaži aj
iné ciele.
3
Napríklad LISÝ, J. a kol.: Dejiny ekonomických teórií. Bratislava : IURA EDITION, 2003.
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také množstvo, ktoré by bola nútená vyrábať za podmienok dokonalej konkurencie, čím dochádza k
nedostatku na trhu, a zároveň umožňuje dosahovať firme monopolný zisk na úkor spotrebiteľa.
Je ekonomicky legitímne, ak podnikateľ vyvíja aktivity, aby dosiahol čo najväčší trhový podiel,
zisk, respektíve ekonomickú silu. Tieto snahy ekonomických subjektov v čase globalizácie
a koncentrácie produkcie naberajú na intenzite, a treba však priznať, že v niektorých odvetviach sú
ekonomicky nevyhnutné. Táto ekonomická legitimita, podporovaná právnou zásadou zmluvnej voľnosti,
naráža však na právny mantinel – neminem laedere.
Rôzne ekonomické školy však nedávajú na riešenie tohto problému zo strany verejnej moci
rovnaké odpovede a odhliadnuc od dvoch extrémov spočívajúcich v úplnom ovládnutí ekonomiky štátom
na jednej strane a krajným liberalizmom spočívajúcim v nezasahovaní štátu a akceptovaní zlyhávania
trhu v dôsledku nedokonalej konkurencie ako ekonomického javu na druhej strane, možno nájsť dva
základné názorové prúdy, ktoré sa stali základom protimonopolnej politiky. Prvý názor spočíva v per se
zákaze zákonom presne stanovených praktík, a to bez ohľadu na následky zákonom zakázaného
konania, druhý spočíva v ekonomickom hodnotení ekonomických subjektov a smeruje k zákazu aktivít,
4
ktoré sa ukážu ako protisúťažné.3
Pokiaľ monopolizácia pramení z prirodzenej ekonomickej aktivity hospodárskych jednotiek,
ďalším zdrojom ohrozovania môže byť verejná moc, pokiaľ jeho hospodárska politika má selektívny,
prípadne priamo diskriminačný charakter, ktorý zvýhodňuje niektorých účastníkov trhu.
Právnym dôvodom zavedenia práva ochrany hospodárskej súťaže je zabezpečenie slobody
jednotlivca. Faktom však je, že rôzne štáty riešia rôznym spôsobom zabezpečenie fungovania trhového
hospodárstva prostredníctvom súťažného práva.
V prípade práva ochrany hospodárskej súťaže sa ekonomická teória pretavuje do právnej
regulácie. Pre súťažné právo je zároveň typické, že je postavené na „generálnych klauzulách“, ktorých
konkrétny obsah je napĺňaný aplikačnou praxou, reagujúc na ekonomicko-právny rámec daného režimu
súťažného práva. Predmetom príspevku je preskúmanie tejto interakcie v podmienkach európskeho
práva. Základnou otázkou je, či je judikatúra Súdneho dvora Európskej únie „tvorkyňou teórie“, alebo či
vôbec nerieši teoretické otázky a zameriava sa iba na formalistické riešenie predložených právnych
problémov. Tento vzťah bude demonštrovaný na dvoch príkladoch – otázka aký typ (úroveň) súťaže
chráni európske súťažné právo, a dlhodobou otázkou súvisiacou s dohodami obmedzujúcimi súťaž –
otázka rule of reason, ktorá bola dlhodobým predmetom skúmania teoretikov ako aj súdov. Samozrejme
takýchto „konfliktných“ bodov medzi právnou úpravou a jej významom vo vzťahu s ekonomickou teóriou
je viacero, pričom každý z nich by si zaslúžil rozsiahlu analýzu (napríklad predátorské ceny, margin
squeeze, resale price maintenance), avšak z dôvodu obmedzeného priestoru sa nimi autor nebude
zaoberať.
2

AKÚ SÚŤAŽ CHRÁNI EURÓPSKE SÚŤAŽNÉ PRÁVO?
5
V súvislosti so zákazom podľa čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa vyžaduje
negatívny vplyv na súťaž– vylučovanie, obmedzovanie alebo skresľovanie.
Uvedené alternatívne pojmy (vylučovanie, obmedzovanie alebo skresľovanie) majú za cieľ pokryť všetky
situácie na trhu, pri ktorých môže byť súťaž narušená alebo ohrozená:
1. „vylučovanie“ – súťaž pre dohodu na trhu neexistuje alebo nemá existovať, pretože:
a. neexistovala, a pre dohodu nevznikla alebo nemala vzniknúť, alebo
b. existovala, ale prostredníctvom dohody bola, alebo mala byť z trhu odstránená,
2. „obmedzovanie“ – istá súťaž na trhu existuje, alebo mala existovať, avšak nie v takom rozsahu, ako
by tomu bolo bez dohody, a to preto, že
a. úroveň súťaže bola alebo mala byť dohodou znížená, alebo
b. úroveň súťaže sa pre dohodu nezvýšila, alebo nemala zvýšiť,

4

Podrobnejšie k jednotlivým smerom politík hospodárskej súťaže napríklad VINCÚR P. a kol.: Teória
a prax hospodárskej politiky, 2007.
5
Pôvodne išlo o čl. 85 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, respektíve po prečíslovaní
Amsterdamskou zmluvou čl. 81 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Pre zjednodušenie bude
v ďalšom texte na uvedené staršie znenia odkazované iba ako na ustanovenie čl. 101 Zmluvy, keďže
znenie tohto ustanovenia sa za celé obdobie nezmenilo. Pre prehľadnosť budú v tejto práci odkazy na
jednotlivé ustanovenia zakladajúcich zmlúv podľa číslovania na základe Amsterdamskej zmluvy bez
ohľadu na obdobie, z ktorého obdobie dokument pochádza.
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3. „skresľovanie“ – kým predchádzajúce pojmy sa vzťahujú skôr ku kvantitatívnej stránke konkurencie,
pojem „skresľovanie“ zahŕňa aj kvalitatívnu stránku – súťaž síce na trhu existuje alebo mala existovať,
avšak nie v takej kvalite, ako by tomu bolo bez zmluvy.
Ćo je podľa judikatúry podstatou a cieľom zachovania hospodárskej súťaže možno vyvodiť aj
6
z rozsudku vo veci ICI , podľa ktorého „ [n]ezávislé a nejednotné správanie podnikov a rozdielnosť cien
na spoločnom trhu posilňuje vykonávanie jedného zo základných cieľov zmluvy, a to vzájomné
prestúpenie národných trhov, a ako výsledok, prístup zákazníkov k zdrojom produkcie celého
spoločenstva.“ Podľa ekonomickej teórie možno konkurenciu členiť podľa rôznych kritérií – na dokonalú
a nedokonalú, na cenovú, alebo necenovú. Ďalšia analýza sa teda venuje tomu, ktorý „druh“ súťaže
chráni čl. 101 ZFEÚ.
Po prvé, ekonomickí teoretici, aj prax orgánov ochrany hospodárskej súťaže, si uvedomujú, že
7
dokonalá hospodárska súťaž je ideálom, ktorý nemožno dosiahnuť. Napokon je otázne, či by
v podmienkach dokonalej konkurencie existovala nejaká výmena, pretože podľa teórie, v podmienkach
dokonalej konkurencie nemožno dosahovať v dlhodobom horizonte ekonomický zisk, ktorý je
motivačným faktorom na podnikanie. Taktiež pri prílišnej atomizácii strany ponuky by nebolo možné
dosiahnuť žiadne úspory z rozsahu, čo by oslabovalo efektívnosť výroby, a zároveň pre nedostatočnú
koncentráciu výrobných faktorov by nebolo možné uskutočniť niektoré projekty a ponúkať niektoré
výrobky vôbec. Na druhej strane nie je prípustná v trhovej ekonomike myšlienka neexistencie
hospodárskej súťaže. Ekonomickou realitou je, že i na trhu, na ktorom je podporovaná hospodárska
súťaž, existuje nedokonalá konkurencia. Americký ekonóm J. M. Clark zaviedol pre snahu o dokonalú
konkurenciu, ako kompromisné riešenie medzi dokonalou konkurenciou a monopolom, pojem „workable
competition“, predstavujúci odporúčaný cieľ, ktorý síce nedosahuje ideál dokonalej konkurencie, avšak
možno stále očakávať, že vedie k takému výsledku, ktorý by sa blížil k optimu blahobytu tak blízko, ako
8
je len v reálnom svete možné“
O akej súťaži však hovoria zakladajúce zmluvy, nemožno zo samotného textu vyvodiť, keďže
prívlastky priradené k pojmu „súťaž“ sú v Zmluve nejednotné: v preambule ZFEÚ „zdravá hospodárska
súťaž“, v čl. 119, 120, 127 ZFEÚ, protokol č. 4 čl. 2 „voľná hospodárska súťaž“. J. Fejø uvádza, že
keďže má súťažná politika odrážať záujem na slobode podnikania, treba pojem súťaže interpretovať ako
„uskutočniteľná súťaž „ (workable competition), respektíve ako synonymum „funkčná súťaž“ (effective
9
competition“).[5] Skutočnosť, že ani pri pojme „voľná“ a „nenarušené“ Zmluva nemá na mysli dokonalú
konkurenciu vyplýva aj z judikatúry, podľa ktorej má politika hospodárskej súťaže smerovať k najvyššej
možnej hospodárskej súťaži, ktorá môže zabezpečiť ciele Zmluvy: „Požiadavka obsiahnutá v čl. 3
a [101] Zmluvy, že súťaž nesmie byť narušená naznačuje existenciu trhu s funkčnou súťažou (workable
competition), to znamená s takým stupňom súťaže, ktorý je nevyhnutný na zachovanie základných
požiadaviek a dosiahnutie cieľov Zmluvy, konkrétne vytvorenie vnútorného trhu dosahujúceho
podmienky podobné tomu národnému. Na základe tejto požiadavky povaha a intenzita súťaže sa môže
meniť v závislosti od predmetných tovarov a služieb a ekonomickej štruktúry relevantného trhu v danom
10
sektore.“
Po druhé, je otázkou, či zákaz podľa čl. 101 ods. 1 ZFEÚ zahŕňa iba obmedzenie podnikov,
ktoré sú zúčastnené na dohode, navzájom, alebo obmedzenie akejkoľvek súťaže medzi podnikmi na
trhu. Na túto otázku dal odpoveď veľmi skoro súd v prípade Taliansko/Rada a Komisia, v ktorom

6

Rozsudok vo veci 48-69 Súdu Imperial Chemical Industries Ltd. v Komisia Európskych spoločenstiev, [
1972] s. 619.
7
Za podmienky dokonalej hospodárskej súťaže sa zvyknú považovať:
1. mnoho podnikov – žiadny podnik nemôže ovplyvniť podmienky, za ktorých umiestňuje svoje
produkty na trh („price-taker“),
2. štandardné produkty – zákazníci neuprednostňujú produkty podľa výrobcov,
3. voľný vstup a odchod z trhu,
Niekedy sa uvádzajú aj ďalšie podmienky: dokonalá transparentnosť trhu, nezávislosť konania subjektov
na trhu. (FEJØ, J. Monopoly law and market., 1990.)
8
NEUMANN, M. Competition Policy. 2001. s. 28.
9
FEJØ, J. Monopoly law and market., 1990. s. 76.
10
Rozsudok Súdneho dvora vo veci 26-76 Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. KG proti Komisii
Európskych spoločenstiev. [1977] s. 1875 (ďalej len „Metro“), ods. 20.
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uviedol, že „[s]úťaž podľa čl. [101 ods. 1] Zmluvy neznamená iba akúkoľvek možnú súťaž medzi
11
stranami dohody, ale aj akúkoľvek možnú súťaž medzi jednou z nich a tretími stranami.“
Po tretie, konkurenciu možno deliť na cenovú a necenovú. Judikatúra priznáva mimoriadny
význam cenovej konkurencii, ktorej funkciou má byť udržanie cien na najnižšej možnej úrovni
a posilnenie pohybu tovaru medzi členskými štátmi. Tak sa má umožniť najefektívnejšiu mieru
12
distribúcie aktivít vzhľadom na produktivitu a schopnosť podnikov adaptovať sa. Podľa súdu je cenová
13
konkurencia natoľko dôležitá, že nesmie byť nikdy eliminovaná. Na druhej strane jej súd v prípade
Metro, nepriznal absolútne prioritné postavenie, a uznal, že existujú aj iné účinné formy konkurencie.
V danom prípade súd porovnával význam cenovej konkurencie a necenovej konkurencie v oblasti kvality
doplnkových a servisných služieb: „Snaha špecializovaných veľkoobchodníkov a maloobchodníkov
udržať istú cenovú úroveň, ktorá zodpovedá ich snahe v záujme zákazníkov zachovať možnosť
pokračovania existencie tohto distribučného kanála v spojení s novými metódami distribúcie založenej
na odlišnej súťažnej politike, predstavuje jeden z cieľov, ktoré môžu byť realizované bez toho, aby boli
nevyhnutne postihnuté zákazom podľa čl. [101] ods. 1 Zmluvy, a ak by tam úplne alebo sčasti spadal,
14
bol by v súlade s čl. [101] ods. 3.“
Po štvrté, ďalšou otázkou, na ktorú hľadala úniová judikatúra odpoveď bolo, či sa zákaz
obmedzenia vzťahuje len na skutočnú konkurenciu na danom trhu, alebo aj na potenciálnu. Na rozdiel
od vplyvu na obchodu medzi členskými štátmi, kde Zmluva priamo odkazuje na potenciálne okolnosti –
„môže mať vplyv“, v prípade ovplyvnenia súťaže Zmluva takýto odkaz neobsahuje. V prípade vplyvu na
hospodársku súťaž však súd prišiel k záveru, že právomoc Únie sa vzťahuje nielen na skutočnú, ale aj
15
potenciálnu súťaž. Skúmanie potenciálnej súťaže je okrem iných prípadov osobitne dôležité najmä
v prípadoch, kedy v dôsledku dohody žiadna súťaž nevznikne. Podnik sa teda nemôže brániť, že
neohrozil žiadnu súťaž, pretože žiadna súťaž na trhu neexistovala. So skúmaním dopadu dohody na
skutočnú alebo potenciálnu súťaž je nerozlučne späté skúmanie situácie v prípade neexistencie
16
dohody. Súd dôležitosť takejto analýzy v poslednom období zdôraznil v prípade O2, keď skúmal trh
mobilných operátorov. Na tomto trhu identifikoval faktory, ktoré zvyšujú dôležitosť skúmania situácie na
trhu v prípade neexistencie dohody: na trhu prebieha liberalizácia, respektíve vzniká nový trh,
prítomnosť dominantného podniku na trhu, koncentrovaná štruktúra alebo existencia významných
17
prekážok vstupu. Pokiaľ v takomto prípade nie je vykonaná analýza trhu v prípade neexistencie
dohody, nemožno urobiť správne závery v súvislosti so skutočným alebo potenciálnym vplyvom dohody
18
na skutočnú alebo potenciálnu súťaž.
Z uvedenej analýzy vyplýva, že Súdny dvor Európskej únie svojou judikatúry zakotvil na základe
analýzy právneho textu ekonomicko-teoretický rámec pre hodnotenie súťažných otázok
3

RULE OF REASON V EURÓPESKOM SÚŤAŽNOM PRÁVE

a.

Základ pravidla Rule of reason pri uplatňovaní amerického súťažného práva
Pravidlo rule of reason (pravidlo rozumu) sa vyvinulo v antitrustovom práve Spojených štátov
amerických. Práve dôkaz, že obmedzenie obchodu je neodôvodnené je podstatou pravidla rule of
reason. Pravidlo rule of reason bolo definitívne prijaté v roku 1911 v prípade Standard Oil Co. of New
19
Jersey , keď podľa sudcu Whita, Kongres nemal prijatím Shermanovho zákona v úmysle označiť všetky
dohody ktoré môžu zhoršiť konkurenciu za nezákonné, pretože množstvo bežných obchodných dohôd
má podobný efekt. Prosúťažné a protisúťažné hodnotenie dohody formuloval v roku 1918 Najvyšší súd
20
v prípade Chicago Board of Trade , keď test legality dohody spočíva v tom, či dané obmedzenie iba
11

Rozsudok vo veci 32-65 Talianska republika proti Rade Európskeho hospodárskeho spoločenstva a
Komisii Európskeho hospodárskeho spoločenstva, abstrakt, ods. 4.
12
Napríklad rozsudok Súdu vo veci 48-69 Imperial Chemical Industries Ltd. v Komisia Európskych
spoločenstiev, [1972] s. 619., ods. 115.
13
Metro, ods. 21.
14
Metro, ods. 21.
15
Rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-328/03 O2 (Germany) GmbH & Co. OHG proti Komisii
Európskych spoločenstiev [2006] s. II-01231 (ďalej len „O2“), ods. 71.
16
O2, ods. 71.
17
O2, ods. 72.
18
O2, ods. 116.
19
Standard Oil Co. of New Jersey v. United States, 221 U.S. 1 (1910).
20
Chicago Board of Trade v. United States, 246 U.S. 231 (1918).
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reguluje, a snáď tým aj zlepšuje súťaž, alebo či môže potláčať, či dokonca zničiť súťaž. Jednoznačné
21
delenie dohôd urobil Najvyšší súd v prípade National Soc. of Professional Engineers , podľa ktorého
prvú kategóriu dohôd tvoria také, ktoré sú svojou povahou a pre svoje nevyhnutné následky tak
zreteľne protisúťažné, že nie je potrebné podrobné skúmať dané priemyselné odvetvie na určenie ich
nezákonnosti – sú nezákonné per se. Druhú skupinu tvoria také dohody, ktorých vplyv na súťaž možno
určiť len na základe skúmania skutočností, ktoré sú vlastné danému druhu obchodu, histórie
obmedzenia a dôvodov daného obmedzenia.
Judikatúra teda v americkom súťažnom práve zakotvila doktrínu rule of reason ako metódu
hodnotenia každej dohody v daných súvislostiach bilancovaním protisúťažných a prosúťažných účinkov.
Ak sa bilancia ukáže ako pozitívna, teda dohoda podporuje súťaž viac, ako obmedzuje, ustanovenie § 1
Shermanovho zákona sa neaplikuje.
b.

Európske právo a americké právo – rozdielny pohľad?
Situácia v prípade úniového súťažného práva je iná ako v prípade americkej úpravy, pretože
pokiaľ Shermanov zákon neuvádza žiadnu legálnu výnimku z ustanovenia § 1, a preto boli súdy nútené
nájsť isté výkladové pravidlá, ktoré by umožnili vykladať § 1 Shermanovho zákona menej striktne,
úniove právo obsahuje v čl. 101 ods. 3 Zmluvy legálnu výnimku z uplatňovania čl. 101 ods. 1 Zmluvy.
Existencia pravidla rozumu (rule of reason) a jeho rozsah je v prípade úniového súťažného práva
predmetom sporov teoretikov, ako aj v jednotlivých konaniach pred úniovými inštitúciami.
Predtým, ako má byť vyrieknutý definitívny súd o tom, či sa v úniovom práve uplatňuje pravidlo
rozumu, je celkom zjavne potrebné ustáliť, čo je jeho obsahom. Pravidlo rozumu býva totiž dosť často
zužované len na otázku možnosti ekonomického hodnotenia dohody v rámci čl. 101 ods. 1 Zmluvy
a posudzované iba v tomto rozsahu.
Pokiaľ považujeme pravidlo rozumu za princíp, ktorý je opozitom zákazom per se, nemožno prísť
k inému záveru, že pravidlo rozumu sa v úniovom súťažnom práve uplatňuje. Tu treba poukázať znovu
na to, že rule of reason v americkom súťažnom práve vzniklo skutočne ako protiváha zdanlivému per se
zákazu podľa § 1 Shermanovho zákona. Preto ak sa zákaz per se neuplatňuje na všetky dohody, ktoré
majú za cieľ alebo následok ohrozenie súťaže, sama táto skutočnosť je prejavom pravidla rozumu,
pretože sa berie do úvahy racionálnosť postihovania dohody vo vzťahu k racionálnosti obmedzujúcej
dohody.
Za prejav pravidla rozumu možno v úniovom práve považovať konanie zákonodarcu, ktorý
v ustanovení čl. 101 ods. 3 Zmluvy stanovil výnimky z aplikácie čl. 101 ods. 1 Zmluvy, pričom tieto
výnimky majú charakter výsledku skôr ekonomického hodnotenia škodlivosti dohôd, ako formálneho
posúdenia konania podnikov. V tomto smere sa už v čase zrodu Európskeho hospodárskeho
spoločenstva vyjadril Američan M. L. Fugate, podľa ktorého treba výnimku podľa čl. 81 ods. 3 Zmluvy
22
spájať s rule of reason podľa Shermanovho zákona. [3] Tento názor je však kritizovaný z niekoľkých
hľadísk. Po prvé, napríklad podľa Waelbroecka, rozdiel medzi americkým rule of reason a uplatňovaním
čl. 101 ods. 3 Zmluvy spočíva v tom, že americké rule of reason umožňuje ospravedlniť dohody, ktoré
nie sú zakázané per se, zatiaľ čo čl. 101 ods. 3 Zmluvy umožňuje vyňať zo zákazu všetky dohody, a to
23
aj tie, ktoré majú protisúťažný charakter. Po druhé, McLachlan a Swann kritizujú Fugateho stanovisko
z dôvodu, že vzhľadom na to, že čl. 81 ods. 3 Zmluvy poukazuje na zachovanie zvyškovej súťaže,
umožňuje tak aj podstatný stupeň obmedzenia, čím sa vymyká z rámca kategórií Shermanovho zákona.
Napokon po tretie, J. Fejø vidí problém v existencii blokových výnimiek vydávaných na zjednodušenie
24
aplikácie čl. 81 ods. 3 Zmluvy, pričom rule of reason sa aplikuje vždy individuálne.
Uvedené argumenty skutočne podporujú záver, že americké rule of reason vytvorené judikatúrou
nie je totožné s postupom predpokladaným čl. 101 ods. 3 Zmluvy. Táto skutočnosť však nič nemôže
zmeniť na tom, že ak pravidlo rozumu považujeme za všeobecný právny princíp, a nie za konkrétny
právny postup, tak pravidlo rozumu ako požiadavka posudzovania dohody podľa jej skutočných alebo
potenciálnych následkov, či podľa jej účelu, sa v úniovom práve uplatňuje a ustanovenie čl. 101 ods. 3
Zmluvy je jedným z jeho prejavov. A najviac, tým, že sa zákaz per se v úniovom práve neuplatňuje tak,
ako v americkom, potom je pole uplatnenia pravidla rozumu širšie, ako v americkom práve, čo vyplýva aj
z prvých dvoch námietok proti stotožňovaniu rule of reason a čl. 101 ods. 3 Zmluvy. Dokonca tým, že
sa ex lege neuplatňuje bezpodmienečný per se zákaz na žiadnu kategóriu dohôd, a toto nevyplýva ani
21

National Soc. of Professional Enigineers v. United States, 135 U.S. 679 (1978).
WHITE, E.D. In: FEJØ, J. Monopoly law and market., 1990. 89 s.
23
MEGRET – WAELBROECK s. 49 In FEJØ, J. Monopoly law and market., 1990. s. 119.
24
FEJØ, J. Monopoly law and market., 1990. s. 119.
22
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z judikatúry, možno povedať, že na úniové súťažné právo sa uplatňuje výlučne princíp pravidla rozumu.
Posudzovanie kategórie hard core obmedzení, ktoré môžu byť považované za quasi per se zakázané,
nie je prejavom obmedzenia pravidla rozumu, ale jeho uplatnenia, pretože tieto dohody nie sú per se
zakázané, ale len sotva ospravedlniteľné.
Hoci niektorí autori, ako napríklad vyššie uvedení, odmietajú považovať čl. 101 ods. 3 Zmluvy za
formu rule of reason, iný ho zasa považujú práve za prejav pravidla rozumu. Uvedené názory fakticky
popiera F. Vogelaar a kol., keď tvrdí, že súčasná úprava vertikálnych obmedzení je prejavom rule of
25
reason. Vogelaar tak nielenže považuje aplikáciu ustanovenia čl. 101 ods. 3 Zmluvy za prejav rule of
reason, ale uznáva aj realizáciu tohto pravidla prostredníctvom blokovej výnimky.
Táto diskusia sa však z praktického hľadiska javí ako nadbytočná, pretože americké rule of
reason predstavuje oslobodenie zo zákazu napriek neexistencii legálnej výnimky expressis verbis
uvedenej v právnom predpise, avšak úniové právo obsahuje priamo výnimku v čl. 101 ods. 3 Zmluvy.
Oveľa dôležitejšou, ako z teoretického hľadiska, tak aj z praktického hľadiska, javí posudzovanie dohody
podľa čl. 101 ods. 1 Zmluvy, a či sa pravidlo rozumu prejavuje aj pri tejto analýze.
Zástancovia uplatňovania rule of reason priznávajú, že takéto pravidlo nebolo nikdy výslovne
26
judikované, avšak jeho znaky možno nájsť najmä v rozsudkoch Société Technique Minière , Metro,
27
28 29
Nungesser , Pronuptia
. Odporcovia uplatňovania obdobného princípu, ako americké ruler of
30
31 32
reason, poukazujú najmä na rozsudky Consten a Grundig a najmä rozsudok Métropole
, v ktorom
súd výslovne odmietol existenciu rule of reason v európskom súťažnom práve.
c.

Súdny tvor Európskej únie – „tvorca“ právnej teórie?
Súd prvého stupňa svojim rozsudkom zo dňa 18. septembra 2001 vo veci Métropole
jednoznačne odmietol v úniovom súťažnom práve existenciu rule of reason spočívajúce v porovnávaní
prosúťažných a protisúťažných následkov dohody podľa čl. 101 ods. 1 Zmluvy, pretože toto pravidlo
nebolo potvrdené predchádzajúcou judikatúrou. Podľa názoru súdu je jediným možným pravidlom na
posudzovanie prosúťažných a protisúťažných následkov dohody čl. 101 ods. 3 Zmluvy a posudzovanie
týchto vplyvov podľa čl. 101 ods. 1 Zmluvy by oslabilo efektívnosť čl. 101 ods. 3 Zmluvy. Toto stanovisko
33
potvrdil Súd prvého stupňa aj v rozsudku z 23. októbra 2003 v prípade Van den Bergh Foods .
34
35
Rozsudky Société Technique Minière, Nungesser, Coditel , Pronuptia, European Night Services
nemožno podľa názoru súdu považovať za potvrdenie existencie pravidla rule of reason v úniovom
súťažnom práve a znamenajú iba istý trend v judikatúre, podľa ktorého je potrebné zastávať názor, že
25

VOGELAAR, F. O. W. – STUYCK, J. – VAN REEKEN, B. L. P. Competition Law in the EU, Its
Member States and Switzerland. 2002. s. 30.
26
Rozsudok Súdneho dvora vo veci 56/65 Société Technique Minière (L.T.M.) proti Maschinenbau Ulm
GmbH (M.B.U.) (ďalej len „Société Technique Minière“).
27
Rozsudok Súdneho dvora vo veci 258/78. L.C. Nungesser KG a Kurt Eisele proti Komisii Európskych
spoločenstiev. [1982] s. 2015 (ďalej len „Nungesser“).
28
Rozsudok Súdneho dvora vo veci 161/84 Pronuptia de Paris GmbH proti Pronuptia de Paris Irmgard
Schillgallis. [1986] s.353 (ďalej len „Pronuptia“).
29
Napríklad VOGELAAR, F. O. W. – STUYCK, J. – VAN REEKEN, B. L. P. Competition Law in the EU,
Its Member States and Switzerland. 2002. s. 30; NAZZINI, R. Article 81 EC Between Time Present and
Time Past: A Normative Critique of „Restriction of Competiton“ in EU LAW. 2006.
30
Rozsudok Súdneho v spojených veciach 56 a 58-64 Établissements Consten S.à.R.L. a GrundigVerkaufs-GmbH proti Komisii Európskeho hospodárskeho spoločenstva
31
Rozsudok Súdu prvého vo veci T-112/99 Métropole télévision (M6), Suez-Lyonnaise des eaux,
France Télécom a Télévision française 1 SA (TF1) proti Komisii Európskych spoločenstiev. [2001] s. II2459 (ďalej len „Métropole“).
32
WHISH, R. Competition law. 2003. s. 125-126.
33
Rozsudok Súdu prvého stupňa T-65/98 vo veci Van den Bergh Foods Ltd. proti Komisii Európskych
spoločenstiev. [ 2003] s. II-4653.
34
Rozsudok Súdneho dvora vo veci 262/81. Coditel SA, Compagnie générale pour la diffusion de la
télévision, a iní proti Ciné-Vog Films SA a iní. [1982] s. 3381
35
Rozsudok Súdu prvého stupňa v spojených veciach T-374/94, T-375/94, T-384/94 a T-388/94
European Night Services Ltd (ENS), Eurostar (UK) Ltd, pôvodne European Passenger Services Ltd
(EPS), Union internationale des chemins de fer (UIC), NV Nederlandse Spoorwegen (NS) a Société
nationale des chemins de fer français (SNCF) proti Komisii Európskych spoločenstiev [1998] s. II03141.
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nie každá dohoda obmedzujúca konanie alebo slobodu inej strany nevyhnutne spadá pod zákaz podľa
čl. 101 ods. 1 Zmluvy. Z uvedeného dôvodu Komisia nie je povinná skúmať prosúťažné a protisúťažné
následky dohody inak, ako z pohľadu čl. 101 ods. 3 Zmluvy.
Napriek odmietavému postoju Súdu prvého stupňa k rule of reason v rozsudku Métropole, tento
súd uznal v tomto istom rozsudku uplatňovanie doktríny pridružených obmedzení (ancillary restraints).
Súd prvého stupňa ako aj Komisia odmietajú súvislosť doktríny pridružených obmedzení s čl. 101
ods. 3 Zmluvy, keďže v tomto ustanovení ide o ekonomické hodnotenie dohody a zároveň odmietajú, že
by v prípade pomocných obmedzení išlo o ekonomické hodnotenie dohody a porovnávanie
36
protisúťažných a prosúťažných efektov, ktoré je výlučne vyhradené čl. 101 ods. 3 Zmluvy . Význam
definovania pridružených obmedzení spočíva v tom, že tieto obmedzenia sa posudzujú spoločne
s hlavnou operáciou, a teda zlučiteľnosť týchto obmedzení so súťažnými pravidlami závisí od
zlučiteľnosti hlavnej operácie so súťažnými pravidlami. Z uvedeného dôvodu, ak sa na hlavnú operáciu
nevzťahuje čl. 101 ods. 1 Zmluvy, tak sa toto ustanovenie nevzťahuje ani na pridružené obmedzenie,
ktoré je priamo spojené s hlavnou operáciou a je na jej vykonanie nevyhnutné, a na druhej strane ak by
sa na hlavnú operáciu vzťahoval čl. 101 ods. 1 Zmluvy, ale by profitovala z výnimky podľa čl. 101 ods. 3
Zmluvy, táto výnimka by sa vzťahovala aj na pridružené obmedzenie.
Rozdiel doktríny pridružených obmedzení a ekonomického hodnotenia dohôd spočíva v tom, že
pri doktríne pridružených obmedzení sa neskúma efekt samotných obmedzení, a teda porovnávanie
pozitívnych a negatívnych následkov samotného obmedzenia, ale skúma sa, či je obmedzenie
1. priamo spojené s hlavnou operáciou,
2. objektívne nevyhnutné na uskutočnenie hlavnej operácie, a
37
3. proporcionálne vzhľadom k sledovanému cieľu .
Nepostačuje teda, ak je obmedzujúca dohoda uzatvorená v rovnakom kontexte alebo
v rovnakom čase ako dohoda predstavujúca hlavnú operáciu, a zároveň, ak bola obmedzujúca dohoda
uzatvorená v inom čase ako dohoda predstavujúca hlavnú operáciu neznamená to a priori, že nemôže
byť priamo spojená s hlavnou operáciou. Pridružené obmedzenia musia hospodársky súvisieť s hlavnou
38
operáciou a musia umožňovať hladké uskutočnenie tejto operácie .
Pridružené obmedzenia musia byť objektívne nevyhnutné na uskutočnenie hlavnej operácie
a nepostačuje, že strany takéto obmedzenie považujú za nevyhnutné. Skúmanie nevyhnutnosti
pridruženého obmedzenia by malo byť relatívne abstraktné, a teda nespočíva v skúmaní, či je
obmedzenie nevyhnutné na dosiahnutie obchodného úspechu hlavnej operácie v súvislosti so súťažnou
situáciou na relevantnom trhu. Posudzovanie nevyhnutnosti obmedzenia spočíva v skúmaní, či je
obmedzenie nevyhnutné na implementáciu hlavnej operácie v špecifickom kontexte tejto hlavnej
operácie. Obmedzenie je objektívne nevyhnutné na uskutočnenie hlavnej operácie vtedy, ak by bez
tohto obmedzenia bolo uskutočnenie hlavnej operácie buď nemožné, alebo by bola realizácia
39
náročnejšia , pričom zvýšená náročnosť by vyplývala z podstatnej neistoty pri uskutočňovaní operácie,
zo značne vyšších nákladov, zo značne dlhšej doby alebo iných výrazne väčších ťažkostí.
Pokiaľ je aj obmedzenie skutočne priamo nevyhnutné na uskutočnenie hlavnej operácie, podľa
40
Súdu prvého stupňa je potrebné preskúmať aj to, či trvanie alebo materiálny a geografický rámec
nepresahuje rámec nevyhnutný na uskutočnenie hlavnej operácie. Obmedzenie môže byť
ospravedlnené legitímnosťou hlavnej operácie iba v prípade, ak je proporcionálne vo vzťahu
k dosahovanému cieľu, a preto v prípade excesu vo vzťahu k proporcionalite, obmedzenie nie je
posudzované spolu s hlavnou operáciou ako pomocné a je osobitne posudzované, pričom môže byť
postihnuté zákazom podľa čl. 101 ods. 1 Zmluvy a jediným spôsobom, ako sa vyhnúť zákazu je výnimka
41
podľa čl. 101 ods. 3 Zmluvy. . Ak je na dosiahnutie legitímneho cieľa možné použiť viaceré rovnako
efektívne alternatívy, podniky si musia vybrať tú, ktorá objektívne najmenej obmedzuje hospodársku
súťaž.

36

Ods. 30 41.
Usmernenia o uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy (Ú. v. EÚ C 101, 27.4.2004, s. 97)
a ods. 107 a 108 rozsudku Métropole
37
Ods. 106 rozsudku Métropole a ods. 20 rozsudku Remia.
38
Napríklad ods. 12 oznámenia o obmedzeniach, ktoré s koncentráciami priamo súvisia a sú
nevyhnutné (2005/C 56/03) (Ú.v. EÚ C 56, 5.3.2005, s. 24), ods. 27(2) rozsudku Pronuptia.
39
Ods. 109 rozsudku Métropole.
40
Ods. 113 rozsudok Métropole.
41
Ods. 72 a 78, Rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci Dansk Pelsdyravlerforening proti Komisii
Európskych spoločenstiev [1992] s. II-01931.
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V súvislosti s problematikou rule of reason európsky súd nielenže vyriešil teoretický spor, ale aj
položil základy novej teórie, ktorú následne aplikoval.
4

ZÁVER
Na dvoch príkladoch bolo demonštrované, že Súdny dvor Európskej únie zohráva v oblasti práva
hospodárskej súťaže kľúčovú úlohu nielen pri interpretácii právnych predpisov ale fakticky sa podieľa na
tvorbe európskej teórie práva hospodárskej súťaže ako takej. Jeho rozhodnutia významovo presahujú
rámec rozhodnutia inter partes a majú nenahraditeľný význam pre rozvoj právnej vedy. Tento rozvoj
umožňuje aj tá skutočnosť, že judikatúra v oblasti hospodárskej súťaže je vskutku bohatá (takmer každý
týždeň je vydávaný aspoň jeden rozsudok v danej oblasti). Oproti iným odvetviam je úloha súdu
v prípade ochrany hospodárskej súťaže o to zaujímavejšia, že musí okrem právnej teórie, aplikačných
a výkladových požiadaviek, brať do úvahy aj ekonomickú teóriu, ktorá je podkladom pre právo
hospodárskej súťaže.
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VPLYV JUDIKATÚRY EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A
SÚDNEHO DVORA EÚ NA PRISTÚPENIE EÚ K DOHOVORU O
OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD
Tomáš Buchta
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Cieľom príspevku je preskúmať dopady judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a
Súdneho dvora EÚ na pristúpenie EÚ k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Príspevok bude vychádzať z premisy, že práve rozhodnutia vyššie uvedených súdov znamenali
rozhodujúci impulz pre iniciovanie a napredovanie prístupového procesu EÚ. Tieto rozhodnutia budú
podrobené analýze s ohľadom na absenciu formálneho prepojenia právnych systémov EÚ a dohovoru,
ktorá však nebránila súdnym orgánom k vzájomnej inšpirácii jedného právneho systému druhým. V
závere sa príspevok dotkne otázky prebiehajúceho konania pred Súdnym dvorom EÚ týkajúceho sa
súladu návrhu prístupovej zmluvy EÚ k dohovoru s právom EÚ.
Kľúčové slová: Európska únia, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Európsky súd
pre ľudské práva, Súdny dvor EÚ
Abstract: The aim of this paper is to examine the impact of the case law of the European Court of
Human Rights and the European Court of Justice on EU accession to the Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms. The contribution will be based on the premise that the
decisions of the courts meant a decisive impetus for the initiation and progress of the EU accession
process. These decisions will be analyzed with respect to the absence of formal links between the legal
systems of the EU and the Convention, which however did not prevent judicial authorities from drawing
mutual inspiration of one legal system to other. In the end the paper deals with the question of
proceedings before the Court of Justice of the EU on compatibility of the EU draft Accession Treaty to
the Convention with EU law.
Key words: European Union, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms, the European Court of Human Rights, European
1

ÚVOD
Proces pristúpenia EÚ k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len
„EDĽP“) sa v súčasnosti nachádza vo finálnej fáze. Dohoda na texte prístupovej zmluvy EÚ bola
dosiahnutá a jej súlad s právom EÚ momentálne posudzuje Súdny dvor EÚ. Aj na tejto skutočnosti
možno demonštrovať, že to boli práve súdne orgány, kto mal rozhodujúci vplyv na proces pristúpenia
EÚ k EDĽP. Súdne orgány sa snažili preklenúť absenciu formálneho prepojenia medzi EÚ a EDĽP
najmä vzájomnou inšpiráciou. To však nemení nič na skutočnosti, že pokiaľ nie je EÚ zmluvnou stranou
dohovoru, nepodlieha externému dohľadu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Pri narastajúcich
kompetenciách EÚ sa to však začalo ukazovať ako problém. EÚ rozšírila svoje regulačné aktivity
z pôvodne ekonomickej oblasti aj na ďalšie, ako je napr. oblasť spravodlivosti alebo vnútra. Je zrejmé,
že v rámci týchto oblastí je prípadný stret s dodržiavaním štandardu ľudských práv zakotveným EDĽP
pravdepodobnejší ako v ekonomickej sfére, ktorá bola pôvodne predmetom regulácie Európskych
hospodárskych spoločenstiev. Napriek rozsiahlym regulačným právomociam EÚ, ktoré po premietnutí
do právnych predpisov implementujú členské štáty, existuje dohľad ESĽP len nad implementujúcimi
entitami a nie nad entitami prijímajúcimi právne záväzné pravidlá predstavujúce potenciálny zdroj
porušenia.
S týmto stavom boli konfrontované aj ESĽP a SD EÚ. Cieľom tohto príspevku bude analýza
reakcie uvedených súdnych orgánov na absenciu formálneho prepojenia medzi oboma systémami, ale
najmä dopad rozhodnutí súdnych orgánov na prístupový proces EÚ. Zrejme najzásadnejší dopad na
prístupový proces bude mať poradné stanovisko SD EÚ vo veci 2/13, ktorého vydanie sa očakáva
v priebehu roka 2014.
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ROZHODOVACIA ČINNOSŤ EURÓPSKYCH SÚDNYCH ORGÁNOV

a.

Rozhodovacia činnosť Komisie pre ľudské práva a Európskeho súdu pre ľudské práva
Komisia pre ľudské práva a neskôr ESĽP svojimi rozhodnutiami postupne vytvárali vlastný
koncept vzťahu k ES a EÚ. Prvým prípadom poukazujúcim na potrebu riešiť vzťah ES a systému EDĽP
1
bol prípad CFDT. V uvedenom prípade sťažovateľ namietal porušenie svojich práv vyplývajúcich z
dohovoru a to jednak Radou ako orgánom ES a jednak všetkými členskými štátmi ES spoločne.
Európska komisia pre ľudské práva vyslovene v uvedenom prípade vylúčila zodpovednosť ES v
dôsledku toho, že neboli zmluvnou stranou dohovoru. Sťažnosť preto nebola prípustná ratione
personae. Európska komisia pre ľudské práva vylúčila aj spoločnú zodpovednosť členských štátov,
ktorých zástupcovia hlasovali v Rade, keďže v tomto prípade štáty nevykonávali svoju právomoc v
zmysle článku 1 EDĽP.
Ďalším významným prípadom v ktorom sa inštitucionálny systém vytvorený EDĽP dostal do
2
kolízie so systémom EÚ bol M. & Co. V uvedenom prípade sťažovateľ namietal porušenie práva na
spravodlivý proces vo vzťahu k Nemecku, ktoré voči nemu vydalo exekučný príkaz založený na akte ES.
Podľa sťažovateľa povinnosť štátov vyplývajúca z dohovoru má prednosť pred akýmikoľvek inými
záväzkami štátu, naopak podľa Nemecka štáty nemôžu zodpovedať za akty ES. Nemecko
argumentovalo, že zodpovednosť štátu za porušenie dohovoru nemôže byť odvodená z prenesenia časti
právomocí na ES, inak by všetky akty ES boli predmetom preskúmania ESĽP. To je však možné len v
prípade pristúpenia ES k EDĽP. Komisia pre ľudské práva však nezotrvala na pôvodnej neutrálnej
pozícii. Podľa nej výkon rozsudku Súdneho dvora EÚ nemeckými orgánmi neznamená oslobodenie sa
spod jurisdikcie EDĽP. Komisia však išla ešte ďalej, keď odmietla priznať nedostatok právomocí v
súvislosti s kontrolou vyplývajúcou z dohovoru v prípadoch, kedy štáty prenesú výkon svojich práv na
nadnárodnú organizáciu. Komisia takýto prenos práv nevylúčila za podmienky, že daná medzinárodná
organizácia rešpektuje dostatočný štandard ochrany ľudských práv, čo v prípade ES platí.
Odôvodnenie postačujúceho štandardu ochrany ľudských práv v prípade M. & Co. je mimoriadne
zaujímavé, vzhľadom na to že v danom období konca osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia
existovalo nepomerne menej záruk ochrany ľudských práv na úrovni EÚ ako v súčasnosti. Komisia pre
ľudské práva sa oprela o deklaráciu európskych inštitúcií z apríla 1977, ktorou sa inštitúcie prihlásili k
dodržiavaniu ochrany ľudských práv, ako aj judikatúru Súdneho dvora EÚ, ktorá sa odvolávala na
kontrolu dodržiavania ľudských práv v aktoch ES. Z pohľadu národných orgánov je mimoriadne dôležité
konštatovanie Komisie pre ľudské práva podľa ktorého by vyvodenie zodpovednosti voči národným
orgánom preskúmavajúcim súlad exekučných titulov s ochranou ľudských práv bolo v rozpore
konceptom prenosu práv. Inými slovami národné orgány nie sú povinné pri mechanickej aplikácii práva
EÚ preskúmavať súlad národných opatrení implementujúcich právo EÚ s dohovorom, pokiaľ existuje na
úrovni EÚ postačujúci štandard ochrany ľudských práv. Toto rozhodnutie bolo niektorými autormi
interpretované ako snaha nezasahovať do stability právneho poriadku EÚ odstupom od prípadného
3
konfliktu medzi SD EÚ a ESĽP.
4
Už v prípade Cantoni však ESĽP mierne vybočil z línie stanovenej Komisiou pre ľudské práva.
Sťažovateľ v tomto prípade namietal proti ustanoveniam francúzskeho zdravotného zákonníka, ktorý
nedovoľoval predaj zdravotníckych produktov iným osobám ako lekárnikom. Príslušné ustanovenia
francúzskeho predpisu boli pritom takmer doslova prebraté zo smernice 65/65. ESĽP preskúmaval, či sú
vnútroštátne ustanovenia dostatočne presné a jasné aby mohli splniť požiadavky článku 7 dohovoru.
Súd dospel k záveru, že ani doslovné prevzatie vnútroštátneho predpisu z európskej legislatívy
nevylučuje dohľad ESĽP. V danom prípade však dospel k záveru, že článok 7 dohovoru nebol porušený
a štáty môžu obmedziť predaj zdravotníckych výrobkov len lekárnikom, keďže ide o formu dohľadu nad
verejným zdravím za podmienky splnenia zásady proporcionality v prípade zdravotníckych produktov
nepredstavujúcich vážnu hrozbu pre verejné zdravie.
Pri hodnotení rozhodnutia Cantoni autori poukazujú na určitý prelomový aspekt, ktorý sa prejavil
najmä v umožnení napadnutia vnútroštátneho rozsudku obsahujúceho vyjadrenie formou prejudiciálnej
5
otázky zo strany Súdneho dvora EÚ sťažnosťou na ESĽP. To znamená, že ani vyjadrenie Súdneho
dvora EÚ ako inštitúcie ktorá sa sama zaviazala vo svojich rozhodnutiach rešpektovať dohovor ako
1

CFDT v Európske spoločenstvá a ich členské štáty, (1978)
M. & Co v Nemecko, (1990)
3
KUHNERT, K.: Bosphorus – Double standards in European human rights protection?, s. 180.
4
Cantoni v Francúzsko, (1996)
5
KUHNERT, K.: Bosphorus – Double standards in European human rights protection?, s. 181.
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jeden z prameňov rozhodovacej činnosti nevylučuje dohľad ESĽP nad národným opatrením
implementujúcim právo EÚ. V tejto súvislosti nie je možné vylúčiť, že takýto prístup predstavuje určitý
potenciálny zdroj napätia medzi Súdnym dvorom EÚ a ESĽP vzhľadom k vykonanému dohľadu
Súdneho dvora EÚ nad dodržaním ochrany vyplývajúcej z EDĽP. Iní autori poukazujú najmä na
skutočnosť, že pri mechanickom preberaní legislatívy EÚ členskými štátmi preskúma ESĽP splnenie
štandardu ochrany ľudských práv, pričom pokiaľ je tento štandard splnený zasiahne len v prípade
6
zrejmého porušenia v danom prípade. Inými slovami štát sa nemôže zbaviť zodpovednosti za
porušenie dohovoru poukázaním na plnenie záväzkov vyplývajúcich z práva EÚ.
Na prípade Cantoni možno demonštrovať problematickosť stavu, keď EÚ nie je zmluvnou
stranou dohovoru, zatiaľ čo jej členské štáty sú. Pre Francúzsko ako členský štát EÚ by nastala náročná
situácia v prípade, kedy by ESĽP vyhlásil národné ustanovenie za porušujúce dohovor. Francúzsko by
následne muselo upraviť svoje vnútroštátne ustanovenie do podoby, ktorá by odporovala smernici
65/65, čím by však porušila právo EÚ. Teoretickým riešením by bola výzva Európskej komisii na
predloženie legislatívneho návrhu meniaceho problematické ustanovenie smernice, dosiahnutie
želaného stavu by však nebolo možné v legislatívnom procese zaručiť.
7
Zaujímavým spôsobom bol vzťah dohovoru a práva EÚ posúdený v prípade Matthews. V danom
prípade žiadateľ poukazoval na porušenie práva vyplývajúceho z článku 3 Protokolu č. 1 v spojitosti s
článkom 14 EDĽP. Toho sa malo dopustiť Spojené Kráľovstvo, ktorá žiadateľovi neumožnilo účasť na
voľbách do Európskeho parlamentu v Gibraltare. Argumentom pre odmietnutie účasti na voľbách bola
skutočnosť, že Akt ES o priamych voľbách, ktorý bol prílohou rozhodnutia Rady ES, limitoval volebné
právo do Európskeho parlamentu na územie Spojeného Kráľovstva. ESĽP v danom prípade musel riešiť
otázku, či môže Spojené Kráľovstvo niesť zodpovednosť za nekonanie volieb do Európskeho
parlamentu na území Gibraltaru keďže tak ustanovuje komunitárny akt. ESĽP poukázal na skutočnosť,
že právo EÚ má na obyvateľstvo Gibraltaru rovnaký dopad ako vnútroštátna legislatíva Spojeného
Kráľovstva. Preto nie je dôvod na to, aby Spojené Kráľovstvo nebolo nútené zabezpečiť dodržiavanie
práv vyplývajúcich z Dohovoru a príslušných Protokolov, ktoré súvisia s uplatňovaním komunitárneho
práva rovnakým spôsobom, akým dodržiava práva súvisiace s uplatňovaním vnútroštátnej legislatívy.
Okrem toho ESĽP odmietol argument Spojeného Kráľovstva, podľa ktorého nemôže mať pod kontrolou
stav na ktorý poukazuje žiadateľ, keďže Spojené Kráľovstvo nesie zodpovednosť za to, do akých
medzinárodných záväzkov vstúpi potom, ako sa zaviaže dodržiavať ustanovenia Dohovoru a
príslušných Protokolov. V dôsledku toho ESĽP rozhodol, že musí zabezpečiť volebné právo vyplývajúce
z Dohovoru a príslušných Protokolov bez ohľadu na to či ide o voľby na vnútroštátnej alebo komunitárnej
úrovni.
Jedným z hlavných dôsledkov, ktorý vyplýva z uvedeného rozhodnutia ESĽP je podľa niektorých
autorov skutočnosť, že záväzok dodržiavať ľudské práva nepredstavuje len negatívnu povinnosť zdržať
sa akéhokoľvek narušenia ľudských práv, ale aj pozitívny záväzok prijať opatrenia na ich efektívnu
8
ochranu. Oveľa zaujímavejšie je však posúdiť dopady, ktoré toto rozhodnutie predstavuje vo vzťahu
medzi právom EÚ a EDĽP. V prvom rade je potrebné pripomenúť, že ESĽP sa zdržal akejkoľvek snahy
posudzovať zodpovednosť Spoločenstva za ochranu ľudských práv, pričom výslovne uviedol, že akty
práva EÚ nemôžu byť v konaní pred ním napadnuté nakoľko Spoločenstvo nie je zmluvnou stranou
Dohovoru. Na druhej strane však skonštatoval, že aj pokiaľ dôjde k prenosu právomocí zo štátu, ktorý je
zmluvnou stranou Dohovoru na medzinárodnú organizáciu, nezbavuje to daný štát zodpovednosti za to,
že jeho záväzky vyplývajúce z Dohovoru budú zabezpečené aj v tých oblastiach, kde tento štát
preniesol právomoci na medzinárodnú organizáciu. Inými slovami štát je povinný zabezpečiť ochranu
ľudských práv bez ohľadu na to či ide o aplikáciu vnútroštátnej normy, alebo normy ktorá je súčasťou
nadštátnej entity.
Treba zdôrazniť, že súd explicitne odmietol preskúmavať legálnosť komunitárneho aktu, čo aj
náležite odôvodnil formálnoprávnym dôvodom – Spoločenstvo nebolo zmluvnou stranou Dohovoru. Na
druhej strane však súd trvá na striktnom dodržiavaní ľudských práv bez ohľadu na to, či sa týkajú
aplikácie komunitárneho alebo vnútroštátneho práva. Takáto téza vzdialene pripomína závery
nemeckého ústavného súdu z roku 1974, ktorý bol nazvaný Solange I. V tomto rozhodnutí nemecký
ústavný súd skonštatoval tézu v zmysle ktorej „pokiaľ integračný proces ES nepokročil tak, že právo ES
bude obsahovať parlamentom sformulovaný katalóg základných práv, ktorý by bol porovnateľný s tým
6
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ktorý obsahuje nemecká ústava, sú návrhy súdov prípustné a dokonca prikázané vtedy, ak bol obsah
práva ES zistený výkladom SD a z takto zisteného obsahu vyplýva porušenie základného práva
9
zakotveného v nemeckej ústave“. Inými slovami pokiaľ nebude na úrovni ES zabezpečený dostatočný
štandard ochrany ľudských práv vyhradil si nemecký ústavný súd právomoc kontrolovať súlad právnych
aktov EÚ s konceptom základných práv zakotvenom v nemeckej ústave. Tak v nemeckom rozhodnutí,
ako aj vo veci Matthews možno rozpoznať určitú obozretnú podmienenosť, ktorou tieto súdne orgány
vystupujú vo vzťahu k ES. ESĽP podmieňuje prenesenie právomocí z jednotlivých štátov na
Spoločenstvo zabezpečením takej ochrany ľudských práv, ktorá je v súlade s EDĽP, zatiaľ čo nemecký
ústavný súd podmieňuje zastavenie skúmania súladu komunitárnych právnych aktov so štandardom
ochrany ľudských práv podľa nemeckej ústavy dosiahnutím štandardu ľudských práv na úrovni ES
porovnateľným s nemeckou ústavou. V zásade ide o totožné požiadavky – obidva súdne orgány
pripúšťajú vznik nadštátnej entity, ktorá zahŕňa aj prenos suverénnych právomocí. Podmieňujú však
takýto prenos a následne aj celé fungovanie inštitucionálneho mechanizmu rešpektovaním takého
katalógu ľudských práv, o akom majú právomoc rozhodovať oni sami.
10
Treba len pripomenúť, že nemecký ústavný súd neskôr v rozhodnutí nazvanom Solange II
rozhodol, že „vtedajší stav ochrany ľudských práv na úrovni ES zaručuje účinnú ochranu proti verejnej
moci Spoločenstva, ktorá je s ochranou poskytovanou nemeckou ústavou porovnateľná“. V dôsledku
toho už nemecký ústavný súd nepovažoval za potrebné ďalej sa zaoberať súladom komunitárnych
právnych aktov s pravidlami ochrany ľudských práv podľa nemeckej ústavy. Výnimkou by bol prípad
kedy by ochrana ľudských práv klesla pod požadovanú úroveň. Zaujímavým aspektom tohto rozhodnutia
bola skutočnosť, že žiadny katalóg ľudských práv na ktorý sa súd odvolával v rozhodnutí Solange I
nebol na úrovni ES prijatý. Zmenu jeho postoja spôsobilo niekoľko rozhodnutí Súdneho dvora EÚ, ktoré
sa zaoberali ochranou ľudských práv na komunitárnej úrovni. Vyvstáva však otázka prečo sa aj ESĽP
neinšpiroval rozhodnutím Solange II. Na zodpovedanie tejto otázky možno ponúknuť dve odpovede.
Prvou je skutočnosť že napriek viacerým rozhodnutiam Súdneho dvora EÚ zaoberajúcim sa ochranou
ľudských práv na komunitárnej úrovni stále neexistoval katalóg ľudských práv na komuntárnej úrovni, v
ktorom by bolo presne vymedzené ktoré práva má ES povinnosť chrániť. Druhou je skutočnosť, že
napriek odmietavému stanovisku Súdneho dvora EÚ k možnosti ES pristúpiť k dohovoru ESĽP s takouto
možnosťou počas rozhodovania vo veci Matthews rátal. Pokiaľ by ESĽP vyslovil domnienku, že
štandard ochrany ľudských práv na komunitárnej úrovni je porovnateľný s EDĽP, vyvstala by otázka či je
pristúpenie Spoločenstva k dohovoru potrebné. ESĽP by tak mohol paralyzovať akékoľvek snahy o
pristúpenie Spoločenstva k dohovoru. Toto však zrejme nebolo jeho záujmom ako tomu nasvedčuje aj
súčasný vývoj.
11
V prípade Senator Lines sa jednalo o pokutu udelenú Európskou komisiou pre nemeckú
spoločnosť za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže. Sťažovateľ napadol pokutu na Súdnom dvore
EÚ tak návrhom na vydanie predbežných opatrení, ktorými by sa pozastavila účinnosť rozhodnutia
Komisie ako aj žalobou o neplatnosť. Predseda Súdu prvého stupňa návrh na vydanie predbežného
opatrenia zamietol a sťažovateľ podal sťažnosť pre porušenie článku 6 dohovoru voči všetkým členským
štátom EÚ na ESĽP v zmysle ktorej odmietnutím návrhu na vydanie predbežných opatrení je sťažovateľ
nútený k likvidácii podniku správnym orgánom bez možnosti procesných záruk obsiahnutých v článku 6
dohovoru. Po podaní sťažnosti na ESĽP však Súd prvého stupňa vyhlásil rozhodnutie Komisie
udeľujúce pokutu za neplatné, v dôsledku čoho sťažovateľ nemal postavenie obete v zmysle článku 34
dohovoru. Súd však nevyhlásil sťažnosť za neprípustnú rationae personae, čo znamenalo že v prípade
iného rozhodnutia Súdu prvého stupňa by zrejme posudzoval súlad opatrenia Komisie s dohovorom.
12
Významným medzníkom vymedzujúcim vzťah práva EÚ a EDĽP bol prípad Bosphorus.
Zásadným rozdielom oproti prípadu Matthews bola povaha posudzovaného aktu. Zatiaľ čo v prípade
Matthews išlo o prístupovú zmluvu ako prameň primárneho práva ES/EÚ, prípad Bosphorus sa týkal
nariadenia ES ako právneho aktu vydaného nadnárodnou entitou, na ktorú zmluvná strana dohovoru
preniesla časť svojich suverénnych práv. ESĽP sa v tomto prípade musel vysporiadať s otázkou ako
bude pristupovať k právnym aktom ES/EÚ tvoriacich základ vnútroštátneho opatrenia implementujúceho
uvedený akt. Hlavnou prekážkou bola formálna nemožnosť ESĽP preskúmavať priamo akty ES/EÚ.
9
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V danom prípade bola sťažnosť podaná leteckou spoločnosťou Bosphorus Airways registrovanou
v Turecku, ktorá si prenajala lietadlo od juhoslovanskej leteckej spoločnosti. Spoločnosť Bosphorus
Airways poslala za účelom údržby lietadlo do Írska, kde bolo v máji 1993 zadržané miestnymi orgánmi.
Právnym základom zadržania bolo nariadenie 990/93, ktoré implementovalo sankcie OSN voči vtedajšej
Juhoslovanskej zväzovej republike.
Súd v bode 148 rozsudku skonštatoval, že Írsko nemalo žiadnu diskrečnú právomoc pri aplikácii
nariadenia 990/93 a jeho opatrenie zabavujúce lietadlo predstavuje len prevzatie záväzkov z uvedeného
právneho aktu ES. Následne dospel k záveru, že plnenie záväzkov vyplývajúcich z práva ES
pretransformovaných do zadržiavacieho opatrenia vykonaného írskymi orgánmi predstavuje legitímny
13
cieľ všeobecného záujmu v zmysle Protokolu č. 1, článok 1. V nadväznosti na uvedené sa súd
zaoberá dvoma záujmami – na jednej strane absenciou zákazu pre zmluvné strany dohovoru preniesť
na nadnárodnú organizáciu výkon časti svojich práv, na druhej strane zodpovednosťou zmluvných strán
14
za všetky akty orgánov vrátane tých, ktoré vyplývajú z plnenia medzinárodných záväzkov. Východisko
načrtnuté ESĽP spočíva v uznaní proporcionality vnútroštátneho opatrenia, pokiaľ úroveň ochrany
ľudských práv v rámci medzinárodnej organizácie je minimálne porovnateľná so štandardom dohovoru.
Porovnateľná úroveň však nemusí zároveň znamenať identická, pričom predpoklad porovnateľnej
15
ochrany môže byť kedykoľvek odvolaný pokiaľ to preukážu okolnosti prípadu. Súd následne aplikuje
16
tieto kritériá na daný prípad. Rozoberá systém ochrany ľudských práv ES a po podrobnej analýze
dospieva k záveru, že ochrana ľudských práv na úrovni ES je ekvivalentná resp. porovnateľná s úrovňou
vyžadovanou EDĽP, v dôsledku čoho Írsko neporušilo implementáciou nariadenia 990/93 záväzky
vyplývajúce z dohovoru.
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať separátnemu vótu časti sudcov, ktoré sa podrobne
zaoberá posudzovaním zisťovania porušenia ľudských práv v danom prípade. Objavuje sa tu kritika
väčšinového názoru, podľa ktorého je možné zovšeobecniť skúmanie miery proporcionality medzi
všeobecným záujmom a záujmom sťažovateľa na posudzovanie štandardu ochrany ľudských práv v
medzinárodnej organizácii. Napriek rastúcemu významu ľudských práv na úrovni EÚ a pokroku v
judikatúre Súdneho dvora EÚ v čase rozhodovania ESĽP nebola zmluvnou stranou EDĽP a plná
17
ochrana ľudských práv na úrovni EÚ neexistuje. Sudcovia zdôrazňujú aj rozdiel medzi inštitútom
prejudiciálnej otázky vznesenej vnútroštátnym súdom Súdnym dvorom EÚ ako súdnou kontrolou a priori
a vonkajším dohľadom ESĽP a posteriori. Podľa skupiny sudcov by akceptovaním predpokladu o
ekvivalentnom štandarde ochrany ľudských práv na úrovni Spoločenstva s úrovňou vyžadovanou
dohovorom bez jeho kontroly od prípadu k prípadu znamenalo tiché podradenie štandardov dohovoru v
oblastiach pokrytých dohovorom štandardom ES, ktoré síce môžu byť inšpirované dohovorom, ale
18
ekvivalencia by už nebola predmetom kontroly.
Separátne vótum tvorí názor sudcu Ressa, ktorý ho začína poukázaním na dôležitosť pristúpenia
EÚ k EDĽP, keďže týmto aktom sa skompletizuje kontrolný systém dohovoru a to aj napriek značnému
19
pokroku ktorý predstavuje rozsudok Bosphorus oproti rozhodnutiu vo veci M and Co. Sudca zdôraznil,
že ES už nie je chránené pred dohľadom ESĽP. Sudca však kritizuje formalizmus väčšinového názoru,
ktorý nejde do hĺbky judikatúry, ale zameriava sa len na procesnú stránku ochrany práv v EÚ. Veľké
očakávania kladie v tomto smere do Charty základných práv ako substantívneho katalógu, ktorá by mala
vniesť viac svetla do otázky dostatočnej ochrany práv vyplývajúcich z EDĽP na úrovni EÚ. Sudca Ress
sa následne odvoláva na kritérium zjavne nedostatočnej ochrany ľudských práv (manifest deficiency),
pričom vymedzuje jej naplnenie v prípadoch chýbajúcej právomoci Súdneho dvora EÚ, prípadoch
reštriktívneho výkladu prístupu jednotlivca k ochrane svojich práv, prípadoch nesprávnej aplikácie alebo
20
interpretácie zárukám ochrany práv vyplývajúcich z dohovoru Súdnym dvorom EÚ. Podľa niektorých
názorov bola za vymedzením podmienok zjavne nedostatočnej ochrany ľudských práv snaha sudcu
21
Ressa zabezpečiť dominanciu ESĽP nad SD EÚ.
13
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Uvedené konštatovania tak väčšiny ako aj menšiny sudcov jednoznačne nabádajú EÚ ku
skorému aktu pristúpenia k EDĽP. Je len paradoxné, že rozsudok bol vydaný 30. júna 2005, t. j. len
niekoľko týždňov po neúspešných referendách týkajúcich sa ratifikácie Zmluvy o Ústave pre Európu,
ktorá záväzok EÚ pristúpiť k dohovoru vyslovene zakotvovala. Niektorí autori označujú uvedený
rozsudok ako vynútené nepriame pristúpenie EÚ k dohovoru bez poskytnutia reálnych výhod pre EÚ
(participácia EÚ v konaní pred ESĽP, sudca EÚ ako člen ESĽP, zástupca EÚ vo Výbore ministrov),
ktorým ESĽP ukončil proces začatý rozsudkom Matthews, kde umožnil vyvodenie zodpovednosti voči
22
členskému štátu EÚ za porušenie dohovoru vyplývajúceho z primárneho práva EÚ. Podľa ďalších
názorov týmto rozsudkom ESĽP rozšíril množinu právnych aktov EÚ, ktoré môže skúmať na takmer
všetky akty primárneho a sekundárneho práva, pričom skupina právnych aktov ktoré by nebol
oprávnený skúmať by zahŕňala len právne akty nevyžadujúce implementáciu členských štátov, t. j. akty
23
určené inštitúciám EÚ. Súd tak zároveň zdôraznil svoju rolu najvyššieho orgánu oprávneného
24
rozhodovať o dodržiavaní ľudských práv na európskom kontinente.
Je samozrejme nespochybniteľné, že pre vytrvanie v snahe o pristúpenie EÚ k EDĽP mal
25
rozsudok Bosphorus svoj podiel. Na druhej strane bez inštitucionálnej reformy ako celku by EÚ
fungujúca podľa pravidiel nastavených Zmluvou z Nice asi ťažko mohla zvažovať pristúpenie k EDĽP. A
to aj napriek skutočnosti, že stanovisko ESD 2/94 sa vzťahovalo na Maastrichtské znenie pred prijatím
Amsterdamskej zmluvy a Zmluvy z Nice. Pristúpenie EÚ k dohovoru bolo teda len jedným z imperatívov,
ktoré musela EÚ vyriešiť počas diskusií o pokračovaní inštitucionálnej reformy po neúspešných
referendách vo Francúzsku a Holandsku. Napriek úzkej spätosti aktu pristúpenia s inštitucionálnou
reformou sa objavili iniciatívy, aby pristúpenie EÚ bolo riešené samostatne. Príkladom môže byť správa
J. C. Junckera pre Parlamentné zhromaždenie RE, ktorý navrhoval prijatie samostatného protokolu na
základe vtedajšieho článku 48 Zmluvy o EÚ, t. j. ustanovenia predvídajúceho revíziu zakladajúcich
26
zmlúv. V tejto súvislosti je nepochybne pozitívnym prvkom, že na úrovni EÚ sa táto iniciatíva neujala
vzhľadom na chýbajúcu inštitucionálnu reformu v EÚ v danom období.
Prístup ESĽP vo vyššie uvedených rozsudkoch možno hodnotiť ako dynamicky sa vyvíjajúci
proces rozširovania kontroly nad dodržiavaním ochrany ľudských práv v práve EÚ. Formálne
konštatovanie v prípade CFDT pozbavujúce právny akt preskúmateľnosti len z dôvodu, že bol prijatý
inštitúciou EÚ ostro kontrastuje so skúmaním štandardu ochrany ľudských práv na úrovni EÚ v prípade
Bosphorus. Faktom však je, že ku skutočnému konfliktu medzi právom EÚ a právnym systémom EDĽP
nikdy neprišlo, keďže ESĽP nevydal rozhodnutie označujúce či už priamo alebo nepriamo úroveň
ochrany ľudských práv za nedostatočnú, prípad Matthews bol osobitný z dôvodu prítomnosti primárneho
práva vo forme medzinárodnej zmluvy, ktorú môžu štáty prijať alebo odmietnuť. Bude preto zaujímavé
sledovať, či pred momentom pristúpenia EÚ k EDĽP k reálnemu konfliktu medzi Súdnym dvorom EÚ
a ESĽP dôjde.
b.

Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ
27
Zrejme prvým rozhodnutím so zmienkou o EDLP bol prípad 4/73 , v rámci ktorého sťažovateľ
napadol rozhodnutie Európskej komisie týkajúce sa obchodných pravidiel s uhlím. Okrem iných
žalobných dôvodov sa sťažovateľ domnieval, že uvedené rozhodnutie porušuje vlastnícke práva
a slobodu podnikania. Súd v súvislosti s ľudskými právami potvrdil, že tieto tvoria integrálnu súčasť
všeobecných právnych princípov, na dodržiavanie ktorých súd dohliada, pričom inšpiráciu poskytujú
okrem ústavných tradícií členských štátov EÚ aj medzinárodné zmluvy v oblasti ľudských práv, ktorých
zmluvnými stranami sú členské štáty. Súd preto preskúmal podanie aj vo svetle týchto skutočností avšak
materiálne porušenie ľudských práv odmietol skonštatovať. Význam rozhodnutia 4/73 spočíva najmä
v akceptácii EDĽP ako inšpirácie pre posudzovanie dodržiavania ľudských práv na úrovni EÚ. Aj keď
nejde o uznanie EDĽP ako záväzného prameňa práva, nepochybne ide o akceptáciu podstaty EDĽP
ako normy z ktorej by sa EÚ nemala odchýliť

22
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Tamtiež.
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AMATO, G. – BRIBOSIA, H. – DE WITTE. B. (zost.): Genése et destinée de la Constitution
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26
Správa dostupná na: http://www.coe.int/t/der/docs/RapJuncker_E.pdf
27
4/73, Nold KG v Komisia.
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28

V rozsudku C-260/89 bol súd nútený jednoznačne vymedziť, ktoré ustanovenia EDĽP môže
interpretovať. Súd najprv potvrdil judikatúru 4/73 v zmysle ktorej tvoria ľudské práva integrálnu súčasť
všeobecných právnych princípov, na dodržiavanie ktorých súd dohliada. Odmietol však preskúmavať
súlad vnútroštátnych ustanovení mimo rozsahu pôsobnosti práva EÚ s EDĽP. Pokiaľ vnútroštátne
ustanovenia patria do rozsahu pôsobnosti práva EÚ, Súdny dvor EÚ je povinný dať vnútroštátnym
súdom odpoveď do akej miery sú predmetné ustanovenia v súlade s ľudskými právami, pre ochranu
ktorých čerpá inšpiráciu z EDLP: Príkladom uvedených vnútroštátnych ustanovení môžu byť výnimky zo
štyroch základných slobôd vnútorného trhu.
V dôsledku rozsiahlej debaty ktorá sa o otázke pristúpenia Spoločenstva k dohovoru v
deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia rozvinula, Rada EÚ sa rozhodla v roku 1994 požiadať
29
Súdny dvor EÚ o stanovisko ohľadne súladu takéhoto pristúpenia so Zmluvou ES. Tu treba
pripomenúť že v danom okamihu o možnom pristúpení neprebiehali žiadne rokovania a dokonca medzi
členskými štátmi neexistovala zhoda. Súd sa napriek tomu rozhodol, že zodpovedanie tejto otázky
využije na definovanie širšieho vzťahu ohľadne právomoci Spoločenstva v oblasti ľudských práv a
uzatvárania medzinárodných zmlúv v tejto oblasti. Súd najprv poukázal na skutočnosť, že žiadne
ustanovenie Zmluvy ES nedelegovalo na inštitúcie ES právomoc prijímať všeobecné pravidlá v oblasti
ľudských práv. V dôsledku uvedeného bolo nevyhnutné preskúmať, či článok 308 Zmluvy ES (v
súčasnosti článok 352 ZFEÚ) nemohol poslúžiť ako právny základ k takémuto pristúpeniu. Súd tento
článok charakterizoval ako ustanovenie slúžiace na zaplnenie medzery v prípade že žiadne ustanovenie
Zmluvy ES nedelegovalo na inštitúcie ES explicitne alebo implicitne právomoci na prijímanie aktov v
prípade, že tieto sa tieto právomoci javili ako nevyhnutné na vykonávanie špecifických funkcií za účelom
dosiahnutia špecifického cieľa predpokladaného zmluvou. Na druhej strane však článok 308 nemohol
slúžiť ako základ pre rozšírenie právomocí Spoločenstva. Súd síce zdôraznil význam ľudských práv a
odkázal na viaceré vyhlásenia a ustanovenia zakladajúcich zmlúv. Okrem toho zdôraznil, že ľudské
práva tvoria integrálnu súčasť všeobecných princípov komunitárneho práva, o ktoré súd usiloval. V
dôsledku uvedeného tvoril rešpekt k ľudským právam podmienku platnosti aktu ES. Pristúpenie k
dohovoru by však malo za následok zásadnú zmenu v komunitárnom systéme ochrany ľudských práv
keďže by znamenalo vstup Spoločenstva do odlišného inštitucionálneho systému rovnako ako
inkorporáciu ustanovení dohovoru do právneho poriadku Spoločenstva.
Na tomto príklade vidíme, že Súdny dvor EÚ pri skúmaní prípustnosti uzavretia určitej
medzinárodnej zmluvy EÚ neskúma len povahu ustanovení tejto medzinárodnej zmluvy vo vzťahu k
aktuálnym právomociam EÚ, ale zameriava sa aj na skúmanie dôsledkov takejto medzinárodnej zmluvy
na právny poriadok EÚ. V tomto prípade možno s takouto obozretnosťou súdu len súhlasiť keďže
pristúpenie k dohovoru by znamenalo, že jednotlivec by sa mohol dovolávať ochrany svojich práv
vyplývajúcich z EDĽP voči konaniu jednotlivých inštitúcií. To by však znamenalo aj vytvorenie
zodpovedajúceho katalógu ľudských práv na úrovni EÚ a možnosť dovolávať sa ochrany svojich práv na
internej úrovni. Právny poriadok EÚ však s takouto možnosťou v danom momente nepočítal, čo však
nevylučovalo možnosť zmeny v prospech dohovoru v budúcnosti. Toho sme svedkami v súčasnosti, keď
Lisabonská zmluva zakotvila do zakladajúcich zmlúv EÚ právny základ pristúpenia EÚ k EDLP.
30
Príklad absencie prepojenia EDĽP s právom EÚ špecifikoval súd v prípade C-299/95 , kde
vymedzil že pozbavenie osobnej slobody občana EÚ môže zabrániť danej osobe vo voľnom pohybe
v rámci EÚ, podľa súdu však čisto hypotetická možnosť využiť toto právo nezakladá dostatočné
prepojenie s právom EÚ. Vnútroštátne ustanovenia, ktoré viedli k odsúdeniu a pozbaveniu osobnej
slobody daného občana EÚ nepredstavujú vykonanie práva EÚ.
Prípadom, ktorý mal zásadný vplyv na vymedzenie postoja SD EÚ k EDĽP bol prípad C31
112/00.
Uvedený prípad sa týkal zablokovania rakúskej diaľnice v dôsledku demonštrácie
environmentálnej organizácie. V dôsledku blokovania diaľnice utrpela škody dopravná spoločnosť
Schmidberger, ktorá namietala porušenie voľného pohybu tovarov ako jednej z hlavných slobôd
vnútorného trhu. Po predložení veci Súdnemu dvoru EÚ formou prejudiciálnej otázky dospel súd
k záveru, že k porušeniu voľného pohybu tovaru zo strany členského štátu nezabránením demonštrácii
skutočne došlo. Súd však následne aj posudzoval tézu, či toto porušenie bolo oprávnené. Vo svetle
predchádzajúcej judikatúry o ľudských právach zaručených EDĽP ako integrálnej súčasti práva EÚ súd
28
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dospel k záveru, že ochrana ľudských práv predstavuje legitímny záujem na základe ktorého možno
obmedziť plnenie záväzkov vyplývajúcich z práva EÚ.
Teoretici napriek uznaniu výnimky z uplatňovania základnej slobody EÚ pri ochrane ľudských
práv hodnotia prístup súdu kriticky. Nepozdáva sa im preklasifikovanie konfliktu zo vzťahu právo EÚ a
32
EDĽP na interný konflikt hodnôt v rámci právneho systému EÚ. Kritickí sú však najmä k percepcii
súdu, ktorá poníma voľný pohyb tovarov ako základné pravidlo a ochranu ľudských práv ako možné
výnimky, pokiaľ by totiž súd koncipoval konflikt týchto dvoch hodnôt v opačnom poradí, len ťažko by
33
mohol dospieť k záveru že voľný pohyb osôb môže v niektorých prípadoch prevážiť slobodu prejavu.
V tejto súvislosti sa javí ako opodstatnené zdôrazniť, že Súdny dvor EÚ predstavuje jednu z
inštitúcií EÚ, preto je celkom logická percepcia voľného pohybu tovarov ako základného pravidla
namiesto opačného poradia. Pozitívom je najmä uznanie o exkulpácii z porušenia práva EÚ pri ochrane
ľudských práv, takýto prístup súdu ostro kontrastuje s jeho posudzovaním vzťahu práva EÚ a
medzinárodných zmlúv uzavretých členskými štátmi EÚ. Aj keď v uvedených prípadoch nešlo o
medzinárodné zmluvy obsahujúce záväzky členských štátov v oblasti ľudských práv, už samotné
pravidlo pacta sunt servanda predstavuje ius cogens v medzinárodnom práve, čo by Súdny dvor EÚ
nemal ignorovať. Hlavné posolstvo prípadu C-112/00 však spočíva v určitom sebazaprení súdu
akceptovať normy obsiahnuté v samostatnej medzinárodnej zmluve, ktorá formálnoprávne nie je
súčasťou práva EÚ až do miery vyvinenia z nedodržania záväzkov vyplývajúcich z práva EÚ.
Vyjadrenia Súdneho dvora EÚ týkajúce sa EDĽP možno charakterizovať ako kompromis medzi
absenciou povinnosti dodržiavať medzinárodnú zmluvu ktorej zmluvnou stranou nie je EÚ a ochranou
ľudských práv ako neodmysliteľným politickým imperatívom. Bolo by nemysliteľné aby EÚ úplne
ignorovala princíp ochrany ľudských práv, hoci prvé rozhodnutia Súdneho dvora EÚ sa uberali práve
34
týmto smerom. Na druhej strane EÚ by nemala slúžiť ani na zneužívanie zaužívaného vnútroštátneho
a medzinárodného systému ochrany ľudských práv v oblastiach nepokrytých právom EÚ, ako sa
pokúšal sťažovateľ v prípade Kremzow. Prístup Súdneho dvora EÚ sa javí ako stredná cesta, ktorej
cieľom je zabezpečiť potrebnú ochranu na úrovni EÚ. Je však potrebné poznamenať, že Súdny dvor EÚ
nepodlieha až do momentu pristúpenia EÚ k EDĽP žiadnej externej kontrole, bude preto mimoriadne
zaujímavé sledovať ako sa tento súdny orgán vyrovná s podliehaním ďalšiemu súdnemu orgánu
35
vzhľadom na niektorými autormi deklarovanú žiarlivosť na konečnú inštanciu v práve EÚ.
Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy bol zahájený proces dojednávania prístupovej
zmluvy EÚ k EDĹP. Dohoda na texte zmluvy bola dosiahnutá, pričom následne Európska komisia
vzniesla SD EÚ žiadosť o poradné stanovisko v otázke súladu návrhu prístupovej zmluvy EÚ s právom
EÚ. Aj keď je nepochybne ťažké vopred odhadnúť výsledok súdneho konania, pozorné štúdium návrhu
prístupovej zmluvy by malo presvedčiť o maximálnom úsilí smerujúcom k zachovaniu charakteristických
znakov EÚ a práva EÚ ako aj nedotknutiu sa právomocí EÚ a jej inštitúcií. Ide najmä o článok 1 odsek 3
návrhu zmluvy, v zmysle ktorého vytvára pristúpenie EÚ záväzky len voči jej inštitúciám, orgánom
a úradom, pričom pristúpenie nevytvára pre EÚ záväzok v oblastiach, kde na to nemá kompetenciu,
Požiadavku Protokolu č. 8, aby pristúpením nebolo dotknuté postavenie členských štátov transformuje
do textu návrhu prístupovej zmluvy článok 1 ods. 4 prístupovej dohody, v zmysle ktorého na účely
dohovoru, protokolov a prístupovej dohody akt, opatrenie alebo opomenutie orgánov členských štátov
EÚ, alebo osôb konajúcich v ich mene je pripísateľný danému členskému štátu aj keď daný akt,
opatrenie alebo opomenutie nastane v procese implementácie práva EÚ členským štátom. Protokol č. 8
v článku 1 písm. b) vyžaduje mechanizmy zabezpečujúce správne adresovanie žalôb členským štátom
a/alebo EÚ v závislosti od povahy veci. Je však pravdepodobné, že sťažovateľ vznesie sťažnosť práve
proti entite, ktorej konaním alebo opomenutím sa cíti dotknutý na svojich právach vyplývajúcich z
dohovoru a nie voči entite na základe konania ktorej bol prijatý napadnutý akt alebo opomenutie.
Uvedené v praxi znamená, že ČŠ môžu byť napádané za akt implementácie práva EÚ a inštitúcie EÚ za
opatrenia, ktorými sa vykonáva primárne právo EÚ, t. j. jedna zmluvná strana môže byť napadnutá za
akt alebo opomenutie, ktoré má pôvod v opatrení druhej zmluvnej strany. V konaní pred ESĽP by tak
mohol byť spochybnený súlad s dohovorom nielen vo vzťahu k napadnutému aktu, ale aj vo vzťahu k
opatreniu na základe ktorého boli napadnuté akty prijaté. S cieľom umožnenia participácie v konaní pred
ESĽP pre tie entity, ktorých opatrenia boli pred ESĽP nepriamo napadnuté, ako aj s cieľom vyhovieť
článku 1 písm. b) protokolu č. 8, prístupová dohoda EÚ zakotvuje tzv. mechanizmus
32

KLABBERS, J.: Treaty Conflict and the European Union, s. 165.
Tamtiež, s. 166.
34
Pozri napr. 1/58, Stork.
35
SVOBODA, P.: Právo vnejších vztahú Evropské unie, s. 76.
33
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spoluobžalovaného. Spoluobžalovaný tak bude môcť využiť účinné prostriedky súdnej obhajoby pred
ESĽP a zároveň bude v prípade odsudzujúceho rozsudku povinný vykonať rozsudok ESĽP. V praxi to
znamená eliminovanie potenciálnych hrozieb, kedy by členský štát implementovaním rozsudku ESĽP
musel porušiť právo EÚ. Inými slovami prístupová dohoda EÚ zabezpečuje, aby bol prípadný
odsudzujúci rozsudok proti ČŠ ako žalovanému a EÚ ako spoluobžalovanému implementovaný
spoločným konaním týchto entít, čo súčasný stav v plnej miere neumožňuje. Rovnako v opačnej situácii,
keď je žalovanou stranou pred ESĽP EÚ za akt založený na primárnom práve EÚ, prístupová dohoda
umožňuje implementáciu prípadného odsudzujúceho rozsudku voči EÚ aj so zapojením ČŠ ako
„Masters of Treaties“. Uvedeným sa zároveň plní cieľ prvej požiadavky, t. j. vyhnutie sa dopadom na
právomoci EÚ. Je pritom potrebné skonštatovať, že ESĽP nebude pri určovaní zodpovednosti
interpretovať právo EÚ, keďže na základe článku 3 ods. 7 prístupovej dohody s výnimkou predloženia
spoločnej žiadosti žalovaného a spoluobžalovaného musí v prípade porušenia rozhodnúť o spoločnej
zodpovednosti. S cieľom zachovať nedotknuteľnosť súdneho systému EÚ a právomocí Súdneho dvora
ako jednej z inštitúcií EÚ v zmysle článku 2 protokolu č. 8 prístupová dohoda zavádza inštitút
predbežného zapojenia Súdneho dvora. Absencia takéhoto inštitútu by mohla viesť k narušeniu
právomoci Súdneho dvora preskúmavať súlad aktov EÚ so základnými právami a prípadne konštatovať
ich neplatnosť. Zároveň by absencia predbežného zapojenia Súdneho dvora by mohla viesť k
nerovnoprávnemu postaveniu EÚ a ostatných zmluvných strán dohovoru, ktorých súdy najvyššej
inštancie majú možnosť posúdiť napadnutý akt pred jeho posúdením ESĽP. Okrem toho zabránenie
dopadov na právomoci Súdneho dvora EÚ sleduje aj článok 5 návrhu dohody. V zmysle tohto
ustanovenia konania pred Súdnym dvorom, vrátane napr. konaní podľa článkov 258, 259, 260, 263
nesmú byť vykladané ako spôsob riešenia sporov podľa článku 55 dohovoru. Článok 5 prístupovej
dohody zároveň zabezpečuje, aby pristúpením EÚ k dohovoru nebol dotknutý článok 344 ZFEÚ.
Poslednou požiadavkou je zachovanie osobitných znakov EÚ a práva EÚ s ohľadom na účasť
EÚ v kontrolných mechanizmoch dohovoru. Už v súčasnosti platné znenie dohovoru v článku 22
zabezpečuje, aby za každú zmluvnú stranu bol zvolený jeden sudca, t. j. sudca EÚ bude oprávnený
podieľať sa na práci ESĽP. Návrh prístupovej dohody v článku 6 zároveň zabezpečuje, aby sa delegácia
EP mohla zúčastniť zasadnutia PZ RE v prípadoch keď tento orgán vykonáva funkcie spojené s voľbou
sudcov ESĽP. Článok 7 ods. 2 návrhu prístupovej dohody garantuje účasť na zasadnutí Výboru
ministrov pre zástupcov EÚ s hlasovacím právom pri prijímaní rozhodnutí v rámci právomocí priznaných
dohovorom. S cieľom vyhnúť sa dopadom na účinnosť kontrolného mechanizmu dohovoru článok 7 ods.
4 písm. a) návrhu prístupovej dohody stanovuje, že pravidlá Výboru ministrov o dohľade nad výkonom
rozsudkov sa upravia tak, aby výbor mohol účinne vykonávať svoje funkcie.
Z uvedeného je zrejmé, že Súdny dvor nemôže ignorovať existenciu mechanizmov zakotvených
v prístupovej dohode, ktoré sledujú splnenie požiadaviek vyplývajúcich z primárneho práva EÚ.
3

ZÁVER
Vplyv judikatúry uvedených dvoch súdov na proces pristúpenia EÚ k EDĽP je zjavný, možno
dokonca skonštatovať, že práve súdne rozhodnutia boli spúšťačom prístupového procesu EÚ
a následne ho zásadným spôsobom formovali. Najmä rozsudok ESĽP vo veci Bosphorus predstavoval
určitý model pre nastavenie mechanizmu spoluobžalovaného, ktorý je súčasťou návrhu prístupovej
zmluvy EÚ k EDĽP. Zároveň nemožno ignorovať ani vyjadrenie Súdneho dvora EÚ zo stanoviska 2/94,
ktorý poukázal na otázku jurisdikcie Súdneho dvora ako na možný problém v súvislosti so zlučiteľnosťou
dohovoru s právom EÚ. Tieto a ďalšie otázky sú predmetom návrhu prístupovej dohody EÚ k EDĽP,
ktorej súlad s právom EÚ v súčasnosti posudzuje Súdny dvor EÚ. Bude preto mimoriadne zaujímavé
sledovať ďalší vývoj konania a najmä výsledné stanovisko Súdneho dvora EÚ, ktoré bude predstavovať
ďalšie dôležité a možno posledné rozhodnutie európskeho súdneho orgánu v procese pristúpenia EÚ
k EDĽP.
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MEDZINÁRODNÉ ÚNOSY DETÍ V JUDIKATÚRE ESĽP.
ROZSUDOK ESĽP VO VECI X. V LOTYŠSKO – BODKA ALEBO
DVOJBODKA?
Katarína Burdová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok analyzuje rozsudok ESĽP vo veci X. proti Lotyšsku a jeho dopad na aplikáciu
medzinárodných a európskych procesných nástrojov v oblasti medzinárodných rodičovských únosov
detí.
Kľúčové slová: medzinárodný rodičovský únos, najlepší záujem dieťaťa, ESĽP
Abstract: The article analyzes the judgment of the ECHR in the case of X v. Latvia and its impact on the
application of international and European procedural tools in area of international child abduction.
Key words: international child abduction, best interest of child, ECtHR
1

ÚVOD
V posledných rokoch sme svedkami búrlivých diskusii medzi časťou vedy medzinárodného práva
súkromného a Európskym súdom pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) na tému významu princípu
najlepšieho záujmu dieťaťa v konaniach o návrat v zmysle haagskeho dohovoru o občianskoprávnych
1
2
aspektov medzinárodných únosov detí (ďalej len „Haagsky dohovor“).
3
Podnetom pre túto diskusiu sa stal najmä rozsudok ESĽP vo veci Neulinger a Shuruk , ktorý
4
zaviedol princíp hĺbkového preskúmania celej rodinnej situácie v kontexte žiadosti o návrat, ako jeden
zo základných princípov v prípadoch uplatňovania haagskeho dohovoru, z ktorého pre národné súdy
v konaniach o návrat vyplýva povinnosť zvážiť viaceré faktory, najmä faktické, emocionálne,
5
psychologické, hmotné a zdravotné a vyvážene a rozumne posúdiť záujmy každej osoby. Zavedenie
tohto princípu bolo zástupcami vedy medzinárodného práva súkromného kritizované najmä preto, že
hĺbkové preskúmanie celkovej situácie vyžaduje rozsiahle dokazovanie a je tak príliš časovo náročné,
pričom, ako konštatoval aj sám ESĽP plynutie času má negatívne dôsledky najmä na vzťahy únoscu
a dieťaťa a môže, v niektorých prípadoch, konvalidovať protiprávny stav založený neoprávneným
premiestnením alebo zadržiavaním dieťaťa. Autori tiež upozorňovali na skutočnosť, že súd v konaní
6
o návrat nemá právomoc rozhodovať o opatrovníckych právach k dieťaťu , pričom dôsledkom
aplikácie princípu hĺbkového preskúmania celkovej rodinnej situácie môže byť rozhodnutie o návrate,
ktoré je de facto opatrovníckym rozhodnutím.
Vzhľadom k uvedenému bol rozsudok ESĽP vo veci X. v Lotyšsko vedou medzinárodného práva
súkromného očakávaný s napätím. Predpokladalo sa, že bude definitívnou bodku za diskusiami
o princípe hĺbkového preskúmania celkovej rodinnej situácie v konaniach o návrat a tento princíp buď
potvrdí alebo odmietne.
Do konania pred veľkou komorou ESĽP pristúpili traja vedľajší účastníci – vláda Fínska, vláda
7
Českej republiky a Reunite ktorí žiadali ESĽP, aby sa odklonil od princípu hĺbkového preskúmania
1

Haagsky dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí z 25. 10. 1980 (ozn.
MZV SR č. 119/2001 Z.z.)
2
K tomu pozri bližšie napr.: WALKER, L. – BEAUMONT, P.: Zmena rovnováhy dosiahnutej Dohovorom
o únosoch: protikladné prístupy Európskeho súdu pre ľudské práva a Európskeho súdneho dvora. In:
Justičná revue, 64, 2012, č. 8-9, s. 937-951. BOGDAN, M.: ....
3
Rozsudok ESĽP vo veci Neulinger a Shuruk v. Švajčiarsko zo dňa 6. 7. 2010 sťažnosť č. 41615/07.
4
Prevzaté z .: WALKER, L. – BEAUMONT, P.: Zmena rovnováhy dosiahnutej Dohovorom o únosoch:
protikladné prístupy Európskeho súdu pre ľudské práva a Európskeho súdneho dvora. In: Justičná
revue, 64, 2012, č. 8-9, s. 937-951.
5
Rozsudok ESĽP vo veci Raban v. Rumunsko zo dňa 26. 10. 2010 sťažnosť č. 25437/08, bod 28.
6
Uvedené je explicitne vyjadrené v článku 19 haagskeho dohovoru.
7
Nezisková organizácia založená vo VB, ktorá sa o.i. venuje problematike medzinárodných únosov detí.
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celkovej rodinnej situácie dieťaťa v konaniach o návrat alebo aspoň objasnil, akým spôsobom má byť
tento princíp aplikovaný v konaní o návrat tak, aby národný súd nezasiahol do právomoci súdov štátu
8
predchádzajúceho obvyklého pobytu dieťaťa.
9
Cieľom tohto príspevku je na základe analýzy rozsudku ESĽP vo veci X. v. Lotyšsko vyhodnotiť,
či týmto rozsudkom ESĽP potvrdil alebo nepotvrdil princíp hĺbkového preskúmania celkovej rodinnej
situácie a upozorniť na niektoré príp. problematické aspekty tohto rozsudku.
2

STRUČNE O SKUTKOVÝCH OKOLNOSTIACH PRÍPADU
Sťažovateľka je štátnou príslušníčkou Lotyšska a od roku 2007 aj štátnou príslušníčkou Austrálie.
V roku 2004 sa zoznámila s pánom T., s ktorým začala bývať. V novembri 2005 sa sťažovateľke
10
narodilo dieťa. Dieťa nemalo v rodnom liste uvedeného žiadneho otca, a sťažovateľka po narodení
dieťaťa vystupovala vo vzťahu k austrálskym sociálnym orgánom ako slobodná matka a poberala
sociálne dávky určené pre slobodné matky. Dokonca pán T. pred austrálskymi úradmi vyhlásil, že nie je
otcom dieťaťa a predložil nájomnú zmluvu, z ktorej vyplývalo, že sťažovateľka je jeho nájomníčkou.
V júli 2008 sťažovateľka opustila spolu s dieťaťom, ktoré v tom čase malo 3 roky a 5 mesiacov
Austráliu a presťahovala sa spolu s ním do Lotyšska.
V auguste 2008 podal pán T. na austrálsky rodinný súd návrh na určenie jeho rodičovských práv
11
vo vzťahu k dieťaťu . Austrálskemu súdu predložil čestné vyhlásenie, z ktorého vyplývalo, že od roku
2004 udržiaval vzťah so sťažovateľkou, že sťažovateľka mu tvrdila, že je otcom jej dieťaťa a uviedol tiež,
že jeho vyhlásenia vo vzťahu k austrálskym sociálnym úradom ohľadne nájomnej zmluvy a pod. boli
falošné a urobené s cieľom zaistiť sťažovateľke sociálne dávky.
V septembri 2008 bola na lotyšský ústredný orgán podaná žiadosť pána T o návrat dieťaťa do
Austrálie v zmysle haagskeho dohovoru, v ktorej pán T. uviedol, že nesúhlasil s premiestnením
maloletého dieťaťa na územie Lotyšska.
Austrálsky súd dňa 6. novembra 2008 v neprítomnosti sťažovateľky, ktorá však bola rôznymi
spôsobmi predvolávaná, a len na základe tvrdení pána T. určil, že pán T. je otcom dieťaťa a konštatoval,
že obaja rodičia, tak pán T. ako aj sťažovateľka sú spoločne nositeľmi rodičovských práv a povinností vo
vzťahu k dieťaťu a to od narodenia dieťaťa. Austrálsky súd sa však odmietol zaoberať otázkou, či
premiestnenie alebo zadržiavanie dieťaťa v Lotyšsku je neoprávnené a zodpovedanie tejto otázky
ponechal na lotyšské súdy.
V novembri 2008 prvostupňový lotyšský súd rozhodoval o žiadosti o návrat pána T. V konaní
matka namietala, že nedošlo k neoprávnenému premiestneniu dieťaťa, lebo v čase premiestnenia bola
jediným nositeľom rodičovských práv a povinností a tiež poukazovala na agresívne správanie pána T. vo
vzťahu k nej a na trestné konanie, ktoré sa voči pánovi T. vedie v Austrálii.
V novembri 2008 prvostupňový lotyšský súd nariadil okamžitý návrat dieťaťa do Austrálie
a zároveň konštatoval, že nemôže interpretovať a ani aplikovať austrálske právo a ani zmeniť
rozhodnutie austrálskeho súdu, ktoré s účinkami ex tunc priznalo otcovi rodičovské práva a povinností.
V odvolaní matka opätovne poukázala na skutočnosť, že v čase premiestnenia dieťaťa bola
jediným nositeľom opatrovníckych práv a to de iure a aj de facto a predložila znalecký posudok,
z ktorého vyplývalo, že okamžité odlúčenie dieťaťa od matky môže spôsobiť dieťaťu psychickú traumu.
Zároveň kritizovala prvostupňový súd za to, že si odmietol vyžiadať informácie o trestnom stíhaní otca
v Austrálii a tiež, že neprijal príslušné opatrenia na zaistenie jej návratu.
26. januára 2009 lotyšský odvolací súd potvrdil rozhodnutie prvostupňového súdu, vo vzťahu
k psychologickému posudku predloženému matkou uviedol, že tento síce dokazuje, že dieťa potrebuje
matku a že nemôže byť od nej okamžite odlúčené, ale táto otázka je otázkou, ktorá má byť riešená
v opatrovníckom konaní a podľa článku 19 Haagskeho dohovoru nie v konaní o návrat.
3

PRINCÍP HĹBKOVÉHO PRESKÚMANIA CELKOVEJ RODINNEJ SITUÁCIE NAHRADENÝ?
Sťažovateľka tvrdila, že došlo k porušeniu článku 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských
12
práv a základných slobôd (ďalej len „EDĽP“), teda k neoprávnenému zásahu do jej práva na
rešpektovanie rodinného života a to rozhodnutiami o nariadení návratu lotyšských súdov.
8

Bod 83 až 91 rozsudku Veľkej komory ESĽP vo veci X. v Lotyšsko zo dňa 26. 10. 2013 sťažnosť č.
27853/09.
9
Rozsudok Veľkej komory ESĽP vo veci X. v Lotyšsko zo dňa 26. 10. 2013 sťažnosť č. 27853/09.
10
Z rozsudku vyplýva, že v čase narodenia dieťaťa bola sťažovateľka vydatá za iného muža.
11
Bod 10 rozhodnutia ESLP cit.: „application to establish his parental rights in respect of the child“
12
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd z 4. 10. 1950 (ozn. č. 209/1992 Zb.)
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Veľká komora ESĽP sa s týmto tvrdením sťažovateľky stotožnila a konštatovala porušenie práva
na rešpektovanie rodinného života sťažovateľky, ku ktorému došlo tým, že konanie o návrat nesplnilo
procesné požiadavky obsiahnuté v článku 8 EDĽP, konkrétne tým, že odvolací súd nevykonal efektívne
preskúmanie tvrdení sťažovateľky vo svetle článku 13 písm. b) Haagskeho dohovoru.
Pojem „efektívneho preskúmania“ používa ESĽP v tomto rozhodnutí po prvý krát a je preto
vhodné posúdiť vzťah tejto požiadavky k princípu hĺbkového preskúmania celkovej rodinnej situácie. Pri
skúmaní tohto vzťahu sa na prvý pohľad zdá, akoby sa ESĽP v tomto rozsudku dištancoval od princípu
hĺbkového preskúmania celkovej rodinnej situácie, keď konštatuje, že nejde o žiadne pravidlo, ktoré by
13
malo byť dodržiavané národnými súdmi pri aplikácii haagskeho dohovoru. ESĽP však nijako bližšie
nevymedzuje vzájomný vzťah medzi týmito požiadavkami (resp. princípmi), naopak niektorí sudcovia
v pripojených stanoviskách naznačujú, že princíp efektívneho preskúmania je vlastne len nový názor pre
14
princíp hĺbkového preskúmania celkovej rodinnej situácie.
V čom spočíva princíp efektívneho preskúmania? ESĽP v bode 107 a 108 rozsudku konštatuje,
že tento nový princíp je procesnou požiadavkou, ktorá vyplýva z článku 8 Európskeho dohovoru
a ukladá národným súdom povinnosť v konaní o návrat efektívne preskúmať tvrdenia únoscu, ktoré by
mohli viesť k aplikácii výnimiek z povinnosti nariadiť návrat dieťaťa (článok 12, 13 a 20 haagskeho
dohovoru) a v odôvodnení rozhodnutia o návrat sa dostatočne detailne vysporiadať s týmito tvrdeniami
v prípade, ak sú odmietnuté a návrat je nariadený. Zároveň má národný súd v kontexte uvedeného
princípu preskúmať, či sú v štáte predchádzajúceho obvyklého pobytu presvedčivo poskytnuté
adekvátne záruky a v prípade známeho rizika sú prijaté skutočné ochranné opatrenia vo vzťahu k
dieťaťu.
Podľa môjho názoru ESĽP pri formulovaní princípu efektívneho preskúmania vychádzal
z princípu hĺbkového preskúmania celkovej rodinnej situácie, ale zároveň obmedzil možnosť hĺbkového
skúmania len na dôvody nevrátenia podľa haagskeho dohovoru. De facto sa tak ESĽP priklonil
15
k výkladu, ktorý uplatňujú súdy Veľkej Británie. Podľa môjho názoru je tento prístup ESĽP potrebné
vnímať veľmi pozitívne, pretože ESĽP takýmto výkladom jasne oddeľuje konanie o merite
opatrovníckeho konania od konania o návrat a berie odporcom predchádzajúcej judikatúry základný
argument spočívajúci v dokazovaní, ktoré ďaleko presahuje právomoc súdu v konaní o návrat.
Ak by sme však mali posúdiť, či princíp efektívneho preskúmania predstavuje ďalšiu resp. inú
požiadavku oproti princípu hĺbkového preskúmania, je možné do značnej miery súhlasiť s názormi, že
princíp efektívneho preskúmania predstavuje akési spresnenie princípu hĺbkového preskúmania celkovej
rodinnej situácie.
Ani aplikácia tohto staronového princípu efektívneho preskúmania národnými súdmi však podľa
môjho názoru nebude bezproblémová, čo ukazuje aj spôsob, akým tento princíp aplikuje na skutkové
okolnosti predmetného prípadu samotný ESĽP.
ESĽP považoval v tomto prípade za problematické tri momenty v konaní o návrat vedenom
v Lotyšsku. Jednak skutočnosť, že národný súd odmietol vziať do úvahy psychologický posudok
predložený matkou, z ktorého vyplývalo, že okamžité odlúčenie dieťaťa od matky môže spôsobiť dieťaťu
psychickú traumu, ďalej skutočnosť, že lotyšské súdy si aj napriek žiadosti matky nevyžiadali informácie
o trestných činoch, z ktorých bol pán T. obvinený resp. za ktoré bol odsúdený v Austrálii
a v neposlednom rade, že sa nezaoberali otázkou, či sa matka môže vrátiť s dcérou do Austrálie a či
bude môcť s ňou udržiavať kontakt.
Ako posúdili tieto skutočnosti lotyšské súdy? Národné súdy konštatovali, že záver
psychologického posudku síce konštatuje, že dieťaťu môže byť spôsobená trauma, avšak nie návratom
do štátu predchádzajúceho obvyklého pobytu ale odlúčením od matky. Trauma spôsobená odlúčením
od matky však sama o sebe nemôže byť dostatočnou na aplikáciu článku 13 písm. b) Haagskeho
dohovoru, ktorý obsahuje požiadavku „že návrat by dieťa vystavil fyzickej alebo psychickej ujme“.
V tomto prípade podľa môjho názoru konal lotyšský súd správne, keď psychologický posudok nevzal do
úvahy a správne odôvodnil svoje rozhodnutie požiadavkou reštriktívneho výkladu dôvodov nevrátania,
16
ku ktorej sa o. i. prihlásil aj ESĽP. Je samozrejme vhodné hodnotiť závery psychologického posudku
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Pozri napr. Concurring opinion of judge Pinto de Albuquerqe, s. 46 cit.: „..since they did not comply
with the in-depth“ or in the grand Chamner new jargon, „effective“ exmanination...
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K tomu pozri bližšie WALKER, L. – BEAUMONT, P.: Zmena rovnováhy dosiahnutej Dohovorom
o únosoch: protikladné prístupy Európskeho súdu pre ľudské práva a Európskeho súdneho dvora. In:
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vo svetle námietok matky, ktorá tvrdila, že sa nemôže vrátiť do Austrálie, pretože v Austrálii bude
nezamestnaná a nebude mať dostatok finančných prostriedkov na právnu pomoc pre seba a pre dieťa.
V tomto prípade však je sťažovateľka štátnou príslušníčkou Austrálie a nič jej nebráni hľadať si
v Austrálii zamestnanie, pričom lotyšský súd skúmal austrálsky systém ochrany dieťaťa a konštatoval,
že poskytuje záruky ochrany dieťaťa. Podľa môjho názoru tak bolo možné od matky rozumne očakávať,
že sa s dieťaťom vráti do Austrálie a predíde tak ujme, ktorá by mu odlúčením od nej hrozila. Vzhľadom
k týmto skutkovým okolnostiam prípadu ako aj vzhľadom k tomu, že lotyšský súd v odôvodnení
rozhodnutia vysvetlil pomerne podrobne prečo neprihliadne na závery psychologického posudku sa zdá
byť tvrdenie ESĽP o nesplnení požiadavky efektívneho preskúmania vo vzťahu k záverom posudku
zvláštne a vyvolávajúce otázku, aké tvrdenia únoscu má vlastne národný súd efektívne skúmať.
Z princípu efektívneho preskúmania sa zdá, že je potrebné efektívne skúmať len tvrdenia, ktoré
smerujú k aplikácii článku 13 písm. b) haagskeho dohovoru, ale zo spôsobu aplikácie tohto princípu na
skutkové okolnosti daného prípadu sa zdá, akoby ESĽP vyžadoval efektívne preskúmanie akýchkoľvek
tvrdení a to aj tých, ktoré nie sú spôsobilé viesť k aplikácii ustanovení článkov 12, 13 a 20 haagskeho
dohovoru, ako tomu bolo v prípade tohto psychologického posudku, pri ktorom ESĽP žiadal napr. jeho
potvrdenie alebo vyvrátenie ďalším posudkom. Je však skutočne potrebné vykonávať rozsiahle
dokazovanie skutočností, ktoré sú irelevantné na účely konania o návrat?
Obdobne to podľa môjho názoru platí aj v prípade informácií o kriminálnej minulosti pána T.
Skutočne by tieto informácie samy o sebe mohli viesť k aplikácii článku 13 písm. b) haagskeho dohovoru
a teda k záveru, že skutočnosť, že pán T. je alebo bol trestne stíhaný alebo obvinený v Austrálii má za
následok, že návrat by dieťa vystavil fyzickej alebo psychickej ujme? Opäť je tento záver veľmi
diskutabilný, najmä ak z odôvodenia rozhodnutia o návrat je zrejmé, že lotyšský súd skúmal a mal za
preukázané, že v Austrálii existuje systém ochrany, ktorý dokáže dieťa ochrániť pred násilím v rodine.
Ak teda z celkových skutkových okolností prípadu vyplýva, čo sčasti konštatoval aj národný súd, že
tvrdenia matky sú jednak ničím nepodložené a zároveň by aj v prípade ich preukázania neviedli
k nenariadeniu návratu, je skutočne možné konštatovať, že neboli efektívne preskúmané národným
súdom?
Z naznačeného spôsobu aplikácie testu efektívneho preskúmania samotným ESĽP preto
vyvstáva otázka, či vôbec má národný súd možnosť konštatovať, že tvrdenie sťažovateľky je irelevantné
na účely konania o návrat a na účely aplikácie dôvodov nevrátania. Podľa môjho názoru by takúto
možnosť národný súd, po zvážení komplexnej situácie mal mať, inak ho čaká rozsiahle a časovo
náročné dokazovanie a odôvodňovanie všetkých tvrdení únoscu a to aj takých, ktoré nie sú spôsobilé
viesť k aplikácii dôvodov nevrátenia, čo verím, nebolo zámerom ESĽP.
4

SKUTOČNE V TOMTO PRÍPADE DOŠLO K NEOPRÁVNENÉMU PREMIESTNENIU
DIEŤAŤA?
V predmetnom prípade sa žiadny z dotknutých justičných orgánov, teda ani žiaden z lotyšských
súdov, ani austrálsky súd a ani Veľká komora, seriózne nezaoberali otázkou, či skutočne došlo
k neoprávnenému premiestneniu alebo zadržiavaniu dieťaťa.
V predmetnom prípade pán T. nadobudol rodičovské práva a povinnosti k dieťaťu až po jeho
odchode do Lotyšska, hoci s účinkami ex tunc. Matka v čase premiestnenia bola jedinou nositeľkou
opatrovníckych práv k dieťaťu. Lotyšské súdy však konštatovali, že vzhľadom k tomu, že rozhodnutím
austrálskeho súdu nadobudol pán T. opatrovnícke právo spätne, došlo k neoprávnenému premiestneniu
dieťaťa do cudziny matkou.
Skutočne však môže neskoršie austrálske rozhodnutie spätne vyhlásiť oprávnené premiestnenie
za neoprávnené? Táto otázka nie je v judikatúre zmluvných štátov Haagskeho dohovoru posudzovaná
jednotne. Existujú však súdne rozhodnutia, o. i. aj Súdneho dvora Európskej únie, ktorý konštatoval, že
„...na to, aby sa rozhodlo, že premiestnenie dieťaťa, ktoré jeho matka zobrala do iného členského štátu,
je neoprávnené, je na účely uplatnenia nariadenia č. 2201/2003 potrebné, aby sa jeho biologický otec
obrátil pred premiestnením dieťaťa na príslušný vnútroštátny súd s návrhom, aby sa mu priznalo
opatrovnícke právo k jeho dieťaťu, ktoré je v takom prípade takisto podstatnou súčasťou práva
17
biologického otca na súkromný a rodinný život.“
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Zaujímavo sa k tejto otázke postavili súdy Veľkej Británie, ktoré v prípade J. konštatovali, že
rozhodnutie súdov štátu, kde malo dieťa obvyklý pobyt bezprostredne pred premiestnením alebo
zadržaním môže zakladať neoprávnené zadržanie dieťaťa okamihom jeho vydania, ale nie je spôsobilé
následne vyhlásiť minulé konanie potenciálneho únoscu za protiprávne.
Veda medzinárodného práva súkromného, vrátane slovenskej, trvá na striktnom odlišovaní
neoprávneného premiestnenia od neoprávneného zadržiavania, pretože správne posúdenie momentu,
kedy došlo k protiprávnemu konaniu má význam o.i. aj pre posúdenie (u)plynutia lehoty podľa článku 12
Haagskeho dohovoru.
Zastávam názor, že v predmetnom prípade mohlo austrálske rozhodnutie založiť len
neoprávnené zadržiavanie a len od momentu jeho právoplatnosti v Austrálii. Z opisu skutkového stavu
predmetného prípadu nie je zrejmé, kedy austrálske rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť (teda stalo sa
pre účastníkov konania záväzným a nezmeniteľným podľa austrálskeho právneho poriadku), je však
zrejmé, že právoplatnosť nenastala pred 6. novembrom 2008, čo je takmer 4 mesiace od odchodu
dieťaťa a matky do Lotyšska. V tejto súvislosti by s ohľadom najmä na vek dieťaťa bolo zaujímavé sa
zaoberať otázkou, či nedošlo pred právoplatnosťou austrálskeho rozsudku k zmene obvyklého pobytu
dieťaťa, čo by malo za následok nemožnosť aplikácie Haagskeho dohovoru na účely nariadenia návratu
dieťaťa.
Vzhľadom k uvedenému vyvstáva otázka, či v predmetnom prípade ESĽP správne aplikoval test
legality zásahu, keď konštatoval, že nie je jeho úlohou, aby posudzoval, či došlo k neoprávnenému
premiestneniu dieťaťa, pokiaľ nedošlo k zásahu do práv a slobôd chránených európskym dohovorom.
Ak by sa ESĽP predsa len bol býval zaoberal otázkou výkladu, možno by dospel k záveru, že
k porušeniu článku 8 Európskeho dohovoru došlo tým, že lotyšský súd správne nevyložil ustanovenia
haagskeho dohovoru a nariadil návrat aj napriek tomu, že k neoprávnenému premiestneniu a ani
neoprávnenému zadržiavaniu v danom prípade nedošlo.
5

ZÁVER
Rozhodnutie vo veci X. v Lotyšsko je nepochybne významným prínosom do skladačky právnej
úpravy medzinárodných únosov detí. Žiaľ, ESĽP podľa môjho názoru nevyužil možnosť dať bodku za
viacerými spornými otázkami, ktoré pri aplikácii haagskeho dohovoru vyvstávajú. Odmietnutie zaujatia
stanoviska k výkladu pojmu neoprávnené premiestnenie v prípadoch následných rozhodnutí súdov štátu
pôvodu a nejasná správa vo vzťahu k aplikácii princípu efektívneho preskúmania vyvolávajú a prehlbujú
pochybnosti národných orgánov pri aplikácii haagskeho dohovoru. Aj napriek veľmi poľutovaniahodným
skutočnostiam, ktoré nastali v tomto prípade po návrate dieťaťa do Austrálie, je však potrebné, aby
ESĽP pristupoval ku konaniam o návrat veľmi opatrne a skôr podporoval jednotný výklad tohto nástroja.
Akékoľvek nejasné pravidlá totiž, podľa môjho názoru destabilizujú tento nástroj a jeho významný
preventívny účinok a v konečnom dôsledku môžu spôsobiť, že sa z nástroja na ochranu detí zmení na
nástroj, ktorý deťom škodí.
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PRIPRAVOVANÁ PRÁVNA ÚPRAVA ROZHODCOVSKÉHO
KONANIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Michal Ďuriš
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá základnými princípmi pripravovaných zmien právnej úpravy
rozhodcovského konania v Slovenskej republike. Základným motívom pripravovanej právnej úpravy
je existencia dvoch zákonov o rozhodcovskom konaní, pričom popri klasickom zákone o
rozhodcovskom konaní by existoval aj osobitný zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, v
ktorom bude zabezpečená ochrana práv spotrebiteľa nielen v dôsledku sprísnenia podmienok
zriadenia a fungovania stálych rozhodcovských súdov a v dôsledku sprísnenia podmienok
vykonávania funkcie rozhodcu v spotrebiteľských veciach, ale aj v dôsledku rozšírenia možností
spotrebiteľa požiadať súd o zrušenie rozhodcovského rozsudku.
Kľúčové slová: Rozhodcovské konanie, spotrebiteľ, spotrebiteľské rozhodcovské konania, zákon o
rozhodcovskom konaní, zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom
Abstract: The paper deals with the basic principles of upcoming changes of the rules of arbitration
in Slovak Republic. The basic motive of the forthcoming legislation would be the existence of two
arbitration acts, while in addition to the classical Arbitration Act, there would be a special Consumer
Arbitration Act, which will ensure the protection of consumer´s rights not only as a consequence to
tightening of conditions for the establishment and functioning of permanent arbitration courts and
as a consequence to tightening of requirements for arbitrator´s practice in consumer matters, but
also as consequence to enlargement of consumer´s options to file to the court for annulment of an
arbitration decision.
Key words: Arbitration, consumer, consumer arbitration, the Arbitration Act, the Consumer
Arbitration Act
1

SÚČASNÝ STAV PRÁVNEJ ÚPRAVY A POTREBA ZMENY
V Slovenskej republike bolo v ostatných rokoch rozhodcovské konanie využívané vo veľkej
miere nielen na riešenie sporov vzniknutých z obchodných vzťahov, ale aj občiansko-právnych
vzťahov vrátane vzťahov medzi spotrebiteľom a dodávateľom. Právna úprava rozhodcovského
konania, ako jedného z alternatívnych spôsobov riešenia sporov prebieha v ostatných rokoch
určitými zmenami, pričom práve jedným z dôvodov zmeny právnej úpravy rozhodcovského konania,
ktorý vyplynul nielen z aplikačnej praxe, ale aj z príslušných právnych predpisov Európskej únie, je
posilnenie ochrany spotrebiteľa ako účastníka rozhodcovského konania. Jedným z dôvodov, prečo
je zmena právnej úpravy rozhodcovského konania potrebná je nepochybne potreba ochrany
spotrebiteľa najmä vo vzťahu k nárastu riešenia spotrebiteľských sporov v rozhodcovskom konaní.
Napriek tomu, že Slovenská republika už realizovala základné zmeny zákona
o rozhodcovskom konaní č. 244/2012 Z. z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len „zákon
o rozhodcovskom konaní“) vyžadované potrebou ochrany spotrebiteľa ako účastníka
rozhodcovského konania, a to prijatím novely k zákonu o rozhodcovskom konaní - zákona č.
71/2009 Z. z zákona o rozhodcovskom konaní, z pohľadu aplikačnej praxe sa stále javia tieto zmeny
ako nedostatočné (nedostatočne chrániace spotrebiteľa ako účastníka rozhodcovského konania).
Na tomto mieste je potrebné spomenúť, že v Slovenskej republike nastal podstatný rozmach
využívania rozhodcovského konania (spojený s vznikom a fungovaním pomerne veľkého počtu
stálych rozhodcovských súdov) po prijatí súčasného zákona o rozhodcovskom konaní, v zmysle
ktorého bol pozitívne vymedzený predmet rozhodcovského konania ako „rozhodovanie majetkových
sporov vzniknutých z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych
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vzťahov, ak je miesto konania v Slovenskej republike“ širšie ako v dovtedajšej právnej úprave .
Uvedené rozšírenie možností využitia rozhodcovského konania aj na spory vzniknuté
z občianskoprávnych vzťahov s spojení s pomerne jednoduchým spôsobom zriadenia
a prevádzkovania stáleho rozhodcovského súdu priniesli postupne značné rozšírenie využívania
rozhodcovského konania a vyššie spomínaný enormný nárast počtu stálych rozhodcovských súdov,
ktoré často krát rozhodovali aj spory, v ktorých bol jedným z účastníkov spotrebiteľ. V praxi tak
často dochádzalo k tomu, že si stále rozhodcovské súdy zriaďovali aj spoločnosti, ktoré vystupovali
ako účastník právneho vzťahu so spotrebiteľom (okrem bánk to boli napr. spoločnosti poskytujúce
splátkové predaje, nebankové spoločnosti poskytujúce pôžička a pod.). V rámci takýchto stálych
rozhodcovských súdov, ktoré boli často krát prostredníctvom svojho zriaďovateľa majetkovo alebo
personálne prepojené s jedným z účastníkov (s jednou stranou) sporu, t.j. dodávateľ si založil stály
rozhodcovský súd na riešenie sporov so spotrebiteľmi, dochádzalo často k porušovaniu práv
spotrebiteľa ako účastníka rozhodcovského konania. Uvedená situácia a potreba ochrany
spotrebiteľa ako účastníka rozhodcovského konania bola, ako to je konštatované vyššie, popri
požiadavkách, ktorý vyplývali z príslušných právnych predpisov Európskej únie, dôvodom na prijatie
vyššie spomínanej novely – zákona č. 71/2009 Z.z., ktorým bol zmenený zákon o rozhodcovskom
konaní.
Ako však ukázala prax, takáto zmena nebola z pohľadu potreby zabezpečenia dostatočnej
ochrany spotrebiteľa ako účastníka rozhodcovského konania dostatočná, o čom svedčia aj
pripravované zmeny právnej úpravy rozhodcovského konania v Slovenskej republiky. Táto časť
vychádza z návrhov zákonov predložených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky do
medzirezortného pripomienkového konania, pričom nie sú zohľadnené prípadné pripomienky, ktoré
3
vzišli, resp. vzídu z výsledkov medzirezortného pripomienkového konania . Vzhľadom na štádium
legislatívneho procesu je možné predpokladať, že oba dva návrhy zákonov prejdú ešte zmenami
Ako to bude zjavné z informácií uvedených nižšie, Slovenská republika s veľkou
pravdepodobnosťou pristúpi k ochrane spotrebiteľa ako účastníka rozhodcovského konania
z hľadiska systematiky právnych predpisov odlišne ako napr. Česká republika (rovnako odlišne od
súčasnej právnej úpravy), kedy sa zmenili v dôsledku zabezpečenia ochrany spotrebiteľa niektoré
ustanovenia zákona o rozhodcovskom konaní, ale zmení právnu úpravu rozhodcovského konania
tak, že budú existovať popri sebe dva zákony o rozhodcovskom konaní, t.j. „klasický“ zákon
o rozhodcovskom konaní (zákon upravujúci nespotrebiteľské rozhodcovské konanie z ktorého
pôsobnosti budú vylúčené spotrebiteľské spory) a osobitný zákon upravujúci spotrebiteľské
rozhodcovské konania.
2

PRINCIPIÁLNA ZMENA – DVA SAMOSTATNÉ ZÁKONY UPRAVUJÚCE
ROZHODCOVSKÉ KONANIE
Ako to bolo vyššie naznačené, základom pripravovanej právnej úpravy bude oddelenie, resp.
vyňatie spotrebiteľského rozhodcovského konania z režimu zákona o rozhodcovskom konaní a jeho
osobitná úpravy v osobitnom právnom predpise. Existencia dvoch zákonov o rozhodcovskom
konaní, resp. existencia dvoch typov, druhov rozhodcovského konania (klasického
a spotrebiteľského), je základom pripravovaných zmien.
V súvislosti s oddelením spotrebiteľského rozhodcovského konania od klasického
rozhodcovského konania sa vynára otázka, či je takýto postup správny alebo nie. Podľa názoru
autora tejto časti je takýto postup správny a je potrebné ho hodnotiť pozitívne. Využívanie
rozhodcovského konania v spotrebiteľských veciach je novým momentom, s ktorým sa pri tvorbe
1

Porovnaj § 1 zákona č. 244/2002 Z. z.
Predchádzajúci zákon č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní vymedzoval pôsobnosť
rozhodcovského konania nasledovne: „Podnikatelia a iní účastníci obchodných vzťahov sa môžu
dohodnúť v rozhodcovskej zmluve alebo v doložke k zmluve, ktorou si upravujú vzájomné obchodné
vzťahy (ďalej len „rozhodcovská zmluva“), že o majetkových sporoch, ktoré medzi nimi sú alebo
ktoré medzi nimi vzniknú a ktorých prerokovanie a rozhodovanie patrí do právomocí súdu, rozhodnú
jeden alebo viacerí rozhodcovia z osôb zapísaných v zozname rozhodcov stáleho rozhodcovského
súdu alebo osoba nezapísaná v zozname.“
3
V čase prípravy príspevku autor nedisponoval závermi, ktoré prijalo Ministerstvo spravodlivosti SR
po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania
2
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pôvodných predpisov o rozhodcovskom konaní nepredpokladalo (tieto predpisy neboli primárne
určené na rozhodovanie spotrebiteľských sporov). Rozhodcovské konania ako také slúžilo primárne
na riešenie sporov súvisiacich s výkonom podnikateľskej činnosti, pričom bolo využívané prevažne
na riešenie cezhraničných sporov. Právna úprava rozhodcovského konania preto dostatočne
zodpovedala požiadavkám tohto druhu rozhodcovského konania. Naopak, ochrana spotrebiteľa
vyžaduje osobitnú právnu úpravu niektorých otázok v rámci rozhodcovského konania. Z uvedeného
dôvodu preto považujeme za vhodné, aby bolo rozhodcovské konanie v spotrebiteľských veciach
(spotrebiteľské rozhodcovské konania) upravené osobitným predpisom (nezávislým od zákona
o rozhodcovskom konaní), ktorý dostatočne zohľadní a upraví všetky požiadavky ochrany
spotrebiteľa ako účastníka rozhodcovského konania. Spájanie klasického rozhodcovského konania
so spotrebiteľských rozhodcovským konaním do jedného zákona (do jedného právneho režimu),
môže spôsobiť jednak neprehľadnosť právnej úpravy a jednak vznik takej situácie, že právna úprava
nebude spĺňať dostatočne požiadavky na obidva odlišné typy rozhodcovských konaní (napr. otázky
doručovania bude potrebné upraviť odlišne v klasickom rozhodcovskom konaní a odlišne
v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, rovnako napr. dôvody na podanie žaloby o zrušenie
rozhodcovského rozsudku je potrebné formulovať odlišne v klasickom rozhodcovskom konaní
a odlišne v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní).
Systematická zmena právnej úpravy rozhodcovského konania v Slovenskej republike si tak
vyžiada dva základné kroky. V prvom prípade bude potrebné prijať osobitný právny predpis
upravujúci spotrebiteľské rozhodcovské konania, v rámci ktorého budú splnené všetky požiadavky
na ochranu záujmov spotrebiteľa ako účastníka spotrebiteľského rozhodcovského konania. Druhým
krokom (prijatým samozrejme súčasne s krokom prvým) bude prijatie novely zákona
o rozhodcovskom konaní, v rámci ktorej sa upraví rozhodcovské konanie, tak aby zodpovedalo
4
medzinárodným princípom a štandardom .
Existencia dvoch samostatných právnych predpisov upravujúcich rozhodcovské konania
a s tým súvisiaca existencia dvoch odlišných režimov rozhodcovského konania by mala znamenať
jednak prehľadnosť právnej úpravy a rovnako by mala stanoviť jednoznačné pravidlá pre klasické
rozhodcovské konania a pre spotrebiteľské rozhodcovské konanie.
V súvislosti s prezentovanou oficiálnou predstavou budúcej právnej úpravy rozhodcovského
konania v Slovenskej republike je potrebné spomenúť aj iné návrhy na riešenie súčasného stavu
rozhodcovského konania (a najmä možnosti jeho využitia v rámci rozhodovania tzv.
spotrebiteľských sporov). Ďalším spôsobom riešenia vzniknutej situácie by mohlo byť úplné
vylúčenie rozhodcovského konania v prípade spotrebiteľských sporov. Takéto riešenie navrhovali
5
v rámci poslaneckej novely aj niektorí poslanci národnej rady Slovenskej republiky. Podstatou
pomerne jednoduchej zmeny malo byť to, že v rozhodcovskom konaní by nebolo možné rozhodovať
spory, ktorých predmetom je uplatňovanie nároku spotrebiteľa alebo dodávateľa vyplývajúceho zo
spotrebiteľskej zmluvy, uplatňovanie iného nároku súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou alebo
ochranou práv spotrebiteľa. Uvedený návrh v podstate vylučoval možnosť využiť rozhodcovské
konanie na riešenie spotrebiteľských sporov. Vzhľadom na nesúhlas Národnej rady Slovenskej
republiky však v najbližšej dobe nie je možné počítať s takýmto riešením situácie v právnej úprave
rozhodcovského konania.
3

NOVÝ ZÁKON O ROZHODCOVSKOM KONANÍ
Prelomovým krokom v slovenskej právnej úprave rozhodcovského konania by mohlo byť
prijatie navrhovaného zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, ktorý bude upravovať
najmä nasledovné oblasti:
- spotrebiteľské rozhodcovské konanie,
- postavenie a činnosť rozhodcu oprávneného rozhodovať spotrebiteľské spory a stáleho
rozhodcovského súdu oprávneného rozhodovať spotrebiteľské spory,

4

Najmä sa odstránia niektoré zmeny prijaté v minulosti v súvislosti so zabezpečením ochrany
záujmov spotrebiteľa ako účastníka rozhodcovského konania.
5
Poslanecký návrh novely zákona o rozhodcovskom konaní bol predložený v januári 2014, vo
februári 2014 však Národná rada Slovenskej republiky rozhodla, že nebude pokračovať v rokovaní
o tomto návrhu zákona
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- podmienky pre udelenie a zrušenie povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory rozhodcovi
a stálemu rozhodcovskému súdu, a
6
- kontrolu Ministerstva spravodlivosti SR a sankcie.
Navrhovaná právna úprava má plne rešpektovať príslušné právne predpisy Európskej únie,
pričom by mala zabezpečovať dôslednú ochranu spotrebiteľa v zmysle týchto právnych predpisov.
Navrhovaný zákon by mal upravovať výlučne rozhodovanie sporov v spotrebiteľskom
rozhodcovskom konaní, pričom vymedzenie spotrebiteľských sporov je prepojené s vymedzením
spotrebiteľa a dodávateľa v Občianskom zákonníku tak, že spotrebiteľským sporom je spor medzi
dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so
spotrebiteľskou zmluvou. Osobitným spôsobom bude definovaná aj spotrebiteľská rozhodcovská
zmluva, ktorá je predpokladom rozhodovania sporu v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.
Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva je dohoda medzi dodávateľom a spotrebiteľom o tom, že
všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú zo spotrebiteľskej zmluvy alebo
s touto spotrebiteľskou zmluvou súvisia, rozhodne rozhodcovský súd určený v rozhodcovskej
zmluve. Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva musí byť písomná, obsahovo a formálne oddelená od
spotrebiteľskej zmluvy a nesmie obsahovať dojednania, ktoré nesúvisia s rozhodcovským konaním.
Spotrebiteľská zmluva musí obsahovať označenie stáleho rozhodcovského súdu (nesmie však
obsahovať dohodu o osobe konkrétneho rozhodcu), jeho webové sídlo so zverejnenými pravidlami
ako aj poučenie spotrebiteľa, ktorého vzor bude tvoriť prílohu zákona o spotrebiteľskom
rozhodcovskom konaní. Uzatvorenie spotrebiteľskej zmluvy nebude možné podmieňovať
uzatvorením spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy. Spotrebiteľ bude chránený aj tým, že mu
uzatvorená spotrebiteľská rozhodcovská zmluva nebráni v tom, aby sa so svojím nárokom zo
spotrebiteľskej zmluvy obrátil na súd. Spotrebiteľ sa tak napriek uzatvorenej spotrebiteľskej
rozhodcovskej zmluvy bude môcť domáhať svojho práva podaním žaloby na súde a dodávateľ sa
nebude môcť účinne dovolávať nedostatku právomoci súdu (samozrejme pokiaľ nezačalo vo veci už
7
skôr rozhodcovské konanie; v takomto prípade sa bude rozhodovať v rozhodcovskom konaní).
Zákon ustanoví aj osobitné podmienky pre stále rozhodcovské súdy a pre rozhodcov
rozhodujúcich spory v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Spotrebiteľské spory bude
oprávnený rozhodovať len rozhodca, ktorý bude zapísaný v zozname rozhodcov pre rozhodovanie
spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvo spravodlivosti SR a súčasne bude zapísaný
v zozname rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu oprávneného rozhodovať spotrebiteľské spory.
Okrem ostatných predpokladov na výkon funkcie rozhodcu (napr. bezúhonnosť a dôveryhodnosť)
bude novým spôsobom upravená aj požiadavka odbornej spôsobilosti rozhodcu. Pre zápis do
zoznamu rozhodcov bude musieť fyzická osoba úspešne zložiť skúšku odbornej spôsobilosti
rozhodcu (skúška bude uskutočňovať Ministerstvo spravodlivosti SR alebo osoba ním poverená)
a súčasne spĺňať podmienku právnickej praxe v trvaní aspoň päť rokov. Podmienka zloženej
odbornej skúšky bude splnená aj v prípade, ak fyzická osoba úspešne zložila justičnú skúšku,
prokurátorskú skúšku, notársku skúšku alebo advokátsku skúšku. Zriaďovateľom stáleho
rozhodcovského súdu oprávneného na rozhodovanie spotrebiteľských sporov môže byť iba
záujmové združenie právnických osôb, občianske združenie alebo komora zriadená zákonom alebo
na základe zákona, pričom spotrebiteľské spory môžu byť rozhodované iba pred stálym
rozhodcovským súdom oprávneným rozhodovať spotrebiteľské spory, ktorého zriaďovateľ získal
a je držiteľom povolenia na rozhodovanie spotrebiteľských sporov vydaného Ministerstvom
spravodlivosti SR. Zákon bude podrobne stanovovať podmienky vydania povolenia, pričom
podrobne bude upravená aj informačná povinnosť stáleho rozhodcovského súdu (riadne vedenie
8
a aktualizácia webového sídla, vypracovávanie a predkladanie správ o činnosti a pod.). Osobitne
bude upravená aj otázka disciplinárnej zodpovednosti rozhodcov rozhodujúcich spotrebiteľské
spory.
Pokiaľ ide o samotné rozhodcovské konanie, zameriame sa najdôležitejšie navrhované
zmeny a odlišnosti spotrebiteľského rozhodcovského konania, ktorými sú najmä:
- zakotvenie povinnosti ex offo skúmať, či zmluva neobsahuje neprijateľné podmienky, alebo
či nie je absolútne neplatná z iných dôvodov,
6

§ 1 ods. 1 pripravovaného zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
§ 3 pripravovaného zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
8
§ 4 až 15 navrhovaného zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
7
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- v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní sa bude rozhodovať spor podľa platného práva
a pri cezhraničných sporoch podľa práva určeného kolíznymi normami, pričom je vylúčená
dohoda strán o tom, že sa bude rozhodovať podľa zásad spravodlivosti,
- stanovenie disciplinárnej zodpovednosti rozhodcu rozhodujúceho spotrebiteľský spor,
- ustanovenie nemožnosti podmieniť uplatnenie práva spotrebiteľa (procesného alebo
hmotnoprávneho charakteru) poplatkom za procesný úkon a výslovné ustanovenie zákona
o tom, že trovy rozhodcovského konania musia byť primerané,
- zabezpečenie ochrany práv spotrebiteľa v konaní stanovením podmienok doručovania
písomností, vykonávania dôkazov ako aj stanovenie minimálnych lehôt na vyjadrenie sa k
žalobe,
- ustanovenie zákazu vydávania predbežných opatrení v spotrebiteľskom rozhodcovskom
konaní,
- rozhodcovský rozsudok v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní musí byť podrobne
odôvodnený z hľadiska použitia predpisov na ochranu práv spotrebiteľa (v rozhodnutí musí
byť uvedené, aké osobitné právne predpisy na ochranu práv spotrebiteľa boli na
rozhodnutie použité),
- osobitne sa ustanoví nadobudnutie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodcovského
rozsudku ako aj možnosti podania žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku.
Osobitná úprava nadobudnutia právoplatnosti s vykonateľnosti by mala byť z hľadiska
ochrany práv spotrebiteľa v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní osobitne významná. Doručený
rozhodcovský rozsudok (ktorý musí obsahovať poučenie o možnosti podať žalobu o jeho zrušenie
a súčasne v prílohe musí byť spotrebiteľovi zaslaný vzor žaloby o zrušenie rozhodcovského
rozsudku) nadobudne právoplatnosť až po uplynutí trojmesačnej lehoty na podanie žaloby o jeho
zrušenie. Uvedeným ustanovením sa ochrana spotrebiteľa nekončí, a spotrebiteľ bude oprávnený
podať žalobu aj po uplynutí trojmesačnej lehoty, a to v prípade podania návrhu na začatie exekúcie,
bude môcť takúto žalobu ešte podať v lehote na podanie námietok proti exekúcii (spotrebiteľovi
musí byť s upovedomením o začatí exekúcie doručený aj vzor žaloby o zrušenie rozhodcovského
rozsudku). Uvedené ustanovenie má ponechať možnosť aj spotrebiteľovi, ktorý z akéhokoľvek
dôvodu nepodal návrh na zrušenie rozhodcovského rozsudku v trojmesačnej lehote od jeho
9
doručenia. Navrhovaná právna úprava by tak mala zabezpečiť, že nebude možné viesť exekúciu
na majetok spotrebiteľa skôr, ako bude dvakrát poučený o možnosti podať žalobu a ako mu dvakrát
nebude doručený vzor žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku.
Ako je vidieť z vyššie popísaných prvkov navrhovaného zákona o spotrebiteľskom
rozhodcovskom konaní (pričom boli popísané a spomínané len tie najzákladnejšie otázky), po jeho
prijatí by na jednej strane mohol aj spotrebiteľ využiť rozhodcovské konanie na riešenie sporu zo
spotrebiteľskej zmluvy a na strane druhej by boli dostatočne chránené jeho práva ako účastníka
spotrebiteľského rozhodcovského konania.
4

NOVELA ZÁKONA O ROZHODCOVSKOM KONANÍ
Prijatie nového zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní si nevyhnutne vyžiada aj
niekoľko zmien súčasného zákona o rozhodcovskom konaní (najmä ak zoberieme do úvahy, že
ostatné zmeny tohto zákona sa týkali práve ochrany spotrebiteľa ako účastníka rozhodcovského
konania, pričom tieto zmeny v dôsledku vyňatia spotrebiteľského rozhodcovského konania z jeho
pôsobnosti stratia opodstatnenie a význam).
V prvom rade bude potrebné novým spôsobom vymedziť pôsobnosť zákona tak, že
v rozhodcovskom konaní podľa tohto zákona nebude možné rozhodovať spory medzi dodávateľom
a spotrebiteľom vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou
(spotrebiteľské spory). Odlišne od spotrebiteľského rozhodcovského konania bude upravené aj
uzatváranie rozhodcovskej zmluvy a nebude sa vyžadovať, aby boli strany poučené o možnosti
odmietnuť jej uzatvorenie a rovnako sa podrobnejšie ustanoví, v ktorých prípadoch je splnená
10
podmienka písomnej formy rozhodcovskej zmluvy.
9

§ 45 navrhovaného zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.
Písomná forma sa bude považovať za zachovanú, resp. rozhodcovská zmluva sa bude
považovať za uzavretú v písomnej forme, napr. v prípade, ak bude jej existencia tvrdená v žalobe
a žalovaný v žalobnej odpovedi jej existenciu nenamietne.
10
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Postavenie rozhodcu ako aj podmienky výkonu funkcie rozhodcu sa oproti súčasnému
zneniu výrazne nezmenia. Naopak, pripravovaná novela by mala sťažiť zakladanie a
„prevádzkovanie“ stálych rozhodcovských súdov, pričom zriaďovateľom stáleho rozhodcovského
súdu bude môcť byť len záujmové združenie právnických osôb, občianske združenie, alebo komora
zriadená zákonom alebo na základe zákona (podľa súčasného znenia zákona o rozhodcovskom
konaní môže na svoje náklady zriadiť a udržiavať stály rozhodcovský súd akákoľvek právnická
osoba). Podrobnejšie sa upravia aj informačné povinnosti stálych rozhodcovských súdov (vrátane
povinnosti každoročne vypracovať a zverejniť správu o činnosti stáleho rozhodcovského súdu za
predchádzajúci rok).
V rámci samotného rozhodcovského konania By malo byť novým spôsobom podrobne
upravené konanie o vydaní predbežného opatrenia (vrátane opravných prostriedkov proti
predbežnému opatreniu, ktorým budú námietky). V súvislosti s vydaním predbežného opatrenia
v rozhodcovskom konaní by sa mala zaviesť aj možnosť podať na súd žalobu o zrušenie
rozhodcovského uznesenia o predbežnom opatrení, pričom o takejto žalobe bude súd povinný
rozhodnúť bezodkladne, najneskôr do 30 dní od jej podania. V súvislosti s vyňatím spotrebiteľského
rozhodcovského konania z pôsobnosti zákona o rozhodcovskom konaní by sa malo upustiť od
povinnosti doručovať žalobu a rozhodcovský rozsudok do vlastných rúk, a účastníci by sa opätovne
mohli dohodnúť aj na inom spôsobe doručenia.
Pokiaľ ide o rozhodcovský rozsudok, navrhovaná právna úprava by mala umožniť vydať
čiastočný rozhodcovský rozsudok o právnom základe alebo o časti uplatneného nároku, vo
výrokovej časti však bude musieť byť uvedené, že sa jedná o čiastočný rozhodcovský rozsudok.
Rovnako bude možné po vydaní rozhodcovského rozsudku vo veci samej rozhodnúť samostatne
o trovách rozhodcovského konania.
Jednou z najpodstatnejších zmien pripravovanej novely by mala byť zmena ustanovení
upravujúcich možnosť podania žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Tuzemský
rozhodcovský rozsudok bude môcť byť zrušený príslušným súdom len na základe žaloby účastníka
rozhodcovského konania (podanej v lehote 60 dní od doručenia rozhodcovského rozsudku) podanej
proti druhému účastníkovi rozhodcovského konania, ak
a) účastník rozhodcovského konania preukáže, že
1. nemal spôsobilosť uzavrieť rozhodcovskú zmluvu alebo rozhodcovská zmluva nebola uzavretá
v súlade s právnym poriadkom, podľa ktorého sa na základe dohody zmluvných strán mala
rozhodcovská zmluva uzavrieť, alebo ak takáto dohoda nebola uzavretá, podľa právneho poriadku
Slovenskej republiky,
2. nebol riadne upovedomený o ustanovení rozhodcu alebo o rozhodcovskom konaní alebo mu
nebolo umožnené sa zúčastniť na rozhodcovskom konaní,
3. rozhodcovským rozsudkom sa rozhodol spor, ktorý rozhodcovská zmluva nepredvídala alebo sa
ním rozhodlo o veci, ktorá je podľa právneho poriadku, ktorým sa podľa dohody strán mala
rozhodcovská zmluva uzavrieť, alebo ak takáto dohoda nebola uzavretá podľa tohto zákona,
vylúčená z rozhodcovského konania; ak sa uvedený dôvod vzťahuje len na časť rozhodcovského
rozsudku, súd zruší rozhodcovský rozsudok len v dotknutej časti,
4. rozhodcovský súd nebol ustanovený alebo rozhodcovské konanie neprebiehalo spôsobom
dohodnutým účastníkmi rozhodcovského konania alebo, ak takáto dohoda nebola, ak ustanovenie
rozhodcovského súdu alebo priebeh rozhodcovského konania bol v rozpore s ustanoveniami tohto
zákona, ak tieto skutočnosti mohli mať vplyv na rozhodnutie vo veci samej, alebo
b) súd zistí, že sú dôvody, pre ktoré by boli odopreté uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského
rozsudku aj bez návrhu účastníka podľa zákona.
Záverom tejto časti možno konštatovať, že v prípade prijatia navrhovaných zmien, sa právna
úprava v niektorých otázkach vráti do stavu pred prijatím zákona č. 71/2009 Z.z., ktorým bola
v minulosti posilnená ochrana spotrebiteľa v rozhodcovskom konaní (napr. sa upustilo od
bezpodmienečného doručovania rozhodcovského rozsudku do vlastných rúk a opätovne nie je
možné preskúmavať rozhodcovský rozsudok z pohľadu právneho posúdenia veci).
5

ZÁVER
Napriek skutočnosti, že vyššie popísané návrhy zákonov, ktoré by mali komplexne upraviť
v Slovenskej republike dva druhy rozhodcovského konania nie sú definitívne a s ohľadom na
značné množstvo pripomienok vznesených v rámci pripomienkového konania dôjde istotne
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k mnohým zmenám, už zo samotných návrhov zákonov sa dá predpokladať ich základný cieľ a
zmysel. Zavedenie dvoch foriem rozhodcovského konania, t.j. zavedenie osobitného
spotrebiteľského rozhodcovského konania popri klasickom rozhodcovskom konaní možno hodnotiť
pozitívne. Správnosť zvoleného prístupu zákonodarcu (t.j. správnosť zakotvenia dvoch osobitných
druhov rozhodcovského konania – spotrebiteľského a nespotrebiteľského) však v konečnom
dôsledku potvrdí až prax.
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KOMPARATÍVNA ANALÝZA HAAG – VISBY PRAVIDIEL,
HAMBURG PRAVIDIEL a ROTTERDAM PRAVIDIEL
S PRIHLIADNUTÍM NA PROBLEMATIKU ZODPOVEDNOSTI ZA
ŠKODU
Kristína Szarková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt:
Príspevok sa venuje porovnaniu v súčasnosti platných medzinárodných zmlúv
upravujúcich prepravu tovarov celkovo alebo čiastočne po mori. Autor sa zameria na pôsobnosť
jednotlivých dohovorov a objasní, ktoré otázky sú paralelne riešené Pravidlami Hague – Visby,
Hamburskými pravidlami aj Rotterdamskými pravidlami, ďalej ktoré otázky sú regulované
Hamburskými pravidlami a súčasne Rotterdamskými pravidlami a na koniec, ktoré otázky upravujú
iba Rotterdamské pravidlá. Z dôvodu veľkého rozsahu daných medzinárodných dohovorov, sa autor
upriami na problematiku zodpovednosti za škodu, ako ju jednotlivé dohovory riešia.
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu, námorná nákladná doprava, Pravidlá Hague – Visby,
Hamburské pravidlá, Rotterdamské pravidlá, komparácia.
Abstract: This contribution deals with the comparison of currently valid international treaties
governing the carriage of goods wholly or partly by sea. The author focuses on the scope of the
individual conventions and explains which issues are solved simultaneously by the Hague - Visby
Rules, the Hamburg Rules and the Rotterdam Rules, further which matters are regulated by the
Hamburg Rules and the Rotterdam Rules at the same time and finally, which matters are regulated
only by the Rotterdam Rules. Due to the large scope of the international conventions, the author
draws on the issue of liability, as it is dealt with by the various conventions.
Key words: liability, maritime freight, the Hague - Visby Rules, the Hamburg Rules, the Rotterdam
Rules, comparison.
1

ÚVOD
Námorná preprava sprevádza obchodnú činnosť už od úsvitu dejín a je pochopiteľné, že
najstaršie snahy o medzinárodnú unifikáciu sa týkajú práve tohto spôsobu prepravy. Napriek tomu,
že v našich podmienkach je námorná preprava, vzhľadom na geografické dispozície, na periférií
záujmu, zostáva v celosvetovom meradle dominantným spôsobom prepravy a vzhľadom na
expanziu zahraničného obchodu sa jej prostredníctvom začína uskutočňovať aspoň istá časť
prepravy aj pre tuzemské podnikateľské subjekty. Dôvodov, prečo námorná preprava neupadá
a udržuje svoj primát je viacero, ale základným lákadlom je pre zákazníkov relatívne nízka cena pri
preprave relatívne veľkého množstva materiálu. Zásadnou nevýhodou je naopak časová náročnosť
prepravy, ktorá z nej vylučuje niektoré skaze podliehajúce komodity.
2

HISTORICKÝ
VÝVOJ
MEDZINÁRODNÝCH
DOHOVOROV
Z OBLASTI
MEDZINÁRODNEJ NÁKLADNEJ PREPRAVY
Vývoj a stupeň medzinárodnej úpravy námornej prepravy svedčí o jej význame a značnej
komplikovanosti. Vo svetovom meradle platí istá triplicita medzinárodných zmlúv.
Za posledných sto rokov bolo päť vĺn reforiem v oblasti medzinárodnej námornej nákladnej
prepravy.
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Prvá vlna bola vyvolaná činnosťou Medzinárodnej právnej asociácie (z angl. International
Law Association, „ILA“), ktorá vytvorila Asociáciu na reformu a kodifikáciu práva národov (z angl.
Association for the Reform and Codification of the Law of Nations, „ARCLN“), v osemdesiatych
rokoch 19. storočia. ARCLN spísala návrh modelového náložného listu, ktorý bol vytvorený, aby
zabezpečil dobrovoľný kompromis medzi konfliktnými záujmami prepravcov a posádky lode.
O niekoľko rokov neskôr, ARCLN to vzala z iného konca a navrhla jednotný súbor pravidiel, tzv.
Hamburské pravidlá prenájmu plavidla (z angl. Hamburg Rules of Affreightment, „HRA“), ktoré
strany mohli inkorporovať poznámkou do svojich náložných listov. Napriek tomu, že tieto boli
neúspešné, mali význam z dvoch hľadísk. Poprvé, niektoré kľúčové ustanovenia modelového
náložného listu boli následne prevzaté Haag pravidlami. Po druhé, HRA poskytli štrukturálnu
maketu pre neskoršie snahy o unifikáciu v tejto oblasti.
Treťou vlnou reforiem boli rokovania o návrhu uniformných pravidiel na Haagskej konferencii
v roku 1921, konané pod ochrannými krídlami Medzinárodnej námornej komisie (z franc. Comité
Maritime International, „CMI“), neformálneho nástupcu ILA v námorných záležitostiach. Prvotné
reakcie na návrh pravidiel boli rôzne. Rozporuplné názory na to, či by pravidlá mali byť
implementované medzinárodnou zmluvou alebo jednotnou vnútroštátnou legislatívou, prijaté na
dobrovoľnej báze alebo celkovo ignorované. Rok po tom, na piatej Medzinárodnej diplomatickej
konferencii pre námorné právo v Bruseli, text návrhu Haag pravidiel bol zrevidovaný, aby sa zistilo,
či sa bude dať dohodnúť na podklade medzinárodnej zmluvy. Medzinárodný dohovor zjednocujúci
niektoré pravidlá vzťahujúce sa na náložný list, bol podpísaný v Bruseli dňa 25.8.1924 a je účinný
od 2.6.1931, známejší ako „Hague – Visby pravidlá“. I keď boli Haag – Visby pravidlá prijaté v
Bruseli, boli založené na skoršom návrhu prijatom Medzinárodnou právnou asociáciou v Haagu v
roku 1921 (ďalej len „Haag pravidlá 1921“), zmenené a doplnené na diplomatickej konferencii
konanej v Bruseli v roku 1922 (text známy pod názvom „Haag pravidlá 1922“), a na rokovaní
poverenej komisie tejto konferencie v Bruseli v roku 1923. Z tohto dôvodu, zatiaľ čo sa konečná
verzia dohovoru z roku 1924 vo francúzštine označuje ako „Convention de Bruxelles“, v angličtine
sa označuje ako „Haag pravidlá“ alebo „Haag pravidlá 1924“.
Takmer päť rokov uplynulo, pokým boli Visby pravidlá prijaté ako protokol k Haag pravidlám 1924
diplomatickou konferenciou konajúcou sa v Bruseli. Visby pravidlá nie sú samostatné ale menia a
dopĺňajú Haag pravidlá a výsledné pravidlá sa nazývajú „Haag – Visby pravidlá“.
Po troch dekádach praktických skúseností s Haag – Visby pravidlami, sa ich lesk a sláva
vyšúchali a to viedlo k štvrtej vlne reforiem. V roku 1959 CMI začala pracovať na drobných
technickýchzmenách a doplnkoch ustanovení Haag pravidiel, ktoré sa pokúšali odškodniť ťažkosti,
ktoré vyplávali na povrch, o. i. obmedzenia balíkov, Himalajské dodatky, pôsobnosť pravidiel,
dôkazná sila náložného listu a dôsledok premlčania. Návrh protokolu bol vytvorený a schválený CMI
na štokholmskej konferencii v roku 1963 a podpísané vo Visby. Termín „Haag – Visby pravidlá
1968“ sa vzťahuje na Haag pravidlá 1924, zmenené a doplnené Protokolom k Medzinárodnému
dohovoru zjednocujúcemu niektorých pravidiel vzťahujúcich sa na náložný list, prijatý v Bruseli
23.2.1968, účinný odo dňa 23.6.1977, a často sa označuje ako „Visby pravidlá“. Visby pravidlá boli
výsledkom konferencie usporiadanej Comité Maritime International (CMI) v roku 1963 v Štokholme,
ktorá formálne prijala dané pravidlá v starobilom meste Visby, na švédskom ostrove Gotland. Haag
– Visby pravidlá sa prijímali verejnosťou ťažšie a nepodarilo sa im vyvolať masovú ratifikáciu. V roku
1979, protokol o špeciálnej peňažnej jednotke (z angl. Special Drawing Rights, „SDR“) priniesol
ďalšie technické zmeny a doplnky Haag – Visby pravidiel, nahrádzajúc archaické a problematické
zlato za SDR.
Posledná a najradikálnejšia vlna reforiem sa uskutočnila v šesťdesiatych a sedemdesiatych
rokoch 20. storočia. Rozvíjajúce sa krajiny, nespokojné s existujúcimi pravidlami o preprave tovaru,
ktoré sa im zdali byť zastaralé, neúčinné, plné predsudkov, nadŕžajúce prepravcom z bohatých
krajín, s neprimerane vysokým poistným a prepravným, začali lobovať za reformu od základov
medzinárodných prepravných režimov. Návrhy vytvorené CMI na preklonenie Haag – Visby pravidiel
boli blokované. V roku 1968 Konferencia OSN pre obchod a rozvoj (z angl. United Nations
Conference on Trade and Development, „UNCTAD“)začala konať v tejto veci. I keď rozvinutejšie
krajiny viedli rokovania o reforme presunuté z UNCTAD na Komisiu OSN pre medzinárodné
obchodné právo (z angl. United Nations Council on International Trade Law, „UNCITRAL“), ktorá
bola považovaná za menej politizované fórum, boli neschopný zmariť rokovania o reforme ako také.
Tieto viedli k podpísaniu Dohovoru OSN o preprave tovaru po mori (z angl. United Naions
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International Convention on the Carriage of Goods by Sea, „Hamburg pravidlá“) v roku 1978. Radšej
ako modernizovať alebo opravovať šablónu Haag – Visby pravidiel, Hamburg pravidlá reprezentujú
zásadný odklon od minulosti. Hamburg pravidlá neboli nikdy úplne akceptované. I keď sa stali
účinnými až v roku 1992, žiadna z námorných veľmocí ich ku dnešnému dňu neimplementovala.
Dňa 11.12.2008 prijalo Valné zhromaždenie OSN Dohovor o zmluvách o preprave tovaru
úplne alebo čiastočne po mori (z angl. Convention of Contracts for the International Carrying of
Goods Wholly or Partly by Sea, „Rotterdam pravidlá“) a zahájili ceremóniu signovania v Rotterdame.
Rotterdamské pravidlá prekračujú a modernizujú existujúce medzinárodné pravidlá vzťahujúce sa
na zmluvy o námornej preprave tovaru. Cieľom bolo, že nahradí Haag pravidlá, Haag – Visby
pravidlá a Hamburg pravidlá a že dosiahne jednotu práva i oblasti námornej prepravy. Rotterdam
pravidlá boli pripravované medzivládnym rokovaním v rámci UNCITRAL, ktoré trvalo viac ako desať
rokov. Na druhej strane CMI začalo prípravné práce na Rotterdam pravidlách na žiadosť
UNCITRAL, vrátane prvotného textu pravidiel. Ratifikačná ceremónia bola uskutočnená od 20. do
23.9.2009. Dvadsaťštyri štátov podpísalo pravidlá (o. i. Arménsko, Kamerun, Švédsko, USA)
reprezentujúce 25% svetového obchodu a Španielsko bolo prvým signatárskym štátom.
Rotterdamské pravidlá ku dnešnému dňu ešte nenadobudli účinnosť. Predošlé medzinárodné
právne režimy upravujúce nákladnú prepravu sa považujú buď za príliš naklonené na stranu
prepravcu (Haag pravidlá a Haag – Visby pravidlá) alebo príliš naklonené na stranu zasielateľa
(Hamburg pravidlá). Rotterdam pravidlá sú zhmotnením túžby po novom režime.
3

ROZDIELY V PRÁVNEJ ÚPRAVE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU V MEDZINÁRODNEJ
NÁMORNEJ PREPRAVE TOVARU
Pojem zodpovednosti za škodu v medzinárodnej nákladnej preprave vo všeobecnosti
znamená zodpovednosť za stratu/zničenie zásielky, zodpovednosť za poškodenie zásielky
a zodpovednosť za omeškanú dodávku zásielky. Napriek tomu, že všetky tri medzinárodné
dohovory upravujú otázku zodpovednosti za škodu zmluvných strán prepravnej zmluvy v námornej
nákladnej preprave ako takú, možno tu badať viaceré markantné rozdiely v právnej úprave. Takže
prvým rozdielom medzi troma dohovormi je to, že Haag – Visby pravidlá nepokrývajú zodpovednosť
za omeškanie, kým Hamburg pravidlá a Rotterdam pravidlá ju pokrývajú.
Všetky tri pravidlá majú spoločné to, že za základný prvok zodpovednosti dopravcu považujú
11
subjektívnu stránku právnej zodpovednosti a teda zavinenie . Platí všeobecné pravidlo, že
zavinené konanie osoby vyvolá zodpovednosť osoby a zaťaží ju dôkazným bremenom. Napriek
tomu existujú medzi pravidlami významné rozdiely v ponímaní výnimiek z tohto všeobecného
pravidla. Tieto výnimky nazývame liberačné dôvody a v podstate ide o objektívne prekážky, keď
zmluvná strana nie je schopná plniť zo zmluvy, avšak za toto porušenie zmluvnej povinnosti jej
nebude možné pripisovať vinu, nakoľko vzniku tejto prekážky nemohla nijakým spôsobom zabrániť.
Hamburg pravidlá a Rotterdam pravidlá pripisujú zodpovednosť dopravcovi za každú stratu
alebo poškodenie tovaru a za omeškanú dodávku tovaru, pokiaľ k nim došlo jeho zavinením alebo

11

Právo buduje právnu zodpovednosť na princípe zavinenia. Zavinenie ako psychický vzťah je
založený na spojení prvkov vedomia, tzv. rozumová zložka zavinenia a prvkov vôle, tzv. vôľová
zložka zavinenia. Stupeň zavinenia sa rieši v závislosti na miere predvídateľnosti toho, kto právo
porušil a vystupuje vo forme úmyslu (dolus) a nedbanlivosti (culpa).
Stupne zavinenia sú:
1.
úmyselné konanie
a) priamy úmysel – delikvent vie, že sa dopúšťa deliktu a že tým môže vyvolať škodlivý
následok a tento následok dokonca vyvolať chce;
b) nepriamy úmysel – delikvent vie, že sa dopúšťa deliktu, a je s následkami svojho konania
uzrozumený;
2.
nedbanlivostné konanie
a) vedomá nedbanlivosť – delikvent vie, že sa dopúšťa deliktu a bez primeraných dôvodov sa
spolieha na to, že škodlivý následok jeho konania nenastane;
b) nevedomá nedbanlivosť – delikvent nevie, že sa dopúšťa deliktu, i keď to vedieť mal
a mohol. Platí tu zásada, že neznalosť zákona neospravedlňuje.
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zavinením jeho zamestnancov a zástupcov. Podľa Haag – Visby pravidiel sa môže dopravca zbaviť
zodpovednosti za škodu, ak preukáže, že:
a) strata alebo poškodenie tovaru bolo zapríčinené plavebnou neschopnosťou plavidla,
pokiaľ konal s odbornou starostlivosťou;
b) strata alebo poškodenie tovaru bolo zapríčinené konaním kapitána lode, námorníkov,
kormidelníka alebo ostatnej posádky spočívajúcom v navigácii alebo kormidlovaní
lode;
c)
strata alebo poškodenie tovaru z dôvodu požiaru zavinenom posádkou lode.
Ďalším rozdielom medzi Hamburg pravidlami a Rotterdam pravidlami spočíva v tom, že
Rotterdam pravidlá nestanovujú nijaké osobitné podmienky ohľadom zodpovednosti dopravcu za
škodu. V článku 81 písm. a) iba garantujú zmluvnú slobodu strán prepravnej zmluvy. Osobitne však
rieši prípad, kedy strata, poškodenie alebo omeškanie sú zapríčinené úmyselným konaním alebo
úmyselným opomenutím konania, alebo vedomou nedbanlivosťou, čiže s vedomím, že takáto strata,
poškodenie alebo omeškanie pravdepodobne nastane.
Ďalší rozdiel medzi tromi pravidlami spočíva aj v riešení problematiky dôkazného bremena.
Haag – Visby pravidlá ani Hamburg pravidlá neobsahujú žiadne odkazy ohľadom toho, kto nesie
dôkazné bremeno v konaní. Toto bremeno „skáče“ z navrhovateľa na odporcu a naopak, dokonca
sa to počas konania niekoľko krát zopakuje.
Ako prvý je povinný uniesť dôkazné bremeno navrhovateľ. Pokiaľ je dopravca odporcom
v konaní, tak Rotterdam pravidlá uvádzajú, že pokiaľ navrhovateľ v konaní dokáže, že strata,
poškodenie alebo omeškanie vzniklo počas doby prepravy, kedy za prepravovaný náklad mal niesť
zodpovednosť dopravca, je dopravca zodpovedný za škodu na prepravovanom tovare.
Ako náhle navrhovateľ v konaní dokáže, že škoda na zásielke vznikla v čase prepravy, prenesie sa
dôkazné bremeno na dopravcu – odporcu. Odporca sa, samozrejme, bude chcieť viny zbaviť.
V tomto kroku sa Haag – Visby pravidlá a Rotterdam pravidlá pravidlá odlišujú od Hamburg pravidiel
a to nasledovne:
Haag – Visby pravidlá a Rotterdam pravidlá dávajú odporcovi k dispozícii dve alternatívy,
buď riadne dokáže, že stratu, poškodenie alebo omeškanie mu nie je možné dávať za vinu alebo
akejkoľvek osobe, ktorá mu za svoje konanie zodpovedá, alebo sa spoľahne na tzv. prezumpciu
nedostatku zavinenia, ktorá spočíva v tom, že dopravca dokáže, že strata, poškodenie alebo
omeškanie je zapríčinené nepredvídateľným nebezpečenstvom (v podstate vis mayor).
Hamburské pravidlá na druhej strane kompletne ignorujú otázku prenášania dôkazného
bremena z navrhovateľa na odporcu a späť, okrem prípadu straty, poškodenia alebo omeškania
zapríčineného požiarom, čo je jeden z prípadov vis mayor.
Povedzme, že odporca toto dôkazné bremeno v konaní uniesol. Konanie samotné však
týmto nekončí. Následne sa dôkazné bremeno spätne prenáša na navrhovateľa. Tento krok
detailnejšie rozoberajú, na rozdiel od ostatných dvoch dohovorov, Rotterdam pravidlá. Navrhovateľ
tu musí dokázať, že nebezpečenstvo nebolo nepredvídateľné, pretože bolo zrejme spôsobené
zavinením dopravcu alebo osôb, ktoré sa dopravcovi zodpovedajú za svoje konanie, alebo že ku
škode na zásielke prispela skutočnosť, iná ako nepredvídateľné nebezpečenstvo. Rotterdam
pravidlá týmto kodifikujú princípy prijaté právnou vedou, ktorá správne kvalifikovala nepredvídateľné
nebezpečenstvá ako zvrat v dôkaznom bremene, a teda dávajú navrhovateľovi šancu prelomiť
prezumpciu nedostatku zavinenia dokázaním, že skutočnosť vyvolaná odporcom bola nim
zapríčinená alebo že skutočnosť iná ako tá vyvolaná dopravcom (nie nepredvídateľné
nebezpečenstvo) prispela k strate alebo poškodeniu tovaru.
Rotterdam pravidlá poskytujú navrhovateľovi ďalšie možnosti ako posilniť svoju pozíciu v konaní.
Príkladom môže byť dôkaz, že strata, poškodenie alebo omeškanie bolo pravdepodobne
zapríčinené plavebnou neschopnosťou plavidla, ktorú zapríčinil dopravca. Dopravca sa voči tomuto
tvrdeniu môže brániť tak, že dokáže, že konal s odbornou starostlivosťou pri spojazdnení a údržbe
plavidla a toto bolo schopné plavby po mori.
Nepredstavujme si to však jednoducho, nejde len o holé obvinenia jednej strany sporu
druhou stranou sporu. Na jednej i druhej strane musia byť riadne, vierohodné dôkazy podporujúce
výroky účastníkov konania. To, že navrhovateľ musí presne uviesť, ktorá skutočnosť prispela k
strate alebo poškodeniu tovaru, nezhoršuje jeho pozíciu. Ide o logickú následnosť toho, že nie je
postačujúce, ak sa dopravca v konaní len oprie o prezumpciu nedostatku zavinenia, ale musí
presne uviesť, ktorá skutočnosť zapríčinila stratu alebo poškodenie tovaru. Preto aj navrhovateľ, aby
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sa prekonala prezumpcia nedostatku zavinenia dopravcu, musí buď dokázať konkrétne zavinené
konanie dopravcu alebo dokázať, že nejaká konkrétna skutočnosť, iná ako nepredvídateľné
nebezpečenstvo, zapríčinila stratu alebo poškodenie tovaru. Rovnaký režim je prijatý Hamburg
pravidlami v prípade straty, poškodenia alebo omeškania zapríčineného požiarom.
Pozíciu navrhovateľa v konaní nezhoršuje ani prenesenie dôkazného bremena v prípade
straty, poškodenia alebo omeškania zapríčineného plavebnou neschopnosťou lode, pokiaľ
nevychádzame z Haag – Visby pravidiel. Na rozdiel od Hamburg pravidiel a Rotterdam pravidiel, v
prípade týchto pravidiel je to navrhovateľ, kto nesie dôkazné bremeno. V prípade, že tvrdí, že strata
alebo poškodenie tovaru bolo zapríčinené plavebnou neschopnosťou plavidla, je povinný presne
a bez akýchkoľvek pochybností dokázať, ktoré zavinené konanie dopravcu to spôsobilo. Rotterdam
pravidlá v tomto nie sú až tak striktné. Navrhovateľ musí len dokázať, že strata, poškodenie alebo
omeškanie bolo pravdepodobne zapríčinené plavebnou neschopnosťou: stačí pravdepodobnosť
netreba dokázať určitosť.
Hamburg pravidlá a Rotterdam pravidlá sa trochu odlišujú v súvislosti s režimom prepravy
živých zvierat, pretože Hamburg pravidlá zbavujú dopravcu zodpovednosti, pokiaľ strata,
poškodenie alebo omeškanie je následkom osobitného nebezpečenstva spojeného s prepravou
živých zvierat. Osobitne je v tejto veci upravené prenesenie dôkazného bremena v Hamburg
pravidlách. Ak dopravca dokáže, že za daných okolností strata, poškodenie alebo omeškanie môže
byť zapríčinené nepredvídateľným nebezpečenstvom spojeným s ich prepravou, je prezumované,
že bolo takto zapríčinené, pokiaľ navrhovateľ nedokáže, že to bolo celkom alebo čiastočne
zapríčinené zavineným konaním dopravcu alebo jeho zamestnancov alebo zástupcov.
Rotterdam pravidlá rozšírili okruh prípadov, na ktoré možno aplikovať ustanovenia o
obmedzení zodpovednosti – liberačné dôvody. Zatiaľ čo podľa Haag – Visby pravidiel a Hamburg
pravidiel možno tieto aplikovať na stratu a poškodenie tovaru, podľa Rotterdam pravidiel pokrýva vo
všeobecnosti porušenie povinnosti dopravcu v súlade s Rotterdam pravidlami. Iné povinnosti ako
povinnosť dodať tovar riadne a včas, v primeranej akosti, vyhotovení a množstve, zahŕňajú:
a) povinnosť vydať prepravné dokumenty s predpísanými náležitosťami;
b) povinnosť poskytnúť informácie vzťahujúce sa na tovar tak, aby dopravca mal
skutočnú vedomosť alebo sa mohol rozumne domnievať, že žiadny údaj v
prepravných dokladoch nie je falošný alebo zavádzajúci;
c)
povinnosť vzťahujúca sa na dodávku tovaru a
d) povinnosť konať podľa pokynov ovládajúcej strany.
Pokiaľ ide o porušenie zmluvnej povinnosti, za každých okolností musí byť vo vzťahu k
prepravovanému tovaru. Aj liberačné dôvody sa vzťahujú na tovar, ktorý „je predmetom žaloby
alebo sporu“.
Výška náhrady škody je podľa Haag – Visby pravidiel obmedzená na 666,67 SDR (Special
Drawing Right) za balík alebo jednotku, a na 2 SDR za kilogram váhy zásielky. Výška náhrady
škody bola zvýšená Hamburg pravidlami až na 875 SDR a 3 SDR: ide o zvýšenie až o 31,25% za
balík a o 50% za kilogram. Zvýšenie náhrady škody za kilogram bolo predmetom rozsiahlych
rokovaní na medzinárodnej úrovni. Hoci bola zmena výšky náhrady škody nakoniec schválená
prevažnou väčšinou zmluvných štátov, nebola podporovaná niekoľkými významnými hráčmi na poli
medzinárodnej nákladnej prepravy po mori, ako napr. Čínou, ktorá považovala obmedzenia za
privysoké, ale tiež napr. Nemeckom a Švédskom, ktorí ich považovali za prinízke. Bohužiaľ, nedalo
sa vyhovieť všetkým signatárom Hamburg pravidiel. Tí nespokojní sa odvolávali na to, že suma
náhrady škody bola stanovená „len tak od oka“. Dôvodili, že kritériá na základe ktorých musí byť
výška náhrady škody posúdená môže byť niekoľko a zahŕňa, inter alia, priemernú cenu námorne
prepravovaného tovaru a poplatok za poistenie zodpovednosti dopravcu a jeho dopad na hodnotu
nákladu. Kedysi dávno sa prihliadalo na trhovú cenu tovaru, avšak keď v roku 1968 bola „gold
pound“ nahradená „Poincaré franc“, už sa na to neprihliadalo. Pracovná skupina UNCITRAL
diskutovala o tom, či prihliadať na trhovú cenu tovaru prepravovaného po námorných cestách, pričom
protestovali proti zvýšeniu výšky náhrady škody za kilogram tovaru nad 2,5 SDR za kilogram.
Haag – Visby pravidlá neupravujú náhradu škody a ušlého zisku za omeškanú dodávku
zásielky, nakoľko zodpovednosť za omeškanú dodávku tovaru nie je Haag – Visby pravidlami vôbec
upravená. Podľa Hamburg pravidiel a Rotterdam pravidiel je to dva a pol násobok prepravného
splatného z dôvodu omeškania.
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Ustanovenia o strate práva na obmedzenie výšky náhrady škody sú identické v Haag – Visby
pravidlách, Hamburg pravidlách i Rotterdam pravidlách, až na to, že kým podľa Haag – Visby
pravidiel sa prihliada na vedomosť, že škoda pravdepodobne vznikne zavineným konaním
dopravcu, obe Hamburg pravidlá i Rotterdam pravidlá prihliadajú na vedomosť, že takáto škoda (t. j.
škoda voči ktorej sa obmedzenie požaduje) by pravdepodobne nastala. Predmetná strata v súlade s
článkom 61 bodom 1 Rotterdam pravidiel je „strata ako následok porušenia povinnosti dopravcu
podľa dohovoru“ a tento opis musí mať vzťah k ustanoveniu článku 59 bodu 1 Rotterdam pravidiel
ohľadom obmedzenia zodpovednosti, vzhľadom ku ktorému „dopravcova zodpovednosť za
porušenie svojich povinností podľa dohovoru je obmedzená na...tovar, ktorý je predmetom žaloby
alebo sporu“. Kým zodpovednosť dopravcu je daná v článku 17 bodu 1 Rotterdam pravidiel do
súvisu so stratou alebo poškodením tovaru (alebo omeškaním s dodávkou), tu, pretože sa prihliada
na porušenie dopravcovej povinnosti viac ako na stratu alebo poškodenie tovaru, bolo nemožné
odkazovať na fyzickú stratu alebo poškodenie tovaru, ale radšej na finančnú stratu vyvolanú
porušením. Vyvstáva tu otázka, či dopravca by mal vedieť, že jeho konanie alebo opomenutie
konania by mohlo spôsobiť odosielateľovi, ktorý namieta právo dopravcu na obmedzenie finančnej
náhrady škody skutočne utrpenej odosielateľom ako následok straty alebo poškodenia jeho tovaru,
alebo že či mal iba vedieť, že porušenie povinnosti by spôsobilo škodu. Vzhľadom na to, že
navrhovateľ – odosielateľ je povinný preukázať v konaní podľa článku 61 Rotterdam pravidiel, že
utrpel škodu, zdá sa, že prvá alternatíva je správna, aj keď vedomosť nesme mať dopad na
skutočnú sumu takejto straty. Tento pohľad je potvrdený znením ustanovenia článku 61 bod 2
Rotterdam pravidiel ohľadom omeškania v dodávke tovaru, kde dôkaz vyžadovaný od navrhovateľa
je ten, že omeškanie v dodávke (jeho tovaru) bolo zapríčinené konaním jednotlivca alebo
opomenutím konania „s vedomím, že táto škoda pravdepodobne nastane“: táto škoda môže byť iba
finančná strata utrpená navrhovateľom za omeškanie v dodávke jeho tovaru príjemcovi.
Ďalším rozdielom medzi ustanoveniami Haag – Visby pravidiel a Hamburg pravidiel na jednej
strane a ustanoveniami Rotterdam pravidiel na druhej strane je, že kým Haag – Visby pravidlá a
Hamburg pravidlá prihliadajú na konanie alebo opomenutie konania dopravcu, čím vyvolávajú
rozporné názory na to, či konanie alebo opomenutie konania zamestnancov alebo zástupcov
dopravcu môže byť relevantné, v Rotterdam pravidlách sa prihliada na konanie alebo opomenutie
konania každého jednotlivca, ktorý sa dožaduje práva na obmedzenie výšky náhrady škody.
4

ZÁVER
Autorka vo svojom príspevku poukázala na pálčivú otázku pôsobnosti troch medzinárodných
dohovorov z oblasti nákladnej námornej prepravy. Ako je zrejmé z daného príspevku, i keď vecná
pôsobnosť týchto dohovorov je vymedzená totožne, sú dielčie otázky, ktoré upravuje každý z
predmetných dohovor odlišne. Inak to nie je ani v otázke zodpovednosti za škodu. Mnohí vkladajú
nádej do Rotterdam pravidiel, ktoré síce sú platné podľa kritérií medzinárodného práva verejného,
avšak účinnosť ku dnešnému dňu ešte nenadobudli. Tieto by mali nahradiť Haag – Visby pravidlá
a Hamburg pravidlá a konečne zaviesť tak vytúženú uniformitu právnej úpravy v medzinárodnej
nákladnej námornej preprave. Nuž, nechajme sa prekvapiť...
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PRÁVO ŠTÁTU NA MEDZINÁRODNÉ STYKY VO SVETLE
JUDIKATÚRY A PRÁVNEJ VEDY
Jozef Valuch
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa venuje právu na medzinárodné styky, ako jednému zo základných práv štátu,
ktorého vývoj ovplyvnila nielen právna veda ale i judikatúra. Okrem konkrétnych prípadov riešených
príslušnými súdnymi orgánmi autor približuje aj pohľad právnej vedy na otázky súvisiace s týmto
právom.
Kľúčové slová: medzinárodné styky, právna veda, štát, judikatúra, Medzinárodný súdny dvor
Abstract: The article deals with the right to international relations, as one of the fundamental rights of
the state, evolution of which has been affected not only by jurisprudence, but also by the case law. In
addition to specific cases handled by the competent judicial authorities, the author presents also the
view of jurisprudence on the issues related to this right.
Key words: International relations, Jurisprudence, State, Case law, International Court of Justice
1

ÚVOD
Právo je vo všeobecnosti produktom života spoločnosti, jej potrieb, záujmov i rozkolov
a konfliktov. Na druhej strane je právo zároveň prostriedkom, ktorý pôsobí na život spoločnosti,
1
ovplyvňuje správanie jednotlivých subjektov a predstavuje najsilnejší z jej regulačných mechanizmov.
Právnu vedu (lat. iurisprudentia, nem. Rechtswissenschaft) možno pritom vymedziť ako vedu skúmajúcu
z rôznych hľadísk právo, a to právo pozitívne ako aj právo prirodzené. Jej výsledkom je doktrína. Pojem
„jurisprudencia“ tradične označoval znalosť práva, jeho filozofie, ako i činnosť právnikov. Práve toto
poňatie bolo založené na druhej vete známych Justiniánových Institutiones: "Iurisprudentia est divinarum
2
atque humanarum rerum notitia, justi atque injusti scientia.
Definícia právnej vedy svedčí o tom, že rímski právnici sa venovali nielen skúmaniu práva (ius)
a dbali na dodržiavanie spravodlivosti v tom najširšom zmysle, ale rovnako tak sa nezaobišli ani bez
3
znalosti najrôznejších náboženských pravidiel (fas). Základným predmetom právnej vedy je však právo.
Samotný proces tvorby a ponímania práva ako samostatného predmetu vedeckého myslenia ale trval
celé stáročia. Už z vyššie uvedeného totiž vyplýva, že v minulosti splývalo právo s mravnosťou
4
a náboženstvom v jediný, nediferencovaný celok.
Podľa niektorých autorov nesie však pojem „právna veda“ viacero významov, a to ako znalosť
alebo zručnosť v práve, ako veda pojednávajúca o práve (písanom alebo nepísanom) všeobecne, alebo

1

Bližšie pozri: Pojem právo a právna veda, dostupné na: http://www.scribd.com/doc/94485968/IIPojem-pravo-a-pravna-veda, dňa 06.04.2014.
2
"Jurisprudencia (právna veda) je znalosť vecí božských i ľudských a znalosť toho, čo je spravodlivé a
nespravodlivé." Cit. podľa: Právní věda, In: Iuridictum, encyklopedie o právu, dostupné na:
http://iuridictum.pecina.cz/w/Pr%C3%A1vn%C3%AD_v%C4%9Bda, dňa 06.04.2014. Zo starších
autorov sa vymedzeniu právnej vedy venoval napr. J. Trakal. Porovnaj: TRAKAL, J.: Ottův slovník
naučný. Dvacátý díl, s. 560–562.
3
Rímske právo totiž vychádzalo z práva obyčajového, ktorého základ predstavovali etické normy
vyplývajúce pôvodne z náboženských predstáv. Nutnosť orientácie v náboženských otázkach tak nebola
samoúčelná, pretože v rímskom verejnom ale i súkromnom práve jestvovalo množstvo väzieb na rímske
náboženstvo (tak v období cisárstva, ako i v období kresťanských panovníkov). HENDRYCH, D. a kol.:
Právnický slovník, s. 238.
4
BOGUSZAK, J., ČAPEK, J., GERLOCH, A.: Teorie práva, s.14.
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ako systém práva. Pôvodný zmysel praktických zručností v oblasti práva sa presunul k vytváraniu
5
významov, ktoré zdôrazňujú súbor vedomostí, s ktorými skúsení odborníci pracujú.
Okrem právnej vedy zohráva v súčasnosti mimoriadne významnú úlohu aj judikatúra, ktorá
6
predstavuje súhrn súdnych rozhodnutí, resp. súdnu prax. V rámci pojmového vymedzenia možno
uviesť, že „judikatúra“ predstavuje súhrnný pojem, pod ktorým sa rozumie rozhodovacia činnosť súdov
alebo výsledky tejto rozhodovacej činnosti vo forme súboru rozhodnutí publikovaných v oficiálnej
7
zbierke.
A tak nielen právna veda ale i judikatúra, sa v rôznom ohľade dotýkajú inštitútov aj
medzinárodného práva. Uvedené by som rád preukázal v rámci priblíženia základných práv štátu
a bližšie v rámci práva na medzinárodné styky, ako jedného z nich. Jedným zo základných práv štátu,
8
ako tradičného subjektu medzinárodného práva, je totiž „právo na medzinárodné styky“, v zmysle
ktorého má každý štát právo nadväzovať diplomatické a konzulárne styky, uzatvárať zmluvy a usilovať
o vstup do medzinárodných organizácií.
2

ZÁKLADNÉ PRÁVA ŠTÁTU
9
Podľa koncepcie prirodzenoprávnej školy majú štáty ako členovia medzinárodného spoločenstva
isté neodňateľné práva, ktoré sú absolútnej povahy, t. j. platia vždy a voči každému inému štátu. Týmto
10
sa líšia od ďalších relatívnych práv, ktoré jednotlivé štáty nadobúdajú a strácajú v styku s inými štátmi.
Základné práva štátu sú podľa tohto ponímania dané už faktom samotnej existencie štátu a nie sú
dôsledkom zmluvnej aktivity štátu, či uznania zo strany iných štátov. Tieto práva platia objektívne a štáty
nemusia uzatvárať medzinárodné zmluvy, aby ich získali. Štát sa ich nemôže ani zriecť bez toho, aby
11
stratil svoje vlastnosti štátu.
Na druhej strane pozitivistická škola popierala existenciu zvláštnej kategórie základných práv
a povinností štátu a predovšetkým ich absolútnu povahu. Vychádzala z teórie, že všetky práva štátov sa
zakladajú výlučne na pozitívnom platnom práve obyčajovom alebo zmluvnom a preto medzi nimi nie je
podstatný rozdiel.
V súčasnosti platí, že štát sa stáva subjektom medzinárodného práva faktom svojho vzniku (tým,
že svoju štátnosť diplomaticky a mocensky presadí a udrží ju) a konkrétny výpočet jeho základných práv
a povinností sa líši v závislosti od konkrétneho autora. Okrem poznatkov právnej vedy je však ich
existencia vo viacerých prípadoch podčiarknutá aj relevantnou judikatúrou.
12
V zásade tak možno ako základné práva štátu uviesť:
právo na existenciu,
Význam práva na existenciu potvrdil aj Medzinárodný súdny dvor v posudku v prípade
13
Legalita hrozby alebo použitia jadrových zbraní. Viacerí autori sa zároveň domnievajú, že
14
existuje silný predpoklad namierený proti zániku štátu, o ktorom niet pochýb, že existuje.
právo na nezávislosť,
Stály dvor medzinárodnej spravodlivosti, predchodca dnešného Medzinárodného súdneho
dvora, stanovil po prvýkrát v prípade Lotus zásadu, podľa ktorej „obmedzenie nezávislosti
15
štátov nemožno prezumovať“. V prípade Korfský prieplav zase Medzinárodný súdny dvor

5

GARNER, A., B.: A Dictionary of Modern Legal Usage, s. 323.
SVOBODA, K. a kol.: Slovník slovenského práva, s. 223.
7
HENDRYCH, D. a kol.: Právnický slovník, s. 252.
8
K otázke medzinárodnoprávnej subjektivity bližšie pozri: VALUCH, J.: Pohľad na medzinárodnoprávnu
subjektivitu s ohľadom na postavenie jednotlivca v súčasnom medzinárodnom práve, s. 187 a nasl.
9
Pojmom základných práv a povinností sa zaoberali rôzne školy, medzi nimi i prirodzenoprávna, ktorá
vytvorila aj pojem základných práv a slobôd jednotlivca.
10
AZUD, J.: Medzinárodné právo, s. 185.
11
Teoreticky možno preukázať, že sa všetky základné práva týkajú zvrchovanosti ako ústrednej právnej
vlastnosti štátu a preto by sa dali odvodzovať z tohto práva. Na druhej strane však platí, že základné
práva majú svoj vlastný odraz v medzinárodnom práve, čo umožňuje, aby sa s nimi nakladalo
samostatne. TÜRK, D.: Základy mezinárodního práva, s. 79.
12
Porovnaj: AZUD, J.: Medzinárodné právo, s. 185.
13
Porovnaj: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Adv. Op., I.C.J. Reports, 1996, s. 266.
14
CRAWFORD, J.: The Creation of States in International Law, 2nd ed., s. 715.
15
Bližšie pozri: Lotus Case (France v. Turkey), PCIJ Series A, 1927, No. 10.
6
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zdôraznil, že „medzi nezávislými štátmi je dodržiavanie územnej zvrchovanosti dôležitým
16
základom medzinárodných vzťahov“.
rovnosť,
právo na výkon územnej zvrchovanosti,
právo na medzinárodné pocty,
17
právo na sebaobranu,
Imanentnou súčasťou tohto práva je aj právo štátu vlastniť zbrane, ktoré potvrdil
18
Medzinárodný súdny dvor v prípade Nikaragua.
a právo na medzinárodné styky.

3

PRÁVO ŠTÁTU NA MEDZINÁRODNÉ STYKY
Obsah práva na medzinárodné styky je naznačený už v predchádzajúcom texte. Vyjadrenie
nachádza v legačnom práve (ius legationi), t. j. v práve nadväzovať diplomatické a konzulárne styky,
ktoré je posilnené zásadou povinnej mierovej spolupráce medzi štátmi. Túto zásadu obsahuje aj
Deklarácia zásad medzinárodného práva týkajúcich sa priateľských vzťahov a spolupráce medzi štátmi
19
v súlade s Chartou OSN z r. 1970, pričom samotná spolupráca medzi štátmi je v tomto dokumente
definovaná ako povinnosť a konkrétny obsah tejto povinnosti je predmetom rozhodnutia samotného
štátu.
Medzi ďalšie prejavy práva štátu na medzinárodné styky patrí napr. právo štátov bez prístupu
20
k moru používať morské cesty, právo všetkých štátov používať na plavbu medzinárodné úžiny a pod.
Vyjadrením práva na medzinárodné styky je aj traktačné právo (ius contrahendi) v podobe
suverénneho práva na uzatváranie medzinárodných zmlúv, kam v širšom zmysle patrí aj právo
21
združovať sa v medzinárodných organizáciách.
22
Spomenúť je vhodné aj právo vznášať nároky voči iným členom medzinárodného spoločenstva.
Právo na medzinárodné styky je teda jedným z prejavov štátnej suverenity ako základného
atribútu každého štátu.
S otázkou diplomatických a konzulárnych stykov ako jedným z prejavov práva na medzinárodné
styky úzko súvisí aj otázka výsad a imunít a v rámci nich napr. problematika vyňatia z jurisdikcie.
Samotného vyňatia z jurisdikcie štátu sa dotýka taktiež judikatúra rôznych súdnych orgánov, pričom toto
vyňatie sa môže prejaviť v podobe:
imunity štátu, ktorej podstatným znakom je jej procesnoprávny charakter. Neznamená
vyňatie z hmotného práva a nedotýka sa samotnej zodpovednosti, nepriznáva teda štátu
beztrestnosť. Predstavuje procesnoprávnu prekážku zamedzujúcu pokračovaniu
23
v procese, ktorá však môže byť prekonaná tým, že sa jej štát vzdá. Medzi najnovšie
dokumenty z tejto oblasti patrí Dohovor OSN o jurisdikčných imunitách štátov a ich

16

Porovnaj: Corfu Channel Case (UK v. Albania), I.C.J. Reports, 1949, p. 4, 35.
Zakotvené v čl. 51 Charty OSN.
18
(Nicaragua v. US), ICJ Reports 1986, p. 269. K uvedenému pozri tiež posudok MSD v prípade
Legalita hrozby alebo použitia jadrových zbraní (Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Adv.
Op., I.C.J. Reports 1996, p. 105.
19
Prijatá bola rezolúciou VZ OSN č. 2526/XXV zo dňa 24. októbra 1970. Bližšie k tejto Deklarácii pozri:
GRANT, J., P., BARKER, J., C.: Parry & Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law, Third
edition, s. 228. Zásada povinnej spolupráce štátov v súlade s Chartou OSN znamená, že štáty sú
povinné navzájom spolupracovať, bez ohľadu na rozdiely v ich politickom, ekonomickom
a spoločenskom zriadení, bez diskriminácie založenej na takýchto rozdieloch, a to v rôznych oblastiach
medzinárodných vzťahov tak, aby bol udržaný medzinárodný mier a bezpečnosť a aby podporili
medzinárodnú hospodársku stabilitu a pokrok, všeobecné blaho národov a medzinárodnú spoluprácu.
Bližšie k tejto zásade pozri: VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J. a kol.: Medzinárodné právo verejné.
Všeobecná časť, s. 151.
20
TÜRK, D.: Základy mezinárodního práva, s. 84.
21
Už Stály dvor medzinárodnej spravodlivosti v prípade Wimbledon konštatoval, že „právo štátu vstúpiť
do medzinárodného záväzku je atribútom suverenity štátu“. Wimbledon Case (United Kingdom, France,
Italy v. Germany, Japan), PCIJ Series, 1923, No. 1, para. 35.
22
VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J. a kol.: Medzinárodné právo verejné. Osobitná časť, s. 47.
23
Tamtiež, s. 64
17

719

24

-

-

majetku, prijatý 2. decembra 2004, ktorý však doposiaľ nenadobudol platnosť. Z prípadov
riešených Medzinárodným súdnym dvorom možno uviesť prípad Jurisdikčné imunity,
25
v ktorom nebol ani ius cogens priznaný charakter výnimky z imunity.
imunity predstaviteľov štátu, diplomatických zástupcov a konzulárnych úradníkov. V tejto
súvislosti je vhodné uviesť prípad Zatýkací rozkaz, v ktorom Medzinárodný súdny dvor
konštatoval, že z medzinárodného práva vyplýva, že rovnako ako diplomatickí a konzulárni
zástupcovia, tak i niektorí vysoko postavení predstavitelia štátu ako prezident, predseda
vlády a minister zahraničných vecí, požívajú imunitu vo vzťahu k jurisdikcii iných štátov,
26
a to civilnej i trestnej.
imunity medzinárodných organizácií a ich úradníkov. Táto nevyplýva zo suverenity ani
z obyčajového práva, ale z funkčného princípu. Relevantným dokumentom v tejto oblasti je
napr. Dohovor o výsadách a imunitách OSN z r. 1946. Problematiku týkajúcu sa povahy
27
imunity organizácií riešil napr. Európsky súd pre ľudské práva.

Práve s diplomatickými výsadami a imunitami má súvis aj jeden z najznámejších prípadov, ktorý
bol riešený pred Medzinárodným súdnym dvorom, týkajúci sa diplomatického a konzulárneho personálu
28
USA v Teheráne. Počas demonštrácií v Teheráne v roku 1979 obsadili demonštranti americké
veľvyslanectvo a zajali jeho personál a dvoch ďalších občanov USA ako rukojemníkov. Iránske
bezpečnostné sily sa tomuto incidentu nepokúsili nijako zabrániť a iránska vláda odmietla o vzniknutej
situácii s predstaviteľmi USA rokovať. Medzinárodný súdny dvor ako predbežné opatrenie mimo iného
nariadil, aby boli priestory bezodkladne navrátené k dispozícii USA, rukojemníci prepustení a bola im
poskytnutá náležitá ochrana.
29
Irán to odmietal s tvrdením, že veľvyslanectvo vyvíjalo kriminálne aktivity proti Iránu. Na druhej
strane USA tvrdili, že Irán porušil Viedenský dohovor o diplomatických stykoch (1961), ktorý zaručuje
ochranu diplomatickej misie, Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch (1963), ako aj Dohovor
o predchádzaní a trestaní zločinov voči osobám požívajúcim medzinárodnú ochranu, vrátane
diplomatických zástupcov (1973). Okrem toho namietali aj porušenie Zmluvy o priateľstve,
ekonomických vzťahoch a konzulárnych právach medzi USA a Iránom (1955), ktorá mala zabezpečiť
30
udržiavanie dobrých vzťahov medzi týmito štátmi.
Medzinárodný súdny dvor následne rozhodol, že porušovaním povinností Iránu je založená
zodpovednosť tohto štátu podľa medzinárodného práva, Irán musí prepustiť rukojemníkov, zaistiť im
potrebnú ochranu a uhradiť USA spôsobenú škodu. Skôr ako však určil jej výšku, bola dosiahnutá
31
dohoda medzi stranami.
Z vyjadrenia Medzinárodného súdneho dvora vyplýva, že pokiaľ veľvyslanectvo naozaj vyvíjalo
kriminálne aktivity, mal Irán na svoju obranu použiť pravidlá diplomatického práva, nakoľko toto samo
32
osebe obsahuje prostriedky na obranu voči takýmto aktivitám členov misie.
24

United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, New York, 2004.
Dohovor bol prijatý počas 65. plenárneho zasadnutia VZ OSN rezolúciou A/59/38 z 2 decembra 2004.
25
Bližšie pozri: Jurisdictional Immunities Case (Germany v. Italy), I.C.J. Reports 2012
26
Bližšie pozri: Arrest Warrant Case (Congo v. Belgium), I.C.J. Reports 2002, p. 51
27
Prípad Beer and Regan Case (Beer and Regan v. Germany, Appl. No. 28934/95, 18.2.1999) spojený
s Waite and Kennedy Case (Waite and Kennedy v. Germany, Appl. No. 26083/94, 18.2.1999). Bližšie
pozri: VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J. a kol. Medzinárodné právo verejné. Osobitná časť, s. 69.
K problematike suverenity a jurisdikcie štátu pozri: tamtiež, s. 43 a nasl.
28
United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran Case (United States of America v. Iran), 1979,
I.C.J. Rep. 21; 1980 I.C.J. Rep.3.
29
Bližšie pozri: GRANT, J., P., BARKER, J., C.: Parry & Grant Encyclopaedic Dictionary of International
Law. Third edition, s. 643-644, porovnaj: 1981, I.C.J. Rep.45.
30
Bližšie pozri: United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, dostupné na: http://www.icj cij.org/docket/files/64/6291.pdf, s. 6 – 7, dňa 06.04.2013.
31
Bližšie pozri: GRANT, J., P., BARKER, J., C.: Parry & Grant Encyclopaedic Dictionary of International
Law. Third edition, s. 643-644, porovnaj: 1981, I.C.J. Rep.45.
32
V nadväznosti na čl. 41 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch (1961), kt. uvádza povinnost
dbať na zákony prijímajúceho štátu a zákaz využívať miestnosti misie spôsobom nezlučiteľným
s funkciami misie, ide napr. o vyhlásenie osoby za persona non grata, resp. za neprijateľnú (v zmysle čl.
9 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch). Analogicky to platí aj pre ustanovenia Viedenského
dohovoru o konzulárnych stykoch (1963).
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Pravidlá diplomatického práva predstavujú samostatný systém, ktorý na jednej strane ukladá
prijímajúcemu štátu povinnosti týkajúce sa výsad a imunít vo vzťahu k diplomatickej misii, a na strane
druhej predvída možné zneužitie výsad a imunít členmi misie a sám následne upresňuje prostriedky,
ktorými disponuje prijímajúci štát, aby čelil takémuto zneužitiu. Princíp nedotknuteľnosti diplomatických
zástupcov, ako aj nedotknuteľnosti miestností misie je však jedným z najzákladnejších v tomto dlho
zavedenom systéme. Dokonca aj v prípade ozbrojeného konfliktu alebo v prípade prerušenia
diplomatických stykov musí byť tento princíp rešpektovaný.
Irán porušil ustanovenia oboch uvedených Viedenských dohovorov ako aj spomenutej Zmluvy,
čím mu vznikla zodpovednosť voči USA a preto musí poskytnúť USA náhradu škody (ale keďže
protiprávny stav v čase rozhodnutia súdu stále trval, nebolo možné vypočítať celkovú výšku škody).
Iránski predstavitelia sa nielenže nepostavili proti ozbrojenému útoku demonštrantov, ale ho
dokonca okamžite schválili a udržiavali tento stav. Cieľom tejto akcie bolo dosiahnuť podrobenie USA
určitým požiadavkám. Medzinárodný súdny dvor poukázal na rozpor uvedeného s princípmi Charty
OSN, ako aj so základnými princípmi zakotvenými vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv mimo iného
aj tým, že zadržané osoby boli zbavené slobody a vystavené fyzickému nátlaku.
Medzinárodný súdny dvor konštatoval, že diplomacia je podstatným nástrojom účinnej
spolupráce v medzinárodnom spoločenstve, pretože dovoľuje štátom bez ohľadu na rozdiely v ich
ústavných a spoločenských poriadkoch, dospieť k vzájomnému porozumeniu a riešiť svoje spory
33
použitím mierových prostriedkov (I. C.J. Reports 1979, s. 19).
V tomto prípade Medzinárodný súdny dvor vyzdvihol nielen význam Viedenského dohovoru
o diplomatických stykoch, ale aj dlhodobú obyčaj súvisiacu s diplomatickými imunitami, keď mimo iného
34
zdôraznil zásadný význam princípu nedotknuteľnosti, potvrdzovaného aj právnou vedou.
Možno povedať, že diplomatické výsady a imunity, ktoré vznikali ako diplomatická obyčaj sa
v podobe Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch kodifikovali a dnes predstavujú akúsi
základnú kostru diplomatického práva. Uvedené potvrdil aj Medzinárodný súdny dvor keď uviedol, že
tento dokument kodifikuje právo v tejto oblasti, štátne princípy a pravidlá potrebné na zachovanie
mierových vzťahov medzi štátmi, ktoré sú prijímané po celom svete národmi všetkých vyznaní, kultúr
35
a politickej orientácie.
Pokiaľ ide o záväznosť pravidiel týkajúcich sa diplomatických výsad a imunít, Medzinárodný
súdny dvor konštatoval, že povinnosť štátov rešpektovať pravidlá diplomatického práva je absolútna a
36
musia byť splnené za všetkých okolností.
Pritom platí, že „komplexným vyjadrením pravidiel
37
moderného diplomatického práva je Viedenský dohovor o diplomatických stykoch“.
4

ZÁVER
Tak ako judikatúra, i právna veda formujú v súčasnosti mnohé inštitúty medzinárodného práva.
Svedčia o tom viaceré (aj vyššie uvedené) príklady. Jedným z nich je oblasť základných práv štátu,
z ktorých viaceré práva sú nielen predmetom záujmu právnej vedy, ale tiež súčasťou rozhodnutí
príslušných súdnych orgánov.
Jedným zo základných práv štátu je právo na medzinárodné styky, v zmysle ktorého má každý
štát právo nadväzovať diplomatické a konzulárne styky, uzatvárať zmluvy a usilovať o vstup do
medzinárodných organizácií. S každou z týchto zložiek je spätá tak právna veda ako i judikatúra.
Napríklad s otázkou diplomatických a konzulárnych stykov, ako jedným z prejavov práva na
medzinárodné styky, súvisí viacero prípadov, z ktorých je v texte priblížený prípad týkajúci sa
diplomatického a konzulárneho personálu USA v Teheráne. Práve v tomto prípade Medzinárodný súdny
dvor zdôraznil zásadný význam princípu nedotknuteľnosti, ktorý je vyzdvihovaný aj predstaviteľmi
právnej vedy. Aj z uvedeného vyplýva, že právnu vedu a judikatúru nemožno vnímať izolovane, nakoľko
ich vzájomný vplyv sa prejavuje aj v živote medzinárodného spoločenstva, resp. v medzinárodnom
práve.
33

United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, dostupné na: http://www.icjcij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=c9&case=64&code=usir&p3=4, dňa: 06.04.2013
34
Bližšie pozri: BUERGENTHAL, T., MAIER, H., G.: Public International Law, s. 210
35
United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran Case (United States v. Iran) 1980 I.C.J. Rep. 3
at 24
36
United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran Case (United States v. Iran) 1980 I.C.J. Rep. 3
at 38-41
37
DENZA, E.: Diplomatic Law. Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations. 2nd ed.,
s. 2, cit. podľa: ROSPUTINSKÝ, P. Diplomatické právo v súčasnosti, s. 30
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VICIOUS CIRCLE OF NONINFLUENCE AS A RESULT OF
PROGRESSIVE POSITIVISM IN AREA OF PRIVATE LAW. A POLISH
EXAMPLE OF EXPLOITATION (ARTICLE 388 OF THE CIVIL CODE –
“K.C.”)
Jan Andrzejewski
Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)
Faculty of Law and Administration
Abstract: The Polish Civil Code of 1965 (k.c.), like many other modern codifications in the sphere of
private law contains regulation concerning exploitation. At first glance Polish Civil Code Article 388
seems fair, however in practice it gives only illusive protection to an infirm person. It requires that within
a short period of two years, the weaker party would have to not only become aware of an unbalanced
disposal of assets, but also would have to bear the risk (and incur costs!) associated with court
proceedings in which they would have to prove all premises listed in this article. Thus, it is not surprising
that in Poland, throughout decades, the vast majority of suits based on Article 388 k.c. have been
dismissed.
Due to excessively detailed regulation, this issue has fallen into a vicious circle situation: because
of a small number of judicial decisions, the Polish doctrine does not notice the problem and does not
suggest any change, therefore the legislator concludes that the regulation has been fulfilling its function.
Does it mean that in Poland there is no problem of exploitation? Or it is just another misleading
path of progressive positivism wherein we live now?
Key words: civil law, exploitation, legal positivism, bright-line rules, codification, Article 388 of the Polish
Civil Code
The title of my contribution has been formulated contrarily to the sub-theme of this year’s
conference (“Influence of the case-law on the formation of jurisprudence and the influence of
jurisprudence on the formation of case-law”). By using an opposing word, “noninfluence”, I would like not
only to attract attention, but to indicate the aim of my paper in which I try to examine what puts a
spanner into mutual inspiration of judiciary and the science of civil law.
In the area of private law, it is possible to distinguish several inhibitors which disable the desired
coexistence between jurisprudence and judiciary – although in my paper I would like to focus only on
one of them, showing an example of how the “progressive positivism” (by which I mean not only the
existence of casuistic rules or multitude of definitions but also the acceptance of this state of affairs)
extorts the legal schematism and narrows the deliberation about the fairness in contract law.
1
The Polish Civil Code of 1964 (“k.c.”) contains Article 388 which should protect the weaker party
from exploitation. The regulation reads as follows:
“Art. 388 § 1. If one of the parties, exploiting a forced situation or the inefficiency or inexperience
of the other party, in exchange for its own performance accepts or stipulates for itself or for a third party
a performance the value of which at the time the contract is executed grossly exceeds the value of its
own performance, the other party may demand that its performance be reduced or that the performance
due to it be increased, and if both are extremely difficult, it may demand that the contract be declared
2
invalid. § 2. The above rights expire two years after entering into agreement.”
1

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 with changes.
Translation based on KUCHARSKA E. The Civil Code. Kodeks cywilny, C.H. Beck, Warszawa 2012,
506 pages, ISBN: 978-83-255-4348-8 (with some modifications). In original: “Art. 388. § 1. Jeżeli jedna
ze stron, wyzyskując przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej strony, w
zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie,
którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego
świadczenia, druga strona może żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej
2
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This rule should not be considered as Polish singularity - analogous regulations exist in many
3
4
other modern codifications, for instance § 138 II BGB in Germany , § 879 Abs. 2 Z. 4 ABGB in Austria
5
or Article 21 OR in Switzerland.
Article 388 k.c. has never been changed and, as such, has been in force for exactly 50 years.
This “jubilee” seems to be a good opportunity to examine the impact of this rule on private law.
At first glance Article 388 k.c. seems clear and quite fair. It may be inferred that the Polish
legislator intends to condemn the situation in which someone exploits the weakness of the contract
partner to obtain an unbalanced benefit. Thus, the weaker party gains a remedy to modify or even
invalidate an obviously unfair contract.
The rule consists of three major parts:
1.
temporal restriction (“two years”);
2.
an objective premise - gross disproportion of performances (“performance the value of
which at the time the contract is concluded grossly exceeds the value of its own
performances” - a textbook case is sale of land for a price lower than a half of its true
value)
3.
two subjective premises - one party’s weakness (“a forced situation or the inefficiency or
inexperience”) and exploitation of the situation by the other party (“exploiting”).
Then, if all of the premises are fulfilled, the court can modify the contract (however when this
remedy becomes “extremely difficult” - the contract may be declared invalid).
In fact Article 388 k.c. protects the aggrieved party only seemingly, because when it comes into
details and into practice – the illusion of protection instantly fails. The reason is simple: the weaker party
is the one who has to institute an action within two years after entering into agreement and then - prove
all premises! Therefore, during a trial the plaintiff is obliged to:
prove his weakness caused by a forced situation, inefficiency, inexperience
prove gross inequality of performances,
prove that the other party exploited the mentioned above weakness, knowing that the exchange
is unbalanced (“exploiting”).
At this stage at least two fundamental questions arise. Firstly: how could one expect, from an
infirm person or from someone who recently had been in a difficult situation, that within such short time
(only two years after entering into agreement) they would recognize what has just been done?
Furthermore, how could one expect that the weaker party would be able to bear the risk (and of course
also the costs) of the civil lawsuit, wherein they would have to prove all premises against the stronger
contract partner?
Thus, it is hard to be surprised that in Poland the courts of first instance had kept dismissing the
vast majority of suits based on Article 388 k.c. (primarily due to expiry of the two-years term or due to the
weaker party having been unable to prove the required premises) for decades. In result, within the 50years history of the Polish Civil Code there exists only one(sic!) published case in which the contract had

świadczenia, a w wypadku gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione, może ona żądać
unieważnienia umowy. § 2. Uprawnienia powyższe wygasają z upływem lat dwóch od dnia zawarcia
umowy.”
3
§ 138 II BGB „Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der
Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen
Willensschwäche eines anderen sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile
versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen“.
4
§ 879 Abs. 2 Z. 4 ABGB „Insbesondere sind folgende Verträge nichtig: wenn jemand den Leichtsinn,
der Zwangslage, Verstandesschwäche, Unerfahrenheit oder Gemütsaufregung eines anderen dadurch
ausbeutet, daß er sich oder einem Dritten für eine Leistung eine Gegenleistung versprechen oder
gewähren läßt, deren Vermögenswert zu dem Werte der Leistung in auffallendem Mißverhältnisse
steht.“
5
Art. 21 Obligationenrecht "1. Wird ein offenbares Missverhältnis zwischen der Leistung und der
Gegenleistung durch einen Vertrag begründet, dessen Abschluss von dem einen Teil durch Ausbeutung
der Notlage, der Unerfahrenheit oder des Leichtsinns des andern herbeigeführt worden ist, so kann der
Verletzte innerhalb Jahresfrist erklären, dass er den Vertrag nicht halte, und das schon Geleistete
zurückverlangen. 2. Die Jahresfrist beginnt mit dem Abschluss des Vertrages."
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6

been modified or declared invalid due to exploitation. The whole situation gives rise to a well-grounded
supposition that in Poland Article 388 k.c. is a dead letter of law.
The problem of exploitation could be considered a vicious circle. Article 388 k.c. is a bright-line
rule – it is quite clearly defined and comprises objective factors which leave little or no room for varying
interpretation (the judge only examines if the premises are fulfilled; if not, the judge “automatically”
dismisses the suit). Therefore, there are no cases that could “break” it. If there are no cases at hand, the
lawyers believe that the rule works properly. And if there are no signals from the judiciary and from the
jurisprudence - the legislator considers everything is fine.
And the circle goes round and round...

Fig. 1: Vicious circle of noninfluence (Article 388 k.c.)
There may be two main explanations to this strange situation.
1)
Perhaps in Poland, the problem of exploitation really does not exist - the contracts could
be, in the vast majority, fair and the weaker party is adequately protected.
2)
The lawyers could be blind - perhaps they live in an alternative world of legal terms, where
they only cultivate their sterile legal system, serving the (allegedly) rational and brilliant
legislator?
Unfortunately, the second justification sounds more probable, as for years the attention of the
Polish jurisprudence has been focused only on dogmatic interpretation of Article 388 k.c. As a result, the
lawyers examine “their” legal problems which generally have minor influence on the practice of law (for
instance, one of the main doubts is whether the exploitation is a defect in declaration of will or a violation
of the freedom of contract).
In Poland, the regulation has been in force “for ages” and lawyers as traditionalists generally “like
the songs which they already know”. Moreover, Article 388 k.c. is quite long, so in every commentary or
paper it is quite easily to write several pages about it, explaining the premises and outlining the
possibility of juridical modification of an unfair contract. However, it is quite striking that Polish
jurisprudence produces more and more contributions regarding Article 388 k.c., while the key authors
tend to overlook that there is no case-law based on the rule.

6

Only the Court of Appeals in Białystok once opposed the tide and declared invalid a contract of sale of
a house which stipulated that the price would be 6 times lower than its real value as the seller
demonstrated that at the moment of entry into contract, he was in obvious and well-known financial
th
troubles (see: judgment of the Court of Appeal in Białystok of 27 October 2004, I Aca 530/04,
published: LEX No. 143483). This case however does not turn the general tendency of dismissing the
suits based on Article 388 of the CC.
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Last but not least, it should also be noticed that actually Article 388 k.c. does not strengthen, but
in fact weakens(!) the position of the exploited party. This bright-line rule has to be considered as lex
specialis to the general tenet that “a legal act contrary to good morals is invalid”. Therefore, even if in the
eyes of the majority of citizens a grossly unbalanced contract violates good morals, in Poland such
consideration could be challenged only basing on Article 388 k.c. In this way, this excessively particular
rule becomes the only (and non-working) remedy for unequal and unfair contracts.
Progressive positivism “produces and keeps alive” bright-line rules like Article 388 of the CC. In
the case of exploitation, such regulation limits the task of the judge only to checking if the weaker party
has proven the premises. If not (as in 99% of cases) the suit would be dismissed. As a consequence,
even if Article 388 k.c. “sounds fair”, it extorts from legal (and moral!) schematism.
How can we break the vicious circle in this case?
The example of Article 388 k.c. shows that the current system prefers easy-to-apply bright-line
rules which tend to flagrantly oversimplify the legal reflection on important social problems. This
tendency seems to be universal in European codified legal systems.
Perhaps it is a good time to purify our codes of numerous casuistic regulations? This process
could bring about a wider change, in the scope of which we could “come back to the roots” and re-set
our system on legal principles defined and specified by legal doctrine and juridical decisions.
In the case of exploitation regulated in Poland in Article 388 k.c. the best solution is to bid farewell
to this excessively detailed regulation. De lege lata this rule should be rescinded, because only then the
cases of exploitation could be considered based on the general clause of good morals, what could break
the vicious circle of noninfluence and re-opens space for broader and fairer juridical consideration.
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CONCEPTUALISATION OF THE CONTEMPORARY EU
PROVISIONS ON THB AND ITS CONVERGING FEATURES (CASE
STUDY SLOVAKIA)
Ingrid Dingelstad - Frankova
Faculty of Law, Pan European University, Bratislava
Abstract: The phenomenon of trafficking in human beings has become a legitimate concern in the EU.
1
The majority (around 62 %), of the victims are trafficked for the purpose of sexual or labour exploitation.
2
Poverty, unemployment, collapse of social system, gender violence etc. are considered to be the main
push factors making people vulnerable to trafficking, while market demand, presence of ethnical
3
diasporas in the countries of exploitation, etc. should be considered among the pull ones.
Bearing in mind feasibility and desirability of the latest EU provisions on trafficking in human
beings, it is possible to connect the above concerns into a discussion on the prospect of national legal
4
integration; exploring its converging features in this manner.
Selection of the trafficking in human beings as one of the priority areas in the fight against
organised crime resulted in the adoption of Directive 2011/36/EU on preventing and combating
trafficking in human beings and protecting its victims and the adoption of the EU Strategy towards the
Eradication of trafficking in human beings 2012–2016. Reforming its legal framework in the Stockholm
Programme, the EU Anti trafficking Coordinator was consequently appointed.
Rooting from the shifted focus of EU Justice and Home Affairs (JHA hereinafter) to the external
relations of the EU under the Stockholm Program, the EU Directive concerns by its very nature with
5
cross border trafficking, although the internal human trafficking is not excluded. Given that the EU has
now set the standard and the definition for trafficking in human beings, the question arises whether the
various EU member states are in a position to effectively react to its provisions.
Key words: trafficking in human beings, law convergence, international police cooperation, organised
crime, victims driven approach, EU legal framework
1

INTRODUCTION
The phenomenon of trafficking in human beings (THB hereinafter) has changed in the last
decade from a marginal non-issue to a legitimate concern in the European Union. According to a 2013
Eurostat report, the majority (around 62 %), of the victims are trafficked for the purpose of sexual
exploitation. The trend is increasing.
Among the push factors making women vulnerable to trafficking and exploitation are poverty,
6
unemployment, gender inequalities, collapse of social system and/or violence against women, etc.
Among the pull factors, there is the demand for trafficked women in the destination countries through
the expansion of the sex-industry, attempt to increase a life style or presence of communities/ethnical
7
Diasporas in the country (ies) of destination, etc.
1

European Commission, Eurostat, (2013).Methodologies and working papers: Trafficking in human
beings. 2013 edition, ISSN 1977-0375.
2
Europol SOCTA 2013 - EU Serious and Organized Crime Threat Assessment, European Police Office,
2013.
3
Ibid, Europol SOCTA 2013 - EU Serious and Organized Crime Threat Assessment, European Police
Office, 2013.
4
For the purpose of this work the expression "converging provisions" will be used to discuss whether the
current EU provisions on THB and those on national level are approaching one another.
5
Rem. Mainly the regular one.
6
Europol SOCTA 2013 - EU Serious and Organized Crime Threat Assessment, European Police Office,
2013.
7
Ibid, Europol SOCTA 2013 - EU Serious and Organized Crime Threat Assessment, European Police
Office, 2013.
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Bearing in mind feasibility and desirability of the latest EU provisions on THB, it is possible to
formulate the above concerns on the human trafficking somewhat differently and to connect them to a
discussion on the prospect of national legal integration. This prospect would relate to whether or not the
8
respective EU legal tools can be seen as converging as a result of European integration which has
largely been pursued through the use of law as a steering mechanism.
Although these debates on convergence (and divergence) in European integration have their
roots in European private law (where conscious legal harmonisation has been most prevalent), the topic
of human trafficking touches upon these debates too. The major ways in this connection would be the
9
drafting of the EU Charter on Fundamental Rights and the promotion of greater Justice and Home
10
Affairs cooperation – both drawing this way the direction of legal unity. This in turns makes the
debates on convergence relevant and topical Vis-à-vis trafficking which is especially mentioned in the
11
Charter as prohibited and which, as one of the major contemporary criminal threats of the EU is to
12
prevent and combat within the police and judicial cooperation.
THB is a highly contentious and complicated area for regulation, with issues such as the support
of the victims of trafficking, the particular needs of under-aged trafficked individuals, and the issues of
due process when a witness may not be considered to be reliable during court proceedings,
13
complicating operations and prosecutions. In addition the issue of illegal immigration and related to it
necessity of its control and police and judicial cooperation functions adds a further layer of complication.
Selection of the trafficking in human beings as one of the priority areas in the fight against
organised crime resulted in the adoption o Directive 2011/36/EU on preventing and combating
trafficking in human beings and protecting its victims and the adoption by the Commission in June 2012
of the EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012–2016. Reforming its
legal framework in the Stockholm Programme, the EU Anti trafficking Coordinator was consequently
appointed.
Working towards eradication of THB cannot be done without placing the victim at the centre of
any actions and initiatives. Following so, the new EU Directive takes human based – gender specific
14
approach with the centre of interest on victims and the best interest of child. It contains substantial
criminal law provisions, extensions of jurisdiction, provisions on victim support and their rights in
criminal proceedings, etc.
Given that the EU has now set the standard and the definition for THB, the question arises
whether the various EU member states are in a position to effectively react to its provisions.
Narrowing the aim of this contribution, of particular interest is whether the Slovak Criminal Code can be
seen as converging as a result of the country integration process pursued through the use of law as a
steering mechanism. Using other words, the question is whether (and if so, how) the new Directive
2011/36/EU and the recently amended Slovak Criminal Code are “approaching” one another with
regard to currently valid anti – trafficking measures.
2

THE SLOVAK LEGAL FRAMEWORK ON THB
Effective policing of a crime whether on national or international level requires a clear legal
framework of what the crime is, and how it is to be tackled. The new EU Directive 2011/36/EU requires

8

For the purpose of this work the expression "converging provisions" will be used to discuss whether the
current EU provisions on THB (the EU Directive 2011/36/EU in particular) and those on national level
are approaching one another;
9
Charter of Fundamental Rights of the European Union [2000] OJ C 364/1; signed and entered into the
force 7 December 2000. By virtue of Article 6 of the European Union Treaty (as amended by the Treaty
of Lisbon), the Union recognises that Charter has “the same legal values as the Treaties.”
10
HARLOW, C. (2002). Voices of Difference in a Plural Community. In: P.Beaumont, C Lyons and N
Walker (eds), Convergence and Divergence in European Public Law: Oxford, Hart, 2002.
11
Europol Organised Crime Threat Assessment, Europol SOCTA 2013.
12
ASKOLA, H. Legal Responses to Trafficking in Women for Sexual Exploitation in the European Union:
Oxford-Portland_Oregon, 2007, ISBN 978-1-84113-650-9.
13
O’Neill, M. (2011). The EU Legal Framework on Trafficking in Human Beings: Where to from here –
the UK Perspective. Journal of Contemporary European Research. Volume 7, Issue 4, pp. 452-467.
Available at: http://www.jcer.net/ojs/index.php/jcer/article/view/376/304.
14
Ecpat International: Global Monitoring: status of action against commercial sexual exploitation of
nd
children. 2 edition. Retrieved on May 12, 2013 from: www.ecpat.net.
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a coherent implementation throughout the EU in order to make the system work effectively and
15
clearly.
Focusing on the currently applicable national legislation in Slovakia, there is no single law
which deals specifically with THB and all its aspects (prevention, protection of victims and
prosecution of traffickers).
16
In June 2013 has Slovakia approved a new version of its Criminal Code , transposing this way
the targeted EU document into the Slovak legal environment. Today, the country prohibits all forms of
17
trafficking through Sections 179, 180, and 181. Together with supplementing some acts, the
definition of the crime and the policing structure that evolved to meet the requirements of the new
EU Directive were adjusted. Means of committing the crime of human trafficking now include
kidnapping and purpose of trafficking has been extended by forced begging as one of the forced
labour forms, forced marriage and abuse victims for the purpose of crime commitment.
To add, other offences that criminalise the conducts related to THB in the Slovak Criminal Code
include articles concerning rape, extortion, sexual violence and pimping (Art. 199,189,200,367).
THB constitutes an offence to the dignity and fundamental freedoms of the human beings and
thus grave violation of human rights. The new Directives emphasises the importance to respect, fulfil
and protect human rights. The human rights based approach entails that a state that fails to fulfil these
obligations may, for instance, be held accountable for violations of the EU Convention on Human Rights
(in case the state concerned is a Party to it). This has been confirmed also in the case of Rantsev v
18
Cyprus and Russia , where the court concluded that THB "within the meaning of the Art. 3(a) of the
Palermo Protocol and Art. 4(a) of the Anti-trafficking Convention falls within the scope of Art. 4 of the
European Convention on Human Rights (which prohibits slavery, servitude and forced labour).
Resembling Palermo Protocol, the Slovak law recognises THB with all its three constituent
elements – recruitment, trafficking and exploitation. Further, (as stated before) all forms of THB
(national and transnational, linked to organised crime or not) are covered by the provisions of the
Criminal Code. The issue which raises question at this particular point of analyses is that the Criminal
Code doesn’t seem to see the analysed offence particularly as a violation of human rights;
suppressing the centrality of the THB victim as right holder this way.
Worth mentioning that the status of a “victim of THB” is not actually defined by the Criminal
Code, although it doesn’t create any discrepancy when acknowledging the crime features and/or actors
involved. The only relevant definition is contained in Regulation No. 47 of June 2008 of the Minister of
the Interior on Ensuring the Support and Protection of Victims of Trafficking in Human Beings, according
to which a victim of THB is:
 a citizen of the Slovak Republic, if there are reasonable grounds to believe that he/she was
subjected to THB on the territory of the Slovak Republic or abroad;
 a foreign national or a stateless person, if there are reasonable grounds to believe that he/she was
19
subjected to THB on the territory of the Slovak Republic or abroad.
When it comes to an issue of the person’s consent to intended or actual exploitation, the Slovak
authorities have indicated irrelevancy as soon as the person is acknowledged a victim of THB.
This is born out by the text of Article 179(1) of the Criminal Code. The status of a victim of THB under
the above-mentioned Regulation is given to any person who accepts to be included in the Programme

15

O’Neill, M. (2011). The EU legal framework on Trafficking in Human Beings: Where to from here – the
UK Perspective, Journal of Contemporary European Research, Vol. 7, Issue 4, pp. 452-467.
16
On 25 June 2013, the National Council of the Slovak Republic approved the law (Act No. 204/2013
Coll.) changing and supplementing Act No. 300/2005 Coll., the Criminal Code.
17
Art. 179 create the criminal offence of THB and Art. 180 and 181 create the criminal offence of
trafficking in children. Art. 179 forbids and punishes THB for the purposes of prostitution or other forms
of sexual exploitation including pornography.
18
Rantsev v Cyprus and Russia, no. 25965/04, par. 282, ECHR 2010; For specific further reading on the
Rantsev case, see for instance Jean Allain, “Rantsev v Cyprus and Russia: The European Court of
Human Rights and Trafficking as Slavery,” Human Rights Law Review,Vol. 10, No. 3, 2010, 546-557.
19
Regulation No. 47 of the Minister of the Interior (30 June 2008) on Ensuring the Support and
Protection of Victims of Trafficking in Human Beings, as amended by Regulation No. 170/2010.
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of Support and Protection of Victims of Trafficking in Human Beings, implemented by the Ministry of the
20
Interior in co-operation with NGOs on the basis of specific contracts.
As regards trafficking in children, children are more vulnerable than adults and therefore at
21
greater risk of becoming victims of THB. The amendment of the Criminal Code changes definition of
a child as a result of the requirements of the Convention for the Protection of Children against Sexual
Exploitation and Sexual Abuse and the commitments of the Slovak Republic arising from Art. 2a)
22
Directive 2011/93/EÚ. Child therefore means only a person less than 18 years of age. Unlike the
previous legislation, acquiring adulthood by marriage before the age of 18 years does not result in loss
23
of the criminal law protection which continues to consider him/her as a child.
Given that a child is considered any human of less than 18 years of age, when it comes to
penalisation, the Slovak Criminal Code for some reason equalises its position to the position of
24
any other person – victim of THB. In accordance with the Charter of Fundamental Rights of the EU
25
and the 1989 UN Convention on the Rights of the Child , the child’s best interests and respect for its
26
rights must be a primary consideration.
Introducing the requirements for more efficient prosecution and adjudication of the THB, the
Directive reflects the growing concern among MS regarding the development of the THB phenomenon.
For this reason the Directive uses basis levels 3 and 4 of the Council conclusions of April 2002 on the
approach to apply approximation of penalties. When the offence is committed in certain
(considerably heavier) circumstances, for example against particularly vulnerable person (child), the
27
penalty should be more severe – advisable up to 10 years of imprisonment.“ Other factors taken in
to consideration such as grievous bodily harm, torture or death should also be reflected in a more
severe penalty.
The Slovak Criminal Code indicates liability to a term of minimum 4 years and maximum life
imprisonment, while the latter one would be imposed when the offence lead to large scale benefit for
offender or another person through its commission or/and it caused grievous bodily harm or death to
28
several persons through its commission. These penalties seem to be sufficiently stringent and are
commensurate with those prescribed for other serious crimes, such as rape. To add, the
definition of particularly vulnerable person that would include inter alia age, gender, health, disability,
disorder as well as persons who have been subjected to torture, rape or other forms of sexual and
29
gender based violence could serve a role of a penalty indicator.
In addition to Art. 179(2) of the Slovak Criminal Code, trafficking in children are governed also by
the provision of Art. 181 and seemly conflicting Art. 181. More specifically, Art. 180 defines “placing a
child into someone else custody for the purpose of adoption in breach of legal regulation” as one of the
20

Greta Report 2013: Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on
Action against Trafficking in Human Beings by the Slovak Republic; GRETA(2011)9.
21
Art. 8 of Directive 2011/36/EU.
22
Head 5 of the Slovak Criminal Code.
23
In accordance with the Art. 1 of the Convention in Slovak republic a child means every human being
below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.
Podľa článku l Dohovoru o právach dieťaťa sa pre jeho účely dieťaťom rozumie každá ľudská bytosť
mladšia ako osemnásť rokov, pokiaľ podľa právneho poriadku, ktorý sa na dieťa vzťahuje, nie je
plnoletosť dosiahnutá skôr. Nadobudnutie plnoletosti v právnom poriadku Slovenskej republiky upravuje
Občiansky zákonník (zákon č. 40/l964 Zb. v znení neskorších predpisov). Podľa §-u 8 odsek 2
Občianskeho zákonníka sa "plnoletosť nadobúda dovŕšením osemnásteho roku. Pred dosiahnutím tohto
veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva. Takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani
zánikom manželstva ani vyhlásením manželstva za neplatné."
24
Par. 179/2 of the Slovak Criminal Code.
25
The Convention of the Rights of the Child adopted in New York on 20 November 1989. This
Convention came into effect in the Slovak Republic on 6 February 1991.
26
Directive 2011/36/EU.
27
Art. 4.2 of Directive 2011/36/EU.
28
Par. 179 of the Slovak Criminal Code.
29
In general, the level of penalties seems to be built upon "the cause and effect criteria", considering
primarily the way and with what result the crime was committed. It does not clearly recognise the gender
specific phenomenon of trafficking and that women and men are often trafficked for different purposes.
The push and pull factors may be different depending on the sectors concerned, such as trafficking in
human beings into the sex industry or for labour exploitation.
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forms of THB. Drawing attention to the Palermo Protocol the definition of THB does not refer to illegal
adoption of children as such. Nevertheless, where an illegal adoption amounts to a practice similar to
slavery as defined in Art. 1(d) of the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave
Trade, and Institutions and Practices similar to Slavery, it is also new considered as a THB exercise.
Bearing in mind the definition of THB in the new Directive is therefore right to say that the single Art.
180 of the Slovak Criminal Code don’t clearly communicate illegal adoption as THB practice as it
doesn’t fulfil the constitutive elements of THB. Acknowledging this fact, the Criminal Code “has lost”
the Art.180 dedicated to the trafficking in children and obtained instead the same one dealing with
"Placement of child into someone else custody" Legislative uncertainty of the latter mentioned escapes
when the next coming article is taken in a symbiotic manner.
The following Article 181(1) of the Criminal Code seems to create certain confusion in terms of
penalties imposed on traffickers of child victims. It states that anyone who, in return of a reward,
places a child under the control of another person for the purpose of its use for child labour or for other
purpose shall be sentenced to 4 to 10 years of imprisonment. According to the Slovak authorities, this
provision stems from the International Convention on the Rights of the Child and concerns only parents
30
or legal guardian of a child, thus having a narrower scope than 179(2) of the Criminal Code.
Targeting the most converging features of the new Directive and those applicable on the Slovak
31
side, new provisions on non-prosecution or non-application of penalties to the victims for their
involvement in criminal activities which they have been compelled to commit as a direct consequence of
32
their trafficking appears to suit a short discussion. It is in general rather complicated to achieve such a
harmonized implementation of the Directive in this particular connection as it is up to MS and their legal
systems to ensure that their respective authorities are entitled not to prosecute or impose penalties.
Lacking uniformity, it may rather continue to allow the prosecution of THB victims in some MS,
as well as the denial of their rights “to avoid further victimization and to encourage them to act as
witnesses in criminal proceedings against the perpetrators.” To add, police practice of today proves
frequent regional difficulties in seeing and treating suspects of petty crime as victims of trafficking;
33
forced labour in particular.
The Criminal Code amendment has brought also a non-punishment and non-prosecution clause.
It provides for the possibility of not prosecuting or imposing penalties on victims for their
involvement in unlawful activities to the extent they have been compelled to become so
34
involved. The purpose of such adjustments is to remove the risk of the victims’ criminalization for the
offences committed as a direct result of having been a victim of THB. At the same time it should
encourage victims to notify the offenses.
35
The Art. 6 of the Directive sets out the sanctions to be imposed on legal persons by MS in
case of their involvement in THB criminal exercises. These sanctions include criminal or non-criminal
fines and may include other sanctions e.g. exclusion from entitlement to public benefits or aid;
temporary or permanent disqualification from the practice of commercial activities; etc. Liability of a
legal person involved in cases do not exclude criminal proceedings against natural persons who are
36
perpetrators, inciters or accessories in the THB offences.
Transposing the above mentioned rule into the Slovak legal environment, the Criminal Code has
introduced “disqualification from practice”, according to which “the court may impose a life
disqualification from the practise when condemns the offender for the offense of trafficking under
37
Art.179 - “if the child (as victim) was involved . On the contrary to the Directive, the only liability of
30

Greta Report 2013: Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on
Action against Trafficking in Human Beings by the Slovak Republic; GRETA(2011)9.
31
Acknowledged previously as criminals in the context of minor crime activities, even if there element of
THB occurred;
32
Art. 8 of Directive 2011/36/EU.
33
OHCHR, UNHCR, UNICEF, UNODC, UN Women and ILO (2011). Human Trafficking: Joint UN
Commentary on the EU Directive – A Human Rights-Based Approach.
34
Par. 40 of the Slovak Criminal Code.
35
For the purpose of this Directive, ‘legal person’ shall mean any entity having legal personality under
the applicable law, except for States or public bodies in the exercise of State authority and for public
international organisations.
36
Art. 5/3 of Directive 2011/36/EU.
37
Par. 61/3 of the Slovak Criminal Code; applicable also with the crime of rape under Par. 199, the
offense of sexual violence under Par. 200, the offense of sexual abuse under Par. 201 to 202, the
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natural persons – perpetrators of THB crime seems to be taken into account in the Slovak
scenario.
As indicated, the main purpose of this part is to minimize the risk of recidivism of offenders
who have committed an offense against human - child dignity. The aim of such measures in
general would be then temporary or permanent prevention of professional activities involving direct and
regular contact with children.
In the case of juvenile offenders amendment adjusted the length of disqualifications from the
38
practice in the range of seven to fifteen years.
To add, the Slovak court cannot conditionally waive enforcement of the remaining sentence of
disqualification from the practise, if the disqualification was imposed pursuant to qualification of THB
39
crime commitment.
40
Finally, the provision governing limitation of criminal prosecution has been transposed into the
amended Criminal Code with the aim to ensure that the limitation period for prosecution of the
offense of THB expired long enough then the victim of these crimes has reached the age of
majority. Prosecution is barred so earlier than three years after the crime victim reaches 18 years of
age. To improve legal protection of children – victims of THB crime, the limitation of the prosecution will
expire in three years’ time after reaching the 18 years of age the earliest.
Worth mentioning by the end that the necessity to introduce crimes for acts concerning
travelling and identification documents committed due to THB was reviewed with the conclusion that
- supplementing the valid wording of the Criminal Code is not necessary as the proceedings in
question can also be prosecuted under the valid situation by means of the provision on a party to
41
an offence - participants or on preparing and attempting for crimes pursuant to Sec. 13, 14 of Criminal
Code to THB crime.
3

CONCLUSION
The indicated aim of this exercise has related to the question whether (and if so, how) the new
Directive 2011/36/EU and the recently amended Slovak Criminal Code are “approaching” one another
with regard to currently valid anti – trafficking measures.
The process of the transposition of the Directive into the Slovak Criminal Code indicates
consideration that European legal systems are in many respects developing along common lines and
achieving greater uniformity (approaching one another) due to globalisation forces, etc. In Europe,
this is connected to the process of “Europeanization” through the harmonisation of national law(s) in the
EU framework, which is alleged to create greater convergence of national legal systems – the process
42
not seen only as possible (almost obvious also in the field of criminal law ) but welcome.
This view, in emphasising convergence through harmonisation, is quite often connected to the
notion of law as something that can be engineered and the assumption that, at least to some degree,
law can be developed irrespectively to societal pressure – being “borrowed or transplanted” from other
43
legal systems.
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PROBLEMATIC ASPECTS OF ADMINISTRATIVE PUNISHMENT
IN THE SLOVAK REPUBLIC
Jana Elzerová
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
Abstract: The article is focused on the analysis of the scope of judicial review of administrative
authorities' in the matters of administrative punishment refer to recent case law of the Supreme Court
of the Slovak Republic. The subject of the article is the issue of the imposition of sanction, the
application of which is necessary for the proper authorities to take into account of individual principles,
namely the preventive, repressive and educational principles, as well as the various principles
enunciated in the judgements of the Supreme Court of the Slovak republic. The author approached the
institute of financial position of perpetrator of administrative offence and pointed to its application. In
conclusion the author formulates their own proposals de lege ferenda.
Key words: administrative discretion, administrative punishment, offence, administrative delict,
judgement, Supreme Court of the Slovak republic, principle of legality.
1

INTRODUCTION
Administrative punishment is one of the instruments of the state measures applicable to persons
who have committed administrative delicts. An administrative punishment is a punishment, which is
imposed by an administrative authority, not by a court.
One of the types of administrative delicts are offences. Offence can be defined as a violation of a
rule stipulated by legal regulation. Offence is a culpable conduct that violates or threatens the public
interest and is as an offence expressly designated by offence act (the Act No. 372/1990 on Offences). A
legal definition of a term “administrative delict“ has not been interpreted.
The partial codification, substantive as well as procedural regulations, exists only in case of
offences. The offences are regulated by the Act No. 372/1990 on Offences, as amended. From the
procedural point of view, it is supported by the Act No. 71/1967 on Administrative Procedure
(“Administrative Code”).
The other administrative delicts than offences are regulated under the provisions of more than
two hundred legal regulations. The administrative authorities make decisions related to them mostly in
comply with the provisions of Administrative Code, with possible differences expressed under special
regulations.
The legal regulations of other administrative delicts are disunited and fragmented.
The main goal of the legal consequences of administrative punishment are to apply an official
regulatory system aiming at the reduction of improper forms of behaviour within the society. The basic
functions of administrative sanctions, are to protect the public interest and the values of the society. It is
also necessary to underline that punishments have different effects. For example, the effect of
retribution, deterrence and rehabilitation (correction) of the perpetrator. The process of imposing
sanctions is governed by a set of rules stipulated by legal order, but the judgements of the courts of
Slovak republic also play an important role.
2

IMPOSITION OF SANCTION WITH FOCUS ON REPRESSIVE AND PRE-CAUTIONARY
SIGNIFICANCE
The administrative authority, in process of imposition of sanction, has to deal with all the criteria
that may have an impact on their imposition. The sanction is therefore an instrument that should be
applied in the case when other resources are not sufficient to remedy the broken or damaged rights.
Guarantee of the proper and fair imposition of sanctions for an administrative offence lies in the
observance of the fundamental principles of punishment. These principles include legality,
individualization and the adequacy of the imposed sanctions.
From the perspective of application of the principle of legality, may be stated that it consists of
more different views. The principle of legality requires not only the legal determination of the type and
the term of a sanction, but also sufficiently precise establishment of criteria for determining the area of
sanctions, considering specific circumstances of a case. As far as the law does not contain an adequate
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and precise definition of these criteria, it gives to an administrative authority more possibilities for
administrative discretion.
On the one hand, the institute of administrative discretion makes available to take account the
specific circumstances of the case. On the other hand it is also the duty of the administrative authority to
take into account every factor which may affect the imposition of sanctions, and all of these facts must
be included in a reasoning of the decision.
The Supreme Court of the Slovak Republic in the course of decision-making process concerning
some judgements e.g. of the Supreme Court of the Slovak Republic 5Sžo/204/2010, judgement of the
Supreme Court of the Slovak Republic 3SžoKS/64/2006, judgement ZSP 69/2008, ZSP 58/2009 dealt
with the issue of the proper reasoning of the amount of the imposed penalty. On the grounds of these
decisions, may be concluded, that administrative authorities in decisions, which content is the imposition
of sanctions, give insufficient grounds of the amount of a fine imposed. A lack of reasoning of amount of
imposed sanction creates the reason to cancel decision of an administrative authority by the court
because of non-reviewability of the outcome, which may affect the legality of the decision.
Judicial decisions regarding the pertinent issues delivered by the Slovak courts, for example the
decision of the Supreme Court of the Slovak Republic 2Sžp/16/2011, in which stated, that in matters of
administrative punishment, the court considers whether reasoning of a sanction imposed at a certain
rate by administrative authority was made properly. In the cases where is by law allowed a certain
statutory scope of sanction, the court considers, if in the reasoning of a decision made by administrative
authority was taken into account all circumstances of a delict connected with act, a perpetrator and its
consequence. In the case where the law allows to impose a sanction in a certain statutory, the
imposition of a sanction in the certain the rate, is the matter of administrative discretion of administrative
authority which, however, cannot be interpreted, so that the amount of the sanction may be imposed
arbitrarily.
In decision of the Slovak Supreme Court No. 2Sžp/16/2011 was made the conclusion, that
administrative discretion is mode of thinking, in which should the administrative authority in process of
imposing a sanction in the certain amount for an administrative delict, take into account the point of view
of the severity of violation of legal regulation in relation to every unlawful conduct, its duration and
consequence. According the opinion of the Slovak Supreme Court, imposition of sanctions in certain
amount carries repressive and pre-cautionary significance.
"The proper functioning of justice in the sense of Article 6 para.1 of the Convention on Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter as "the Convention"), as well as art. 46 para.
1 of the Constitution of the Slovak Republic, the courts and public authorities are obliged to proper
reasoning of their decisions. Non-reviewable decisions cause unconstitutionality condition and they are
1
incompatible with the principle of a fair process."
This procedural right of prosecuted persons corresponds, under the Article 157 para.2 Civil
Procedure Code and in the sense of Article 47 para. 3 the Act No. 71/1967 Coll. on Administrative
Proceedings (hereinafter as “administrative procedure code”),
the obligation of the court and the
administrative authority not only to decide, but also to explain, which facts finds as proved and which
not. If they do not fulfil their obligation, their decision will be non-reviewable for lack of reason, this
means also a violation of art. 46 para. 1 of the Constitution of the Slovak Republic and art. 6 para. 1. of
the Convention.
Decision of the Slovak Supreme Court No. 2Sžp/16/2011 pointed out the decision of the first
instance and the second instance of the administrative authority. The reasoning of administrative
authorities decision, in relation to the part of the amount of imposed sanction, has been criticised for
their uncertainty and generality. To denote these statutory provisions, which creates the basis for
decision of administrative authority in relation to an amount of sanction, is insufficient.
From the reasoning of decision was not possible to determine how was threatened the public
interest ,the circumstances of a delict, severity of unlawful act, consequence of an administrative delict,
motives of perpetrator and the fact if the administrative authority took into account the expressed
commitment of perpetrator to make things correct/to eliminate the consequences of the delict.
The decision, which content is the imposition of penalty for administrative delict, reasoned only by
the fact based on the fault of perpetrator and when the imposition of penalty at a certain rate was
prescribed in a certain statutory scope of sanction, but without reasoning of all the other circumstances
connected with a delict, is by a court non-reviewable because of lack of reasons of the decision. In
accordance with the opinion of the District Court, in the decision of the first and also the second instance
1

Judgment of Supreme court of Slovak republic 2Sžp/16/2011 from the date 30. May 2012.
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administrative authority, there was missing the reasoning of free discretion of administrative authority. In
this context, in the free discretion there was missing mainly the fact, whether the amount of the penalty
do not have a liquidating character for the perpetrator of the delict. The imposition of sanction must
necessarily contain not only repressive element, but also precautionary element. Especially the
precautionary element loose effectiveness after elapsing an inappropriate period from the date of
origination of infringement to the date of the imposition of sanction.
By the analysis of the provisions of the current legislation of each of the categories of
administrative delicts, may be stated, that in the acts, containing the criteria for the imposition of
sanctions, predominate the criteria with objective character
Mainly criteria as follows:
- the importance of legal regulation,
- the severity of violation of legal regulation,
- the extent of the consequences caused by unlawful act (in view of the extent of the damage)
- as well as the period of its duration.
Other frequent statutory provision for imposition of sanctions are:
- the circumstances and character of unlawful conduct,
- whether it is a repeated violation of legal regulation, this means recidivation,
- circumstance, if by unlawful act was violated more of obligations set by statute.
In the provisions of the current legislation we can also find criteria with the subjective character,
which are important for imposition of sanction at a certain tariff. These include:
- the reasons of the violation of legal regulation,
- the expressed commitment of perpetrator to mitigate or eliminate the harmful effects of the unlawful
conduct,
- and also the criterion of a manner of fault.
From the point of view of the amount of imposed penalty,a penalty imposed by an administrative
authority may be liquidating for sanctioned entity. The current Slovak legislation does not contain a
criterion, to take into account by administrative authority the property and financial situation of
perpetrator by imposition of penalty. However this criterion is missing in the Slovak legislation, should
administrative authorities to take this criterion in their decision-making process? The other question is,
whether we can the criterion of the financial situation of perpetrator subsume under the aspect “the
person of the perpetrator/offender”, which is one of the circumstances for which is the administrative
2
authority obliged to take into account ex offo for the determination of the type and rate of sanctions.
The answer how to deal with the problematic issues can be found in the judgements of the
Supreme Court of the Slovak Republic. From the contents of judgements may be stated, that the
penalties should be proportional, and the administrative authorities are obliged to take into account the
financial situation of the perpetrator of the administrative offence. The Slovak jurisdiction in several
decisions, warned before both extremes ( kurtosis of the minimal and kurtosis of the maximalist) in
determining the amount of the financial penalty. The judgement of Supreme court of Slovak republic
from 2. June 2011 (no. 8 Sžo 163/2010) indicates that in the process of determining an amount of the
penalty, it is necessary to differentiate and individualize every particular case and the imposed sanction
3
should be sensitive to the financial position of the perpetrator of the administrative delict.
Judgement of the Supreme Court of the Slovak Republic NS SR 8 Sžo 163/2010 says that, in
accordance with the principle of fair administrative punishment, it is required that the sanction was
imposed proportionality to the financial situation of offender, proportionality to the degree of threatened
4
interest, protected by law and to the approach of the offender to the offence.
At the same time, we have to underline that the importance of this criterion should not be
overestimated. However the administrative authorities should in their decision-making process take into
account the criterion of the perpetrator´s financial situation. To apply this criterion shall be one of
substantial significance for future enforceability of imposed sanction. On the other hand, for the
repressive element of sanction, it is required that the sanction should be sensitive in the financial
position of the perpetrator of the administrative delict.

2

The criteria „person of perpetrator“ is in art. 12 para. 1 the Act No. 372/1990 on Offences.
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TPrintWithHeader.ascx&MID=221&phContent=
~/EDL/ShowArticlePrint.ascx&ArticleId=37801
Judgment of Supreme court of Slovak republic no. 1Sžo/281/2009 from the date 8. February.
4
Judgement of Supreme court of Slovak republic no. 8 Sžo 163/2010 from the date 2. June 2011.
3
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3

CONCLUSION
Finally it may be stated, that the importance of the administrative sanctions regarding
interference with the rights and freedoms of subjects, does not correspond with a level and quality of
5
current legal regulation.
From the contents of the article follows that the decision-making process of the courts highlights
the common mistakes made by the authorities, in the reasoning of their decisions. These mistakes are
related to insufficient reasoning of an amount of the sanctions in the certain scope and in the lack of
identification of an unlawful act, which violates the principle of legality and such decision is non reviewable by a court.
When law sets a certain statutory scope of sanction, the administrative authority should take into
account in the reasoning of decision, the all circumstances connected with a unlawful conduct. The
problematic aspect is the aspect of financial situation of perpetrator. This criteria is missing in the Slovak
legal regulations. In my opinion, this criterion should not be overcharged, but also undervalued. Criterion
of the financial position of perpetrator is important and should be applied by the administrative
6
authorities . I agree with the opinion , that the importance of the criteria is based mainly for future
enforceability of imposed sanction.
The importance and substitutability of the statement in an administrative decision is strengthen by
the fact, that it is possible to find out from the statement of the administrative decision only, what
sanction was imposed and which legal regulation was violated.
The Offence Act contains a sufficiently clear definition of the statement in an administrative
decision.
The art. 77 of the Offence Act says: “the statement of the decision, in which was the subject
found guilty as a perpetrator of an offence, must also contain a description of an unlawful act, the place
and duration of the unlawful conduct, pronouncement of guiltiness, type and rate of sanctions, or the
discharge of the imposed of sanction (art. 11 para. 3) , on taking time to time of the prohibited activities (
art. 14 para. 2 ) imposition of a safeguard measure (art. 16) , the right to compensation ( art. 70 para. 2 )
and costs of the proceedings (art. 79 para. 1).
On the other hand, a lot of administrative offences, do not contain sufficiently clear definition of
the statement, in its administrative decision and we may state, that this fact complicates the decisionmaking process of the administrative authorities. This fact is also pointed out the judgment of the
Supreme Court of the Slovak republic 8 Sžo 28/2007. To solve this problem could be possible by the
creation of a single regulation , which should regulate a general substantive institutes for the all
categories of administrative offences relating to the specifics of administrative punishment.
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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PRIVATE ENFORCEMENT DOCTRINE IN THE AREA OF POLISH
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Abstract: The private enforcement doctrine was in the center of European debate on application of
competition law in the course of last decade. Since the Courage judgment, the Court of Justice of the
European Union (“CJEU”; “Court”) was trying to strengthen the individuals’ protection against
anticompetitive behaviors and increase their access to justice. By granting a right to compensation to the
victims of antitrust law infringements, the Court has undertaken attempt to modernize the national
systems of competition law enforcement. In doing so, the CJEU argued in favor of development of
mechanisms intended to give individuals real and effective instruments in the fight for their rights. And
while such approach has led to the gradual reform of national solutions in the area of antitrust, the
question is: “did it allow to create effective system of competition law enforcement within the EU”?
Taking the aforementioned into consideration, the following article will try to determine the role of the
Court’s case law in development of private enforcement doctrine in Europe. Moreover, by the analysis of
recent changes introduced within the area of completion law enforcement, the article will aim to establish
how the interpretation of the European law by the Court may lead to increase in the protection of
individuals against anticompetitive behaviors, and affect the national practice of antitrust law
enforcement. Finally, the article will try to answer if the CJEU still has a role to play in the European
debate on private enforcement, and what may be its influence on further development of private
enforcement doctrine in Europe.
Key words: competition law, private enforcement, actions for damages, CJEU case law.
1

INTRODUCTION
Traditionally it was assumed that laws designed to produce public benefit shall be enforced by
public authorities, while laws intended to regulate relationships between private actors shall be enforced
1
by individuals. This differentiation was introduced by the philosophers, such as Thomas Hobbes, JeanJacques Rousseau or Max Webber. They were claiming that in the state of nature individuals relied
2
exclusively on private enforcement. However, after the development of a society and introduction of
public authorities, individuals decided to transfer the power of enforcement to the more efficient
3
bureaucratic structures.
This traditional distinction can hardly be defended in today’s legal systems. Nowadays, the
boundaries between public and private enforcement are diminishing. In order to create effective system
of law enforcement, legislators often agree on the solution composed of both public and private
methods. Furthermore, rights of citizens participating in public life are expanding and the increasing
number of laws are becoming subject to private enforcement. It allows for better access to justice, higher
level of deterrence and finally greater detection of law infringements. That is because, the enforcement
is no longer a prerogative of the state, but special powers are also granted to individuals, being often
personally interested in detection and prosecution of law violations.
The aforementioned evolution in the approach to the enforcement of law is particularly visible in
the area of competition law. As the American example of antitrust law shows, the modern system of its
enforcement is no longer limited to the protection of market against anticompetitive behaviors, but aims
1
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4

also to create consumers’ welfare . As a result, the mechanisms of competition law enforcement have to
take into account not only the needs of competition authorities, but also the expectations of individuals
being at the end of economical chain. Therefore, the modern system of antitrust law enforcement is
supposed to become a combined public-private construction, ensuring on the hand high level of
deterrence against anticompetitive behaviors, and on the other, appropriate compensation to the
eventual victims of antitrust law infringements.
Referring the above remarks to the European model of competition law enforcement it shall be
stated, that despite the common acceptance of private method among legal scholars, practitioners and
5
public authorities , its practical significance within the European Union is still far from satisfactory. First, it
results from the low number of private actions initiated by individuals before the national courts.
Secondly, it is caused by inefficiency of private enforcement mechanisms proposed by national
legislators and the European Commission. Finally, it is a consequence of a prolonged European debate
on private enforcement, which despite recognition of its importance, still did not lead to establishment of
the common European approach to private actions. Nevertheless, while the political and legal discussion
on private enforcement still fails to respond its current limitations, the one factor, which importantly
contributes to development of private actions within the European competition law, is the Court’s case
law. Thanks to judgments rendered within the last decade, the Court did not only allow for opening of the
European discussion on private enforcement, but what is particularly important, created strong basis for
its future development. Moreover, through its interpretation of the EU law, the Court managed to
establish common standards of private enforcement, being guidelines for the European and national
legislators dealing with the specific mechanisms of private actions.
Taking the aforementioned into consideration, the following article concentrates on the position of
the CJEU within the European debate on private enforcement of antitrust law. By reference to its
judgments, it tries to ascertain how the Court’s case law has shaped the European model of private
actions for damages. Finally, the article aims to answer what may be the role of the Court in
development of the effective system of competition law enforcement within the EU.
2

CJEU CASE LAW AND PRIVATE ENFORCEMENT
For lawyers, judges and legal practitioners specializing in the European law, the case law of
CJEU constitutes an important point of reference. Despite that the Court’s judgments are rendered in
individual cases and shall be limited only to the particular disputes, they often affect a whole construction
of the EU law. First, they allow for better understanding of particular provisions of the Treaties and
secondary legislation. Secondly, by providing solutions to the specific problems of EU law they
contribute to its development. Finally, by undertaking new and unresolved issues concerning application
of the European law they often become a starting point for policies proposed by the European
institutions and national legislators.
The above-described role of CJEU’s case law finds its confirmation in the area of private
enforcement. The analysis of the Court’s judgments rendered in the course of last decade confirms that
the shape of current European policy in the area of antitrust law strongly depends on the active role of
the Court in formulating and developing the doctrine of private enforcement. As the following examples
will show, thanks to its case law the Court became not only an initiator of private enforcement doctrine in
Europe but also one of the main actors in determining its current character.
Court’s case law as a starting point for private enforcement in the area of European antitrust law
When we refer to the Treaty on the functioning of the European Union (“Treaty”) and secondary
legislation, we find out that there are no direct bases for private actions in case competition law
violations. Neither art. 101, nor art. 102 of the Treaty, do not provide for the possibility to claim for
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damages as a result of anticompetitive behavior. Nevertheless, as it is commonly accepted, the
6
aforementioned right may be derived directly from the Court’s case law.
The first judgment, having particular meaning for development of private enforcement doctrine in
the area of European antitrust law, was rendered by the Court in September 2001 in Courage Ltd. v.
7
Bernard Crehan case . In the examined case, a violation of art. 101 of the Treaty was invoked between
two parties to a contract - Mr Crehan, holding a pub tenancy, and Courage Ltd., the brewery supplying
him with beer. In the opinion of Mr Crehan, the tenancy agreement was violating art. 101 of the Treaty,
since it was obliging him to buy his beer exclusively from Courage and created grounds for imposing
excessive prices on the products supplied by the brewery. The English court faced with the
aforementioned problem, decided to ask a following question to the CJEU: “Is Article 81 EC (aut.: art.
101 of the Treaty) to be interpreted as meaning that a party to a prohibited tied house agreement may
rely upon that article to seek relief from the courts from the other contracting party?”
While examining the case, the Court came to two important conclusions, which created grounds
for development of private enforcement doctrine in the area of EU antirust law. First, the Court held that
any individual may rely on the breach of art. 101 of the Treaty in order to claim for damages before the
8
national court . Secondly, in the opinion of the Court, the fact that claimant is a party to the contract
9
violating antitrust law shall not deprive its right to claim for compensation .
In order to justify the aforementioned statements, the Court referred to the principle of efficiency
and claimed that: “the full effectiveness of Article 85 of the Treaty and, in particular, the practical effect of
the prohibition laid down in Article 85(1) would be put at risk if it were not open to any individual to claim
10
damages for loss caused to him by a contract or by conduct liable to restrict or distort competition.“
Because, as it held: “the existence of such right strengthens the working of the Community competition
rules and discourages agreements or practices, which are frequently covert, which are liable to restrict or
distort competition. From that point of view, actions for damages before the national courts can make a
11
significant contribution to the maintenance of effective competition in the Community.”
The position of the Court expressed in Courage judgment directly indicated, that introduction of
private actions for damages in the area of competition law is the element necessary for the effective
implementation of antitrust law provisions. A lack of such instrument would deprive individuals of the
possibility to protect their rights granted by the Treaty, and as a result, would lead to the improper
execution of the consumer welfare principle. Therefore, thanks to the case law of the Court, private
actions for damages became one of the constitutive elements of antitrust law enforcement, and a factor
12
required for the full achievement of its ultimative objective, i.e. effecitve competition .
Court’s case law as an impulse for changes
Despite the great importance of Courage judgment for the establishment of private enforcement
doctrine in the area of competition law, the following years have showed that it was just a beginning of
the discussion on antitrust damages actions. The new goal of the European Commission, national
legislators and courts applying EU law, was to respond how and by which means individuals may
enforce their rights in case of competition law infringements. In other words, how the concept of private
enforcement may be effectively applied in practice. Because, as the former European Commissioner
Neelie Kroes has stated, it was not enough to claim that individuals injured by competition law
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infringement would have a right to claim for damages, but it was necessary to provide them with the
13
effective mechanism allowing to enforce their rights in court.
And here once again the Court’s case law came with an answer. By its judgment in joined cases
14
C-295/04 to C-298/04 (so-called Manfredi judgment), the Court addressed several problems of
damages claims and gave an impulse for changes in the area of antitrust law.
The judgment in Manfredi case was a result of a preliminary question asked by the Italian court,
wondering if in a particular dispute, concerning violation of competition law by insurance companies
fixing the prices of their offers, individual injured by such practice may rely on Treaty provisions in order
to claim for compensation. What is particularly important about Manfredi case, is that apart from
confirming its standpoint from Courage judgment, the Court gave indications on procedural issues, being
crucial for application of private enforcement by national courts. Moreover, the Court undertook an
attempt to define several legal notions, such as “limitation period” or “scope of damages”, having
particular importance for the efficiency of private actions. For these reasons, many authors claimed that
Manfredi judgment has showed that the role of the Court was no longer limited to creating grounds for
discussion on private enforcement, but went much further, and the Court became an active actor in
15
determining the shape of private enforcement policy in Europe.
First, the Court in Manfredi judgment confirmed that antitrust damages actions shall be governed
16
by the national procedural rules . Nevertheless, as it also underlined: “national rules governing such
actions shall not be less favorable than those governing actions for damages based on an infringement
of national competition rules and that those national provisions shall not render practically impossible or
excessively difficult the exercise of the right to seek compensation for the harm caused by an agreement
17
or practice prohibited under Article 81 EC.” In the opinion of the Court, the principles of equivalence
and effectiveness were supposed to constitute guidance for national courts dealing with private actions
for damages, and a solution guaranteeing efficiency of claims based on provisions of the Treaty.
Secondly, the Court referred to the particular issue of private enforcement, i.e. “limitation period”,
and once again confirmed its active role in formulating specific elements of discussed mechanism. As
the Court stated: “A national rule, under which the limitation period begins to run from the day on which
the agreement or concerted practice was adopted, could make it practically impossible to exercise the
right to seek compensation for the harm caused by that prohibited agreement or practice […] In such a
situation, where there are continuous or repeated infringements, it is possible that the limitation period
expires even before the infringement is brought to an end, in which case it would be impossible for any
18
individual who has suffered harm after the expiry of the limitation period to bring an action.” Such
approach of the Court to the issue of “limitation period”, in the opinion of some authors, aimed to prolong
19
the time in which individuals were able to bring their claims for damages. Moreover, the Court intended
to establish common approach to limitation period at the EU level, which once applied by national courts,
would guarantee the same level of protection of European citizens claiming for damages. Therefore, the
protection of individuals injured by competition law violations and the efficiency of private actions were
supposed to be increased. Obviously, the Court did not try to interfere with the rule of procedural
autonomy of Member States and stated that: “it is for the domestic legal system of each Member State to
prescribe the limitation period for seeking compensation for harm caused by an agreement or practice
13
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20

prohibited under Article 81 EC.” However, the aforementioned autonomy was supposed to be limited
by the principles of equivalence and effectiveness of application of the European law.
Finally, in Manfredi judgment the Court referred to the issue of scope of damages, which had
particular importance for individuals claiming for compensation. The reason was that, individuals’
decision on filing a claim was often determined by the amount of possible damages that could have
been awarded by the court. While dealing with this problem, the Court held that: “…it follows from the
principle of effectiveness and the right of any individual to seek compensation for loss caused by a
contract or by conduct liable to restrict or distort competition that injured persons must be able to seek
compensation not only for actual loss (damnum emergens) but also for loss of profit (lucrum cessans)
21
plus interest.” Because, as the Court held: “Total exclusion of loss of profit as a head of damage for
which compensation may be awarded cannot be accepted in the case of a breach of Community law
since, especially in the context of economic or commercial litigation, such a total exclusion of loss of
22
profit would be such as to make reparation of damage practically impossible.” As a result, the Court
argued in favor of the widest possible scope of damages, which in its opinion, would guarantee the best
possible protection of individuals against anticompetitive behaviors and ensure full efficiency of
competition law provisions.
The Manfredi judgment showed important evolution in the CJEU’s case law on private
enforcement. While Courage ruling was limited only to confirmation of a right of individuals to claim for
damages, the Manfredi judgment addressed important number of procedural issues. Without limiting the
procedural autonomy of Member States, the Court provided important guidelines to national courts
dealing with antitrust damages claims. The goal was to introduce common standards in the area of
private enforcement and establish equal level of protection of EU citizens against competition law
infringements. Finally, it shall be stressed that Manfredi judgment gave a strong impulse for changes in
the area of private enforcement, which could have been observed in the solutions proposed by the
European Commission and national legislator in the following years.
Referring to the European example, we can point out on the documents published by the
23
24
Commission in the years 2005-2008, i.e. Green and White Paper on Damages actions for breach of
European antitrust rules. Despite their non-binding character, they aimed to constitute an effective
response to the Court’s case law and a way to adapt national practice of competition law enforcement to
the new legal phenomenon established by the Court. Without detailed analysis of its provisions, it is
enough to say that both Green and White Paper contained broad reference to the Court’s judgments in
order to justify their legal bases. As its examples, we can evoke following points:
“This right of victims to compensation is guaranteed by Community law, as the European Court of
25
Justice recalled in 2001 and 2006;”
“The Commission recalls the Court’s emphasis on the compensatory principle and its premise that
damages should be available to any injured person who can show a sufficient causal link with the
26
infringement;”
“The Commission welcomes the confirmation by the Court of Justice of the types of harm for which
victims of antitrust infringements should be able to obtain compensation. […] The entitlement to full
compensation therefore extends not only to the actual loss due to an anti-competitive price
increase, but also to the loss of profit as a result of any reduction in sales and encompasses a right
27
to interest.”
The aforementioned influence of the Court’s case law on the documents proposed by the
European institutions may be also observed in the current proposal of the directive on private actions for
28
damages caused by competition law violations . As its analysis shows, the general construction, as well
20
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as the main principles of the proposed directive, are strongly based on the concept developed in the
Court’s case law. Referring to its Preamble we can read that: “this Directive reaffirms the acquis
communautaire on the Union right to compensation for harm caused by infringements of Union
competition law, particularly regarding standing and the definition of damage, as it has been stated in the
case-law of the Court of Justice of the European Union, and does not pre-empt any further development
29
thereof.” It confirms, that the Court’s case law does not only give basis for the establishment of private
enforcement doctrine in Europe, but also, may be important factor in its further development.
Moving now to the national example, it may be also stated that changes recently introduced in the
area of Polish of competition law, constitute response to the Court’s case law and Commission’s policy
on private enforcement. First, it is manifested by the evolution of standpoint of the national competition
authority, more and more often underlying the importance of private actions in the enforcement of
30
antitrust law. Secondly, it is confirmed by development of national case law, creating grounds for more
31
effective application of competition law provisions by individuals . Finally, it may be observed in different
32
steps undertaken by the Polish legislator, such as introduction of group litigation mechanism in 2009,
aiming to establish effective methods of competition law enforcement by private parties.
Court’s case law as a response to current problems of private enforcement
Apart of creating grounds for development of private enforcement doctrine within the EU, and
giving impulse for changes in the national and European legal order, the CJEU’s case law plays also
significant role in addressing current problems of antitrust damages actions. Thanks to the analysis of
Treaty provisions and secondary legislation, as well as by providing solutions in the specific cases, the
Court’s case law allows to overcome current limitations of private enforcement doctrine. As its most
33
34
recent examples show, i.e. judgments of the Court in Pfleiderer and Donau Chemie cases, the
CJEU’s case law may be crucial in the actual debate on private actions for damages.
The Court’s judgments in Pfleiderer and Donau Chemie cases were rendered respectively in
2011 and 2013. They tackled two issues having particular importance for the efficiency of private actions
for damages, i.e. relationship between public and private enforcement and access by private claimants
to leniency materials. The first judgment was a result of a preliminary question referred to the CJEU by a
Court in Bonn. German court, faced with the problem of access by private party to leniency materials,
decided to ask a following question to CJEU: “Are the provisions of Community competition law […] to
be interpreted as meaning that parties adversely affected by a cartel may not, for the purpose of bringing
civil law claims, be given access to leniency applications or to information and documents voluntarily
submitted in that connection by applicants for leniency which the national competition authority of a
35
Member State has received, pursuant to a national leniency program?”
While giving its answer to the aforementioned question, the Court firstly underlined, that neither
36
the Treaty provisions, nor Regulation 1/2003 , contained common rules on the right of access to
37
leniency documents . It pointed out the existence of the EC’s notices on leniency, which however, did
38
not have binding effect on Member States, and in consequence, could not been relied upon . Secondly,
29
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39

the CJEU accepted that leniency programs were useful tool in the fight against cartels . Nevertheless,
as it also noticed, they were not the only source that contributed to the maintenance of an effective
competition. As it underlined, the private actions for damages can also play a significant role in this
40
matter . In consequence, despite accepting that the effectiveness of national leniency programs could
41
be jeopardized if the leniency documents were to be disclosed , the CJEU concluded that: “the
provisions of European Union law on cartels […] must be interpreted as not precluding a person who
has been adversely affected by an infringement of European Union competition law and is seeking to
obtain damages from being granted access to documents relating to a leniency procedure involving the
42
perpetrator of that infringement.”
The Pfleiderer ruling did not only answer to the dilemma of German Court, but what is most
important, addressed several problems of private enforcement doctrine in Europe. The main limitation of
damages actions, i.e. restrained access to evidence, was supposed to be eliminated. Moreover, the
asymmetry in the position of individuals claiming for compensation, and enterprises, violating EU
competition law, was diminished. Finally, the importance of private actions for the enforcement of
competition law was strengthened. That is because, despite accepting their subsidiary role, the Court
agreed that damages claims significantly contribute to the enforcement of antitrust law and may justify,
in certain cases, limitations to public method. As the Court stated: “The effectiveness of those
programmes [aut.: leniency programmes] could, however, be compromised if documents relating to a
leniency procedure were disclosed to persons wishing to bring an action for damages [...] Nevertheless,
it is settled case-law that any individual has the right to claim damages for loss caused to him by conduct
which is liable to restrict or distort competition. The existence of such a right strengthens the working of
the Community competition rules and discourages agreements or practices, frequently covert, which are
liable to restrict or distort competition. From that point of view, actions for damages before national
courts can make a significant contribution to the maintenance of effective competition in the European
43
Union.“
The Pfleiderer doctrine was further developed in Donau Chemie case, in which the Court
confirmed its particular support to the idea of private enforcement. In the case referred by an Austrian
Court, the CJEU was supposed to answer, if the provision of national law, which makes the grant of
access to leniency materials subject to the consent of undertaking which has provided these documents,
44
does not stay in contradiction to the EU law and Pfleiderer doctrine.
While answering this question, the Court primarily confirmed its standpoint from Pfleiderer case,
and held that individuals claiming for damages may be granted an access to leniency materials in order
45
to prove the violation of competition law. Moreover, the Court held that while deciding on disclosure of
leniency materials, the national court shall have a right to weigh-up the interests justifying disclosure of
documents and the need of protection of information provided by the undertaking. In the opinion of the
Court, the existence of such right is required in order preserve a proper balance between public and
private enforcement of antitrust law and ensure effective application of competition law provisions. As it
held: “That weighing-up is necessary because, in competition law in particular, any rule that is rigid,
either by providing for absolute refusal to grant access to the documents in question or for granting
access to those documents as matter of course, is liable to undermine the effective application of, inter
46
alia, Article 101 TFEU and the rights that provision confers on individuals.“ As a result, the Court
claimed that any rule of national law providing for an absolute refusal of access to leniency materials
would undermine the application of article 101 of the Treaty and hinder the rights conferred upon
individuals in the Treaty. In the opinion of the Court, full effectiveness of competition law private
enforcement would not be achieved if the national court would be deprived of the possibility on deciding
47
on access to leniency materials.
The judgments of the Court in Pfleiderer and Donau Chemie case illustrate that while addressing
particular problems of private enforcement, the CJEU may significantly affect not only specific elements
39
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of antirust damages claims, but also the whole construction of competition law enforcement system. By
defining the principles on access to leniency materials and determining the relationship between public
and private methods of enforcement, the Court goes beyond the limits of individual cases and gives new
shape to the policy of competition law enforcement. Obviously, the Pfleiderer doctrine still requires
proper application by national courts dealing with individual cases, but the Court’s case law may be
regarded as the another step towards achievement of a main goal stipulated in Courage judgment, i.e.
ensuring full efficiency of Article 101 and 102 of the Treaty.
Court’s case law as a mean of convergence
Finally, it shall be stressed that the Court’s case law constitutes an important mean of
convergence between the national systems of competition law enforcement. Despite the fact that CJEU
always underlines that the application of antitrust law provisions lays on the national courts and
competition authorities, thanks to its case law it construes a framework for such an activity. On the one
hand, the Court establishes minimum standards and uniform rules for application of competition law
provisions, and on the other, it gives the basis for development of antitrust law enforcement policies. As
its examples we can evoke the principles of effectiveness and equivalence, which according to the
Court’s case law, shall be applied by each national court dealing with competition law cases involving
European element. Moreover, we can refer to such issues as access to leniency materials, scope of
damages awarded in private claims or character of limitation periods, which despite being covered by
the national rules of civil or administrative procedure, thanks to its interpretation by the Court, obtain
common and uniform meaning within the EU. Finally, as it was stated before, the CJEU’s case law gives
basis for development of common European approach to private enforcement. It finds its confirmation in
the legal instruments proposed by the European Commission, i.e. Green and White Paper on damages
actions for violations of antitrust law or “private enforcement directive”, which directly refer to the concept
established by the Court in Courage and Manfredi judgments. Thanks to the interplay between Court’s
case law, and the documents proposed by the Commission, the solutions initially limited to the individual
cases resolved by the Court, become constitutive elements of the European approach to private
enforcement, and a factor allowing for rapprochement of national systems of antitrust law.
3

CONCLUSION
In order to conclude it shall be stated that the Court’s case law constitutes one of the most
important factors in development of private enforcement doctrine in Europe. Thanks to the analysis of
EU competition law provisions in the course of last decade, the Court managed to develop a doctrine
having particular importance for the application of European and national antitrust law, as well as for the
protection of individuals against anticompetitive behaviors.
Nevertheless, as the aforementioned analysis also shows, the Court is only one of the actors in
the European debate on private enforcement. The future of damages actions strongly depends not only
on the activity of the Court in interpretation of competition law provisions, but also on the policy of the
European Commission and national competition authorities, on the application of private enforcement
doctrine by national courts, and finally on the activity of individuals injured by competition law
infringements in filing and conducting damages claims. Moreover, the Court’s case law may not be the
sole response to the current problems of private enforcement. That is because, the activity of the Court
is limited by number of private claims brought before national courts, scope of eventual preliminary
questions asked to CJEU and the procedural autonomy of Member States. For these reasons, the future
of private enforcement in the area of antitrust law requires coordination between the activities of the
48
European Commission, establishing a framework of private enforcement, national courts, dealing with
private actions, and individuals initiating claims for damages. Only in such system, the full efficiency of
private enforcement may be achieved and the Court’s case law may play significant role in its further
development.
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USE OF LEGAL SCHOLARSHIP BY UKRAINIAN COURTS
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Abstract: It is generally accepted that codes and statutes are the most important sources of law in civil
law jurisdictions, including Ukraine. The question, however, remains about the place of the legal
scholarship in the hierarchy of the sources of law. This article analyzes the decisions of Ukrainian courts
in order to determine whether and how Ukrainian courts use legal scholarship in their decision making. It
submits that, although some decisions show hostility towards the use of legal scholarship, many
appellate courts rely on the works of legal scholars as subsidiary means for the determination
(interpretation) of particular provisions of the law.
Key words: legal scholarship, jurisprudence, court practice, case law, Ukraine, sources of law,
international arbitration
1

INTRODUCTION
It is generally accepted that codes and statutes, and not precedents, are the most important
sources of law in civil law jurisdictions. The question, however, remains about the place of legal doctrine
(legal scholarship) in the hierarchy of the sources of law: should it not be used at all, used as subsidiary
means for the determination of particular rules of law, or be on equal footing with other sources of law?
It is easier to answer this question with respect to public international law, because Article
38(1)(d) of the Statute of the International Court of Justice provides that the Court “shall apply [...] the
teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the
1
determination of rules of law.” And although with the rise of positivism treaties and custom assumed the
dominant position within the rules of the international system, still “textbooks are used as a method of
2
discovering what the law is on any particular point.”
In the United States several judges, as well as Chief Justice John G. Roberts, Jr., have claimed
3
that legal scholarship is useless or irrelevant. For instance, Harry T. Edwards wrote that “judges,
administrators, legislators, and practitioners have little use for much of the scholarship that is now
4
produced by members of the academy.” However, a study done by Lee Petherbridge and David L.
Schwartz in 2012 shows that, over the past sixty-one years, the Supreme Court had used legal
scholarship in 32.21% of its decisions and the overall trend had been an increase in the use of legal
5
scholarship by the Supreme Court. Furthermore, the Supreme Court “disproportionately uses
6
scholarship when cases are either more important or more difficult to decide” and “uses it systematically
7
to support the decisional lawmaking process.”
In the Russian Federation, several authors studied the role of legal scholarship, in particular
A.I. Bychkov, A.A. Fedorchenko, and A.A. Vasiliev. Bychkov concludes that although legal doctrine in
not a source of law in the Russian legal system, it is used to interpret the rules of law, determine their
8
content, and fill in the gaps in legal regulation. Fedorchenko argues that legal doctrine is not recognized
as an independent and official source of law due to the domination of positivism and monistic theory of
9
lawmaking, yet such understanding does not keep with the requirements of modern times. Vasiliev
1
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SHAW, M. International Law, p. 113.
3
PETHERBRIDGE, L. & SCHWARTZ, D. An Empirical Assessment of the Supreme Court’s Use of
Legal Scholarship, pp. 996-997.
4
EDWARDS, H. The Growing Disjunction Between Legal Education and the Legal Profession, p. 35.
5
PETHERBRIDGE, L. & SCHWARTZ, D. An Empirical Assessment of the Supreme Court’s Use of
Legal Scholarship, p. 998.
6
Id.
7
Id., p. 999.
8
BYCHKOV, A. Pravovaya doktrina v sudebnoy praktike, p. 8.
9
FEDORCHENKO, A. Pravovaya doktrina – nadezhda ostaetsya, p. 1.
2

749

notes that Russian legal scholarship underestimates the importance of the legal doctrine as it is
10
traditionally viewed as an auxiliary source of law.
With respect to the situation in Ukraine, S.V. Vasilev concludes that legal doctrine is not officially
recognized as a source of civil procedural law, but it may have a status of “informal (non-traditional)
11
source of law.”
This article analyzes decisions of Ukrainian courts in order to determine whether and how
Ukrainian courts use legal scholarship in their decision making. This study focuses on the decisions of
appellate courts (courts of appeals of general jurisdiction, appellate economic courts, and appellate
administrative courts) and courts of cassation (Supreme Court of Ukraine, Highest Specialized Court of
Ukraine for Civil and Criminal Cases, Highest Economic Court, and Highest Administrative Court).
Therefore, decisions of courts of first instance fall outside the scope of this study.
The Law of Ukraine “On Access to Public Decisions”, which established the Single State Registry
12
13
of Court Decisions , entered into force on June 1, 2006. Court decisions made before this date are
hardly available for the public. Therefore, this study analyzes only court decisions dated after June 1,
2006.
This article submits that, although some decisions show hostility towards the use of legal
scholarship, many appellate courts rely on works of legal scholars as subsidiary means for the
determination (interpretation) of particular provisions of the law.
In this article the phrase “legal scholarship” means law journal articles, treatises, scholarly books,
scientific-practical commentaries to the laws, and opinions of legal scholars. The term “decision” refers
to all types of decisions (judgments, rulings, orders) rendered by the courts in Ukraine, including
postanova, rishennya and ukhvala. Legal scholarship is “used” in the court’s decision if the decision cites
(contains a reference to) a piece of legal scholarship.
This article consists of an introduction, two chapters, and a conclusion. The first chapter deals
with court decisions where the courts refused to rely on the legal scholarship. The second chapter
analyzes court decisions that used legal scholarship while adjudicating civil, commercial, labor, family,
and criminal law cases, as well as dealing with issues of procedure and cases related to international
arbitration.
2

DECISIONS OF UKRAINIAN COURTS THAT REJECT USE OF LEGAL SCHOLARSHIP
Ukrainian courts have at least several times expressly rejected the possibility to rely on the works
on legal scholars in judicial decision-making. The first subchapter analyzes the decisions where the
courts opposed the use of legal scholarship in general. The second subchapter concentrates on the
cases where the courts did not take into account the works of legal scholars as the interpretation given
in the legal scholarship was not supported by the law.
Works of Legal Scholars – Never a Source of Law?
From time to time Ukrainian courts have expressly stated that works of legal scholars, in particular
scientific-practical commentaries, are not a source of law and thus cannot be used by courts while
rendering judgments. The courts took this position in commercial, civil, and criminal cases.
In the case before the Kyiv Inter-Oblast Appellate Economic Court the appellor argued that the
lower court’s decision contradicts “the findings of Candidate of Legal Sciences […], whose article was
published in the official printed publication of the Highest Economic Court of Ukraine – Journal ‘Bulletin
14
of Economic Proceedings.’” However, the court ruled that “this article is only an opinion of a scholar on
the respective matter and is not a rule of law that the court is guided by when considering economic
cases”, because “pursuant to Article 4 of the Economic Procedural Code of Ukraine the economic court
shall resolve economic disputes on the basis of the Constitution of Ukraine, Law of Ukraine ‘On
15
Economic Court’, this Code, other legislative acts of Ukraine, [and] international treaties.”
Similarly, when a dispute arose before the Appellate Court of Luhanska Oblast whether the
statement of appeal was submitted in due time, the appellor based its argument in part on the relevant

10
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16

provision of the scientific-practical commentary to the Civil Procedural Code of Ukraine (CPCU). The
court again noted that “scientific-practical commentaries are not a source of law, but only constitute a
17
personal opinion of individual lawyers with respect to the mechanism for application of the law.”
Accordingly, a reference to an interpretation of the CPCU given in a particular commentary “is
18
inappropriate and not mandatory for the court.”
The same view was expressed in criminal cases. For instance, Appellate Court of Lvivska Oblast
pointed that, to prove lack of elements of a crime in the defendant’s actions, the defendant’s attorney
“refers to the scientific-practical commentary to the Criminal Code of Ukraine, which is not a source of
19
law.”
In conclusion, several courts in civil, commercial and criminal cases have noted that works of
legal scholars clearly are not a source of law and thus may not be relied upon by the parties in the
proceedings. These cases illustrate the most hostile attitude towards the use of legal scholarship in
Ukrainian court practice.
Legal Scholarship – Not Applicable If Not Supported by the Law?
A number of court decisions represent a slightly different trend: instead of outright rejecting the
possibility to rely on legal scholarship, the courts refused to side with the scholars on the grounds that in
these particular cases it would be against the law.
In particular, in the dispute concerning easement for use of the gas pipeline the plaintiff referred
to the works of scholars on gross easement. The Appellate Court of Volynska Oblast ruled that the gas
20
pipeline cannot be subject to easement pursuant to the Civil Code of Ukraine (CCU) and the plaintiff’s
reference to legal scholarship is “groundless, because it is not based on the law and does not conform to
21
the rules of Chapter 32 of the CCU.”
The Appellate Court of Ivano-Frankivska Oblast ruled in a similar manner in the case concerning
invalidation of the certificate of right to inherit. Pursuant to Article 1301 of the CCU the certificate may be
invalidated by the court either when the beneficiary under the certificate did not have the right to inherit
or “in other cases prescribed by the law.” Accordingly, the court stated that “the appellor’s arguments
that the scientific-practical commentary to this article contains an exhaustive list of other grounds for
invalidation of the certificate of right to ownership cannot be taken into account by the court at all,
because the articles of the Law are authentic and the scientific-practical commentary is not a part of the
article, but only an annotated commentary of the respective rule by the scientists and specialists in the
22
field of law.”
The Appellate Court of Chernihivska Oblast decided likewise in another inheritance dispute. The
appellate court held that “the lower court’s reference to the scientific-practical commentary to the CCU
about the possibility for the creditor to file a claim to the heirs through the notary public is erroneous,
23
because such statement is not supported by any legislative act.”
A comparable case arose when the department of justice sought payment for printing out 16
pages of public information upon request of a private person. Kharkiv Appellate Administrative Court
agreed with the lower court that reliance by the plaintiff on the scientific-practical commentary to the Law
24
of Ukraine ‘On Access to Public Information’ to support the argument that the department of justice
“was obligated to seek reimbursement of expenses for copying (printing out) of requested documents
only starting from the 11th page does not merit attention, because Article 21 of the Law of Ukraine ‘On
Access to Public Information’ does not set such obligation of the information holder, and the
aforementioned commentary is not a legislative act and cannot be applied by the court in the
25
administration of justice.”

16
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Thus, several judgments in civil and administrative cases illustrate the courts’ unwillingness to
take into account opinions of legal scholars on a particular issue when the plain language of the relevant
statute does not support the interpretation offered by the scholars.
3

DECISIONS OF UKRAINIAN COURTS THAT USE LEGAL SCHOLARSHIP
Numerous decisions demonstrate that Ukrainian courts are willing to use legal scholarship to
interpret a particular rule of law, as secondary means for determination of the rules of law, or to reinforce
a provision of the law. This chapter analyzes court decisions that used legal scholarship while
adjudicating civil, commercial, labor, family, and criminal law cases, as well as dealing with issues of
procedure and cases related to international arbitration
Legal Scholarship and Civil Law
While resolving civil disputes, Ukrainian courts have relied on scientific-practical commentaries to
the CCU. For instance, a case before the Appellate Court of AR Crimea concerned liability for the harm
caused by the damaged power line. Article 1187 of the CCU provides that owners of "sources of
increased danger" are strictly liable for the damages resulting from the hazardous activities. The court
ruled that activities related to the supply of electricity through power lines are a source of increased
danger and “similar interpretation is given in the Scientific-Practical Commentary to Article 1187 of the
26
CCU published by Faktor publishing house, Kharkiv city, in 2010.”
Another interesting case concerned application for invalidation of the local council’s decision to
issue a certificate of property ownership for a gas station. Vinnytsia Appellate Administrative Court
pointed that pursuant to Article 393 of the CCU the court invalidates an act of a public authority or of a
local government if the act both (1) contradicts the law and (2) breaches the rights of a property owner.
Than the court noted that “scientists in the field of civil law […] hold the same view, in particular, in the
27
Scientific-Practical Commentary to the Civil Code of Ukraine (Ya.M. Shevchenko, ed.).”
Legal Scholarship and Commercial Disputes
The analysis of relevant court decisions shows that the courts in Ukraine are more open to using
legal scholarship in commercial disputes. For instance, in a case before the Dnipropetrovsk Appellate
Economic Court the parties disputed whether a contract for the lease of premises was concluded.
Pursuant to Article 795(1) of the CCU transfer of a building or other permanent structure from the lessor
to the lessee shall be documented in a document (act) signed by the parties and, unless otherwise
provided in the agreement, contractual time of the lease agreement commences from this moment. The
court noted that “the scientific-practical commentary to this rule (information and legal system “Liga”)
states that the rule regarding commencement of the contractual time is discretionary and may be
changed by the parties to the agreement, and by itself the rule that contractual time of the lease
agreement commences upon the transfer of the lease object does not make such agreement a real
28
contract.” Therefore, the lease agreement is concluded from the moment the parties reach an
agreement with respect to its substantial provisions.
Also, the Kyiv Appellate Economic Court quoted a definition of “the right to dispose” (one of the
rights that a property owner has pursuant to Article 317(1) of the CCU, along with the right to possess
and the right to use) given in the “Scientific-Practical Commentary to the CCU”, while deciding whether a
29
lessee had a right to conclude a sub-lease agreement. However, the court failed to specify which
particular commentary (author, place and year of publication, etc.) it used.
Similarly, in a case before the Kharkiv Apellate Economic Court the defendant, who was sued
under the supply agreement, raised invalidity of the agreement as a defense. The court stated that “the
elements of a void agreement that violates public order are the intent of the party (parties) which is
expressed in aiming of the parties’ actions at reaching an unlawful result (see scientific-practical
commentary to Article 228 of the Civil Code of Ukraine)”, whereas none of the officers of the parties had
been held responsible for the conclusion of the contract at issue and thus there was no evidence of the
30
contract being void.

26
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Furthermore, the Dnipropetrovsk Appellate Economic Court noted that “pursuant to scientificpractical commentary to article 264 of the CCU” signing of the settlement reconciliation report constitutes
acknowledgement of debt, and thus found that from the moment the report is signed 3-year statute of
31
limitations begins anew. Unfortunately, in these cases the courts did not specify which particular
commentary they referred to.
Legal Scholarship and Labor Law
Ukrainian courts have from time to time relied on the works of legal scholars in labor disputes.
32
One of the reasons for this may be that the Code of Labor Laws of Ukraine (CLLU) was adopted as
early as in 1971, and thus for the last forty years courts, academics and legal practitioners have
developed a considerable body of practice and commentary on interpretation and application of the
CLLU.
In particular, the Appellate Court of Luhanska Oblast cited legal commentary in a wrongful
termination suit. The court noted that “coming to work drunk, under the influence of drugs or toxic
substances, when the employee cannot assess his own actions, losses the sense of responsibility, is a
gross violation of labor discipline and labor regulations, which may result in an emergency situation.
33
Scientific-Practical Commentary (V.I. Prokopenko, ed. Kharkiv: Konsum, 2003. P. 174).”
Pursuant to Article 41(1)(2) of the CLLU the employment agreement may be terminated at will of
the employer as the result of culpable actions of the employee who directly handles cash or other
valuables, if these actions lead to the loss of the employer’s confidence in the employee. In a wrongful
termination dispute the Appellate Court of Mykolaivska Oblast referred to the scientific-practical
commentary to the labor legislation to support the finding that mere fact of shortage of money or trade
valuables, in the absence of proof of the employee’s guilt, is not a sufficient cause for the employee’s
34
dismissal due to loss of confidence.
Also, Article 233(1) of the CLLU sets two different time bars for applying to the court in labor
disputes: one month term for disputes over termination, and the general term of three month for other
claims (starting from the moment the employee became aware or should have become aware of the
violation of the employee’s right). The Appellate Court of AR Crimea cited the definition of the “dispute
over termination” from the scientific-practical commentary to the labor legislation (“dispute over
termination is a dispute upon application for reinstatement in a job”) to rule that a dispute over the
change of date and wording of the cause for termination is not a “dispute over termination” and thus not
35
subject to one month term.
In both these cases the courts clearly identified which commentary they referred to, and included
a reference to a particular page of the commentary.
Legal Scholarship and Family Law
Ukrainian courts sometimes also used legal scholarship addressing family law issues. For
instance, the Appellate Court of Zaporizka Oblast held that, because in this case the court set a fixed
sum of alimony (namely, changed the amount of alimony due) rather than decided on the question of
alimony for the first time, “pursuant to Article 192 of the Family Code of Ukraine (paragraph 3 of
commentary to Article 192 of the Scientific-Practical Commentary of the Family Code of Ukraine
(Z. Romovska, ed.)” the child support payer should pay the adjusted sum of alimony from the date the
36
court judgment enters into force rather than from the date the statement of claim was submitted.
Also, the Appellate Court of Zhytomyrska Oblast, in a case concerning division of property
between spouses, cited definitions of a “court decision on marriage dissolution” and “certificate of
37
marriage termination” given in the “Scientific-Practical Commentary to the Family Code of Ukraine.”

31
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Legal Scholarship and Criminal Law
There are cases where Ukrainian courts used works of legal scholars even when dealing with
criminal law matters. For example, the case before the Appellate Court of Khmelnytska Oblast arose in
connection with the crime provided for in Article 166 of the Criminal Code of Ukraine, “malicious non38
performance of child care obligations.” The court found that “pursuant to the interpretation in the
scientific-practical commentary to Article 166 of the Criminal Code of Ukraine, contrary to the appellor’s
allegation that the defendants committed an intentional crime, the mental attitude of the perpetrator to
39
the consequences is reckless.” However, in this case the court did not indicate which particular
commentary it used.
Reliance on Legal Scholarship in Procedural Matters
Quite frequently legal scholarship, in particular scientific-practical commentaries, has been cited
by the courts of Ukraine while dealing with procedural issues.
One of such procedural questions arising in administrative proceedings was who is a proper
person to submit a statement of appeal on behalf of a state entity. Pursuant to Article 56(7) of the Code
40
of Administrative Procedure of Ukraine (CAPU) a legal representative of an organ, enterprise,
institution, or organization in court is its head or another person authorized by the law, regulation, or
statute. In a case before the Highest Administrative Court of Ukraine the statement of appeal was
submitted by a representative of the department of labor and social security, acting on the basis of a
power of attorney. The court found that the appeal had been filed by a duly authorized representative,
taking into account that “the scientific-practical commentary gives a more extensive definition of a legal
representative of an organ, enterprise, institution, or organization, according to which other persons may
41
be a representative on the basis of a power of attorney.” The Highest Administrative Court of Ukraine
used identical wording and reached the same conclusion in a dispute where the statement of appeal
was filed on behalf of the State Commission for Regulation of Financial Services Markets of Ukraine by a
42
representative acting on the basis of a power of attorney.
Another issue resolved by reference to legal scholarship concerned parallel proceedings in
administrative cases. Pursuant to Article 155(1)(3) of the CAPU the court rules to leave a statement of
claim without consideration, if there is a case before this or another administrative court over a dispute
between the same parties, over the same subject, and based on the same grounds. Kyiv Appellate
Administrative Court relied on interpretation of Article 155 of the CAPU offered by the scientific-practical
commentary of the CAPU to rule that if there are two identical cases before the courts, it is the case
43
opened later that should be left without consideration.
Likewise, courts hearing civil cases also have relied on commentaries to clarify procedural
nuances. A dispute before the Appellate Court of Cherkaska Oblast concerned the possibility to appeal a
court order denying the motion to suspend execution of the court’s judgment. Whereas Article 293(1)(20)
of the CPCU prescribes that the court's order on suspension of the court's judgment may be appealed
separately from the court's judgment in this case, the appellate court found that “the scientific-practical
commentary to the CPCU, in particular to Article 293, directly points out that an order denying the motion
44
to suspend execution of the court’s judgment may not be appealed.”
In another case, the Appellate Court of Kyivska Oblast apparently used the text of a commentary
to reinforce the language of the statute. The court first cited Article 223(2) of the CPCU, which provides
that upon entering of the court’s decision into force the parties, third parties with independent claims,
and their legal successors cannot file again the same claim on the same grounds or challenge in another
proceedings facts and legal relations established by the court. Then, the court noted that “in accordance
with paragraph 4 of the scientific-practical commentary of Article 223 of the CPCU, entering of the
court’s decision into force has legal consequences: it is not allowed to file an identical claim in court; it is
45
not allowed to challenge in another proceedings facts and legal relations established by the court.”
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Legal Scholarship and International Arbitration
Ukrainian courts have cited legal scholars in several decisions related to the international
arbitration. In particular, in the case before the Appellate Court of Poltavska Oblast the defendant
opposed recognition and enforcement of an arbitral award, alleging that the case should have been
decided by the panel of several arbitrators rather than by a single arbitrator. However, the court relied on
the legal conclusion prepared by “Doctor of Laws, professor, corresponding member of the Academy of
Legal Sciences of Ukraine […] that, depending on the parties’ arbitration clause, the term ‘arbitration
panel’ may mean one or several arbitrators”, and concluded that the tribunal was composed in
46
accordance with the agreement of the parties. Similarly, the Feodisiya City Court of AR Crimea took
into account that “the legitimacy of the claims [for recognition and enforcement of an arbitral award] is
also confirmed by the conclusion of the legal-scientific examination done by the Council of Legal47
Scientific Experts at the V. M. Koretsky Institute of State and Law.”
4

CONCLUSION
Legal scholarship is not enumerated in any written law or otherwise officially recognized as a
source of law in Ukraine. However, the analysis of Ukrainian courts’ decisions evidences that, although
some decisions show hostility towards the use of legal scholarship, many appellate courts rely on works
of legal scholars as subsidiary means for the determination (interpretation) of particular provisions of the
law.
On the one hand, some courts either rejected the possibility to rely on the works on legal scholars
in judicial decision-making or did not take into account the works of legal scholars as the interpretation
given in the legal scholarship was not supported by the law. On the other hand, various courts used
legal scholarship while adjudicating civil, commercial, labor, family, and criminal law cases, as well as
dealing with issues of procedure and cases related to international arbitration. Unfortunately, in several
cases the courts failed to specify which particular commentary or other piece of legal scholarship they
used and instead made general references to a “scientific-practical commentary.”
There are different ways to bring clarity to this issue. The first option would be for the scholars
themselves to concentrate on the position of the legal scholarship within the sources of law, and to set
the theoretical framework for its possible use in the courts’ decisions. The second way is for the courts
themselves to decide: for instance, the courts of cassation may issue guidelines or recommendations for
the lower courts. The third option means adoption of a legislative act that would clearly set the hierarchy
of the sources of law and the place of legal scholarship among them. But currently the question about
the use of the legal scholarship in the courts’ decisions remains open.
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DECISIONS OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN
UNION AS A SOURCE OF LAW FOR THE CENTRAL EUROPEAN
JUDGES THROUGH POLISH EXAMPLE – CRISIS OF THE CJoEU
CASE-LAW
Bartosz Greczner
Wrocław University, The Faculty of Law, Administration and Economics
Abstract: This paper examines how the decision making process in Poland has changed after the
accession to the EU and the role of CJoEU decisions in it. Accession became a challenge for newly
admitted countries not only for its economies but also and maybe primarily for their judicial systems. The
challenge was significant especially for the judges who became obliged to decide cases pending before
them not only upon national law but also on the grounds of completely new for them EU regulations.
Trained in senseless attachment to the text they found themselves in totally new environment in which
legal text plays very often only “auxiliary” role and final decision not necessarily is based only on it.
Emerged situation has changed their style of deciding cases and among other things, opened CE postcommunist judges for CJoEU judgments. They were so important at the beginning phase of enlargement
that national judges assigned to them expended effectiveness and recognized as biding erga omnes.
What was commonly accepted in the times of prosperity became a threat in the time of crisis. New trend
upon which national judges try to depart from biding character of CJoEU decisions is visible nowadays.
Key words: precedent; preliminary rulings; Court of Justice of the European Union; case-law.
1

ENLARGEMENT AND “THE NEW LEGAL ENVIRONMENT”
This paper examines how the decision making process in Poland has changed after the
accession to the EU and the role of CJoEU decisions in it. Accession to the European Union became a
challenge for newly admitted countries not only for its economies but also and maybe primarily for their
judicial systems. The challenge was significant especially for the judges who became obliged to decide
cases pending before them not only upon national law but also on the grounds of completely new for
1
them EU regulations. Admission to the EU made them a part of already existed judicial community and
obliged to adjust to conditions pervaded in it as well as to its developed customs. They had to pit against
open texture character of the EU law, as well as multilingualism, ambiguity and vagueness of the terms
used in the EU legislation. Trained in senseless attachment to the text they found themselves in totally
new environment in which legal text plays very often only “auxiliary” role and final decision not
necessarily is based only on it. In other words it could be said that as a result of enlargement national
judges found themselves in “no law situation” or better to say - legal uncertainty as to the law and they
had to face this new situation. Legal uncertainty they had to deal with can be defined by referring both to
uncertainty about the meaning of a legal provision as well as uncertainty about the applicability of a legal
provision or about the relative hierarchical position of conflicting legal norms.
2

PRECEDENT AS A SOURCE OF LAW IN EU
The result of above mentioned situations was the lack of certainty about the law in particular
2
situation and how legal issue pending before the court should be solved. This however was not a good
excuse not to apply EU law properly. On the contrary the European Legal System which was changing
dynamically, expected its proper application from the new member states judges. Emerged situation has
changed their style of deciding cases and among other things, opened CE post-communist judges for
CJoEU judgments - especially preliminary rulings on the interpretation of the EU law. They were so
important at the beginning phase of enlargement that national judges assigned to them expended
1
2

T. T. Koncewicz, Aksjologia Unijnego kodeksu proceduralnego, Warszawa 2010, p. 193
G. Beck, The Legal reasoning of the Court of Justice of the EU, Oxford and Portland 2012, p. 52.
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effectiveness. Despite the lack of Treaty regulation on the matter of their general biding force they
recognized them as biding erga omnes.
National judges began to derive from wisdom and knowledge of CJoEU judges. Preliminary
rulings became the source of answers to their doubts about the meaning of the particular terms as well
as the interpretation of the EU law in general. Moreover they willingly began to make use of CJoEU
authority. In the new member states argument from the well established body of European case-law
used as a reason for the decision determined the correctness of the decision made in accordance with it.
Made it the “only right answer” in the gaze of the judicial community. The temptation of “infallibility” made
the judges to base their decisions on the principles emphasized in CJoEU decisions and decisions itself
instead of legal text. They started to treat CJoEU decisions as a source of law in the very way similar to
precedent known from common law system. Very good example of accepted mechanisms is a decision
made by Polish Provincial Administrative Court in Olsztyn in case I SA/Ol 523/06. Presenting reasons for
the decision Court referred to CJoEU decision C- 313/05 Brzeźiński and had decided upon second
th
thesis of the judgment from January 18 2007. The Court acted this way having impression of being
bound by this decision especially in the light of Constitutional Tribunal order from December 19, 2006
(P37/05) and words of the General Prosecutor presented therein who clearly and in unambiguous
manner stated that interpretation presented in the preliminary rulings has biding force not only for the
national court, which referred question, but also for all others courts and tribunals of the member states
3
that apply particular provision as long as the CJoEU itself do not alter the interpretation .
It is clear from the above mentioned example that judges considered themselves to be bound by
4
CJoEU decisions . Their approach was not groundless. It can be explained by the precedential potential
of the preliminary rulings. Of course full identification of the manners of functioning of CJoEU decisions
in the national courts with comparable approach of English judges towards House of Lords or Supreme
Court judgments would be an abuse. However some similarities are visible. Undoubtedly CJoEU
decisions and particularly the preliminary rulings possess two key elements, presence of which, allow us
to name and treat them as precedent. These are: normative novelty and the real impact on the decisions
5
made in the future, ie. so called influence . No doubt both elements are the foundation or rather a core
content of the concept, regardless of the legal culture based on which we analyze the term which is the
subject of research. In principle the presence of the two elements mentioned above, allows to classify a
particular judicial decision among the precedential decisions. Their absence, on the other hand, exclude
the affiliation of such a decision into this class.
The activity of national judges consisted on making decisions on the grounds of CJoEU rulings
established new practice and a custom of treating CJoEU decisions as a source of law. In other words
by their activity the European version of stare decisis, or something close to it, was established. Its
presence ensured the realization of the formal justice principle – a uniformity of the judgments on the
whole area of the European Union.
3

THE CRISIS OF CJOEU DECISIONS
What was commonly accepted in the times of prosperity became a threat in the time of crisis
especially when the future of EU is not sure and its farther existence is in danger. New trend upon which
national judges try to depart from biding character of CJoEU decisions is visible. They are making efforts
to show their independency emphasizing that preliminary rulings bind only the courts which referred the
preliminary ruling questions. Within the limits of their community they are trying to shape a new practice
in which there is no place for preliminary rulings as a binding source of law. The Polish Supreme Court
th
decision from November 28 2013 in which judges explicitly stated that they are not bound by CJoEU
decision and consideration of it may take place only when national judges fully share argumentation
presented by CJoEU, shows this very clearly. Does this mean that we should expect the return to very
formalistic practice of decision making without taking into consideration ECJ previous decisions? The
answer to this question however is very hard to predict at this stage.

3

I SA/Ol 523/06 judgment, Olsztyn Provincial Administrative Court; see also Barceló J. , Precedent in
European Community Law, Interpreting precedents A comparative study, Applied Legal Philosophy,
pod red. N. MacCormik, R.obert S. Summers, Arthur L. Goodhart, Dartmouth 1997, p. 422
4
B. Greczner, Precedens jako źródło prawa europejskiego (unpublished PhD thesis), p. 251
5
B. Greczner, Precedens jako źródło prawa europejskiego (unpublished PhD thesis), p. 246-259
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THE AVAILABILITY OF LIFE JACKETS IN UNCAHRTED WATERS:
CJEU’S CONSUMER PROTECTION IN CROWDFUNDING
Alexandra Horváthová
Central European University, Budapest, Hungary
Abstract: Crowdfunding is a way of raising money through small contributions from a large number of
investors, i.e. “crowd”. Crowdfunding constitutes a common denominator for numbers of financing
methods, from donations through lending up to venture capital, while all taking place online. Thus, there
is a considerable number of legal challenges, namely use of copyright, distribution of loans and credits
or possible sale of securities. The scope of this article is exclusively focused on the protection of the
“crowd” and their investments. In many cases the “crowd” is constituted by large number of consumers,
acting outside their trade, business, craft or profession, but not always. Sometimes, on the other side of
the Internet connection sits a professional looking for an investment opportunity. Which one shall we
protect and why? Is there an economic and legal necessity or only a “EU urge” to protect the consumers
even if the protection might not be necessary? Thus, this article analyzes and assesses the current
regulatory framework through the lens of CJEU’s jurisprudence on the consumer protection together with
the constant focus on balance of needs and protection of the parties involved.
Key words: AIFMD, Equity, Consumer, Crowdfunding, European Union, Internet, Investment, Lending,
Market Participants.
Abstrakt: Crowdfunding je spôsob získavania financií prostredníctvom malých príspevkov od veľkého
počtu investorov, teda od "davu ". Crowdfunding slúži ako spoločný menovateľ pre rad spôsobov
financovania, či už prostredníctvom darov, úverov alebo venture kapitálu, pričom všetky transakcie
prebiehajú online. Z celkového charakteru crowdfundingu vyplýva značné množstvo právnych
problémov, a to hlavne využitie autorských práv, distribúcia pôžičiek a úverov či aj možný predaj
cenných papierov. Tento článok je zameraný výlučne na ochranu "davu" a ich investícií. V mnohých
prípadoch je "dav" tvorený veľkým počtom spotrebiteľov, konajúcich mimo svojej obchodnej,
podnikateľskej či remeselnej činnosti. Ale nie je tomu tak vždy. V niektorých prípadoch je to profesionál
hľadajúci investičné príležitosti. Preto je otázkou, ktorého z nich chrániť a prečo? Existuje ekonomická
a právna potreba alebo je to len "Európske nutkanie“ chrániť spotrebiteľov aj v prípadoch keď takáto
ochrana nie je nutná? Tento článok analyzuje a hodnotí súčasný regulačný rámec skrz objektív
judikatúry SDEÚ o ochrane spotrebiteľa, pričom neustále dbá na zachovanie rovnováhy medzi
potrebami a ochranou zúčastnených strán.
Kľúčové slová: AIFMD, crowdfunding, Európska Únia, equity, internet, investícia, pôžička, spotrebiteľ,
účastníci trhu
1

CROWDFUNDING – A NEW PHENOMENON ON CAPITAL MARKETS
1
The aim of this article is to introduce a new financing phenomenon – crowdfunding. The scope of
this article is limited, thus this piece should be perceived as an introductory with regard to crowdfunding.
Crowdfunding as a concept finds its roots in crowdsourcing, where the “crowd” is used as a way of
obtaining ideas and solutions in order to achieve a goal. In the first part of this article, I briefly depict on
1

Crowdfunding websites and portals are available world-widely. Just to give few examples: In the United
States, according to the Forbes, the ten biggest crowdfunding sites are: Kickstarter, Indiegogo,
Crowdfunder, RocketHub, Crowdrise, Somolend, appbackr, AngelList, Invested.in, and Quirky. In the
United Kingdom, the most known sites are Seedrs, Spacehive or Buzzbnk. In Germany, there are sites
as Companisto, Innovestment or Seedmatch. There are even sites in Slovenia, Poland or Slovak
Republic: crowdfunding.si, polakpotrafi, and ideasstarter. For more crowdfunding sites, see
th
http://anentrepreneuriallife.com/crowdfunding-sites-the-ultimate-list-for-entrepreneurs/ lastly visited 24
April 2014.
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the emergence of crowdfunding and the basic types of crowdfunding available on the market today.
Furthermore, in the second part the current regulation of crowdfunding is outlined. Given the fact that
the United States represents the cradle of this financing method, I will start the inquiry there, and
afterwards offer an elemental overview of the EU and its Member States’ regulatory standing. The third
part focuses directly on a possible role of the CJEU in connection of protecting consumers. European
Union has been for long time an enthusiastic protector of consumers in all fields of common market,
including financial services. However, the question that stems out is whether, also in case of
crowdfunding, should the CJEU continue its zealous guardianship.
1.1

Emergence of Crowdfunding – Need for Capital
In connection with crowdfunding, there are three key terms: Internet, need for capital, and crowd.
Internet connects those who are in the need for capital with the crowd. The crowd represents funders,
who in smaller or bigger portions contribute to the entire amount of the needed capital. Internet through
the means of Web 2.0 allows its participants to frame and modify the crowdfunding platforms in a way,
2
which best suits their needs for funding. Moreover, in order to escape the possible obligation to register
and disclose with the enforcement agencies, the architects of crowdfunding platforms are very
3
inventive. Thus, the variety in the platforms and functioning of the financing on the platforms stir the
4
definition.
Before explaining diverse types of crowdfunding, a question that arises is, what was the loophole
on the market and what was the moment of inception of crowdfunding. As it has been proved by the
history, the most of novel and inventive ideas come to surface in the times of need. The same is
applicable for the boom of crowdfunding, which took place after the credit crunch of 2008. As generally
known, during the financial crisis, the possibility of getting financing was extremely limited. Even lower
was the chance for SMEs and new business ventures that were completely blocked from financial
support. An interesting fact about crowdfunding sites is that almost all of these sites were formed as
small or medium sized start-ups. However, the concept of funding an idea or a person through small
5
donations is not new. The US political system has used crowdfunding for ages. Yet, the term
6
“crowdfunding” did not appear until 2006.
Concerning the types of crowdfunding, there are four categories, which differentiate from one
another depending on the form of return of their contributions. First, there is the donation model, which is
also used in many public campaigns. In this case, the contributors receive nothing in return. One study
7
showed that 22% of all crowdfunding initiatives were donation-based. However, this number may fairly
oscillate. In case of donation models, once the web site is clear on the fact that it is a donation and those
who provide funding shall not expect anything in return, there are no major issues connected to investor
protection, unless those of data protection. The second type, are the pre-purchase or reward sites,
8
which are the most common, used mainly in the field of art. The form of the reward is not limited, it is
usually some form of “recognition” that the person funded the project. In case of artistic production it may
2

The topic of crowdfunding is also closely connected to the marketing and the idea that today’s
consumer invests in products that he or she also believes in. Consumer likes to participate in the value
creation process of Internet and crowdfunding platforms allow it. For more on this topic, see F.
DANMAYR, Archetypes of Crowdfunding Platforms (2014).
3
On the crowdfunding trends visit the blog of the authors of the book K. LAWTON & D. MAROM, The
nd
Crowdfunding Revolution: How to Raise Venture Capital Using Social Media (2012, 2
ed.),
th
<www.thecrowdfundingrevolution.com>/ lastly visited 14 April 2014.
4
LAWTON K., MAROM D., The Crowdfunding Revolution, p.1 (2010), “[T]he true social vibrance of
crowdfunding is difficult to capture in a definition. The crowdfunding space is quite diverse, comprised of
many niches, and shares a lot of social networking’s energy.”
5
J. HOWE, Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business, p. 253
(2008). For example, Barack Obama in his 2008 campaign has raised $137 millions through his online
web sites.
6
K. LAWTON & D. MAROM, The Crowdfunding Revolution: How to Raise Venture Capital Using Social
Media p. 66 (2010).
7
P. BELLEFLAMME, T. LAMBERT & A. SCHWIENBACHER, Crowdfunding: Tapping the Right Crowd,
p. 9.
8
The two leading web sites are Kickstarter and IndieGoGo, which show new projects and ideas. Those
who seek financial assistance usually provide a short video describing their work or project. Either they
catch the attention of crowd or they do not.
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be a T-shirt, CD or a ticket to an event. In this case, the possible risks connected to the funding are
similar to those of buying a product via e-shop portals.
The third (peer-to-peer lending) and the fourth category (equity sites) of crowdfunding raise more
concerns related to investor protection, given an additional promise – a promise of interest or profit. The
peer-to-peer lending involves loans, where the investors expect repayment, with or without interest. The
SMEs, when rejected by banks, turn to websites as Lending Club Corp., Prosper or Kiva, which by
pooling mass amount of investors, small or big, are able to provide loans to businesses. The biggest
9
peer-to-peer site, Lending Club Corp, has issued over $3 billion in loans since its formation. Moreover,
10
the average loan is about $13,076. It is usually the crowdfunding portal, which carries out the
11
assessment of a company or a person seeking funding, and sets an interest rate on each loan. Yet,
every investor reviews the request of the companies seeking funding and decides which one to fund.
The loans in case of peer-to-peer lending are ranging from $1,000 to $25,000, while the minimum
12
investment is $25. Originally, the investors funded directly the fund-seekers through notes, while the
13
web site performed only custody and service of the notes. Nowadays, the investors purchase directly
the notes of the crowdfunding company, which afterwards funds the seekers through direct veins as
14
WebBank. It is necessary to keep in mind that the peer-to-peer web sites generally offer unsecured
credit to the fund seekers, which is one of the main reasons that the fund seekers use the crowdfunding
platforms. Even though, the investors usually purchase the notes of the crowdfunding portals, these
notes are unsecured and the notes’ holders do not have a security interest in the corresponding member
15
loans. The chart of the lending of the LendingClub is available in its prospectus.

9

th

Available online at: <http://www.lendingmemo.com/p2p-lending-sites/ >/lastly visited 28 March 2014.
Available online at: < http://dealbook.nytimes.com/2013/05/02/google-to-invest-in-lendingth
club/?_php=true&_type=blo-gs&_r=0>/ lastly visited 25 April 2014.
11
In addition to the different types of crowdfunding sites, the crowdfunding portals not only publish and
distribute calls for “need of capital”, but they also provide additional services, for which they ask fees.
Depending on the service provided, which is directly linked to the type of investment – donation, reward,
loan or equity, the amount of fee differs. Moreover, the fee also depends on whether the funding goal is
met. Some fees are in a form of one-time payments, while the majority is declared as percentage of the
sought funding.
12
See the Investor Agreement of Lending Club, available online at:
th
< https://www.lendingclub.com/info/lender-agreement.action>/lastly visited 28 April 2014.
13
C.S. BRADFORD, Crowdfunding and the Federal Securities Laws, p. 22.
14
See e.g. the Investor Agreement of Lending Club, available online at:
th
< https://www.lendingclub.com/info/lender-agreement.action>/lastly visited 28 April 2014.
15
Prospectus of LendingClub Corporation, p.6, available online at:
< https://www.lendingclub.com/fileDownload-.action?file=Clean_As_Filed_20140430.pdf&type=docs>/
th
lastly visited 28 April 2014.
10
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Chart 1: Lending structure of LendingClub

16

2

REGULATION OF CROWDFUNDING
The regulation of crowdfunding is large-scaled. It touches upon considerable number of legal
issues and fields, especially within the IP law, data protection law, corporate law, securities law or
counter-terrorism law. The full-bodied description of crowdfunding regulation under all of these is beyond
the scope of this article. However, in connection with the investor protection, a brief summary of the key
laws illustrating the legislative approach towards the crowdfunding in the US and the EU is of relevance.
2.1

United States of America
17
In the US, the securities regulation has been in place for more than hundred years. After the
18
Market Crash of 1929, the US introduced a federal regulatory framework, which is in place until today.
In very simple terms, the US securities laws are predominantly build on two core ideas, one, to provide
investors with financial and other important information about securities being offered for public sale and
19
two, to prohibit fraud in the sale of securities. The regulation of those entities involved in sale of
securities is extensive, and the registration and disclosure requirements are time-wise, money-wise and
20
administration-wise demanding. Therefore, all those who can escape the federal regulation will try
21
either unlawfully or through the possibility of exemption. Having in mind that the regulatory framework
goes back to 1933, the regulators kept the definitions broad and paved the way for court interpretation.
The moment, when the securities laws begin to apply on person, is when a person engages in securities
22
sale. Thus, the definition of utmost importance is the definition of “security”. The most expansive
interpretation of security, is the one of “investment contract.” In the US Supreme Court decision, SEC v.
W. J. Howey Co., the investment contract was defined as (1) an investment of money, (in a common
enterprise (3) with an expectation of profits and (4) arising solely from the efforts of the promoter or a
23
third party. By later decisions, the word “solely” in the fourth part of the Howey test has been eliminated
from the definition and the inquiry is “whether the efforts made by those other than the investor are the
undeniably significant ones, those essential managerial efforts which affect the failure of the success of
24
the enterprise.”
In the light of above mentioned, the first concern is whether the crowdfunding sites are offering
securities to the investors. If they are, the US federal securities law applies, unless they have been
exempted. For the lack of space, the two types where the US securities law will come under
25
consideration is in the case of peer-to-peer lending and equity crowdfunding sites. However, the US
26
Congress realizing the impaired market, its slow revival, and need for capital adopted the Jumpstart

16

Ibid p.10.
The state of Georgia had the state securities act in place since 1903.
18
On US securities law see J. D. COX, R. W. HILLMAN, D. C. LANGEVOORT, Securities Regulation:
th
Cases and Materials (2013, 7 ed.).
19
G. P. LANDER, U.S. Securities Law for International Financial Transactions and Capital Markets §1:3
(2013).
20
The registration and disclosure requirements are laid down in the Securities Act of 1933 and
Securities Exchange Act of 1934.
21
Regulation D, Rules 504, 505 and 506.
22
Section 5 of the Securities Act 1933 makes it unlawful to offer and sell securities without a registration
statement and required disclosure of prospectus. See Securities Act of 1933, as Amended through P.L.
112-106, approved April 5, 2012, available online at: <https://www.sec.gov/about/laws/sa33.pdf>/ lastly
rd
visited 23 April 2014.
23
SEC v. W. J. Howey Co., 328 U.S. 293, 298-299 (1946).
24
th
SEC v. Glenn W. Turner Enters., In 474 F.2d 476, 482 (9 Cir. 1973).
25
For more in depth analysis, see C. S. BRADFORD, Crowdfunding and the Federal Securities Laws,
pp 31-42 and J. M. HEMINWAY & S.R. HOFFMAN, Crowdfunding and the Securities Act of 1933, pp.
890-895.
26
The White House has been very active in connection with the proposal of JOBS Act, see Maria
Lokshin, Obama Presses Congress to Sign Capital Formations Bills, Will Sign “Right Away,” 44 Sec.
Reg. & L. Rep. (BNA) 250 (Feb. 6, 2012).
17
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27

Our Business Startups Act (JOBS Act), which directly governs the crowdfunding in its Title III. JOBS
Act amended number of provisions of the Securities Act 1933 and the Securities Exchange Act 1934 in
28
order to create new exceptions for offering of “crowdfunded” securities. Moreover, the JOBS Act lays
down several obligations and prohibitions on the portals, as prohibition to provide investment advice or
recommendations; to hold, manage, possess, or otherwise handle investor funds or securities or
compensating promoters, finders, or lead generators for providing the intermediary with the personal
29
identifying information of any potential investors, and many others.
Yet, certain disclosure obligations have been preserved. Investors have to be informed on the
30
offering’s purpose, targeted amount, deadline for reaching such amount, and the offering price.
Moreover, investors have to be aware of the basic information of the company, its officers, directors, and
31
32
major shareholders. Importantly, the level of risk has to be disclosed to investors. In order to provide
sufficient investor protection, the securities laws’ anti-fraud provisions are applicable also in case of
33
transactions that are exempt. And beside the SEC oversight and enforcement, the section 10b-5 of the
Securities Exchange Act 1934 provides a remedy to investors who can demonstrate a causal connection
between a material misstatement or omission in connection with securities transaction and resulted
damages. The investor has also to prove that the defendant, in this case a crowdfunding portfolio, has
34
acted with scienter.
In conclusion to the current regulation of crowdfunding portals and the respective investor
protection, the US has flexibly adapted to a new investing phenomenon. Formation of a new exemption,
which is not absolute, allows small and medium sized companies, without substantial assets, to search
for funding with lower costs, which naturally boosts the market and the business spirit. Furthermore,
given the relatively low amount of the provided funding, starting from $25, except the equity
crowdfunding, which is in most cases preserved purely for accredited investors, the level of investor
protection is kept in accordance with the spirit of securities regulation: to inform the investors and to
35
protect them from fraud.
2.2

European Union
Regulation of crowdfunding in the EU is scattered and only some of the Member States have
“legislatively” followed the market development. Although, the EU realizes that crowdfunding is an
36
important source of finance and it could have a positive impact on the EU economy, for the time being

27

Available
online
at:
<
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112hr3606enr/pdf/BILLSrd
112hr3606enr.pdf>/ lastly visited 23 April 2014.
28
Namely the Section 4 of the Securities Act 1933, to include exceptions for issuers offering and selling
up to $1 million in securities, provided that individual investments do not exceed certain threshold and
the issuer satisfies other conditions of JOBS Act. Moreover, an intermediary operating a crowdfunding
portal is exempted from the requirement to register with the SEC as a broker, it may register as a
funding portal. Crowdfunding portals are required to register with the self-regulatory organization.
29
For more detail, see T.L. HAZEN, Crowdfunding or Fraudfunding? Social Networks and the Securities
Laws – Why the specially Tailored Exemption Must Be Conditioned on Meaningful Disclosure, pp. 175558.
30
JOBS Act, §302, 126 Stat. at 315-21.
31
Id.
32
Id.
33
Section 17 of the Securities Act 1933 and 10b-5 of the Securities Exchange Act 1934 prohibit fraud
and misstatements in the offering and sale of securities and in connection with the purchase or sale of
securities. Moreover, the section 10b-5 provides an implied private remedy to injured investors.
34
See, e.g., Ernst & Ernst v. Hochfelder, 425 U.S. 185, 193 (1976), stating that scienter is a prerequisite
to finding a violation of Rule 10b-5.
35
Moreover, as to the knowledge of author, there are no enforceable cases connected to the issue of
investor protection in case of crowdfunding portals, which shows – at least in the United States – that the
protection is provided.
36
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Unleashing the Potential of
th
Crowdfunding in the European Union, of 27 March 2014.
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37

EU Commission keeps its distance from directly regulating crowdfunding and remains an observer.
That however does not mean that crowdfunding business is not indirectly influenced by the EU
legislation. According to the European Crowdfunding Network, the equity crowdfunding portals could be
38
regulated under the AIFMD regime. Furthermore, depending on the specific business model, the
39
40
41
platforms may be subject to E-commerce Directive, Unfair Contract Terms Directive, MiFID, or
42
43
Regulation on European venture capital Funds or Entrepreneurship funds, and others.
Concerning the regulation of Member States, some have already reflected on the presence of
44
crowdfunding portals, as the United Kingdom, Germany or Belgium, while many others have not. There
is a danger connected to both, over- and under-regulation. On one hand, if the EU or its Member States
start to burden the portals or the start-up companies seeking capital, crowdfunding as an industry could
cease to exist. While, on the other hand, no protection could lead to investors’ losses and frauds, which
will cause lost of consumer confidence and ultimately harm crowdfunding business as well.
Hence, the EU and the Member States should design a balanced system and ensure legal clarity
and certainty. Most importantly, the regulatory approach to crowdfunding should be clear, for star-ups,
investors and also crowdfunding portals. It is my firm belief that the EU should guideline the Member
States how to perceive the crowdfunding portals, and which regulatory regime they should apply. A
unified approach towards the crowdfunding should be constituted, even more as the entire business is
realized online, accessible to all, and most importantly, the free movement of capital and services should
be secured.
3

PROTECTING CONSUMERS WHERE DESIRED
In case of crowdfunding vis-à-vis consumer protection, the CJEU’s sphere of impact may be very
broad. Given the fact that the “funding” takes place through the Internet, any crowdfunding portal will be
45
subject to Distance Selling Directive and the Electronic Commerce Directive. In case of peer-to-peer
lending or equity crowdfunding, the crowdfunding portals conduct financial service. However, they only
provide a limited financial service to those who seek funding, by providing space, where their offer may
meat demand. On the other hand, crowdfunding portals do not provide financial service to the investors,
as long as they do not pool their investments and carry out the investment decision instead of the
investor, and as long as they do not provide any investment advice. Crowdfunding portals allow
investors to invest to specific startups or SMEs directly. They function as an intermediary, but more as
an exchange or an alternative exchange system than a fund. Thus, I believe that the application of the
current financial service regulation is limited and the crowdfunding portals should not be treated as AIFs

37

H. Jones, Exclusive – EU executive plans to promote crowdfunding, available online at:<
http://uk.reuters.com/article/2014/03/21/uk-eu-crowdfunding-exclusive-idUKBREA2K0ND20140321>/
nd
lastly visited 22 March 2014.
38
Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative
Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations
(EC) No. 1060/2009 and (EU) No 1095/201 (OJ 1.07.2011, L 174/1).
39
Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal
aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (OJ,
17.07.2000, L 178/1).
40
Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts (OJ 21.4.1993), L
95/29).
41
Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 SApril 2004 on markets in
financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC
of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC (OJ,
30.04.2004, L 145/1).
42
Regulation (EU) No 345/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on
European venture capital funds (OJ 25.04.2013, L115/1).
43
Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on
European social entrepreneurship funds (OJ 25.04.2013, L 115/18).
44
For more details on Member States see Review of Crowdfunding Regulation, available online at:<
http://www.europecrowdfunding.org/wp-content/blogs.dir/12/files/2013/12/ECN-Review-ofth
Crowdfunding-Regulation-2013.pdf>/ lastly visited 25 April 2014.
45
Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council of 20 May 1997 on the protection of
consumers in respect of distance contracts (OJ 04/06/1997, L144/19).
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as the Review of Crowdfunding Regulation suggests, but rather as a new type of online investment
platform.
The UK very recently introduced a new regulatory approach for investor protection in case of
46
crowdfunding, which reflects the main character of crowdfunding – being a platform. Nevertheless, the
FCA introduced for safeguarding investors in case of peer-to-peer and equity funding, besides the
47
information disclosure, the ‘appropriateness test’. Thus, a crowdfunding portal has to ensure the
investment is ‘appropriate’ for the investor or an investor is investing a maximum of 10 percent of
investible assets – this is only applicable for equity crowdfunding portals. The way, how crowdfunding
portals will carry out this obligation is yet to see.
4

CONCLUSION: SHOULD THE CJEU INTERVENE?
The title of this article suggests that where the regulators are behind the market development, as
in the case of crowdfunding, it is usually the court that has to step in. Though, it only steps in when there
is a need or a third party initiative. Until now, in case of crowdfunding in the European Union, none of
them have surfaced, at least not at the CJEU level or in UK or Germany. The CJEU’s zeal to protect
consumers is undeniable, however, I believe that in case of crowdfunding, the CJEU should not apply
the same level of protection as in other consumer cases. There are number of rationales.
First of all, a retail investor is not fully a consumer. The common approach to retail investors in
48
case of investment services is to treat them as consumers. I believe that although these two notions
49
have very much in common they are not identical.
Furthermore, in case of crowdfunding, one of the outstanding characteristics of investing through
crowdfunding portals is not necessarily the desire to make profit, but rather to contribute to an idea.
50
Usually, those seeking funding on crowdfunding portals have little of additional bargaining power than
those providing funding. Thus, one of the policy arguments behind the consumer protection is in case of
crowdfunding irrelevant.
Naturally, regarding peer-to-peer lending or equity investing, those who invest see also the
financial potential of their investment, as do any other natural persons, who invest in a startup or SME
‘offline’. Both possible investors – ‘offline’ and ‘online’, when investing, should have access to same
amount of information. However, the quality of the information is up to them to “define” and up to startup
or SME to provide. In case of crowdfunding, it is not the platform investing for the investor, but the
investor alone, and this is another distinctive aspect between investment companies/funds/schemes and
crowdfunding. The law does not protect all bad investment decisions when one makes them alone. Yet, I
believe that the UK’s approach to limit the amount of investment on equity crowdfunding portals is
reasonable and might prove essential for protecting the funding providers, as in some cases the funding
is of a much greater value than $25 or $1,000 and can be executed with five clicks. On the other hand,
the US decided to effectively “ban” the non-professional investors to invest in equity portals, unless the
crowdfunding portfolio does not comply with extensive securities regulation, which they lack a business
rationale for. In cases of equity investing, in many cases they require an investment of substantial
amount, which implies that only those individuals with considerable resources will be able and willing to
contribute. These individuals however are often accredited investors under the US law.
It is undisputable that there are number of regulatory challenges regarding crowdfunding.
Though, from my perspective they are more connected to factual conduct of the crowdfunding portals
and efficient oversight over them.
In conclusion, crowdfunding portals are not investment schemes or funds and those funding
projects through them are not ‘typical’ consumers. Thus, as long as the EU does not intervene in
regulating crowdfunding, it is my firm belief that neither should the CJEU, not even under the notion of
consumer protection. Within the article I have used both the investor protection and consumer protection
notions and yet again, I would like to emphasize that in my opinion, they are not identical.

46

The FCA’s regulatory approach to crowdfunding over the internet, and the promotion of non-readily
realisable securities by other media: Feedback to CP13/13 and final rules, March 2014.
47
Appropriateness test is a test introduced by the MiFID.
48
H.W. MIKLITZ, J. STUYCK & E. TERRYN, Cases, Materials and Text on Consumer Law, p.396.
49
On the consumer analysis see my upcoming S.J.D. dissertation.
50
H.W. MIKLITZ, J. STUYCK & E. TERRYN, Cases, Materials and Text on Consumer Law, p.29.
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ICSID'S TWO-COURSE MENU FOR INVESTORS: DISPUTE
RESOLUTION AVAILABLE (ONLY) IN TIERS
Liana Kartsivadze

1

Central European University, Legal Studies Department
Abstract: Globalization, free market, multi-national corporations, resources in remote places, need of
skilled expertise can be named as contributing factors to increasing foreign investments. These
investments vary and are of being of different shapes, complexity and nature. Without particular
consideration of the investment’s nature - property, know-how or monetary contribution – as long as it
meets the elements of the definition of “investment” pursuant to the BIT at hand - it is protected under it.
In practice, the investments are not always protected despite the treaty covenants. In such cases ‘doors’
of the ICSID ‘open’ for the investor whose rights have been violated. However, pre-arbitral steps should
be observed prior to the ICSID arbitration.
This article assesses peculiarities of the two-tier dispute resolution mechanism for the investment
disputes. Assessment of pros and cons will be the basis for arriving to conclusions answering the central
question – is such two-tier model effective for investor-state claims, or can pre-arbitral steps provide
alternative to lengthy arbitration?
Key words: ICSID, Dispute Resolution, Investor-state claims, arbitration, conciliation, cooling off period,
ADR, Tiered Dispute Resolution Clauses
1

INTRODUCTION
The increased number of investor-state disputes raise the demand for fast, efficient and
comprehensive dispute resolution mechanism. Last couple decades have been interesting in this
particular context: we have observed the negotiation and conclusion of several major treaties enhancing
investor protection, as well as establishment of dispute resolution centers (or tribunals) that specialize
2
only on investment disputes.
Today investment disputes are no longer ‘new kids on the block’. Several such disputes are filed
3
on monthly basis before ad hoc or institutionalized arbitration centers. One of such dispute resolution
centers is the International Center of Settlement of Investment Disputes (“ICSID”) created under
Washington Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of
4
Other States (“ICSID Convention”). As an independent and impartial dispute resolution center, ICSID
dispute resolution has number of distinctive features, but noteworthy is the nature of the disputes that
can be submitted to its tribunal – the dispute should be initiated between the investor on one hand and a
1

SJD Candidate at the International Business Law Program at Central European University, Budapest,
contact email address: kartsivadze_liana@ceu-budapest.edu.
2
International Center for Investment Dispute Settlement established in Washington D.C., US, in 1966,
Permanent Court of Arbitration in the Hague also offers dispute resolution for investment claims or their
administration.
3
For instance, only in the first half of 2013 14 cases were registered by the ICSID Secretariat, and total
of 50 cases registered during 2012 with the same institution (See the detailed ICSID statistics for the first
half of 2013 in The ICSID Caseload – Statistics (Issue 2013-2) available at
<https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDDocRH&actionVal=ShowDocument
&CaseLoadStatistics=True&language=English42> (last accessed on April 12, 2014)).
4
Washington Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of
Other States of 1965 adopted in Washington, 18 March 1965; entered into force, 14 October 1966, the
text available at <https://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc/CRR_English-final.pdf>. As of
April 2014 – it has 158 signatory States. Of these, 150 States have also deposited their instruments of
ratification, acceptance or approval of the Convention; the status available at
<https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=ShowHome&pageN
ame=MemberStates_Home> (last accessed on April 12, 2014).
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5

sovereign state on the other hand. Keeping this feature in mind, the magnitude of the consequences
that an ICSID award bears, becomes clear. This logically leads to another aspect of the dispute
6
resolution mechanism – enforcement: according to the ICSID Convention the arbitral award rendered
by the ICSID arbitral tribunal is binding upon the parties and is final, without a possibility to “be
7
subject[ed] to any appeal or to any other remedy except those provided for in this Convention.”
It should be stressed, that although very often investors are multinational corporations doing
business across the globe, the disputes indeed might have contractual basis. In the world of commerce
the contract is the starting point. However, given the investment law frameworks, these disputes rarely
deal solely with commercial aspects of the matter. Very often these cases represent the convergence of
international public law and international commercial law. This factor of the investment disputes makes
them very significant on the arena of international adjudication both from the perspective of procedural
and substantive law.
8
The weight of the investment dispute docket is increasing from year-to-year. The cases become
more and more complex, and time needed to resolve them is also gradually increases, not particularly
9
rendering the procedure more swift and efficient. And this is when those in favor of the Alternative
Dispute Resolution (“ADR”) proceedings step in and lobby for dispute resolution that will allow parties
make use of advantages offered by the ADR. Let alone the general ADR techniques available for the
parties, the ICSID Convention itself is suggesting the way – conciliation was always an option of the
parties’ choice if they so wished, but it was the matter of excising their voluntary will. Is the conciliation a
correct step taken in direction of a faster dispute resolution? Is it suitable for investment disputes at all?
Should be it be seen as an alternative to arbitration or rather auxiliary? Along with conciliation, parties
also have the duty to engage into pre-arbitral negotiations. Do these negotiations matter, or are they the
stumble blocks on the road towards the resolution of the dispute? These are some of the questions that
this article will suggest some answers in light of current developments in the field.
This paper will address the ICSID dispute resolution, with special focus on its cooling off period and
conciliation in order to see whether these models separately or in combination with arbitration can serve
the achievement of the ultimate purpose – effective dispute resolution.
2

CATEGORIES FOR ICSID MENU OF DISPUTE RESOLUTION IN NUTSHELL
10
Foreign Investors have several avenues for their claims when it comes to dispute resolution. For
last decades, the investor-state arbitration was and still is seen as the most effective tool for such
proceedings, especially arbitration under the ICSID Convention, which is possibly predominantly

5

See article 25 of the ICSID Convention: “…any legal dispute […] between a Contracting State […] and
a national of another Contracting State…” (emph. added).
6
Ibid.: “The jurisdiction of the Centre shall extend to any legal dispute arising directly out of an
investment…” (emph. added).
7
See article 53(1) of the ICSID Convention:
The award shall be binding on the parties and shall not be subject to any appeal or to
any other remedy except those provided for in this Convention. Each party shall abide by
and comply with the terms of the award except to the extent that enforcement shall have
been stayed pursuant to the relevant provisions of this Convention.
8
See supra note 4 for ICSID Statistics at p.7; for Permanent Court of Arbitration statistics – Hugo
Siblesz “What Role for the Permanent Court of Arbitration Today?” (February 13, 2014) p.2 available at
http://www.pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=2110 (last accessed on April 12, 2014).
9
Global Arbitration Review (GAR) conducted a survey and research based on the 115 ICSID Cases in
which award was rendered before June 2009. The research concludes that the average time span of
investment arbitration case is around 1325 days (3.6 years), while the longest ICSID case lasting for
10.5 years (Pey Casado v. Chile) and shortest 1.2 years (Cable TV v. St Kitts and Navis). See ICSID
Arbitration: How Long Does it Take? GAR Journal, Vol.4 Is.5 (also available at
http://www.goldreserveinc.com/documents/ICSID%20arbitration%20%20How%20long%20does%20it%2
0take.pdf (last accessed on April 12, 2014). NB: Obviously the nature of the dispute should be taken into
account – in the proceedings where the case was dismissed on the grounds of lack of jurisdiction, will be
much ‘quicker’ than that in which the hearings on merits and damages quantum was held.
10
Cf. Susan D. Franck “Foreign Direct Investment, Investment Treaty Arbitration and the Rule of Law”
McGeorge Global Business and Development Law Journal, Vol. 19 (2007), p.144.
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11

triggered by the enforcement guarantees under the Convention. However, the strong lobby towards an
12
alternative to arbitration is also emerging on the horizon.
For now, the ICSID gives 2 possible choices to the parties, and at first glance, they seem to be
“either … or” choice – parties can opt for an ICSID administered conciliation or arbitration. Article 28 of
the ICSID convention does not set conciliation as a pre-requisite to the arbitration. However, it is also
true that ICSID convention is almost never the sole point of reference in investment disputes, and on the
13
other hand, there is the Bilateral Investment Treaty (“BIT”) which sets specific or varied conditions. In
this setting the BIT might require the parties to undergo certain stages before reaching the arbitration in
14
hope that arbitration will not be necessary and parties will manage to resolve their differences before.
The stipulations of the BIT might include the “cooling off period” or a possibility to conduct conciliation, in
case of failure of which, parties will proceed with arbitration. The cooling off period and conciliation are
viewed in category of non-binding dispute resolution techniques given that first, they are not necessarily
mandatory and the result achieved is usually settlement agreement which cannot be enforced in form of
a court judgment or arbitral award; and second group – rather sole standing member of it – is arbitration.
3

NON-BINDING DISPUTE RESOLUTION TECHNIQUES – AS A STARTER OR MAIN DISH?
It is true that any legal undertaking is binding upon the parties and should be respected. As
explained above, under “non-binding” this article refers just to the nature of the outcome of the dispute
resolution procedure. A settlement reached by the parties as a consequence of cooling off period or
conciliation is mandatory for them, yet, it cannot be enforced in the same manner as the tribunal’s
award. The settlement has contractual nature and enforcement tools of contract law are applicable to it.
It should be also mentioned that cooling off period technically is negotiation in order to eliminate conflict
on its very preliminary stage. The cooling off period is usually precedent to the arbitration. Unfortunately,
given the very limit information regarding the ICSID conciliation it is not clear and most probably the
cooling off period is not envisaged as a preliminary step before initiation of conciliation proceedings.
Bearing this differences in mind, one should take a look at these procedures separately, even if the sole
rationale and ultimate objective of both of them is achievement of mutually acceptable settlement terms
by the parties to the dispute.
Cooling Off Period
15
16
The cooling off period (or waiting period or consultation period ) is specially granted time to the
parties after the emergence of the conflict prior to the formal initiation of the dispute in order to negotiate
a possible resolution of conflict. In other words, the cooling off period is negotiation time for the parties
mandated by the BIT. Even though the provisions of BITs are not harmonized, they typically envisage an
undertaking of amicable settlement usually with pre-determined term of 3 to 6 months from the date the
17
dispute arises or the notification of the state by the investor. Such clauses are included in the UK
18
19
20
21
Model BIT, the Canada Model BIT, the German Model BIT, the Norway Model BIT, US Model
22
BIT, etc.
11

Supra note 7.
See Jack J. Coe “Toward a Complementary Use of Conciliation in Investor-State Disputes – A
preliminary Sketch”, 12 University California. DAViS Journal of International Law and Policy Vol.12, Is.7
(2005) p.7.cf Eric van Ginkel “Toward Mandatory ICSID Conciliation? Reflections on Professor Coe’s
Article on Investor-State Conciliation”, Mealey’s International Arbitration Report Vol.21, Is.4 (2006) p.1;
“Possible Improvements for ICSID Arbitration” – ICSID Secretariat Discussion paper (October, 2006);
Jeswald W. Salacuse “Is There a Better Way - Alternative Methods of Treaty-Based, Investor-State
Dispute Resolution”, Fordham International Law Journal Vol.31(2007-2008), p.138.
13
Christopher Schreuer “Travelling the BIT Route: Of Waiting Periods, Umbrella Clauses and Forks in
the Road”, Journal of World Investment and Trade, Vol.5 Is.2 (2004), p.231.
14
Ibid.
15
Gary B. Born, INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION, 2nd Edition (Kluwer Law
International 2014) p. 278.
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For instance the Canada Model BIT (2004) refers to this period as consultations: “…parties shall first
hold consultations in an attempt to settle a claim amicably.” (article 25); as well as the Norway Model BIT
(2007).
17
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Lucy Reed, Jan Paulsson, Nigel Blackaby, GUIDE TO ICSID ARBITRATION, 2 edition (Kluwer Law
International 2010), p. 96.
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Article 8(1) of Annex 5 of the UK Model BIT cited in Reed, Paulsson, Blackaby, supra note.18, p. 94.
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The rationale behind such procedure is very much connected to the nature of the arbitration
proceedings in the investor-state disputes: given the public interests, the general confidentiality of the
arbitration is to certain extent limited in ICSID cases. During the cooling off period the parties have a
23
possibility to amicable resolve any conflicts “out of the public eye”.
The cooling off period is deemed to be commenced after the dispatch of so called “trigger letter”
to the top State officials in question based on the subject matter. Summarizing the main aspects of the
dispute, this letter calls the host State for negotiations. Once the time period for negotiations has
expired, regardless the negotiations were conducted or not, the investor is free to start the
24
proceedings.
It is noteworthy, that the language of the BITs very often imposes a duty on the parties to
undergo such cooling off periods before being able to engage in full-scale arbitration. However it might
seem logical, that where the parties are not particularly collaborative, there is no purpose in waiting. Can
parties “skip” it bearing in mind the nature of this undertaking? And if so, what would be the
consequences? The treatment of the cooling off period provisions by the tribunals is not uniform. The
decisions in this regards vary.
25
26
27
In Salini v. Morocco, AMT v. Zaire, Azurix v. Argentina corresponding tribunals have
examined the compliance with the waiting period requirement and found that in all three instances the
waiting period was properly observed (despite the outcome of the negotiations, or even more, the
involvement of the parties). On the basis of this line of decision it is evident that tribunals made an effort
to check the compliance of the parties with the cooling off period requirements. Though, they are silent
on the matter of non-fulfillment.
On contrary, having made the same kind of examination, the tribunal arrived to an opposite
28
conclusion in Ethyl Corp. v. Canada. The arbitral panel examining the issue on the basis of the NAFTA
29
found that the cooling off period was not properly observed. Under the NAFTA parties are allowed to
submit their request of arbitration only provided that six months have lapsed from the moment when the
30
issues pertaining to the dispute emerged. In the case at hand, the request of arbitration was submitted
on the fifth day from the moment when the law in question was passed. The tribunal acknowledged that
31
negotiations would not be of any success given the party-approach, and did not dismiss its jurisdiction.
19
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February 21, 1997 reported at International Legal Materials, vol.36, p.1531, also available at
http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0028.pdf (last accessed on April 12, 2014).
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However, given that it was the Claimant who pre-maturely submitted its claim, the tribunal has ‘punished’
the non-compliant party and ruled that the latter should bear the costs of the proceedings in the
32
corresponding part.
Similarly, in replying on Ethyl Corp. v. Canada, the ad hoc tribunal in Ronald S. Lauder v. the
33
Czech Republic, found that the waiting period was not observed. It determined that non-observance of
this requirement under the BIT between the Czech Republic and the United States, cannot yield any
34
consequences as to the jurisdiction of the tribunal, as they are merely “procedural rule[s]”. In the same
35
spirit and also replying on Ethyl Corp. v. Canada, the tribunal in SGS v. Pakistan ruled that “tribunals
have generally tended to treat consultation periods as directory and procedural rather as mandatory and
jurisdictional in nature. Compliance with such requirement is, accordingly, not seen as amounting to a
36
condition precedent for the vesting of jurisdiction […].”
Nevertheless, there is an instance of extreme application of the cooling period in Goetz v.
37
Burundi, in which the tribunal took one more step further than any other tribunal had before and in fact,
dismissed the jurisdiction. This case is very interesting not only because it is a very recent one, but also
due to the unique language of the dispute resolution clause, since it puts extra conditions to the
requirement of amicable settlement prior to submission of the case to the ICSID. Under the BelgiumLuxembourg-Burundi BIT, the party had to notify the counter-party through diplomatic channels of the
38
commencement of the negotiation period which would last three months. Only after expiration of this
39
term, provided the inability to arrive to a settlement, parties had a right to address the arbitral tribunal.
In such case, parties did comply with this requirement as to the main claim, however, overlooked the
negotiation requirement as to the additional claims. Scrutinizing the compliance with the said conditions,
the tribunal only decided upon the main claim, and left the additional ones outside of the scope of its
consideration. The tribunal reasoned that since the negotiation pre-requisite was not observed with
40
respect to additional claims, it had no authority over these claims.
It is hard to say that cooling off period is a mandatory undertaking violation of which will ban the
jurisdiction of the tribunal. However, it can be said with certainty that it does have a potential to
complicate the proceedings in cases when it’s not observed. Seems that majority of the tribunals agree
that it is rather a good faith duty of the parties to try amicable settle the dispute with a possibility of
resolving the conflict before it emerges as a confrontation before tribunal. However, even though the
non-compliance with such undertaking rarely can result in dismissal of jurisdiction, it is not without any
consequence whatsoever. Tribunals can find the ways of reasonable reflection of the non-compliant
party’s behavior in their monetary interests, as was decided in Ethyl Corp. v. Canada. While, where the
language of the dispute resolution agreement provides for additional guarantees of compliance with this
duty, the tribunals also take a stricter position to ensure that cooling off period requirement is not
decorative attribute of the dispute resolution system.
Conciliation
The ICSID Convention presents a choice to the parties – they either can conciliate their dispute
or refer it to the arbitral tribunal. By this, the Convention provides a “facilitative ADR system for resolving
41
investment disputes”. Pursuant to Article 28 of the Convention the party wishing to initiate conciliation
proceedings should address the Secretary-General with such a request. After the request is registered
the proceedings will be initiated, the Conciliation Committee is formed and the duties of the conciliator(s)
32

Ethyl Corp. v. Canada, supra n. 28, para.87.
Ronald S. Lauder v The Czech Republic, Final Award dated September 3, 2001 available at
http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0451.pdf (last accessed on April 12, 2014).
34
Ibid., para.187.
35
SGS Société Générale de Surveillance S.A v. Islamic Republic of Pakistan, Decision of the Tribunal
on
Objections
to
Jurisdiction
dated
August
6,
2003
available
at
http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0779.pdf (last accessed on April 12, 2014).
36
Ibid. para. 184.
37
Antoine Goetz & Others and S.A. Affinage des Metaux v. Republic of Burundi, ICSID Case
No. ARB/01/2, Award dated June 21, 2012 available at http://www.italaw.com/sites/default/files/casedocuments/italaw1086.pdf (last accessed on April 12, 2014).
38
Article 8(2) of the Belgium-Luxembourg-Burundi BIT.
39
Article 8(3) of the Belgium-Luxembourg-Burundi BIT.
40
Supra n. 37, paras. 91-93.
41
Supra n. 10, p.174.
33

772

are defined. The Conciliation Committee has authority to decide upon the issues which fall under the
scope of the Convention. Under this framework, Conciliation Committee should facilitate the negotiation
42
of the settlement through recommending the terms of such settlement.
Unfortunately, the Convention itself does not present the possibility of a combined procedure, or
a switch from one to another. Therefore, currently the conciliation combined with arbitration model is not
available to the parties per se. As mentioned above, the ICSID convention is not the sole “regulator” of
the dispute resolution between the investor and the state, therefore, it is up to the BITs to present
additional pre-requisites. As also have been demonstrated above, the BITs usually do set such preconditions to arbitration in form of cooling off period. Such pre-arbitral procedure is rarely mandated to
be administered by the institution, for instance, such as ICSID in the case at hand.
Under the rules, conciliation proceedings have the formal environment, however, nothing
suggests that it should be carried out this way. Parties, as well as the conciliation commission can
determine the less formal way of handing the procedure, which allows them to avoid the tension of legal
43
confrontation. The Commission is requested to draft a conclusion report in which the result of
conciliation are presented.
Based on the information reported by the ICSID, six conciliation requests were registered so far.
The detailed information about the cases is not available given that the proceedings were confidential,
however with the limited data some conclusion still can be made. In cases of TG World Petroleum Ltd v.
44
45
Niger and SEDITEX v. Madagascar (First SEDITEX case) parties reached the settlement shorty after
they requested commencement of conciliation proceedings, however before the commission was
46
formed. The case of Tesaro Petroleum Corporation v. Trinidad and Tobago was successful and parties
47
reached the amicable settlement. The result in the Second SEDITEX case is not clear, however,
arbitration proceedings did not follow the conciliation proceedings. In last conciliation case, Togo
48
Electricité v. Republic of Togo, parties resorted to arbitration soon after the conciliation proceedings
were concluded.
It appears that conciliation can be the alternative to the lengthy arbitration, however the limited
number of cases also signals that it is not favored by the parties (or their counsels). Interestingly, the
legal counsel on the successful conciliation proceedings in Tesaro case has stated that conciliation
should not be overlooked, and “use of ICSID’s conciliation facilities deserves serious consideration in
49
every case.”
These cases also demonstrate that even though ICSID does not offer the conciliation combined
with arbitration model per se, it certainly does not prohibit unsuccessful conciliation cases to be resubmitted to the arbitral panel once such conciliation has failed. Hence, it can be also concluded that
indirectly, it is possible to have the tiered dispute resolution upon necessity and will of the parties even
under the ICSID Convention. Moreover, sensing the problem and somewhat inefficiency in terms of time
and finances, the legal scholarship is suggesting that conciliation along with other ADR techniques can
50
be solution to the problem of existing shortcomings in investment dispute handling system.
4

COSTS AND BENEFITS – CONCLUDING REMARKS
Susan D. Frank makes an interesting observation regarding the nature of the conflict:
“… [C]onflict is like water. It occurs naturally and, although its structure can
be transformed, it will continue exist. Despite its social connotation, conflict
is not per se good or evil. It is necessary for institutions to survive, thrive
and develop. Nevertheless extreme circumstances – whether a flood or a
51
drought – can have serious repercussions on effective development.”
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Whatever the nature of the conflict is, what matters in the given case is how to approach it and
what steps to take to resolve it. In this picture, dispute resolution models emerge, and their sole
objective is efficient, affordable and quick resolution of the conflict. For years, investment disputes were
considered by the national courts. Recognition of arbitration fostered the establishment of the impartial
and independent dispute resolution. But observing the length of the proceedings, the costs involved and
not necessarily “win-win” outcomes, today legal professionals are discussing the possible alternatives to
what already was the alternative once. Negotiation and conciliation steps might seem to provide a fresh
air to endless conflicts. Obviously, it cannot prevent the disputes from arising, however it can change the
perception how one should approach them. The ADR techniques provide the advantages, as does
arbitration, but either of them have the double face.
While negotiation and conciliation is less costly, it requires higher level of involvement of the
parties, which is not always achieved. Parties see conflict as “evil” and often in this confrontation, the
initial transaction objectives are forgotten. Therefore, the timing of initiation of such amicable
consultations is crucial. This explains the logic behind the requirement of doing so before the official
arbitration request is submitted. If the parties are reminded that they have interest in carrying out the
transaction and keeping the healthy business relationship, the confrontation can be avoided. In this
scenario, the reminder comes from the persons involved in moderating the discussion during the
negotiations or facilitator of the conciliation. It is also true, however, that in order to achieve any result
through negotiations the parties involvement is of utmost importance, since, they are the ones deciding
the course of an action, the compromises they are willing to make and offers that they are willing to
accept, while in arbitral setting, this control is in the hands of the tribunal.
Confidentiality is a very sensitive aspect nowadays and is sometimes perceived as an added
bonus to such proceedings. The parties benefit from the complete confidentiality in this process which is
not fully available during the investor-state arbitration provided often involved public interest.
Whether the dispute is considered in the court of law or before the arbitral tribunal, it will be
determined and decided following the rules of law applicable to the subject-matter. This aspect of the
dispute resolution is nothing of particular significance and seemingly, is common sense. However, the
parties can “opt out” from such determination of the issue. By agreeing on the terms of settlement,
parties are free to distribute their rights and obligations as they deem fit (clearly, provided that such
arrangement is not illegal). Therefore, in cases when by law one party is in obvious disadvantaged
position than the other, but the parties are willing to co-operate, the settlement that they reach does not
need to be based on the legal claims in conflict, as long as parties agree on the terms. Hence, possibility
of carrying out initially agreed transaction with modified terms makes also realistic for parties to retain
their business cooperation for future. On the other hand, settlements are not always reached, and in
cases when parties are not willing to compromise, it is true that any sort of negotiation or conciliation
procedure might be seen as a stumble block from the determination of the issue. With the same logic,
settlement agreements do not have the same binding legal force as the court judgment, and in case of
breach of these agreements, the remedies available to the aggrieved party is that of contract law nature.
Weighing the pros and cons of the distinct procedure, it is still difficult to say whether or not ADR
techniques are the future of the investor-state dispute resolution. The available ICSID statistical data is
not sufficient to assess the success of the conciliation proceedings either – out of the six conciliation
cases, only one case was successfully settled through the facilitated conciliation. Therefore, practice
shows that for now, conciliation combined with arbitration, or negotiation combined with arbitration
models are not efficient enough to provide the investors an alternative to the extremely expensive and
lengthy arbitration process, and the parties involved are not entirely persuaded by these models either,
as no matter how effectively the pre-arbitral step can be used, the parties still keep their eyes on the
binding document issued by the tribunal – the enforceable award, leaving investment arbitration as a
dominant and most frequently chosen dispute resolution mechanism.
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POSTING OF WORKERS IN THE NEW PROPOSED DIRECTIVE –
HALTING SOCIAL DUMPING OR RATHER FREE PROVISION OF
SERVICES?
Marcin Kiełbasa
The Jagiellonian University, Chair of European Law, Cracow, Poland
Abstract: Freedom to provide services is one of the most important freedoms of the internal market of
the European Union. One of its emanations is a phenomenon of ‘posting of workers’. It involves an
undertaking from one Member State of the EU sending (‘posting’) its employees to work temporarily to
the other Member State to carry out the work necessary to provide the services. Posted workers in this
sense are covered by Directive 96/71/EC. This act aims to reconcile the exercise of freedom to provide
cross-border services with appropriate protection of posted workers’ rights.
Already before the adoption of that Directive, the question whether national labour regulations could be
applied to workers of foreign service providers had led to considerable controversies. They were
exacerbated in the last decade by the case law of the Court of Justice of the EU. They triggered an
intense debate in the EU and led to a creation of a draft Enforcement Directive – an act which is to
‘clarify’ the 96/71/EC Directive. Although created with good intentions (to halt social dumping arising
from allegedly not sufficiently regulated posting), the act seems to be rather hindering the provision of
services.
Key words: the European Union law, posting of workers, Directive 96/71/EC, freedom to provide
services, social dumping, draft Enforcement Directive.
1

INTRODUCTION
Free movement of workers, freedom of establishment and freedom to provide services are
fundamental principles of the European Union.
One should note that free movement of workers is to be distinguished from freedom to provide
services specified in article 56 of the Treaty on the Functioning of the European Union (hereinafter
referred to as TFEU).
The principle of free movement of workers gives every citizen a right to move freely to another
Member State in order to undertake work there and to live there and protects them against
discrimination regarding employment, remuneration and other conditions of employment as compared to
own nationals of the hosting Member State.
Freedom to provide services in turn provides inter alia companies with the right to provide
services in another Member State. One of emanations of the very freedom within the EU internal market
is a so-called ‘posting of workers’. In order to carry out the posting undertakings may temporarily send
(‘post’ – hence the name of the legal institution) its workers (employees) to another Member State in
order to carry out the work necessary to provide services. Posted workers in this sense are covered by
the provisions of the Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December
1
1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services .
The very Directive aims to reconcile the rights of undertakings to provide cross-border services
pursuant to Article 56 TFEU with ensuring appropriate protection of workers temporarily posted abroad
to provide such services. To enable it, the Directive sets out mandatory provisions at the EU level,
2
which must be applied to posted workers in the host country . The 96/71/EC Directive therefore sets up
a core set of clearly defined conditions of employment that must be met by the service provider in the
host country in order to ensure a minimum level of protection of workers. The Directive thus provides a
1
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significant level of protection for workers who may be vulnerable due to the situation in which they find
themselves (whose elements contain inter alia: temporary employment in a foreign country , the difficulty
in obtaining a proper degree of representation [also a legal one], lack of knowledge of local laws,
3
institutions and language) .
2

THE SCALE OF POSTING OF WORKERS
An analysis of the phenomenon of posting of the economic and social context is difficult because
of the lack of precise figures and the low quality of the database available. The only reliable and largescale source of data available at the EU level is based on the data in the field of social security resulting
from E101 forms, collected from 2005 to 2009 by the Directorate-General for Employment, Social Affairs
and Inclusion (DG EMPL) in cooperation with the national authorities.
On the basis of the very data one might conservatively estimate that about one million workers a
year are posted by their employer to work in another Member State.
Therefore, it might be said that posting statistically relates to a small percentage of the
economically active population only (2% of the economically active population).
However, in the context of employment mobility in the EU, posted workers may be estimated to
constitute however, 18.5% of the total number of citizens of the then EU -27 working abroad. Therefore it
can be concluded that the posting is a significant phenomenon within the framework of mobility of
workers, especially in certain countries and sectors (e.g. such as construction or transport); it may be
seen especially in such countries like Germany, France, Luxembourg, Belgium and Poland. The scale of
4
this phenomenon is gradually expanding.
The economic importance of the phenomenon of posting of workers exceeds by far its
quantitative size. The posting may play an important economic role in filling temporary shortfalls in
employment supply in certain occupations or industries (especially in the above-mentioned construction
or transport).
In addition, the posting of workers enhances international trade in services with all the known
benefits of the internal market (higher competition, efficiency gains, etc.).
3

NEW ENFORCEMENT DIRECTIVE – REASONS FOR ITS IMPLEMENTATION AND
PRELIMINARY ASSESSMENT
The 96/71/EC Directive, while important and much-needed, was judged by some as not effective
5
in practice. Apart from Member States’ and employers’ alleged difficulty in applying and enforcing it , the
6
Directive’s provisions were assessed as liable of the so-called ‘social dumping’ – that is of permitting
that undertakings from the Members States with lower labour standards are given a competitive edge
over undertakings in host countries where such standards are higher. Moreover, the rulings of the Court
of Justice of the European Union (hereinafter referred to as ‘the CJEU’, ‘the ECJ’ or ‘the Court’) in the
7
8
9
10
Viking-Line , Laval , Rüffert and Commission v Luxembourg cases in 2007-2008 have fuelled an
intense debate in particular on the consequences of the freedom to provide services and freedom of
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establishment for the protection of workers’ rights and the role of trade unions in protecting workers’
11
rights in cross-border situations.
On of the outcomes of that very debate was a creation of the Proposal for a Directive of European
Parliament and of the Council on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of
workers in the framework of the provision of services (hereinafter referred to as ‘the Enforcement
Directive’ or ‘the Proposal’) are unfortunately to be estimated as pervaded with distrust towards
undertakings providing cross-border services.
One is to be afraid that the adoption of the Enforcement Directive in the present form will bring
about legal uncertainty and that will be contrary to the case law of the ECJ. Moreover, it is hard to
understand why the project does not seem to keep up with the development of modern ways of
communication and to the existing possibilities of uploading documents quickly nor with movement of
people (especially employees, but also managers).
The Proposal seem to be unnecessarily ‘throwing the baby out with the bathwater’ – though it
was created with good intentions, instead of providing much-needed support in times of crisis in the
Eurozone, it creates unnecessary barriers and undermines the confidence towards entrepreneurs who
post workers to other Member States of the Union. It will largely (and negatively) reflect on the Polish
undertakings. Finally, it will indirectly affect workers themselves, but also the Polish State Treasury and
Social Security and the National Health Fund.
4

ANALYSIS OF MAJOR ASSUMPTIONS OF THE ENFORCEMENT DIRECTIVE

Preventing abuse and circumvention – Article 3
It introduces a number of criteria that will have to be fulfilled both by an undertaking
wishing to post its employees to another EU country and by a worker in order to assess that a
given case there represents a case of a posting of workers.
First of all, pursuant to the draft Enforcement Directive, such criteria will have to be met by any
undertaking, even the ones that are not going to apply for a A1 certificate (regarding the relevant
legislation in the field of social security) and which intend to insure their employees at their place of work
(the so-called lex loci laboris).
A catalogue of such criteria is unfortunately an open one, which is determined by Article 3 sec. 1
of the Proposal). It reads that ‘competent authorities shall take into account factual elements
characterising the activities carried out by an undertaking in the State in which it is established in order
to determine whether it genuinely performs substantial activities (…). Such elements may include (…).
Among them there are to be (inter alia):
(a) the place where the undertaking has its registered office and administration, uses office space, pays
taxes, has a professional licence or is registered with the chambers of commerce or professional bodies,
(b) the place where posted workers are recruited,
(c) the law applicable to the contracts concluded by the undertaking with its workers, on the one hand,
and with its clients, on the other hand,
(d) the place where the undertaking performs its substantial business activity and where it employs
administrative staff,
(e) the abnormally limited number of contracts performed and/or size of turnover realised in the Member
State of establishment.
Moreover, as Article 3 sec. 1 puts it, the assessment of these elements shall be adapted to each
specific case and take account of the nature of the activities carried out by the undertaking in the
Member State in which it is established. It is a phrase which is a very NIEOSTRY one and it certainly
might be misued by authorities of respective Member States.
Secondly, criteria to be fulfilled apart from undertakings concern workers as well. Article 3
sec. 2 of the Proposal indicates that ‘in order to assess whether a posted worker temporarily carries out
his or her work in a Member State other than the one in which he or she normally works, all factual
elements characterising such work and the situation of the worker shall be examined’. Once again, such
criteria are to be rather non-transparent ones, as the Proposal states that ‘such elements may include’:
(a) the work is carried out for a limited period of time in another Member State;

11
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(b) the posting takes place to a Member State other than the one in or from which the posted worker
habitually carries out his or her work according to Regulation (EC) No 593/2008 and/or the Rome
Convention;
(c) the posted worker returns or is expected to resume working to the Member State from which he/she
is posted after completion of the work or the provision of services for which he or she was posted;
(d) travel, board and lodging/accommodation is provided or reimbursed by the employer who posts the
worker, and if so, how this is done; as well as
(e) any repeated previous periods during which the post was filled by the same or another (posted)
worker.
An impression that the above-mentioned criteria are somehow vague is further deepened by a
rather bizarre norm contained in fine of the Article 3 section 2. It provides that all the factual elements
enumerated above are indicative factors in the overall assessment to be made and may not
therefore be considered in isolation. The criteria shall be adapted to each specific case and take
account of the specificities of the situation.
The proposed provision is in my opinion an unsuccessful attempt to clarify the factual elements
characterizing temporary nature of the posting of workers. In this context it is very worthwhile to refer to
the Directive 96/71/EC – for it has a protective character in respect of posted workers. Limiting its use
only to temporary postings (which seems to stem from Article 3 in relation with Article 2 of the
Enforcement Directive) seems to be totally missing the aim of the Directive 96/71/EC. That very
Directive in it Article 1 sec. 1 speaks clearly of its wide application to all those undertakings which post
workers abroad, listing in Article 1 sec. 3 three types of. The definition of ‘a posted worker’ in Article 3
sec. 1 of Directive 96/71/EC is not intended to narrow the scope application of the Directive, which
is to protect all workers posted in a manner widely indicated in its Article 1. From this point of view, the
draft Enforcement Directive introduces unnecessary limitations in the application of Directive 96/71/EC,
which will also provide for reducing the level of protection to workers excluded from the scope of the
Enforcement Directive.
What is more, the proposed wording of Article 3 of the Enforcement Directive will introduce
legal uncertainty associated with the very definition of posting. Such a definition (an autonomous
one) already exists in the EU law – it is provided in Art. 12 of the Regulation 883/2004.
It has been clarified inter alia in the following provisions and rulings:
- Article 14 sec. 1 and 2 of the Regulation 987/2009 on the implementation of Regulation No 883/2004;
- in the Decision No A2 of the Administrative Commission on Social Security of 12 June 2009 concerning
the interpretation of Article 12 of Regulation 883/2004;
- in the Practical Guide to the Administrative Commission on Social Security Applicable legislation; as
well as
- in the case law of the Court of Justice of the European Union - in particular in its judgments in joint
12
cases C-202 Fitzwilliam and C-404/99 Plum.
Interestingly enough, the draft Enforcement Directive provides in section 6 of its Preamble that
the application of the Enforcement Directive should not prejudice the application of the law which, under
Article 8 of the Rome I Regulation, applies to individual employment contracts, or the application of
Regulation No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the
coordination of social security systems84 and Regulation No 987/2009 of the European Parliament and
of the Council of 16 September 2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No
883/2004 on the coordination of social security systems.
However, the authors of the draft Enforcement Directive provide for such a prejudice themselves by
effectively introducing in its Article 3 a separate, legal definition of posting (apart from the already
existing one). This will cause many difficulties to undertakings, which in relation to workers they post will
obtain A1 forms. Such problems will arise when a domestic institution in a host country will conclude that
in a case of a given worker criteria provided for in Article 3 are not fulfilled.
Such situations have already come into being in the case of a French social security institution
URSSAF which demands from foreign undertakings posting workers to France (or from their contracting
parties with their registered office in France) that social security contributions for workers they send to
France be paid (and not in those undertakings’ and workers’ home countries), despite the fact that valid
forms A1 have been issued for workers send by those undertakings to France (which is tantamount to a
conclusion that such workers are posted workers under the current provisions).
12

Case C-202/97 Fitzwilliam Executive Search Ltd przeciwko Bestuur van het Landelijk instituut sociale
verzekeringen, [2000] ECR I-00883.
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Such practices also violate the case law of the ECJ (e.g. with the above-mentioned Fitzwilliam
case) and they are clearly aimed at discouraging entrepreneurs to posting. The draft Enforcement
Directive in its Article 3 seems to be (more or less consciously) attempting to sanction such unfair
practices of the domestic organs towards undertakings posting workers.
Shortly before the judgment in the case Fitzwilliam was issued by the ECJ, the Federal Republic of
Germany applied such practices, too. However, they were abandoned after several decisions of German
courts and the ECJ judgment in the very case.
The introduction of a new, second definition of posting of workers to the European law will bring
about lots of legal doubts. They will, for example, regard a circumstance of what will be a legal effect of
finding that although the forms A1 has been issued in accordance with the provisions of European law
(which is tantamount to posting of workers within the meaning of Article 12 of the above-cited Regulation
883/2004 and from the point of view of social security law) institutions and courts of the host State find
that no posting of workers pursuant to the Directive 96/71/EC and Article 3 of the draft Enforcement
Directive has taken place. It might lead to serious legal consequences – for instance to denying that
there was a working relationship between a worker and an undertaking posting the worker in favour of
creating a legally fictitious situation of that very worker being employed abroad (by an entity to which he
is posted).
Moreover, such situations, where domestic institutions find (on the basis of Article 3 of the draft
Enforcement Directive) the non-existence of posting of a worker could have serious implications with
regard to insurance and tax obligations of both undertakings posting workers and workers themselves.
These issues will probably have to be subject to decisive rulings of the Court and in the meantime
- for a period of many years (needed for the procedures before the national courts and the ECJ)
undertakings and their contracting parties will be forced to function among considerable legal
uncertainty. National institutions (especially social security bodies and tax organs) will then be able to
carry out controls and impose the penalties referred to in Article 17 of the draft Enforcement Directive.
Apart from effective they are to be dissuasive – therefore liable of setting a rather negative example to
other undertakings that would like to post workers abroad.
Moreover, the proposed wording of Article 3 of the Proposal will introduce legal uncertainty
associated with competence of national authorities (in particular of judicial ones).
The definition of posting of workers which may be reconstructed from Article 3 of the draft
Enforcement Directive will be examined by the institutions of the host country, which under Article 7 of
the Proposal will avail themselves of legal aid from institutions of the state where offices of the
undertaking which posts a worker are located. Therefore, an undertaking, if dissatisfied with a decision
of a host country’s authority, will have to file an appeal there (and not in a country where the very
undertaking is seated) therefore incurring the high cost of legal representation, mail deliveries,
translations etc..
At the same time, the autonomous definition of posting of workers contained in Article 12 of the
Regulation 883/2004 will remain in force. On the basis of the regulation, by reference to Article 14 of the
implementing Regulation No 987/2009, decisions about the existence or non-existence of posting in a
given case shall be made by authorities of the state where the employer (undertaking) is located (or of
the place of residence of the worker). Also, the courts competent for the registered offices of an
undertaking posting a worker (or of the worker’s residence) are authorised to adjudicate whether the
requirements for posting have been fullfilled.
Adoption of the present wording of the Enforcement Directive will create a legal situation in which
two independent institutions, always located in two different countries will be deciding if in a given
situation requirements of posting of workers have been met. Decisions of these institutions will be
challenged before courts (in different countries), which will adjudicate in a parallel and independent
manner on the existence or non-existence of posting.
Only by the way it should be noted that the recent case law of Polish courts has been favourable
towards recognition of posting’s conditions as fulfilled even when small-scale activities have been
carried out in Poland (for example, when only a few percent of the total business of a given undertaking
was conducted in Poland). The courts seemed to have been guided by benefit of workers, for whom
maintain continuity of insurance within the Polish social security system would certainly be favourable.
It also seems that the authors of Article 3 of the draft Enforcement Directive have overlooked the
fact that European law also provides for the posting of workers by undertakings that do not conduct socalled significant business in the country where their registered offices are located. In accordance with
Article 13 of the 883/2004 Regulation, an A1 form may be issued to a worker performing work in several
countries at the same time at the behest of the same undertaking. In the light of such provisions, Article
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3 of the draft Enforcement Directive could be seen as an attempt to hinder posting of workers effected
on the basis of Article 13 of the Regulation 883/2004.
Control measures – Article 9
They are to be introduced in order to prevent abuses set out in Article 3 of the draft Enforcement
Directive. Their scope was defined in its Article 9 and it consists of four requirements that an undertaking
which posts workers abroad will have to meet.
a) The first requirement is the obligation to make a declaration to responsible competent
(national) authorities, at the latest at the commencement of the service provision. Such a declaration is
to include the identity of the service provider, data concerning the presence of one or more clearly
identifiable
posted workers, the anticipated number, the anticipated duration and location of their
presence and the services justifying the posting .
b ) The second requirement relates to keeping or making available and/or retaining copies in paper (or in
electronic form) of certain types of documents. Their catalogue is open and it includes a contract of
employment, payslips, timesheets and proofs of payment of wages or equivalent documents during the
period of posting. The above-mentioned documents are to be kept in an accessible and clearly identified
place in its territory, such as the workplace or building site, or in the case of mobile workers in the
transport sector, the operations base or the vehicle, with which the service is provided.
c) The third requirement relates to the translation of documents (and it is a bizarre one);
d) the fourth requirement is to designate a contact person for the purpose of negotiating, if necessary, on
behalf of the employer with the relevant social partners in the Member State to which workers are posted
in accordance with national legislation and practice, during the provision of services.
The requirements set out in Article 9 are a far-reaching burden on undertakings (and especially
on smaller undertakings posting workers to other EU Member States).
Such requirements provide for a risk that, given restrictive regulations and a strict practice of tax
authorities in the various countries of the European Union concerning the existence of the so-called tax
facility within the meaning of article 5 of the Convention on the avoidance of double taxation, practice in
such countries excludes storage of documents at the contracting party’s. Such storage or
infrastructure might be found to be a tax facility with huge financial implications for companies. The only
rational solution for undertakings which post workers abroad is to use external and costly services of
accounting offices and law firms.
Moreover, the requirement concerning the indication of a contact person in order to conduct
negotiations with the social partners, seems to be an unnecessary and costly requirement. It is all the
more so given the fact that the draft Enforcement Directive contains provisions on the exchange of
information and control (Article 7 and 10 hereof), which repeat and extend the existing provisions of
agreements concluded between the National Labour Inspectorate with its foreign counterparts to
strengthen bilateral relations and ensure efficient and effective exchange of information on enforcement
the area of occupational safety and health and employment law (of course such agreements have been
concluded between other countries, too). These agreements give specific weight to bilateral exchange of
information on posted workers in the implementation of the tasks of the liaison institutions, in accordance
with the Directive 96/71/EC. They therefore ensure effective enforcement of disclosure obligations.
Instead of creating an extremely costly procedure for small and medium-sized enterprises it would be
better to strengthen the already existing cooperation between agencies in respective Member States
within the framework of bilateral agreements between labour inspectorates which would allo effective
and quick access to relevant documents and contracts, referred to in Article 9 of the Proposal.
What is particularly surprising in the Proposal is also its disregard of the practical realities and the
speed of information transfer. In an era of instant electronic communication or of transmitting documents
via courier services, a creation of the requirement to retain documents in a place which is abstract and
unrelated to the business of an undertaking is an anachronism, to say the least.
Such an inflexibility of the above-mentioned provisions as well as of practice of law, may be
estimated to cost several hundred EUR per month, and potential costs of trips, aimed just to hand over
official original documents to authorities, could even amount to several thousand EUR.
Finally, the requirement (contained in Article 9 section 1(d) of the Proposal) to indicate a contact person
in order to conduct negotiations with the social partners on behalf of an undertaking which posts workers
abroad, is an archaic, and above all, an expensive one.
Negotiations of contracts and of collective agreements could reasonably be carried out on behalf
of the entrepreneur only by a person who knows a given undertaking well and is trusted by it, especially
in such delicate matters as negotiations with trade unions involved. Moreover, such a person should also
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be well accustomed to realities of the host country, in particular – they should know the language and be
familiar with legal provisions at least concerning employment and labour law. One may easily suspect
that finding such a person will not be easy, and that employing them will constitute a substantial
expenditure for an undertaking posting workers abroad. In an era of rapid and affordable air
transport to anywhere in Europe (where the business owners are able to move freely within hours) so
that to negotiate with the help of an interpreter or a lawyer hired ad hoc, such requirements seem to
be well out of proportion.
5

CONCLUSION
Adoption of the draft Enforcement Directive in its present form will be hindering the free provision
of services in the form of posting of workers in the EU.
First of all, it will create the state of legal uncertainty - different definitions of the posting will be
introduced to the legal system in Europe; they will have to be settled in parallel by the authorities and
courts of different EU member states.
Moreover, the Proposal contains various legal ‘oddities’, such as a term ‘net pay’, which is
virtually non-existent in most EU countries or an incomplete, unclear (and thus exposed to the
arbitrariness) definition of posting in Article 12 of the 883/2004 Regulation.
Thirdly, the Proposal does not seem to keep up with the development of communication and
means of transmission of documents and the movement of people in the twenty-first century. Storing
documents in the abstract places, when one can send them by email in a few seconds or by a courier in
a day seem to be an unnecessary burden, especially in the light of the already existing provisions
providing for immediate control in the country of residence of an undertaking and provisions on the
exchange of information and cross-checks (which give authorities ability to conduct rapid and effective
verification of activities of undertakings which post workers abroad).
Therefore, the draft of the Enforcement Directive, instead of using the existing legislation and of
improving cooperation and the exchange of information, will be creating expensive new obligations for
businesses. The European labour market in the coming years will begin to feel shortage of labour supply
very strongly. Creating artificial administrative and bureaucratic obstacles seems to be unnecessary in
the light of demographic changes in Europe as well as given the current economic crisis. It relates
especially to posting of workers, which, as an emanation of freedom to provide services, could be a
motor force behind economic recovery of the struggling European Union.
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Abstract: The conference contribution deals with the European Arrest Warrant in Germany, in particular
its double implementation. It focuses on the opinion of the Federal Constitutional Court of Germany and
its impact on the German national legislation on the European Arrest Warrant.
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Abstrakt: Konferenčný príspevok sa zaoberá európskym zatýkacím rozkazom v Nemecku, hlavne jeho
dvojitou implementáciou. Zameriava sa na názor Spolkového ústavného súdu Nemecka a jeho vplyv na
nemeckú vnútroštátnu právnu úpravu európskeho zatýkacieho rozkazu.
Kľúčové slová: Európsky zatýkací rozkaz, Nemecko, Spolkový ústavný súd Nemecka, nemecká
vnútroštátna právna úprava európskeho zatýkacieho rozkazu.

1

INTRODUCTION
The legal basis for the European Arrest Warrant (hereinafter ‘EAW’) at the European Union
(hereinafter ‘EU’) level addressed for all Member States is the Framework Decision 2002/584/JHA on
2
the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States (hereinafter
‘Framework Decision on the EAW’). Its purpose is to simplify and speed up the extradition procedures
between the EU Member States. The EU was seeking to simplify the transfer of criminals between its
3
Member States.
However, constitutional conflicts prevented full application of the EAW throughout the EU. Some
of the national implementing provisions were found to be polemic in certain Member States, namely in
1

The conference contribution is based on the author’s dissertation thesis: KLIMEK, L. European Arrest
Warrant : Dissertation Thesis. Bratislava : Faculty of Law, Pan European University, 2013, 499 pages.
The thesis was elaborated under the direction of Prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
2
th
Council Framework Decision 2002/584/JHA of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the
surrender procedures between Member States as amended by the Framework Decision 2009/299/JHA.
OJ, L 190/1 of 18.7.2002.
3
See: IVOR, J. – KLIMEK, L. et ZÁHORA, J. Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv na právny
poriadok Slovenskej republiky [transl.: Criminal Law of the European Union and its Impact on the Legal
Order of the Slovak Republic]. Žilina : Eurokódex, 2013, ISBN 978-80-8155-017-1, p. 535 et seq.;
KLIMEK, L.: New Law on the European Arrest Warrant in the Slovak Republic: Does it fulfil Standards at
the Level of the EU? In: European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, ISSN 09289569, Vol. 20 (2012), No. 2, pp. 181-192; KLIMEK, L.: Surrender vs. Extradition: A Comparison Focused
on Innovations of European Arrest Warrant. In: International and Comparative Law Review, ISSN 12138770, Vol. 11 (2011), No. 1, pp. 139-150; KLIMEK, L.: The European Arrest Warrant Procedure and the
Nordic Countries. In: International and Comparative Law Review, ISSN 1213-8770, Vol. 10 (2011), No.
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York – USA, 2012, ISBN 978-1-57823-356-4, pp. 3-18.
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Poland, Germany, the Czech Republic and Cyprus. As a consequence, the national constitutional courts
had to rule on the compliance of national acts/laws implementing the EAW – or more precisely –
implementing the Framework Decision on the EAW.
The conference contribution deals with the EAW in Germany, in particular its double
implementation. It focuses on the opinion of the Federal Constitutional Court of Germany
(Bundesverfassungsgericht; hereinafter ‘German Constitutional Court’) and its impact on the German
national legislation on the European Arrest Warrant.
2

FIRST IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN ARREST WARRANT
The German government and its administration strongly support the principle of mutual
4
recognition and with it the EAW. Therefore the implementing legislation which had been drafted by the
Ministry of Justice aimed at transposing the Framework Decision on the EAW as closely as possible into
5
national law. However, it became quite a difficult undertaking for German legislator. It has been
implemented twice – in 2004 and in 2006.
In the German system of law, the national law implementing the EAW – the ‘first’ European
6
Arrest Warrant Act of 2004 (hereinafter ‘EAW Act’) – amended the national Act on the International
7
Judicial Assistance in Criminal Matters . German legislators decided to rule EAW proceedings a
special case of international extradition proceedings, rather than to formally install a new kind of
European surrender. General rules for international extradition only had to be amended for the specific
requirements of EAWs. Thus, introducing the EAW in Germany was only meant to divide between
8
international extradition and European extradition.
With the EAW Act, the German legislature complied with its obligation to implement the
Framework Decision on the EAW. It came into effect in August 2004 and was used on a regular basis
until the day of the ruling of the German Constitutional Court of July 2005.
3

GERMAN CONSTITUTIONAL COURT: THE ‘FIRST’ EUROPEAN ARREST WARRANT ACT IS
NULL AND VOID
The hearing arose from a challenge by Mamoun Darkazanli, with both German and Syrian
nationality, to an EAW issued by Spain. Spain accused him of being a crucial figure in the al-Qaeda
terrorist organisation. Judicial authorities stated that he was charged of having been active in Spain,
Germany and Great Britain since 1997 as one of the key figures of the Al-Qaeda terrorist network in the
logistic and financial support of this organisation. Among others, he had been Osama bin Laden’s

4

The judicial co-operation in criminal matters in the EU shall be based on the principle of mutual
recognition of judgments and judicial decisions and shall include the approximation of the laws […] –
Article 82(1) of the Treaty on the functioning of the European Union as amended by the Treaty of Lisbon.
OJ, C 83/47 of 30.3.2010.
5
SIEVERS, J. Too Different to Trust? First Experiences with the Application of the European Arrest
Warrant. In: GUILD, E. et GEYER, F. (eds.) Security versus Justice? : Police and Judicial Cooperation in
the European Union. Aldershot : Ashgate, 2008, ISBN 978-0-7546-7359-0, pp. 114 and 115.
6
Act to Implement the Framework Decision on the European Arrest Warrant and the Surrender
st
Procedures between the Member States of the European Union (European Arrest Warrant Act) of 21
July 2004 [Ger.: Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl
und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Europäisches
Haftbefehlsgesetz – EuHbG) Vom 21. Juli 2004], Federal Law Gazette (Bundesgesetzblatt) I, 2004, p.
1748.
7
rd
Act on the International Judicial Assistance in Criminal Matters of 3 December 1982 [Ger.: Gesetz
über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen Vom 3. Dezember 1982]. Federal Law Gazette
(Bundesgesetzblatt) I, 1982, p. 2071; details on national legislation – Council of the European Union:
‘Evaluation report on the fourth round of mutual evaluations : “The practical application of the European
arrest warrant and corresponding surrender procedures between Member States” : Report on Germany’,
document No. 7058/2/09, REV 2.
8
SINN, A. et WÖRNER, L. The European Arrest Warrant and Its Implementation In Germany – Its
Constitutionality, Laws and Current Developments. In: Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik,
ISSN 1863-6470, No. 5/2007, pp. 206 and 207.
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9

permanent interlocutor and assistant in Germany. The EAW was issued for exactly the sort of offences
10
that the European Council had in mind when proceeding with the EAW initiative.
In October of 2004, German officials arrested Mr. Darkazanli. His surrender (extradition) to Spain
was approved by a German Court. However, the defendant launched a constitutional complaint before
the German Constitutional Court challenging the decision on a wide range of constitutional grounds.
These included claims, among others, that the EAW and the German implementing legislation lacked
democratic legitimacy, that the abolition of dual criminality requirement would result in the application of
foreign law within the domestic legal order, and that the defendant’s right to judicial review was
11
breached.
It should be noted that the German Constitutional Court structured its reasoning pursuant to the
model of an ‘abstract review of norms’ (abstrakte Normenkontrolle) without going into the factual
details of the case at hand and its impact on the applicant. At the end of proceedings, the Court declared
12
the ‘first’ EAW Act as null and void (nichtig), because it violated the German Constitution, i. e. the
13
Basic Law (Grundgesetz). In the words of Sievers, the judgment came as a shock to parliament,
14
government, and administration […].
The Court’s ruling was essentially based on the following considerations: first, the German
implementing law infringed the Article 16(2) of the Constitution, which contains a ban on
15
extradition of German citizens , and, second, the German implementing law infringed Article
19(4) of the Constitution by excluding recourse to a court against the grant of extradition to an
EU Member State. The Court argued:
“[…] the co-operation that is put into practice in the ‘Third Pillar’ of the EU in the shape of limited
mutual recognition, which does not provide for a general harmonisation of the Member States’ systems
of Criminal law, is a way of preserving national identity and statehood in a single European judicial
16
area.”
“When adopting the Act implementing the Framework Decision on the EAW, the legislature was
obliged to implement the objective of the Framework Decision in such a way that the restriction of the
fundamental right to freedom from extradition is proportionate. In particular, the legislature, apart from
respecting the essence of the fundamental right guaranteed by Article 16(2) of the Basic Law, has to see
to it that the encroachment upon the scope of protection provided by it is considerate. In doing so, the
legislature has to take into account that the ban on extradition is precisely supposed to protect, among
others, the principles of legal certainty and protection of public confidence as regards Germans who are
17
affected by extradition […].”
“[…] the confidence of the prosecuted person in his or her own legal system is protected in a
particular manner by Article 16(2) of the Basic Law in conjunction with the principle of the rule of law and

9

th

Judgment of the Second Senate of the Federal High Constitutional Court of Germany of 18 July 2005
– 2 BvR 2236/04 [Ger.: Urteil des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgericht in der Bundesrepublik
Deutschland vom 18. Juli 2005 – 2 BvR 2236/04].
10
MACKAREL, M. The European Arrest Warrant – the Early Years: Implementing and Using the
Warrant. In: European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, ISSN 0928-9569, Vol. 15
(2007), No. 1, p. 55.
11
MITSILEGAS, V. The Constitutional Implications of Mutual Recognition in Criminal Matters in the EU.
In: Common Market Law Review, ISSN 0165-0750, Vol. 43 (2006), No. 5, pp. 1294 and 1295.
12
Judgment […], ruling.
13
rd
Basic Law for the Federal Republic of Germany of 23 May 1949 [Ger.: Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949].
14
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Warrant. In: GUILD, E. et GEYER, F. (eds.): Security versus Justice? : Police and Judicial Cooperation
in the European Union. Aldershot : Ashgate, 2008, ISBN 978-0-7546-7359-0, pp. 114 and 115.
15
In Germany, pursuant to the Constitution (Basic Law), the extradition of a German national to a foreign
th
State was initially forbidden absolutely. However, the 47
Amendment to the Basic Law
(Bundesgesetzblatt 2000, part I, p. 1633), adopted in 2000, softened this rigid prohibition. Nowadays, in
spite the fact that no German may be extradited to a foreign country, the national law can provide
otherwise for extraditions to an EU Member State or to the International Criminal Court.
16
Judgment […], para. 77.
17
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also by the principle of subsidiarity […] precisely where the act on which the request for extradition is
18
based shows a significant connecting factor to a foreign country […].”
Thus, in the opinion of the German Constitutional Court, the ‘first’ German EAW Act was
contrary to the German constitutional guarantee concerning non-extradition of nationals. As a
consequence of the Court’s ruling, Germany refused to extradite Mr. Darkazanli. Subsequently, he was
released from German captivity.
The German applicable law was void ‘only’ as far as German citizens are concerned. The
judgment was based on the German citizenship of the requested person, the protection of the principle
of legality and the protection of the principle of recourse to the courts against the grant of extradition –
19
both principles being issued from the Basic Law. The German national authorities were not allowed to
surrender German nationals to the other EU Member States applying an EAW.
The situation gave rise to an unprecedented period of legal uncertainty. Since the German
Constitutional Court handed down its EAW decision, Spain debated whether to take reciprocal action
against Germany. In July 2005, the Spanish National Court (Audiencia Nacional) announced that it
20
would annul all EAWs issued by Germany. However, Spain’s decision to refuse to execute EAWs
issued by Germany was contrary to the Framework Decision on the EAW. Moreover, also Hungary
invoked the principle of reciprocity. Both Spain and Hungary refused to recognise the EAWs that
Germany continued to issue. They considered that as Germany was no longer applying the principle of
mutual trust, it could not demand in return that the other Member States accept its requests for the
21
surrender of non-nationals.
As argues Van Sliedregt, there is the national supremacy approach represented by the German
22
23
Constitutional Court ruling. In the opinion of Tomuschat, the decision was rather disappointing. In the
German literature it has been harshly criticised that the Court based its reasoning mainly on historical
arguments, thus overemphasising the historically emerged close relationship between the German state
24
and its citizens. Mitsilegas argues that in reaching its decision, the German Constitutional Court
focused predominantly on concepts of legitimacy, territory and citizenship and the protection of
fundamental rights. A central concept was the special bond between the citizen and the State, and the
25
legitimate expectations of citizens to be protected within the framework of their State of belonging. In
the opinion of Pollicino the underlying theme of the whole Court’s reasoning about the decision is a
sense of ill-concealed distrust in the legal systems of the other Member States as to the safeguarding of
the accused person. By reading the ruling, it is rather evident how, behind the attempt to verify the
responsibility of the German legislator in the transposition activity, the Court’s actual aim was to halt the
26
acceleration process, which followed the adoption of the Framework Decision on the EAW […].
The German Constitutional Court did not deal with possible violations that could have been arisen
from the Framework Decision on the EAW. It argued that the Framework Decision itself does not

18
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27

contradict the German constitution. The Court dealt with only the constitutional violations that arose
from the national implementing legislation, i.e. the ‘first’ German EAW Act. It ignored the arguments and
28
rulings of the case of Pupino as mentioned by the Court of Justice of the European Union. Hinarejos
Parga questioned what would have been the consequences of Pupino, the case of the Court of Justice,
if taken into account by the German Constitutional Court? She argues that, in principle, the Court should
have tried to discharge its duty of loyal co-operation and interpreted national law, as far as possible, in
the light of the wording and – most important here – purpose of the Framework Decision on the EAW.
The measure at stake was a national law which implemented a framework decision, and the question
was whether it ran counter to the Constitution. The ‘Pupino principle’ should have pressed the Court to
make all possible attempts to reach a conclusion that enabled Germany to fulfil its duties under EU law.
Hence, the Court should have done whatever was in its hand to ensure that EU law (in this case the
Framework Decision on the EAW) was enforced and complied with. This means, ideally, preserving the
29
implementing law or, if not possible, at least curtailing the damaging effects of its nullity.
Deen-Racsmány and Blekxtoon consider the Framework Decision on the EAW as undeniably a
30
milestone in the history of the extradition of nationals. However, the decision by the Constitutional
Court Germany called into question the future effectiveness of this novel approach in the EU.
4

SECOND IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN ARREST WARRANT
Installing a new ‘second’ European Arrest Warrant Act was necessary to surrender German
31
nationals and comply with requirements of the Framework Decision on the EAW. The surrender (in
German terminology ‘extradition’) of a German citizen to an EU Member State was not possible as long
32
as the German legislature adopted a new law implementing the Framework Decision on the EAW.
A constitutional revision was not required to alleviate the problem. The legislature needed only
adopt a new version of the EAW Act that would take full advantage of the latitude provided for in the
Framework Decision on the EAW itself. Moreover, the German government wanted to alleviate the
33
problem as soon as possible. In a memorandum from the then German Federal Minister for Justice
Zypries to her colleagues in all other EU Member States, she stated that she was committed to
submitting a new act to implement the European arrest warrant, which takes the concerns of the Federal
34
Constitutional Court into account, within the shortest possible period of time.
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As a consequence, new lawmaking proceedings were accelerated and in 2006 the ‘second’
35
European Arrest Warrant Act was adopted in Germany. It went into force in August 2006. Again, it
did not enter into force as a separate law but rather provisions amended the German Act on
International Assistance in Criminal Matters. The surrender procedure according to the EAW is
36
understood as a specific form of international extradition.
5

CONCLUSION
Dear ladies and gentlemen, thank you for your attention.
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THE INFLUENCE OF THE POST DANMARK JUDGEMENT ON THE
INTERPRETATION OF ART. 102 OF THE TFEU IN PREDATORY
PRICING CASES
Krzysztof Krzystek
Uniwersytet Łódzki
Abstract: The Post Danmark judgment is the most recent judgment of the European Court of Justice in
the field of predatory pricing. It is not a revolutionary change to the existing case-law in the field of
competition law, but the Court's decision is an interesting addition and development of the jurisprudence.
It is putting it in line with the current guidelines of the European Commission. The ruling constitutes a
departure from the previous use of a subjective criterion (intent) in favour of the use of objective criteria
(economic analysis) and gives companies insight on the Court's interpretation of their use of different
pricing policies.
Key Words: predatory pricing, post danmark
In the Post Danmark (C-209/10) judgment issued on March 27, 2012, the ECJ embraced a
modern vision of Art. 102 TFEU enforcement, which hopes to be the long-awaited step forward we have
been waiting for and is a great example of case-law filing-in the holes in written law. In this paper I am
going to present the two main issues which have been developed by this judgment.
Post Danmark and Forbruger-Kontakt are the two largest undertakings in the Danish
unaddressed mail sector (brochures, telephone directories, guides, local and regional newspapers etc.).
According to the order for reference, this sector is entirely liberalized and is not covered by the Danish
legislation on postal services. It is common ground in the main proceedings that the relevant market can
be considered to be that of the distribution of unaddressed mail in Denmark.
Post Danmark enjoyed a monopoly in the delivery of addressed letters and parcels not
exceeding a certain weight, which, on account of the sole right of distribution, was allied with a universal
service obligation to deliver addressed mail under that weight. For that purpose, Post Danmark had a
network that covered the national territory in its entirety and that was also used for the distribution of
unaddressed mail. The principal activity of Forbruger-Kontakt, part of the press group Søndagsavisen
a‑s, is the distribution of unaddressed mail. At the material time, it had created a distribution network
covering almost the entire national territory, chiefly through the acquisition of smaller distribution
undertakings. In 2003, in the Danish market for the distribution of unaddressed mail Post Danmark had a
market share of 44% which increased to 55% in 2004. According to the Danish competition authority
Post Danmark held a dominant position in that market because of such high market shares and because
it could maintain its distribution network covering the whole country because of it being the universal
1
postal service provider, regardless of its activities on the market for unaddressed mail.
Until 2004, the SuperBest, Spar and Coop groups, undertakings in the supermarket sector,
were major customers of Forbruger-Kontakt. Towards the end of 2003, Post Danmark concluded
contracts with those three groups for the distribution of their unaddressed mail from 1 January 2004. The
Danish authorities found that the rates which Post Danmark offered to the former Forbruger-Kontakt’s
customers were different from those it charged its own pre-existing customers without being able to
justify those significant differences in its rate and rebate conditions by considerations relating to its costs.
1

Wessel Geursen, “Post Danmark: does the ECJ take the effects based approach further than a mere
price/cost-test and does it oblige the national judge to apply that effects based approach ex nunc?” In:
European Law Blog, http://europeanlawblog.eu/?p=329#sthash.ewh9H6zy.dpuf.
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The authorities considered this as abusive, “primary-line price discrimination”. Post Danmark challenged
this decision basing on the milestone Case C‑62/86 AKZO v Commission and the criteria the European
Court of Justice has established there.
The prices which Post Danmark offered to SuperBest and Spar were proven to be above the
2
average total costs (ATC) and thus couldn’t be considered abusive, as every as-efficient competitor
could offer similar prices and still obtain profit. On the other hand the price offered to Coop was below
3
the Average Total Costs, but it allowed Post Danmark to cover its average incremental costs (AIC) and
could possibly be considered abusive. Fixing the price at a level that covers the most significant costs
associated with the marketing of goods or services makes it possible for an equally effective competitor
to compete with those prices without incurring excessive long-term losses, thus such conduct can’t be
automatically considered abusive.
Unlike in the Akzo case and the following judgments, the Danish competition authority used
average incremental costs instead of average variable costs as the relevant parameter, but in this case
the Court decided this made no difference.
1

THE ROLE OF “INTENT” IN PREDATORY PRICING CASES
It is settled case‑law that a finding that an undertaking has a dominant position is not in itself a
ground of criticism of the undertaking concerned (Case 322/81 Nederlandsche Banden-IndustrieMichelin v Commission). It is in no way the purpose of Article 102 TFEU to prevent an undertaking from
acquiring, on its own merits, the dominant position on a market (see, inter alia, TeliaSonera Sverige,
paragraph 24). Nor does that provision seek to ensure that competitors less efficient than the
undertaking with the dominant position should remain on the market. Article 102 EC prohibits a dominant
undertaking from, among other things, adopting pricing practices that have an exclusionary effect on
competitors considered to be as efficient as it is itself and strengthening its dominant position by using
methods other than those that are part of competition on the merits. Accordingly, in that light, not all
competition by means of price may be regarded as legitimate. In order to determine whether a dominant
undertaking has abused its dominant position by its pricing practices, it is necessary to consider all the
circumstances and to examine whether those practices tend to remove or restrict the buyer’s freedom as
regards choice of sources of supply, to bar competitors from access to the market, to apply dissimilar
conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive
disadvantage, or to strengthen the dominant position by distorting competition (see, to that effect,
Deutsche Telekom v Commission, paragraph 175).
In the aforementioned Case AKZO v Commission, in which the issue was to determine whether
an undertaking had practiced predatory pricing, the Court held, in the first place, at paragraph 71, that
4
prices below the Average Variable Costs (AVC) must, in principle, be regarded as abusive, inasmuch
as, in charging those prices, a dominant undertaking is deemed to pursue no economic purpose other
than that of driving out its competitors. In the second place, it held, at paragraph 72, that prices below
average total costs, but above average variable costs, must be regarded as abusive if they are part of a
plan for eliminating a competitor. This line, which incorporates both the criteria based on comparisons of
the prices concerned and costs incurred, as well as on the intent of the company has been repeated and
5
developed in numerous later judgments.
In the Post Danmark case the Danish court found that it could not establish that Post Danmark
followed a strategy to deliberately drive the competitor out of the market. For this reason the company
argued that its actions weren’t abusive. Pursuant to the Akzo criteria, even if the objective criteria of
setting the price at a certain level was met, there was lack of intent of exclusionary conduct and thus the
company acted in accordance with the law. In the Akzo judgment the Court has identified this abusive
intent not just by virtue of an economic analysis of the actions of the company, but mainly basing on
direct threats made by Akzo to its rival ECS, which were evidenced by documents recording meetings
held between the directors of the two firms. In Wanadoo Interactive, on the other hand, the Commission
took advantage of extensive internal company documents (such as management-level communications)

2

Total Costs are fixed costs and variable costs added together.
Incremental Costs are extra costs that would disappear in 3-5 years if the company stopped
performing a given service
4
Variable Costs are costs that vary depending on the quantities produced.
5
See: France Télécom v Commission, paragraph 108.
3
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indicating the existence of a plan to pre-empt the market to show the intent to eliminate competitors in
the ADSL market.
The use of a subjective criterion, such as intent, in cases involving Article 102 TFEU is rather
unusual. The usual criteria analyzed in such cases include the analysis of the dominant position of an
undertaking, the conditions on the given market, the position of the competitors to the dominant
undertaking, the position of the customers, receivers or suppliers of goods, the scope of the alleged
infringement, evidence for the foreclosure of the market. All these criteria are of an objective character.
This inconsistency causes a clear dissonance in the current decisional practice of the Court and
is at odds with the objectivity requirement. Moreover, the existence of this requirement gives rise to
6
difficulties in proving intent, which must be established on “cogent and convincing evidence” . We cannot
forget, that it is very difficult to examine “intent” of a huge multinational company, run by different CEO’s
and with numerous people in the Board of Directors. Unless the authorities obtain solid proof, such as
documents, proving a strategy driven at the foreclosure of competitors, it is very difficult to prove intent.
This problem was addressed by the Commission in the 2009 Commission’s Guidance Paper.
As a general rule, in order to determine whether a (hypothetical) competitor as efficient as the dominant
undertaking would likely be foreclosed, the Commission will examine economic data relating to cost and
7
sales price. Thus the Commission was strongly hinting at a possible gradual departure from the
requirement of the subjective criterion of intent in its classical form. Instead, it would be enough for the
Commission to prove, that an as-efficient competitor can effectively compete with the dominant
undertaking in order to consider a given conduct as not abusive. Intent is still considered as relevant
evidence, but is no longer an element of the offence.
In the Post Danmark judgment, the dominant undertaking has offered its client (Coop) price
below the Average Total Costs, but above the Average Incremental Costs. According to the traditional
Akzo standards, if it was possible to prove a predatory intent of driving its competition out of the market,
this could be considered abusive. The existence of such an intent was however excluded. In this case
though, the European Court of Justice decided to focus on the analysis of cost, departing from a central
need to prove anticompetitive intent, focusing instead on the greater importance of assessing the real
risks of foreclosing an equally efficient competitor. This switch from subjective to objective criteria is a
very positive one and is in line with the recent policy of the European Commission.
2

THE RIGHT TO DEFENCE
The second important development coming from the Post Danmark judgment is the
confirmation of the right to defence of the dominant undertaking.
Article 101 TFEU in its § 1 contains the clause which prohibits as incompatible with the internal
market, all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted
practices which may affect trade between Member States and which have as their object or effect the
prevention, restriction or distortion of competition within the internal market. The Article, however, also
contains its § 3, which constitutes an exemption clause, which allows undertakings to defend themselves
in situations when their actions do meet the prerequisites of § 1, but they contribute to improving the
production or distribution of goods or to promoting technical or economic progress, while allowing
consumers a fair share of the resulting benefit, and which does neither impose on the undertakings
concerned restrictions which are not indispensable to the attainment of these objectives nor afford such
undertakings the possibility of eliminating competition in respect of a substantial part of the products in
question. This allows for the companies to act in a more flexible manner.
Unfortunately, Article 102 only contains one clause, which states that any abuse by one or more
undertakings of a dominant position within the internal market or in a substantial part of it shall be
prohibited as incompatible with the internal market in so far as it may affect trade between Member
States. There is no exemption clause and thus the Article gives no explicit possibility for a company to
defend its actions.
In the Post Danmark judgment, the European Court of Justice explicitly holds, that the dominant
undertaking should be able to defend its allegedly predatory conduct with objective justifications and
efficiencies that could, similarly to the provisions of Article 101 § 3, counterweight the negative effects
the conduct has on competition and market. A strictly formalistic approach denying a company the right
to defend its allegedly predatory strategy should be deemed unacceptable. The Court explicitly
6

Article 82 Guidance, supra n.4, para.20.
H. Rosenblatt, H. Armengod, A. Scordamaglia-Tousis, „Post Danmark: predatory pricing in the
European Union.” In: The European Antitrust Review 2013, p. 23.
7
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emphasizes that an undertaking can effectively defend its strategy by presenting objective justification
for its actions, as well as demonstrating that its policy has sparked efficiency improvements, which might
offset any negative effects on competition. Conduct which is objectively necessary or which exclusionary
effect may be counterbalanced, outweighed even, by advantages in terms of efficiency that also benefit
consumers shouldn’t be punished indiscriminately. Still, we have to keep in mind that in order to classify
a given policy as contrary to competition law, it is not required for it to cause any specific damage. It
suffices to prove that the analyzed policy may cause foreclosure on the given market. It is worth noting,
that this stance is in line with the Commission’s Guidelines from 2009, but it is the first time ever, that the
European Court of Justice has so explicitly awarded this right to the dominant undertaking.
The Post Danmark judgment isn’t a revolutionary one, but it is a long-awaited and necessary,
evolutionary step forward. The two most important decisions the Court took were in line with the policy of
the European Commission and without any doubt allow for a more modern and flexible functioning of the
Common Market and are an important development of the rules of the Competition Law. When it comes
to the departure from the criterion of intent, there is a certain reservation we still have to have. In the
analyzed case, the Danish authorities have clearly stated that there is no intent of foreclosure on the part
of Post Danmark and this was reflected in the preliminary question asked to the European Court of
Justice. We can only hope that from now on the Court stays with this more objective analysis and further
develops this more economic approach, instead of backtracking to the inclusion of subjective criteria.
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POSTING THE ISSUES OF A VAT RATE ON ELECTRONIC
PUBLICATIONS (THE SO-CALLED E-BOOKS)
Magdalena Małecka
The Jagiellonian University, Chair of Financial Law, Cracow, Poland
Abstract: The article concerns different rates of VAT put on books in it traditional form, as well as ebooks. Publications on paper are rated with 5% VAT, whereas e-publications has 23% of VAT on. The
whole problem is caused by the fact that that e-books are treated as a n electronic services, for which
VAT is in whole EU higher than on paper books. This not only undermines the competitiveness of the
EU economy, but also raises questions about the constitutionality of differentiation takiegio essentially
identical products.
Key words: taxes, VAT rates, EU, Poland, e-books, books
1

INTRODUCTION
Electronic services are increasingly present in all areas of life, both in the consumer trade and
B2B (business to business). In accordance with the Council Implementing Regulation (EU) No. 282/2011
of 15 March 2011 laying down implementing measures for Directive 2006/112/EC on the common
system of value added tax, electronically supplied services are the services provided via the Internet or
an electronic network, whose provision - due to their nature - is essentially automated and which require
minimal human intervention, and whose provision is impossible without the use of information
technology. Outside the scope of such an understanding remain, however, a number of e-commerce
services, such as, for example, radio and television broadcasting services, telecommunication services
and e.g. sale of goods, in whose case ordering and processing is carried out electronically.
Such digitization raises important questions with regard to the tax issues. The present paper is
to concern different one of such issues - VAT rates being applied to electronic publications – the socalled ‘e-books’ (I shall be using the very expression throughout the text).
It is worth mentioning that standard VAT rates continue to rise around the globe, in particular in
Europe. Last year, 12 EU member states (out of 27) increased their standard VAT rates by an average
of 2.48 percentage points. This year, four more European countries have increased their standard VAT
rate by an average of 1.6 percentage points. Elsewhere in the world, Ghana, Mexico and Pakistan also
increased their standard VAT rate, and Japan will double its consumption tax applied to goods and
services by 2015. Rising rates appear to be emblematic in times of economic downturn when
governments are looking for ways to retain tax income in the face of negative growth and
1
unemployment .
2

E-BOOKS AND ITS ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
An First of all, it is worth to find out what ‘e-books’ actually mean – to do so it is worthwhile to
consult the best known among the English dictionaries. As the Merriam-Webster.com dictionary puts it,
‘ebook - noun a book composed in or converted to digital format for display on a computer screen or
handheld device’. Cambridge.org, in turn, explains that ‘e-book - noun - a book that is published in
electronic form, for example on the Internet or on a disk, and not printed on paper’.
To sum up, an e-book is a text presented in a format which allows it to be read on a computer
or handheld device. Many titles which are available in printed versions can be read as e-books, including
bestselling fiction, classics and reference texts. E-books are also used to make out-of-print work
available, or to bypass print altogether, as with new works by aspiring authors. E-books can consist
2
simply of the electronic text or may also contain extras, such as audio, video or hyperlinks.
1

VAT/GST/Sales Tax Rates: Global survey on books and electronic publications – Update 2012,
available at: http://www.internationalpublishers.org/images/stories/VAT/ipa-vat-report-2012r4.pdf
2
Emma
Yates,
Ebooks:
a
beginner's
guide,
available
at:
http://www.theguardian.com/books/2001/dec/19/ebooks
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E-books have many advantages, such as:
a) Speed: providing the title you want is available, the book can be downloaded immediately
b) Portability: a number of books can be carried on one device, which makes e-books an ideal
device for travellers
c) E-books and print on demand: books need no longer go out of print. Moreover, they are
environmentally friendly: paper-free books save trees.
d) Interactivity: e-books’ readers can also take notes, underline, bookmark pages, search and
gain extra information through hyperlinks
e) Personalisation: the back-lighting and font size can be increased - ideal for the visually
impaired readers
f) Open market: by publishing electronically, writers can bypass the publishing process
g) Add-ons: many ebooks have searchable text, dictionaries or other features
However, e-books also have some disadvantages. First of all, the number of books (titles)
available in ebook format is still quite limited. Moreover, if downloaded onto a computer, e-books
(usually) cannot be printed out.
3

E-BOOKS AND VAT/GST
The issue contained in my paper can be seen as a ‘battle’ between books and e-books. And in
this competition it is a traditional book that ‘wins’ at this moment. The reason I am using such a ‘militaryrelated’ wording is because a rivalry between books and e-books originated from taxes. There is a well
know proverb, that when you don’t know why is happens, it indeed happens because of money. And this
is what we are dealing with here. To be more specific: there are very similar thing as a book and e-book
and we have different VAT rates on it.
Special VAT/GST/Sales Tax treatment for publications remains the norm among many
countries. The large majority (87.5%) continue to apply favourable tax regimes (with or without
limitations for printed books). Overall, this figure (87.5%) is stable vis-à-vis 2011. Moreover, the average
VAT rate for printed books has remained stable.
In 2012, 45% of the countries surveyed continue to provide no exemption or reduced rates for
any epublications, a figure that remains virtually unchanged from 2011. This discriminatory tax treatment of
print and e-books continues in violation of the OECD’s guidelines and benchmarks recommending a
non-discrimination policy and the application of concessions to e-publications.
In the EU, the EU VAT Directive allows the application of reduced rates to “books on all
physical means of support”, e.g. e-publications sold on CD-ROM or USB sticks. However, other epublications delivered via digital downloads remain excluded and cannot benefit from a reduced tax rate,
thus maintaining an unwarranted and obsolete discrimination. Legislative developments in some EU
member states, in particular in France and Luxembourg, aim at abandoning this illogical and archaic
distinction between e-books delivered on physical media and e-books delivered via digital download. It is
my view that, as the VAT Directive does not mention ‘the carrier’ of a book, the applicable VAT rate is to
be analysed from the consumer’s perspective in line with previous judgments of the Court of Justice of
the European Union (hereinafter referred to as ‘the CJEU’ or ‘the Court’. This will be a test for EU
legislation.
This obsolete distinction is likely to hold back the development of the e-book market generally,
especially in non-English and small-language markets. In the new digital environment where consumers
expect lower prices, and authors ask for a larger share for royalties, the application of the standard VAT
rate adds additional financial pressure on publishers. In addition, this discrimination runs directly
contrary to numerous initiatives to promote digital literacy. For example, in a number of countries
educational reform initiatives frequently involve the introduction of digital technology into classrooms and
learning. Discriminatory VAT regimes often provide a significant financial incentive for schools to
continue with paper printed textbooks. This different tax treatment disproportionately affects people with
print disabilities. They often have no choice but to choose the more accessible digital book and pay
more VAT than able-bodied readers.
One of the core arguments some fiscal experts have against extending the application of
reduced rates
to e-books is their claim that it is difficult to distinguish e-books from other digital content. A workable
definition has been found in New York (US) that draws the line between e-books and other digital files.
E-books that meet the following criteria do not constitute taxable information services (and their sale is
therefore not subject to tax):
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a) The purchase of the product does not entitle the customer to additional goods and services
and any
revisions done to the e‑book are for the limited purpose of correcting errors;
b)The product is provided as a single download;
c) The product is advertised or marketed as an e-book or a similar term;
d) If the intended or customary use of the product requires that the product be updated or that a
new or
revised edition of the product be issued from time to time (e.g. an almanac), the updates or the new or
revised editions are not issued more frequently than annually; and
e) The product is not designed to work with software other than the software necessary to make
3
the e‑ book legible on a reading device (e.g. Kindle, Nook, iPad, iPhone or personal computer) .
Some countries have recognised that they need to introduce fairer, more balanced VAT regimes. In
Asia, Korea is leading the way in applying rates consistently. In Europe, Georgia and Serbia started
extending their reduced rates (or exemptions) on books to all e‑ publications in 2010.
When it comes to Poland – ‘traditional’ books have a 5% VAT rate, while e-books are taxed
using 23%.
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LEGAL RETRICTIONS OF PROPAGANDA UNTRADITIONAL
SEXUAL RELATIONS IN RUSSIAN FEDERATION
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Abstract: Criminal responsibility started to use in Criminal Code of the RSFSR (1926) from 7 of March
1934 till 3 June 1993. According this Code «sodomy» was classified to offence against the person. For
this crime suspect person can have got maximum 5 years to set in prison and the same crime against
persons without age of majority - maximum 8 years. This article described new in Russian legislation:
item 4 part 2 article 5 Federal Law «About protection children from information, which inflicts and
damages their healthy and development» and item 6.21 Administrative Code of Russian Federation
«propaganda untraditional sexual relationships among young people before 18, changes in regional
legislation, court decisions according new legislation and points of view Russian and foreign society on
this changes.
Key words: propaganda untraditional sexual relationships, protection children, Criminal Code,
Administrative Code,
1

INTRODUCTION
In modern time we have articles 132-134 inside our Criminal Code of Russian Federation which
have crimes, connecting with sexual acts and sexual acts with a person younger than sixteen years old
and are using term «sodomy».
Sodomy is a term in Russian language, which are using for title homosexual contacts between
men. And this term started to be use in canon law.
However, Criminal Code of Russian Federation[1] doesn’t have interpretation about it. We can
find interpretation in Resolution of Supreme Court (June 15, 2004 № 11) [4], where sodomy recognized
as sexual contacts between men. Doctor of legal science Kruglikov L.L. thinks in comments to Criminal
Code of Russian Federation that «sodomy» according Criminal Code RF is a forcible sexual intercourse
between men. The same interpretation we can find in other comments to Criminal Code of Russian
Federation [1]. Also according opinion Doctor of legal science Kruglikov L.L. we should note, that
another forms of sexual interactions men come under category of «other sexual acts».
According Penal Code of Russian Federation [7] forcible sexual intercourse between men in
prison classifies a malicious violation established procedure for punishment.
In other countries, for example in Uzbekistan, «sodomy» means sexual contacts between men
without forcing.
2

HISTORICAL ASPECT IN PRACTICE CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR «SODOMY»
Criminal responsibility started to use in Criminal Code of the RSFSR (1926) from 7 of March
1934 till 3 June 1993. According this Code «sodomy» was classified to offence against the person. For
this crime suspect person can have got maximum 5 years to set in prison and the same crime against
persons without age of majority - maximum 8 years.
This punishment for «sodomy» was stopped using after 3 June 1993. But new attempts legal
taboo according propaganda «sodomy» in Russia tried again and again as on federal as on regional
levels after 2000 year.
And finally 1 of July 2013 we have a new federal law about taboo propaganda among persons
without age of majority. Full title of this federal law - Federal law «About protection children from
information which inflicts and damages their healthy and development» and additional legal acts
Russian Federation in aims protection children from information, which propaganda and deny traditional
family values.
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3

FEDERAL LAW ABOUT PROTECTION CHILDREN FROM INFORMATION WHICH
INFLICTS AND DAMAGES THEIR HEALTHY AND DEVELOPMENT
Information, which propaganda untraditional sexual relationships according law, means
forbidden information for extension among children. This article was duplicated in item 4 part 2 article 5
Federal Law «About protection children from information, which inflicts and damages their healthy and
development» [5].
Administrative Code of Russian Federation was supplemented by item 6.21 «propaganda
untraditional sexual relationships among young people before 18. In this article «propaganda» means
extension information, which are direct on formulation at young people before 18, untraditional sexual
installations, attraction untraditional sexual relations, distorted view about traditional or untraditional
sexual relations, or obtrusion information about untraditional sexual relations, calling interest to this
relationships, if this actions no consist criminal punishment action». For this administrative action
nationals can be finance punishment from 100 evros, officials – 1000 evros, legal persons – 20 ,000
evros. According legal persons Code added one more punishment - suspension of their activates until
90 days. For propaganda though internet or mass media for specified subjects, law provides the
biggest administrative sanctions: for nationals - near 1000 evros, for officials between 2200-4400
evros, for legal persons - 20,000 evros [2] .
4

CHANGES IN REGIONAL LEGISLATION ABOUT PROPAGANDA UNTRADITIONAL
SEXUAL RELATIONS
In August 2013 such regional laws were accepted in several federal states in Russian
Federation (S.Peterburg [6], Arkhangelskaya oblast, Kostroma oblast, Ryazanskaya oblast,
Novosibirskskaya olast, Magadanskaya oblast, Samaraskaya oblast, Irkutskskaya oblast,
Kaliningradskaya oblast and Krasnodar region and Bashkortostan). These regionals laws are using
different terms according propaganda «sodomy», «lesbianism», «bisexuality» or «transgenderismis»
are forbidden. In several federal states such laws accepted one block of documents together with law
again propaganda pedofilizm.
5

LAW ENFORCEMENT PRACTICES AND COURT DECISIONS
First offer with administrative sanction was used more early than we have such federal law.
Two representatives of Gay rights movement were punishment for 100 evro in spring 2012. They stayed
near Art Palace for children with poster «Gay it is normal» in S. Petersburg. But court to return this offer
to police because inside offer wasn’t protocols about confiscation this poster [8].
Other case with the same «Gay rights movement» was happened in Arkhangelsk (this region
also has such law). Both of them - Yevtushenko Jaroslav and Nikolai Alekseev - paid 100 evro for
«single» picket which provided not far away from library.
Earlier Nikolai Alekseev filed a complaint to Constitutional Court. He wrote about illegal regional
legislation law in S. Petersburg about propaganda untraditional sexual relations. Constitutional Court
decided that regional law in S. Petersburg can not be reviewed, «we need such taboo because this
propaganda can influence on children with bad side, in framework that children possibilities and ages
features their intelligential and psychology development, court can not make some exception and permit
this action, even if it regards with sexual orientation»[9].
Case with Russian activist Irina Fet «Gay rights movement» was also participated in «single»
picket on Ryazan streets in Russia. She was punishment for the same article, but she decided to send a
complaint to United Nations Human Rights Committee. UN Committee Human Rights found that Russia
had violated activist against Article 19 (freedom of expression) and Article 26 (prohibition of
discrimination) of the International Covenant on Civil and Political Rights. In connection with the decision
of the UN Committee demanded from Russia to reconsider the administrative case against Irina
Fedotova (Fet) and pay her compensation.
In August 2013 activists from different organizations sent to Moscow district Court in S.
Petersburg 140 complaints from members of social organizations «Parental Control», «Union of citizens
of Russia» and the party «New Great Russia» because singer Madonna come out with support
untraditional sexual relationships on her concert in S. Petersburg. At first court left the offers without
movements, because these offers had some procedural irregularities [10], but then Madonna was
acquitted on the lawsuit for 333 million rubles in St. Petersburg. As evidence in court plaintiffs took a
video Madonna’s speech on concert and also translation her speech on Russian language, which was
notarized. Plaintiffs told that on concert were children from 12 ages. Organizers answered on it, that
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official tickets had a remark about age. Court decided that arguments from Madonna’s side more
objective and chock up to pay Madonna Court costs.
Schoolgirl from Briansk city in Russia was identify as a person who propaganda untraditional
sexual relationships according law and extension among children. She show herself as a person with
untraditional orientation. She propagated an extension information, which are direct on formulation at
young people before 18, untraditional sexual installations, attraction untraditional sexual relations,
distorted view about traditional or untraditional sexual relations was though networks systematically.
Committee for young persons decided that it is not need to open criminal offer, will be enough just to
make especial control for her through Juvenile committee[11].
6

CONCLUSIONS
In January 2014 Nobel laureates wrote an open letter to Russian President and with request to
cancel regional laws and federal law. The letter indicated that such law «suppresses freedom of national
and foreign lesbian, gay, bisexual and transgender people, not allowing them to speak openly about
their sexuality, and prohibits gay parades» [12].
Federal law «About protection children from information which inflicts and damages their
healthy and development» [5]. is a new federal law in Russian Federation. This law introduction new
term «propaganda untraditional sexual relationships among children». Before this federal law federal
states made anagogic regional laws in Russia. We have regional laws with the same point of view, for
our opinion it’s confirm that it is common opinion Russian society on this question.
Federal law was just new step in Russian Criminal and Administrative law. According opinion
Russian government we have not some discrimination in our law.
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THE PURE THEORY OF LAW IN ITALY
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Abstract: Hans Kelsen (1881-1973) was the founder of the Pure Theory of Law (Reine Rechtslehre).
According to this theory, public law is a system of pure, formal norms. Furthermore, it separated the
legal order from the moral order, society, religion and history. The Reine Rechtslehre had an important
th
influence on Italian legal theory and Italian public law during the first half of the 20 century. The critical
inheritance of Kelsen´s thought played a fundamental role in the development of the most important
Italian constitutional theories, including the theory of the plurality of legal orders (developed by the Italian
jurist Santi Romano) and the theory of law as historical experience.
Key words: Pure Theory of Law, Kelsen, Italy, legal order, public law, Capograssi, Romano.
1

INTRODUCTION
The Pure Theory of Law (Reine Rechtslehre) was developed in Austria by a master of the
Viennese School, Hans Kelsen. His theory had a major influence on legal theory during the first half of
th
the 20 century. Kelsen´s aim was to separate legal sciences from other cultural fields, such as ethics,
1
ideology, sociology, psychology and history.
The Pure Theory of Law is also known as 'normativism', as Kelsen considered the legal order to
be a system of norms, as well as 'legal formalism': Kelsen considered each norm to be a pure, formal
norm, independent from its content. From Kelsen´s standpoint, the aim of legal sciences is never to
judge the content of the legal norm: the justice of the norm is not the concern of legal science. “Justice,”
Kelsen explains, “is an irrational ideal”. According to Kelsen, law and justice are two different concepts
“constantly confused in non-scientific political thought as well as in general speech,” and “this confusion
corresponds to the ideological tendency to make positive law appear as just”. He concludes: “A science
of positive law must be clearly distinguished from a philosophy of justice”.
Kelsen writes: “Since humanity is divided into many nations, classes, religions, professions and
so on, often at variance with one another, there are a great many very different ideas of justice; too
2
many for one to be able to speak simply of ´justice.´”
What is justice? According to the Viennese master, the question cannot be rationally answered,
nor can it be answered by means of “rational cognition”. The Neokantian Pure Theory of Law frees the
concept of law from the traditional idea of justice: the legal order consists of a formal system of positive
norms and every judgment about the “justice” of the legal order is a subjective, unscientific “judgment of
3
value”. Law is considered to be “an order of human behavior”. The problem of law is considered to be a
problem of "social technique" and not a "problem of morals". The legal order is defined as a “coercive
order”. Every norm belongs to the Stufenbau: “The unity of these norms is constituted by the fact that the
creation of one norm – the lower one – is determined by another – the higher – the creation of which is
determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm
which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity”. Kelsen writes:
“The legal order is a system of general and individual norms connected with each other according to the
principle that law regulates its own creation. Each norm of this order is created according to the
provisions of another norm, and ultimately according to the provisions of the basic norm constituting the
unity of this system of norms, the legal order. A norm belongs to this legal order only because it has
been created in conformity with the stipulations of another norm of the order. This regressus finally leads
to the first constitution, the creation of which is determined by the presupposed basic norm”. The basic

1

KELSEN, H. Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze, pp. VVII. Cf. KELSEN, H. Reine Rechtslehre.
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Cf. KELSEN, H. General Theory of Law and State, pp. 5ff. Cf. KELSEN, H. The Metamorphoses of the
Idea of Justice, pp. 397ff.
3
KELSEN, H. What is Justice?
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norm (Grundnorm) is a presupposed, empty norm whose content is established by the political power:
4
“The basic norm, in a certain sense, means the transformation of power into law.”
Beginning in 1911, Kelsen separated the realm of 'being' (Sein) from the realm of 'ought to be'
(Sollen) and, consequently, destroyed the traditional dualism between law and justice, objective law and
th
subjective rights, public law and private law, law and state. In opposition to the legal theory of the 19
century, Kelsen asserts the equation of state and legal order: according to the Reine Rechtslehre there
is no legal order aside from the state's legal order. The state does not produce the legal order, as God
creates nature. There is no God-state to create the legal order: the state is the legal order and the legal
5
order is the state. Similarly, the Pure Theory of Law does not accept the distinction between public and
private law: since law and state are the same concept, every norm is a norm belonging to public law,
6
which means to the state's legal order. For the same reason, there is no subjective right (Subjektives
Recht): the law is the state and the only legal order is the objective order. Every subjective right exists
only as it is reflected by and part of the objective, state law.
Since law and state are the same concept, it is impossible to imagine a delict of the state
(Staatsunrecht). In addition, there is no delict in itself: under the Pure Theory of Law “there is no other
criterion of the delict than the fact that the behavior is the condition of a sanction, according to a legal
norm”. Kelsen writes that “a human behavior can be considered a delict only if a positive norm attaches
7
a sanction as a consequence to this behavior as a condition”.
Kelsen divided legal rules into primary and secondary norms. In opposition to the legal theory of
th
the 19 century, Kelsen considered a primary norm to be a norm that prescribes a sanction, while a
secondary norm commands a behavior without prescribing a sanction.
The “essential”, primary norm is the norm which decrees a sanction. “Positive law is essentially
8
an order of coercion,” Kelsen writes.
Kelsen also unifies the dualism between positive law and natural law: natural law cannot be the
object of scientific knowledge as it, too, is irrational. Every duplication of the object of cognition is an
9
“animistic superstition”. Every duplication of the object of knowledge is a “metaphysical-religious
dualism” and has nothing to do with juridical science. The focus of juridical science is only the normative
system.
2

SANTI ROMANO AND THE PURE THEORY OF LAW
In 1918, the Italian jurist Santi Romano (1875-1947) published his major work L'ordinamento
giuridico (The Legal Order). In this book, Kelsen's theory of law was introduced to Italy for the first time,
playing a fundamental role throughout its pages. Romano developed his theory by criticizing the
premises of the Reine Rechtslehre, and his critical point of view is at the root of the theory of the plurality
10
of legal orders.
11
Kelsen´s history in Italy began with the book published by Santi Romano in 1918. (The first
book Kelsen authored early in his career was dedicated to Dante Alighieri´s Saatslehre, but it was not
12
considered by Italian literary or legal scholars until 1974). In opposition to Kelsen's Reine Rechtslehre,
Romano asserts that law is not a system of norms, but a juridical order.
4

KELSEN, H. General Theory of Law and State, p. 437.
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dizionario giuridico. Frammenti was Romano's last book: within these pages, the critique of Kelsen is still
very lively. For further information see MERLINO, A. La recezione di Kelsen in Italia: Santi Romano e
Giuseppe Capograssi, pp. 215-224.
11
Cf. MERLINO, A. Storia di Kelsen, pp. 1-195 and MERLINO, A. Kelsen im Spiegel der italienischen
Rechtslehre, pp. 1-161.
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There was only one exception: SOLMI, A. Die Staatslehre des Dante Alighieri, pp. 98-111. Cf.
FROSINI, V. La critica italiana a Kelsen, pp. 201-213 and FROSINI, V. Kelsen e Dante, pp. 519-522.
"Die Staatslehre des Dante Alighieri" (Wien/Leipzig: Deuticke, 1905) was not translated into Italian until
1974 (KELSEN, H. La Teoria dello Stato in Dante).
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Romano accepts the Latin brocard: ubi jus ibi societas; ubi societas, ibi jus. Where there is a
society, there is also a legal order, and vice versa. According to Romano, any social order is a legal
order or, more precisely, an institution (istituzione). Therefore, there are as many legal orders as there
are societies. Due to this aspect, the theory of Santi Romano is considered to be 'institutionalism', or the
theory of the plurality of legal orders.
Romano therefore undermines the bases of the fundamental assumption of the Pure Theory of
Law: the principle of equation between state and public order, and the resulting idea that the state is the
sole, exclusive legal order. For Romano, this “postulate” is completely erroneous and corresponds to an
abstraction that contrasts with reality. Furthermore, according to Santi Romano, a sanction is not an
essential element of law, inasmuch as, in his opinion, there are several legal orders that do not just arise
spontaneously, but also contain norms that are formed spontaneously and observed spontaneously,
without the threat of sanctions.
Romano considers local self-governments, the Catholic church, workers' unions, every social
community, every social organization and even movements subversive to the state's legal order,
including revolutionary organizations and illicit societies, to be orders.
Romano writes that law must be traced back to the concept of society: “That which does not arise
from the purely individual sphere, which does not go beyond the life of the individual as such is not law
(ubi jus ibi societas) and, furthermore, is not society, in the true sense of the word, unless the legal
13
phenomenon manifests within it (ubi societas, ibi jus)”. And again: “Every force that is effectively social
and can then be organized therefore transforms into law.”
The institutionalist theory, or the theory of the plurality of legal orders, was developed directly
from a radical critique of the fundamental premises established in Kelsen's Reine Rechtslehre: Kelsen
holds a place of honor in Romano's book and the first footnote of L'ordinamento giuridico is dedicated,
certainly not by chance, to his pure theory. Here, Romano cites Hauptprobleme and warns that the
normative perspective was recently “exaggerated to extreme consequences” and remained “inadequate
and insufficient”. A little bit later, the Italian jurist criticized Kelsen's work Über Staatsunrecht: similar to
what was described earlier, in this work Kelsen negated the possibility of a Staatsunrecht (giving the
14
reason that the state is the law). For Romano, Kelsen, “put an old theory back into circulation” and
confused “what the state is with what the state does: as it is, the state can never reveal itself to be
15
against the law [against its law]; as it operates, it can.”
It's worth mentioning that in 1916, in Pisa (where Romano taught), a book was published that
drew inspiration from very different philosophical assumptions as compared to the Neokantian thoughts
of Kelsen, also bringing the 'old theory' back into circulation. The author was Giovanni Gentile, and the
book was entitled I fondamenti della filosofia del diritto (Fundamentals of the Philosophy of Law). On
one of its most morosely articulate pages, Gentile affirms that an unjust law could not be logically
conceived, since the state-legislator oversaw the consciousness of the individual and, thus presiding
over it (meaning, expropriating it), rendered it unthinkable that a conflict would arise within the laws it
16
issued. Gentile's theory was darkly totalitarian. Santi Romano's critique of the Kelsenian essay Über
Staatsunrecht unavoidably evokes and criticizes the excerpt by Gentile.
Romano's critique of legal statism was nothing new, and chronologically preceded Kelsen's
writings, which began to appear in 1911: a deep reconceptualization of the categories of public law was
entirely inspired by the inaugural lecture of the 1909-1910 academic year, held by Romano in Pisa and
17
entitled Lo stato moderno e la sua crisi (The modern state and its crisis). For Romano, legal statism
appeared to complement individualism, the rhetoric of innate rights derived from eighteenth and
nineteenth century constitutional charters that provided “simple headings” and “indexes, although
18
incomplete” for books that remained to be written . Romano's critique grew increasingly compelling
(see the 1917 work Oltre lo Stato (Beyond the State)) and then culminated in the pages of
19
L'ordinamento giuridico and in the theory of the plurality of legal orders.
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3

GIUSEPPE CAPOGRASSI AND HIS "IMPRESSIONI SU KELSEN TRADOTTO"
In 1952, Giuseppe Capograssi (1889-1956) published an essay on the Italian translations of
20
Kelsen's work.
Capograssi believed that natural law, the natural law of force, was hidden behind the Kelsenian
architecture. According to the Italian jurist, Stufenbau evoked the image of ghost towns that had been
demolished by the bombardments of the Second World War, leaving only walls and beams in its wake.
“A tragic skeleton of bare and empty houses” remained, which “dreadful under the moon, made the town
21
appear as if it was still there, yet no longer there.”
A “spectral” doctrine, according to Capograssi, which the scientist happily moved through, since a
“painful mass execution” had been applied to all problems, all needs of the spirit, all the complexity of
22
the legal order and its tradition (“history disappears”, Capograssi warned).
Founded on Neokantism and on the separation between 'being' and 'ought to be', on a series of
assumptions that belonged to a specific philosophy, the pure doctrine allowed the scientist to cultivate
23
“dreams of relaxation” and to release into the air abstractions “as easily as a bird flies through the air.”
For Capograssi, Kelsen's Grundnorm was not actually a formal or neutral norm, but hid a precise
content: the natural law of force. It was able to “transform power into law” and even to convert injustice
into law. Capograssi writes: “Injuria is injuria until force is able to overpower the force that governs the
current order, until it is able to claim the political power all to itself, until it is able to become a source of
efficacy and therefore validity of its order (propositions that are synonymous, different ways of
expressing the same thing), but once they win the injuria it becomes jus. The true, final jus is force itself,
which, switching places, becomes jus injuria and injuria jus, before which, meaning these words,
24
invented and used by men every day, no longer have any meaning.” Capograssi's pages consolidate
scattered causes in the Italian critique of Kelsen during the first half of the twentieth century
(Capograssi's critique condenses criticism of Kelsen performed from the 1920s through the early 1940s
25
by authors such as Romano, Condorelli, Maggiore, Volpicelli, Carestia and Mortati, among others). But
that wasn't all: these should be read from the perspective of “Giuseppe Capograssi's line of thinking” and
his attempt to recuperate a traditional dialectic, a dialectic between “dualisms”, that was lost in the
catastrophe (particularly as regards Capograssi's 1950 work on "law after the catastrophe", which
26
anticipated the critique of Kelsen).
The problems of statist centralism (which brings Capograssi's inquiry closer to Romano's) and
normativism are indissolubly linked in Capograssi's line of thinking, which recalls that law is an ethical
27
experience (moral and legal: “the secret of one world is in the other” . Capograssi was, like Croce for
Gramsci, a “lay pope”. His religio was first and foremost consciousness), and, in the writing published in
La crisi del diritto (The Crisis of Law, one of Capograssi's last works), he managed to draft a laus
stultitiae, restoring the traditional concept – justice – that Kelsen had discarded. Capograssi wrote that
the “crisis” is “human life in danger”, and that it can be won over the course of history, “serving one's

20

CAPOGRASSI, G. Impressioni su Kelsen tradotto, pp. 311-356. Cf. KELSEN H. Teoria generale del
diritto e dello Stato (1952) and KELSEN H. La dottrina pura del diritto (1952). During the 1920s, Arnaldo
Volpicelli published Italian translations of a few essays on democracy by Kelsen in the journal Nuovi
studi di diritto, economia e politica.
21
CAPOGRASSI, G. Impressioni su Kelsen tradotto, p. 347.
22
CAPOGRASSI, G. Impressioni su Kelsen tradotto, pp. 341, 349, 350.
23
CAPOGRASSI, G. Impressioni su Kelsen tradotto, pp. 319, 351.
24
CAPOGRASSI, G. Impressioni su Kelsen tradotto, pp. 328-331.
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writings of these two authors. Refer to, in particular: CONDORELLI, O. Il rapporto tra Stato e diritto
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giurisprudenza pura e i suoi limiti, pp. 41-46; MAGGIORE, G. Quel che resta del Kelsensimo, pp. 55-64.
Particularly important is the book by MORTATI, C. La costituzione in senso materiale. According to
Mortati, the Pure Theory of Law failed in its aspiration towards purity. One would have to include, in the
concept of order, “material” and “reality”.
26
PIOVANI, P. Itinerario di Giuseppe Capograssi, pp. 417-438; CAPOGRASSI G., Il diritto dopo la
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own time as one can” and remaining loyal “to the Quixotic side of old Europe”, which constitutes its
28
“greatness”, “foolishness” and “irrational ideal”.
4

VITTORIO FROSINI: LAW AS MORPHOLOGY OF PRACTICES
In the early 1970s, the Sicilian jurist Vittorio Frosini (1922-2001) began a process of historicizing
the legal theory of Kelsen. Frosini thought that one needed to 'Kelsenize' in order to further philosophize,
29
and that it was necessary to start from Kelsen in order to recuperate a traditional dialectic. If Kelsen
had reduced ad unum the variety of the legal experience, Frosini recovers a dialectic between written
and unwritten law, between judgment of legality and judgment of equity, between action and form of
30
action, between the spirit and the letter of the law. In his interpretation of Kelsen, Frosini elaborates
the concept of law as a “morphology of practices.” For Frosini, law is structured practice that acquires its
own form that the interpreter must be able to understand, taking into consideration not only the letter of
31
the law, but also its spirit. Practice and norm are not separated, but convert one into the other. The
same concept applies to the idea of justice and the fundamental values of a society. For this reason, he
affirms that law is not a form, but a “structure”. Ex facto oritur jus: law is defined as a social fact, a
“language of facts”. According to Frosini, a judge is not called upon to mechanically repeat the content
established by a single norm (this was the thesis of analytic philosophy), but has the task of interpreting
the entire legal order, applying not only the principle of legality, but also, and above all else, equity,
32
which Frosini deems to descend from the idea of justice.
This affirmation should not be read as adherence to an abstract jusnaturalism, but as an attempt
to interpret law as a historical experience (Frosini was inspired by the historicism of Benedetto Croce
and critical of the totalitarian philosophy of Giovanni Gentile): the dialectic between norm and
consciousness is, in this sense, a key characteristic of law as well as history. Law, Frosini said, is like
poetry: “both are free from lies, both speak the truth, express judgment on things, when the actions of
the day have been concluded and the evening falls. Both reveal the most essential value of a
33
community”.
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ENFORCING PROPERTY RIGHTS IN OWNERSHIP AND
POSSESSION AT COMMON AND CIVIL LAW
Matej Mlkvý
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
Abstract: Substantive rights are not only characterized by the factual antecedents defining their creation
and expiration or the normative consequences they induce but also by their enforcement within the legal
system. Indeed without the means of judicial or extrajudicial enforcement the substantive rights
constitute imperfect legal norms due to absence of legal sanction. The article focuses on comparing the
system of property rights enforcement at common and civil law, especially those of ownership and
possession. Despite the numerus clausus principle applicable to property rights in both legal families,
which justifies the duty of all to respect these rights, due to different historical backgrounds the system of
actions in both legal families is different. By highlighting the similarities and differences the article strives
to outline the common ground for possible future harmonization within the EU.
Key words: Rei vindicatio, Actio Publiciana in rem, Conversion, Trespass
1

INTRODUCTION
European Parliament in its resolutions of 1989, 1994 as well as 2000 requested the creation of
a European Civil Code in order to bring harmonization of private law within the EU to an entirely new
level. Study Group on a European Civil Code chaired by Professor Christian von Bar of the Osnabrück
University has been successful enough to propose drafted version of selected parts of the Code to the
public. Book VIII. bearing the title "Transfer of Movables" is the closest the study group got to
harmonizing the system of law of things which forms a crucial part of any modern civil code and
determines to a great extent the form the law of obligations will assume, which is essential for effective
functioning of the internal market within the EU. Indispensable for any system of substantive rules is the
mode of their protection, predominantly their judicial enforcement. Therefore we should expect Book VIII.
to regulate inter alia protection of property rights - and indeed Chapter 6 of Book VIII. is envisaged to
treat this aspect of the law of things. The study group has not been able to draft the chapter yet, but a
subtle remark following the title of the chapter disclosing the uncertainty whether to protect possession
at all hints to fundamental problems the study group will be facing in trying to harmonize this area of law.
The main challenge is to bring the civil and common law on a common footing with multi-centennial
traditions of both legal families guaranteeing an arduous task for the study group.
The following article examines the concepts of protection of property rights at civil and common
law systems. Since both systems encompass numerous jurisdictions with varying legal rules, a certain
degree of generalization will be necessary to identify the common rules within both legal systems. From
methodological perspective Roman law will be considered as the common frame of reference for the civil
law jurisdictions and traditional court created common law free of statutory regulation will serve as the
frame for common law jurisdictions. Only the primary protection of main proprietary rights will be
1
considered in this article - ownership and possession with regards to the Roman law and protection of
2
present possessory interests at common law. The pronouns "he", "his" and "him" used at various points
in this article are not intended to convey masculine gender alone and are employed in a generic sense.
2

DEFINING PROPERTY RIGHTS
Property rights are a recognized legal term in civil and common law system but remarkably in
both systems certain internal confusion exists as to what the term signifies. In civil law jurisdictions the
uncertainty was created in the process of trying to find substantive correlates to Roman legal actions
1

Even with regards to ownership we will disregard the actions available to the owner in special
circumstances, usuually against the owner or possessor of the neighbouring land such as actio finium
regundorum, actio aquae pluviae arcendae, cautio damni infecti, operis novi nuntiatio or interdictum
quod vi aut clam.
2
Protection of future interests in land at common law is outside the scope of this article.
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because Roman law in striking resemblance to early common law was a system founded on procedural
actions (as compared to English writs) rather than substantive rights. General consensus was quickly
reached that actiones in personam are correlated to law of obligations, a plausible inference from the
primary Roman sources. What substantive rights are in a relationship to actiones in rem posed a greater
problem. According to Justinian's Institutes these actions will avail to a person bringing an action against
a person not obligated from any legal relationship (... qui nullo iure ei obligatus est) but against whom
3
nevertheless a legal suit is brought ( movet alicui de aliqua re controversiam). G.F. Puchta, an older
German representative of the Pandektenwissenschaft which created the modern terminological as well
as systematical order of the Roman law, remarked that under the term in rem actiones one can subsume
so many rights of different nature that their only common feature is that they are not being regarded as
4
obligations. Therefore he proposed to select those rights object of which is the legal control of a thing
(deren Inhalt die rechtliche Unterwerfung einer Sache ist) and create for them a special legal term 5
rights in things (ius in re, Rechte an Sachen, dingliche Rechte). As the famous scholar R. von Jhering
noted this is possible since the natural difference of things does not preclude the creation of a common
6
legal term. When juxtaposing these rights with the obligation rights we see that unlike obligations these
7
rights are not oriented against a person, but their immediate object is a thing.
The common law system mainly due to the development of the old forms of actions (writs) also
recognized in rem and in personam division of rights. As far as at least the English law is concerned,
there seems to be no agreement whether these rights correspond to the substantive categories of
property and personal rights. There seem to be at least two competing views on the nature of rights in
rem - one view recognizes the exigibility of right as the sole criterion (enforcement against person
universally, in Roman terminology erga omnes effect), the other looks to the content of right thereby
defining these rights as rights in or against a thing. According to the exigibilty view even the law of torts
would have to be classified as in rem rights, since every person has the right erga omnes not to be
assaulted. However, if we combine criteria of exigibility and content, then we reach the category of
8
property rights as recognized by common law. Property rights defined in this manner can then be
compared to civil law rights in things, since both pertain to things and both have the erga omnes effect.
An important legal consequence of the erga omnes effect is the application of the numerus
clausus principle to property rights in both legal systems. Roman law in its classical form recognized only
one unlimited right in a thing - right of ownership (possession being merely a factual dominion with
limited legal consequences) and a restricted number of limited rights in things owned by others (ius in re
9
aliena). The common law far from creating an exact list comparable to that of the Romans also
recognizes in principle the numerus clausus of property rights as demonstrated by the venerable cases
10
11
of Keppel v Bailey and Hill v. Tupper and more recently by the House of Lords in King v. David Allen
12
(Billposting) Ltd. However since no exact list is drawn, there appears to be a second approach at least
within the judiciary not to consider the list of property rights to be closed but merely subject to an
13
exclusive set of criteria, although it seems that no new rights have been created based on these
criteria and there is great judicial reluctance to find new property rights on an entirely discretionary basis
14
even in equity.
3

Just. Inst. 4.6.1.
PUCHTA, G.F. Pandekten. 10th Ed. Leipzig 1866, p. 212.
5
Puchta claims that any other use of the term should be rejected as useless and confusing. G.F.
Puchta, Pandekten. 10. vydanie. Leipzig 1866, p. 213.
6
VON JHERING, R. Gesammelte Aufsätze aus den Jahrbüchern für die Dogmatik des heutigen
römischen und deutschen Privatrechts. Jena 1882, p. 24.
7
G.F. Puchta, Pandekten. 10. vydanie. Leipzig 1866, s. 213; C.L. Arndts, Učební kniha pandekt.1. diel.
Praha 2010, s. 205; A. Brinz, Lehrbuch der Pandekten. Volume I. 2. Ed.. Erlangen 1873, p. 468.
8
For a brief discussion of the subject see SWADLING, W. Property: General Principles. In: Birks, P.
English Private Law. Volume I., Oxford 2000, p. 222.
9
The list contains personal and predial servitutes, Roman rights of lien (pignus, hypotheca) and in postclassical law also hereditary lease (emphyteutis) and hereditary right to a building on the lamd of another
(superficies).
10
Kepper v. Bailey, [1834] 2 My & K 517, 39 ER 1042.
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For a more detailed discussion of the subject see SWADLING, supra n. 8, pp. 206-215.
4

807

3

CIVIL LAW REMEDIES
Roman law principally protects ownership with the rei vindicatio and actio negatoria in rem and
to a limited extent possession with actio Publiciana in rem and with the possessory interdicts. Rei
vindicatio is the primary legal remedy available to the owner trying to regain possession of a thing he still
owns. Under the classical Roman law this action was only available to the owner ex iure Quiritum
(archaic but the only form of ownership recognized by the Roman ius civile) against the possessor of a
thing. Important caveat here is to note that possession under the Roman law did not signify the mere
physical control of a thing (corpore), the possessor also had to have the intent to hold the thing as his
15
own (animo). Person who had the physical control of a thing but did not have the intent to hold the
thing for himself (but usually for the owner such as a lessee) was considered to be "detentor" of the
thing. Detentor could be named as the defendant in rei vindicatio only under the Roman law in the time
of Emperor Justinian but even the detentor could substitute the real possessor for himself in proceedings
16
if he named him (laudatio auctoris). Exceptionally Justinian enabled the owner to sue a non-possessor
who entered into the lawsuit falsely claiming possession of the thing in dispute (qui liti se obtulit) or a
non-possessor who divested himself of possession during the course of the judicial proceedings (qui
17
dolo desiit possidere).
The modern civil law approach is to widen both the categories of persons who can bring and
who can answer the legal suit - not only any owner can be the plaintiff (the distinction between Quiritary
and Bonitary owner being abolished already by Justinian) but also a non-owner authorized to bring suit
in the name of the owner by virtue of contract or statute and exceptionally even in his own name (such
as bankruptcy trustee). Defendant will usually be any person who has the thing in his power regardless
of any subjective intent on his part.
Plaintiff in a rei vindicatio has the burden of proving his ownership (iusta causa dominii), a
burden so heavy that this proof is usually described as probatio diabolica. Albeit the Roman legal order
recognized original as well as derivative acquisition of ownership, plaintiff was allowed only to prove
original acquisition of the ownership title. If he happened to acquire the thing in dispute from a legal
predecessor, as is normally the case of more valuable things in a functioning market economy, the
burden was on him to prove his ownership by providing proof of original acquisition of the thing by the
very first owner and of the subsequent acquisitions of previous owners. A small relief to the plaintiff was
that in addition to the proof of ownership he only had to prove the fact that the thing is in possession of
the defendant (with the already mentioned exception of the fictus possessor) without the necessity of
proving an unlawful act of the defendant since liability was objective. If the plaintiff managed to carry this
burden, he could claim the restitution of the thing in specie and cum omni causa (mainly the natural or
legal fruits of the thing such as interests) or monetary compensation. Since rei vindicatio was an actio
arbitraria, the judge could not compel the defendant to restore plaintiff's possession of the thing but only
to pay for the value of the thing. Thus under the classical Roman law the choice was effectively on the
defendant how plaintiff would be compensated. This rule was changed in favor of the plaintiff only under
18
the law of Justinian. Modern civil law approach usually requires the plaintiff to petition for restitution of
the thing in specie but at any time the plaintiff can change the claim to monetary compensation.
If the owner was not dispossessed but his possession was interfered with (usually under a
claim of a limited right in thing such as a servitude), Roman law authorized him to bring actio negatoria
in rem against such person. Under the modern civil law there seems to be disagreement whether the
disturbance can be made under a different color of title than servitude or if disturbance has to be
repeated and various jurisdictions will opt for different solutions. In any case the burden was like in rei
vindicatio on the plaintiff to prove his ownership but since liability was likewise objective, he did not have
to prove the non-existence of the concurring right under the claim of which the defendant disturbed his
possession. If successful, the plaintiff could seek in addition to injunction preventing further disturbance
and damages also bail from the defendant guaranteeing that no interference will occur in the future
(cautio de non amplius turbando).

15

Some civil law jusridictions, notably Germany, have departed from the Roman notion of owership and
regard possession as the mere physical control of a thing. Slovakia formerly within the orbis juris
austriacus continues to apply the Roman model.
16
This privilidge seems to be decreed by Emperor Constantine.
17
D. 6.1.7.
18
HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromného práva římskeho, Bratislava 1927, p. 248.
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Both in rei vindicatio as well as in actio negatoria in rem the plaintiff claimed ownership, which is
an absolute title providing complete legal dominion over a thing with erga omnes effect. Ownership
cannot be destroyed by the mere lapse of time and therefore statute of limitations will not run against
19
any of the aforementioned actions. Possession in general terms did not enjoy such privilege of law.
The Roman law did not protect some forms of possession at all; some only by means of administrative
interdicts and only one specific type of possession was awarded protection through a special action
20
called actio Publiciana in rem.
The plaintiff in actio Publiciana in rem had only to prove the existence of title able to convey
ownership (iusta causa or alternatively iustus titulus), his bona fides at the time of conveyance and that
the possession was in fact acquired and lost. In contrast to actions claiming ownership the burden of
proof was much lighter making it attractive also for owners who could not prove ownership acquisitions
in the chain of their legal predecessors but could prove the title of acquisition from their immediate
predecessor in title. Plaintiff claimed that he had a better right to possess the thing than the defendant
what made his claim only a relative one. Under the classical Roman law (disregarding the now obsolete
case when Bonitary owner was suing the Quiritary owner in possession) plaintiff's claim could always be
defeated by claim and proof of ownership of the thing which being an absolute title enjoyed total
precedence (exceptio dominii) or by prior possession when the defendant proved that he had obtained
the thing iusta causa from the same conveyor prior to plaintiff (exceptio bonae fidei possessionis). Some
modern civil law systems that still recognize this form of action, notably Austria, have adopted a further
qualification unknown to the Roman law when weighting the possessory titles. Under Art. 373 of the
Austrian Allgemeines Bürgerliches Gestezbuch (ABGB) greater weight is given to pecuniary than to nonpecuniary title when weighting competing possessory interests, an approach apparently adopted from
21
Prussia at the time of codification.
Some other forms of possession were protected only in the form of interdicts, which according
to the prevailing view of the jurisprudence are not actions, but only administrative orders of Roman
magistrates, usually praetors. When possession of an immovable acquired nec vi, nec clam, nec
precario was being disturbed or disturbance was anticipated, last such possessor was protected by way
of interdictum uti possidetis. Similarly, the possessor of a movable acquired nec vi, nec clam, nec
precario was protected in case of disturbance of possession or total dispossession by interdictum utrubi,
if he possessed the thing for the better part of the year before the said interdict was issued. If
possession was in fact lost through violence (vis atrox), possessor nec vi, nec clam, nec precario could
demand restitution or damages from the dispossessor through interdictum unde vi. Finally, the only
interdict available to all possessors of the thing (including possessor who obtained possession vi, clam
et precario) was interdictum de vi armata, which however was available only in the case of
dispossession by an armed group (vis armata). All interdicts with the exception of the last mentioned
were limited by a one-year time period starting from the disturbance or violent dispossession.
4

COMMON LAW REMEDIES
Feudal structure in England in which the common law developed was not well suited for the
recognition of ownership at least with regards to immovables - the same land could be held by a tenant
and the lord in the form that the tenant was seised of the land in demesne and the lord of tenant's
22
services, but neither held the land in any absolute sense. Albeit this limitation, the common law
19

Usucapio resembling original acquisition of ownership title by adverse possession requires under the
classical Roman law apart from the requisite duration of possession (one year for movables and two
years for immovables) also bona fides of possessor, iustus titulus of possessor (title of acquisition that
would normally be able to convey ownership of the thing) and that the thing did not belong to a category
of things excluded from usucapio (res habilis).
20
The action was apparently devised by praetor Publicius in the last century of the Republic to grant
legal protection to purchasers who obtained ownership of a thing that could be passed only through
special form of conveyance (mancipatio or in iure cessio) by informal conveyance (traditio) from the
sellers who thus still remained Quiritary owners of the thing. Thus the praetors managed like the later
Lord High Chancellors in England to split the ownership title between two different persons, but unlike at
common law the Quiritary and Bonitary title of ownership were always reunited after lapse of time in the
person of Bonitary owner through usucapio.
21
RANDA, A. Právo vlastnické dle rakouského práva v pořádku systematickém. Prague 1922, pp. 293 294.
22
BAKER, J.H. An Introduction to English Legal History. Edinburgh 2002, pp.. 229-230.
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originally did recognize special proprietary actions enabling restitution in specie in the form of real
actions in which the plaintiff would allege that he was entitled to possession (seisin) of land presently in
the defendant's possession. The principal real actions were the writ of right "patent" whereby the king
ordered a lord to maintain the "full right" of someone who claimed to hold of him as a free tenant but was
being kept out and writ praecipe in capite when the plaintiff sought to hold in chief of the king. The civil
war of Stephen's reign (1135-1354) led inter alia to creation of the so-called assize of novel disseisin
intended to restore the plaintiff to seisin if he was disseised of his free tenement "unjustly and without
judgment". The plaintiff did not claim right to the land as in the earlier writ, just that he was recently
unlawfully disseised. Unlike the writ of right which gave defendant the disturbing option to prove his case
23
by battle, the assize was determined according to a speedy inquiry by neighbors acting as jurors.
All of these actions fell into disuse when the action of ejectment became generally available in
24
the 16th Century as a specific remedy for plaintiffs seeking to recover possession of land. This action
was a derivate action from the principal tortious action - writ of trespass, in which the plaintiff claimed
damages resulting from direct and tortious interference with the actual possession of land and chattels.
Since trespass was a personal rather than real action, plaintiff claimed damages instead of restitution.
Later development of the writ of trespass protected plaintiff even from indirect or consequential injury to
land or chattels resulting from the wrongful act of the defendant (trespass on case) and from
"conversion" of plaintiff's chattels to his own use by wrongful seizure, withholding or disposition
25
(trover). This development led to present state of common law, which albeit recognizing proprietary
rights does not recognize proprietary remedies, since all of the real actions were "swallowed-up" by the
law of torts.
Under the modern common law, trespass will still lie in cases when there is an unlawful physical
entry upon land (trespass to land) and unlawful interference or destruction of chattels (trespass to
chattels). The common law went so far in removing trespass from its tortious roots that traditionally no
intent was required on the side of defendant resulting in objective liability typical for the Roman
ownership actions. At present, the requisite intent of the defendant is usually to physically enter or to
cause physical entry upon land in case of trespass to land and intent to physically interfere or destroy
26
chattels in case of trespass to chattels. Plaintiff, who can only be the factual possessor of land, will
only have apart from the actual disturbance or dispossession by defendant the burden of proving his
right to possess the land or chattel, which will be relative in nature. Since no present action at common
law requires the plaintiff to prove ownership, there is no rei vindicatio at common law and the whole
concept of ownership appears to be superfluous. As was the case with the Roman actio Publiciana in
rem, the right to possess (in contrast to actual possession itself) is not exclusive - several people can
claim consistent or competing possessory rights in the same thing.
27
The traditional illustration of this principle is the Armory v. Delamirie case. Plaintiff was
a chimney sweep's boy who found a jewel in the setting of a ring. He took the jewel to the shop of
defendant, a goldsmith, to obtain a valuation of the item. An apprentice, the agent of defendant,
surreptitiously removed the gems from the setting on the pretense of weighing it. The apprentice
returned with the empty setting and informed plaintiff that it was worth three halfpence. The apprentice
offered to pay him for it but the plaintiff refused and asked the apprentice to return the stones and setting
in their prior condition. The apprentice returned the socket of the jewel without the gems. In subsequent
action brought in trover the plaintiff prevailed only be showing that he had a better right to possess the
jewel since his possession was prior in time. Possible counterargument of the defendant that a third
person not party to the suit has even a better right to possess the jewel (e.g. person who left the ring in
the chimney, owner of the house where the ring was found) would be traditionally inadmissible in a
28
common law court (ius tertii).

23

Baker, supra n. 22, p. 233.
Writ of right because of the procedural disadvantages connected with the burden of proof and assize
of novel disseisin because of its lengthy proceedings.
25
STOEBUCK, W.B. - WHITMAN, D.A. The Law of Property. 3 Ed. St. Paul 2000, pp. 7-8.
26
In contrast to Roman law, which formerly excluded detentors of things from bringing the ownership
actions (reserving them for owners instead), the common law excludes the "owner" of land from bringing
the action on trespass if in fact tenant is in factual possession.
27
Armory v. Delamirie, [1722] 1 Strange 505.
28
This rule has been abolished in England and Wales by virtue of s. 8 of Torts (Interference with Goods)
Act 1977 with respect to the tort of conversion.
24
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If a person entered upon the land of another or caused a tangible object to enter the land and
the plaintiff proved the defendant's intent to cause such entry, traditional common law would only permit
him to recover damages. The modern English law due to abolishment of the forms of actions in a threestage process in the 19th Century has amalgamated some of the older forms of action and created in
the form of trespass to land a universal remedy with respect to land through which the plaintiff can claim
apart from damages also injunction (stemming from equity), land recovery (in lieu of the action of
ejectment), mesne profits (compensation for loss suffered during dispossession) as well as right of entry
(right to resume possession of land through entry). However the origins of trespass are more evident
with regards to statute of limitations - in contrast to Roman law the right to bring action will be
29
extinguished by the lapse of time.
Trespass to land requires no proof of actual damage similarly to most modern intentional torts.
However if instead of physical only "intangible" invasion of land occurs (noise, smoke, odors, light,
pollution or vibration), proof of damage will be required since this action of the defendant will no longer
constitute trespass to land but private nuisance. The action will be available to the possessor of land in
case of substantial and unreasonable interference with a possessor's use or enjoyment of land. The
courts will balance the value of use and enjoyment of private land imposing reasonableness standard
akin to that found in the tort of negligence what means that the plaintiff will not be entitled to be free from
disturbance of possession in case the defendant shows a more reasonable use of land. Should the
30
plaintiff be successful, he can seek injunction, damages as well as abatement with notice.
Trespass to chattels (to goods in England and Wales) lies in case of physical interference with
possession as well as in case of physical destruction of goods. In the United States no damages need to
be proven if the plaintiff was dispossessed of the chattel, but proof will be required if possession was
only interfered with. The English approach will not require proof of damage if the interference was direct
but will not hold the defendant liable if interference was merely accidental. Trespass to chattels was
historically supplemented with other actions - replevin available to tenant whose chattels have been
wrongfully "distrained" and detinue in case possession of chattel was wrongfully withheld. In the United
States the scope of replevin was broadened to cover any case of wrongful withholding of possession
providing the plaintiff with the possibility to seek restitution in specie. Detinue, which gave defendant the
choice whether to return the chattel or pay the value of it, fell into disuse in most American jurisdictions
being replaced by replevin (for restitution) and trover (for compensation). In England the distinction
between detinue and conversion (which developed from trover) remained present until fairly modern
times enabling the plaintiff to sue in conversion for value of goods at the moment of conversion and in
detinue for recovery of goods in specie or their value at the date of judgment. On 1 June 1978 detinue
was abolished in England leaving conversion and trespass to goods as the only remedies available in
31
cases of destruction, dispossession or any interference with goods. Plaintiff suing in conversion can
now choose whether to recover the chattel (good) in specie or be compensated for the value of goods
but court has the discretion to shift the right to choose relief to the defendant. Conversion defined as any
dealing with a thing inconsistent with plaintiff's possession of it is now in English law so dominant that it
would be difficult to see that the law would change if trespass to goods (de bonis asportatis) was never
32
used again. Under the English law it is possible to bring the action only within 6 years from good faith
conversion after which the title is extinguished.
5

CONCLUSION
The main differences between modes of protection of property rights at common and civil law
can be ascribed to the fact that whereas civil law has a special system of real actions, common law
protects these rights indirectly through the law of torts. While in civil real actions the intent of the
defendant is immaterial (the only material fact being the control of the thing in dispute), common law
varies between strict liability (conversion) and requirement of intent (trespass). Although trespass
traditionally did not require proof of damage like the civil real actions, we have seen that various
common law jurisdictions vary on this point with regards to trespass and invariably require damage in
the case of private nuisance. Civil law real actions will be immune from time since lapse of time cannot
destroy ownership title but common law actions will operate under time limitation (6 and 12 years in case
29

In England and Wales the time limit for recovery of land is 12 years from date on which right of action
accrued (Limitations Act, 1980, s. 15).
30
KEETON, W.P. Prosser and Keeton on Torts. 5 Ed., St. Paul 1984, p. 622 - 630.
31
Torts (Interference with Goods) Act, 1977, c. 2 (U.K.)
32
DAVIES, J. Tort. In: BIRKS, P. English Private Law. Volume II. Oxford 2000, p. 502.
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of England). Finally due to historical reasons civil law acknowledges primarily absolute and in limited
circumstances relative title to a thing (ownership and right to possess) whereas common law knows of
only the relative right to possess.
Clearly in considering which form to choose for a harmonized code one should look
predominantly to the criteria of social optimality, which seeks to promote economic efficiency. Proof of
ownership has erga omnes effect and gives the plaintiff an absolute title good against persons
universally what cannot be certainly said of the right to possess which is more precarious in nature. If a
jurisdiction recognizes ownership right, arguably the owners enjoy higher level of legal certainty and are
discouraged from excessive investment in preventing the loss of property, which would be undesirable in
a society with limited resources like ours. On the other hand ownership carries with it the nemo plus iuris
rule barring the non-owner even if acting in good faith to validly convey ownership title. This will
incentivize possessors who are non-owners to hide the thing since they know that they will not be able to
prevail over the owner in a legal dispute. Since the hidden thing thus cannot be put to its most
33
productive use, social reduction in value results.
System based only on protection of possession will offer the social benefit of lower transaction
costs since there would be no need to search for a person with a better title to the thing who is not party
to the lawsuit. The reverse side is that owners are encouraged to excessively invest to protect their
proprietary interests and that such system incentivizes involuntary transfer of property because even
thieves themselves in mala fides under the bona fides purchaser rule can validly convey possessory title
to a purchaser in good faith, a situation impossible with regards to ownership. Whether to base the
enforcement system on ownership and/or possession with the subsequent problem of whether to protect
all kinds of possession (like in the common law) or only certain kinds (like in the civil law), will require
more empirical research specially focused on the actual economic behavior of owners and possessors
across a number of jurisdictions.
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THE INFLUENCE OF SUPREME COURT’S DECISIONS IN SHAPING
COMMERCIAL AND HUMAN RIGHTS LAW IN ALBANIA
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Department of Legal Studies, Central European University, Budapest
Abstract: As a country belonging to the civil law legal family, Albania does not recognize precedents as
primary sources of law. However, this has not impeded the higher courts from taking a central role in the
interpretation of law. In particular, through its unifying decisions, the Supreme Court of Albania has been
up to the task of providing guidance for the correct application of law in relation to relatively new legal
practices, such as requests for provisional measures and the recognition and enforcement of foreign
arbitral awards. Moreover, beginning from 2010, the same court is persistently referring to the European
Court of Human Rights’ jurisprudence, when reasoning its decisions, in particular in cases regarding
property law and fair trial rights. The aim of the present article is to illustrate this trend through examples
of Supreme Court decisions that have harmonized the application of law in given areas, and have
occasionally set precedents, through the interpretation of law by analogy.
Key words: Supreme Court of Albania, jurisprudence, case-law, precedent, enforcement of ECtHR
decisions, provisional measures, recognition and enforcement of foreign arbitral awards, fair trial.
1

INTRODUCTION
After 50 years under a communist regime, in March 1991 Albania entered a new era, the era of
democracy. As a capitalist country functioning based on a market economy, Albania faced new types of
economic and legal practices that were not necessarily regulated by its laws. Thus, there was a need to
reform the legislation in order to adapt to this new reality. As a consequence, the legal system was
reformed taking into account models coming from civil law countries of long standing tradition such as
Germany, France, Italy, Denmark, etc. Having new avant-garde laws, however, does not necessarily
mean that they will be understood and interpreted correctly. Moreover, reality does not stop for the law
to catch its pace. Questions regarding the interpretation of new legal concepts started to arise, along
with cases of first impression. When facing novel legal issues, it was not unusual for judges to interpret
the same provision in different ways or to have no clue about what certain phrases in the text of the law,
meant. In these circumstances, the Supreme Court of the Republic of Albania played a pivotal role in the
shaping of Albanian law.
2
3
4
Except for the appellate, initial jurisdiction and that of judicial review, the Albanian Supreme
Court has the competence to seize a controversial case, if the relevant judicial practice is not uniform,
5
6
and rule on it. The decision delivered in such case is called a unifying decision.
This article will focus mainly on these particular types of decisions issued by the Supreme Court
of the Republic of Albania and their role as sources of law. The aim of the article is to illustrate the
ongoing trend in the Albanian judicial practice, through examples of Supreme Court decisions that have
harmonized the application of law in given areas, and have occasionally set precedents. Even though
7
court decisions are not recognized as formal sources of law by the Albanian Constitution, such trend
demonstrates the emergence of a de facto culture of precedent in Albania.
1
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International Business Law. She is writing her thesis in the field of bankruptcy law, with focus on legal
procedures regulating sovereign debt restructuring.
2
Code of Civil Procedure of the Republic of Albania, § 472-493.
3
Constitution of the Republic of Albania § 141/1.
4
Code of Civil Procedure of the Republic of Albania, § 494-500.
5
Id. at § 481.
6
Constitution of the Republic of Albania § 141/2.
7
Article 116 of the Albanian Constitution provides for the following hierarchy of legal norms:
1. The Constitution.
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2

INFLUENCE OF CASE LAW IN DISPUTES OF COMMERCIAL NATURE
In this section, the paper will highlight the importance of the unifying decisions of the Supreme
Court in shaping commercial law in Albania. While the following examples are by no means an
8
exhaustive list of all relevant decisions, they do constitute the most recent landmark decisions in the
Albanian jurisprudence. Thus, the first case provides a thorough guide on the meaning of ‘provisional
measures’ and procedural aspects related to them, while in the second one, the Supreme Court of
Albania instructs the Court of Appeals on how to proceed when considering requests for the recognition
of foreign arbitral awards.
2.1

On the Meaning of “Provisional Measures”
As explained in the introduction of this paper, the Supreme Court of Albania has the competence
to seize problematic cases and issue a decision that unifies the judicial practice about a given legal
9
issue. In Eden sh.a v. Albtelekom sh.a, the dispute arose over a provisional measure issued in the
framework of a law suit on contractual obligations. Eden sh.a, a joint stock company operating in the
field of telecommunication services, had signed a contract with Albtelecom sh.a, joint stock company
operating in the same field. Based on this contract, Albtelecom sh.a was supposed to provide Eden sh.a
with its telecommunication equipment and systems, which Eden sh.a would in turn utilize, in order to
offer prepaid card services to Albanian consumers. The contract specified that Eden sh.a was prohibited
from using other service providers and that, in case of violation of such clause, Albtelecom sh.a would
interrupt the systems and networks which were utilized by Eden sh.a, as per the contract. This is exactly
what Albtelecom sh.a did, under the assumption the Eden sh.a violated the exclusivity clause within the
contract. Faced with this situation, Eden sh.a brought the case before the Tirana District Court, claiming
that said interruption was illegal. Additionally, the plaintiff asked the court to issue a provisional measure
consisting in the immediate release of its signal by Albtelecom sh.a. The motion was accepted and
affirmed later on by the Court of Appeal of Tirana. When Albtelecom sh.a appealed to the Supreme
Court, the latter decided to seize the case, given that up to that moment, “the judicial practice was not
10
consistent with regard to the meaning, types and issuance of provisional measures”.
In order to unify the case-law pertaining to provisional measures, the joint panel of the Supreme
Court took into consideration eight questions. Among them, the most important issues were those
related to: a) the meaning of provisional measures and the elements that court should consider when
granting them; b) the types of provisional measures that could be issued under article 206/b of the Code
of Civil Procedure (C.C.Pr.); and c) the meaning of the suspension of enforcement, as a provisional
measure.
With regard to the first issue, namely the meaning of provisional measures, the court reiterated
that such measures are issued only when there is a risk that makes the enforcement of the court
decision, impossible or unreasonably difficult. Once these elements are present, the court that is called
upon to decide on whether to grant a provisional measure, has to be careful not to base its decision on
11
facts that are to be considered only when deciding on the merits of the case. As to the content of
provisional measures, it was established that the latter cannot be identical with the final decision on a
given case. Said differently, the provisional measure is not meant to reinstate the pre-dispute legal
12
relationship between the parties. Thus, if the contract provides for its unilateral termination by one
party and after such termination the parties go to court, the provisional measure cannot be an order that
revives the terminated contract, for such an order can only be the result of the final decision on the

2. International agreements ratified by the parliament.
3. Laws.
4. Normative acts of the Council of Ministers.
The translation is provided by the author.
8
For a comprehensive account of Albanian case-law until the year 2008, see STEFAN MESSMANN, TIBOR
TAJTI EDS., THE CASE LAW OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE – ENFORCEMENT OF CONTRACTS, Volume I
(European University Press 2009).
9
Decision No. 10, “Shoqeria Eden sh.a v. Albtelekom sh.a“, Supreme Court of the Republic of Albania,
March 24, 2004, available at <http://www.gjykataelarte.gov.al/ >, last visited on April 08, 2014.
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814

merits. Additionally, when deciding upon a provisional measure, the court has to be careful not to give
13
the impression of having already made its final decision on the case.
On the meaning of “other appropriate measures”, as mentioned in article 206/b of the Code of
Civil Procedure, hereinafter C.C.Pr., the Supreme Court highlighted the difference between the two
paragraphs constituting said article. In the first paragraph, there is mention of the seizing of immovable
14
and movable property, and the loans of the creditor, as specific examples of provisional measures,
while in the second one such definition is missing. According to the court, the phrase “other appropriate
measures” is to be interpreted as meaning that it is up to the discretion of the court to tailor adequate
15
provisional measures, on a case by case basis. However, when granting a provisional measure under
article 206/b C.C.Pr, the lower courts should pay special attention to the balance between the rights of
the parties. Moreover, the court has to be careful so that the monetary equivalent of the provisional
measure is not greater than that of the suit on the merits. Finally, concerning the suspension of
enforcement as a provisional measure, the court explained that the rationale behind such measure is to
maintain the status quo between the parties, until the end of the dispute. In particular, the Supreme
Court stressed that, as a general rule, the courts are to grant suspension of enforcement only against a
16
financial guarantee provided by the party requesting it.
The importance of this decision of the Supreme Court is to be understood keeping in mind two
facts. First, provisional measures were not used in Albania before the 90’s and were seldom correctly
understood afterwards. Second, provisional measures play an important role in terms of the enforcement
of contracts through judicial means. Based on these considerations, the aforementioned decision of the
Supreme Court of Albania provided lower courts with the guidelines they needed in order to issue
provisional measures, based on the correct understanding and implementation of the relevant
legislation.
2.2

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
In the case about to be described, the Supreme Court had to tackle yet another novel issue in
the Albanian legal practice, namely, the recognition of foreign arbitral awards. In I.C.M.A S.r.l
17
(undergoing liquidation) & Agri. Ben S.A.S, the parties submitted a request to the Court of Appeals of
18
19
Tirana, asking for the recognition of an ICC foreign arbitral award issued against the Albanian
Ministry of Agriculture and Food. The court rejected the recognition based on the following arguments: 1.
The claimant did not pay 1% of the value of the arbitral award for which recognition was sought; 2. The
Ministry of Agriculture and Food of the Republic of Albania was not a shareholder of the limited liability
company “Pranvera” sh.p.k, and thus was not a party to the arbitration agreement; 3. The claimant did
not provide any evidence regarding the liquidation procedures in relation to “Pranvera” sh.p.k; 4. The
arbitral award was contrary to the basic principles of the Albanian legislation. The parties appealed to
the Supreme Court and considering the problematic application of the law regarding this issue, the latter
decided to consider the case in joint panels, in order to unify the judicial practice concerning the
20
recognition of foreign arbitral awards. The questions posed by the court in this case were the following:



Who are the litigants in the adjudication of a request for the recognition of a foreign
arbitral award, according to articles 393-397 of the C.C.Pr?
Will the trial in this case be conducted in the presence of both the winning and the
losing parties, or only of the winning party that requires the recognition of the foreign
arbitral award?

13

Id. at 5.
Code of Civil Procedure of the Republic of Albania, § 206, letter “a”.
15
Decision No. 10, “Shoqeria Eden sh.a v. Albtelekom sh.a“, Supreme Court of the Republic of Albania,
March 24, 2004, available at <http://www.gjykataelarte.gov.al/ >, last visited on April 08, 2014.
16
Id. at 7.
17
Decision No. 6, „I.C.M.A S.r.l & Agri. Ben S.A.S.” Supreme Court of the Republic of Albania, June 1,
2011, available at <http://www.gjykataelarte.gov.al/>, last visited on April 08, 2014.
18
According to articles 395 and 399 of the Albanian Code of Civil Procedure, the requests for the
recognition of foreign arbitral awards are to be directed to the Court of Appeals.
19
Decision of ICC International Arbitral Tribunal on the case no. 12112/ACS, December 22, 2005.
20
Decision of Civil Panel of the Supreme Court, June 26, 2009.
14
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Will the same rules applying to lawsuits in general, operate in this type of procedure
as well? What about the rules for the payment of the tax amounting to 1% of the
21
monetary value of the lawsuit?
In answering these questions, the Supreme Court stressed the fact that when adjudicating such
requests, the court of appeal has to act in accordance with the requirements of the Albanian law of civil
procedure, but also with those of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of
Foreign Arbitral Awards, and any specific law or other applicable international agreement signed by the
Republic of Albania. Several conclusions arise when taking into consideration all of the aforementioned
legal acts. First, all the parties on which the foreign arbitral award places an obligation on, have to be
summoned by the court of appeal even sua sponte. Continuing with the procedural aspects, the
Supreme Court explained that this type of request had to be assessed in two stages. In the first stage,
the courts of appeal had to verify that the request meets all the formal procedural requirements, for
admission purposes. The courts of appeals have to look for these requirements in articles 395 and
22
396, of the C.C.Pr., but also in article 4 of the New York Convention.
In light of what happened in I.C.M.A S.r.l & Agri. Ben S.A.S case, the Supreme Court warned
on paying special attention to the submission of the arbitration agreement. As mentioned earlier in this
section, one of the reasons why the court of appeals rejected the request for recognition in the I.C.M.A
case what the fact that the losing party was not a party to the arbitration agreement. But as it resulted
from further inquiry of the Supreme Court, the requesting party had in fact not submitted the arbitration
agreement at all. This document was missing from the records of the case because the relevant
provision of the Albanian C.C.Pr. does not require the submission of the arbitral award, as a precondition
for the recognition of the foreign arbitral award. Due to this mistake, in the unifying decision in question,
the Supreme Court specified that even though the Albanian Code of Civil Procedure does not include
the requirement to submit the arbitration agreement, article 4 of the NY Convention does. Given that
Albania is a signatory of the NY Convention, the Courts of Appeals have to verify that this document is
present before admitting the request for further consideration.
If after the verification of the formal procedural requirements, it turns out that they are not met,
the court should give the requesting party the possibility to cure the deficiencies in the documentation. In
the case the procedural requirements are not met in due time, the court will return the request and all the
accompanying documents, without taking any action, but will not in any case, officially reject the request.
If on the other hand, it results that the request meets all the relevant procedural requirements, the
adjudication will pass to the second stage. In this stage, the duty of the courts of appeals consists only in
23
verifying the existence of any legal impediments to the recognition of the foreign arbitral award. Once
again in this case, the Supreme Court specified that when making such verification, the courts of
24
appeals will take into consideration not only the relevant article, of the C.C.Pr., but also article 5 of the

21

Decision No. 6, „I.C.M.A S.r.l & Agri. Ben S.A.S.” Supreme Court of the Republic of Albania, June 1,
2011, available at <http://www.gjykataelarte.gov.al/>, last visited on April 08, 2014. The translation is
provided by the author.
22
Code of Civil Procedure of the Republic of Albania, § 396:
“Along with the request, the following documents have to be submitted to the court:
- The copy of the decision to be enforced, translated and notarized.
- Attestation issued from the arbitral tribunal certifying that the decision is final, translated and
notarized.
Both the copy of the decision and the attestation certifying its finality have to be legalized by the
Ministry of Foreign Affairs.
- Power of attorney, if case be, translated and notarized.”
The translation is provided by the author.
23
According to article 397 of Code of Civil Procedure of the Republic of Albania, the Court of Appeals
does not look upon the merits of the case. It only checks whether the arbitral award contains any
provision that would constitute a grounds for refusing its recognition.
24
According to article 394 of the Code of Civil Procedure of the Republic of Albania, the grounds for
rejecting the recognition of foreign arbitral awards are present when:
a. Based on the effective legal provisions of the Republic of Albania, the dispute cannot fall under
the competence of the court of the state that has issued the decision.
b. The defendant in absentia has not been served the legal acts and has not taken notice of the
trial, in a regular and timely way, in order to give him the possibility to defend himself.
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New York Convention, and any applicable international agreement. If no legal impediments exist, the
court of appeal will proceed with recognizing the foreign arbitral award.
A careful observer with basic knowledge on international commercial arbitration, would probably
think that the guidelines provided by the Supreme Court in this case are too detailed and yet basic at the
same time. After all, who does not know that when considering a request for the recognition of a foreign
arbitral award, the parties and the court have to consult the New York Convention on this very same
issue? However, if one takes into account the fact that up to date, arbitration is not a dispute resolution
method used frequently in Albania, the need for explaining every step of the procedure for the
recognition of foreign arbitral awards, to such level of detail, can be easily explained.
Whether Albanian courts will follow this decision or not, is yet to be seen. However, in a recent
25
case, the Court of Appeals of Tirana did take into consideration the provisions of the New York
Convention. But, from the reasoning of the decision it transpires that the court disregarded article 4 of
the NY Convention, concerning the submission of the arbitration agreement in writing, as a precondition
for the recognition of a foreign arbitral award. This is exactly what the Court of Appeals did in the I.C.M.A
S.r.l & Agri. Ben S.A.S case, described earlier in this paper. While it is too early to draw conclusions in
this regard, it would seem that Albanian courts have some problems following a requirement stipulated
in an international convention ratified by the Republic of Albania, when such requirement is not also
explicitly included in the domestic Code of Civil Procedure.
3

INFLUENCE OF CASE-LAW IN HUMAN RIGHTS DISPUTES
In the previous section, this paper illustrated the influence of the Supreme Court decisions in
the shaping of commercial law in the Republic of Albania. However, the unifying decisions of the
Supreme Court touch upon several fields of law, and this section will focus on one of them, namely
human rights law. In sub-section 3.1, the paper will provide some background information that will lead
to the case of Arben Xheraj. In this case, the Supreme Court played a crucial part in filling the legal gap
with regard to the enforcement of European Court of Human Rights judgments in criminal law cases.
Sub-section 3.2 concludes this part of the paper, highlighting the role of the Supreme Court case-law in
Albanian jurisprudence.
3.1

Enforcement of ECtHR Judgments
In the last ten years there is a consolidated trend in Albanian legal practice towards addressing
the European Court of Human Rights, hereinafter ECtHR, in particular with regard to violations of article
6 of the European Convention on Human Rights, hereinafter ECHR. Thus, out of a total of 45 ECtHR
26
judgments involving the Republic of Albania, 33 of them concern the violation of the right to a fair trial,
27
in civil law, particularly property law disputes , and criminal law disputes as well. In 28 of these cases,

c. There is another different decision of an Albanian Court which concerns the same parties, the
same legal basis and same dispute.
ç. There is an ongoing lawsuit in an Albanian Court, initiated before the foreign court’s decision
became final.
d. The foreign decision has become final in a manner contrary to its legislation.
dh. It is not in conformity with the basic principles of Albanian legislation.
The translation is provided by the author.
25
Decision no.5, „Shoqeria Agencija Za Komercilajnu Djelatnost D.O.O“, Tirana Court of Appeals,
January 17, 2014.
26
For more information refer to the official website of the European Court of Human Rights:
http://hudoc.ECtHR.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"languageisocode":["ENG"],"respondent":["AL
B"],"kpthesaurus":["445"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]}, last accessed
on April 10, 2014.
27
The typical civil law case that reaches the ECTHR concerns the failure to enforce a domestic court
decision regarding property rights. In such cases, the domestic court’s decision recognizing the title of
ownership to previous owners, expropriated during the dictatorship period, is not enforced by Albanian
authorities. When such cases have reached the ECTHR, the latter has interpreted the right to a fair trial
as including the timely execution of court decisions. See Case of Beshiri and Others v. Albania,
application no. 7352/03, August 22, 2006; Case of Gjonbocari and Others v. Albania, application
10508/02, October 23, 2007; Case of Ramadhi and Others v. Albania, application no. 38222/02,
November 13, 2007, etc.
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28

29

the ECtHR has found the Republic of Albania in violation of the fair trial right. As a signatory of the
30
ECHR, the Republic of Albania is bound to execute the ECtHR judgments in which the latter is a party.
Thus, in the framework of the execution of ECtHR judgments, the Albanian Code of Civil Procedure
contains a specific provision allowing for the judicial review of a court decision, in case of a ECtHR
31
judgment finding a human rights violation. However this provision is not matched in the Code of
Criminal Procedure. In this sense, Albania has chosen a different approach as compared to the majority
of Council of Europe member states, which include such provisions in their criminal legislation rather
32
than the civil one.
As a result of this choice, in Albania, a relevant ECtHR judgment constitutes legal grounds for the
judicial review of a court decision in civil cases, but not in criminal ones. This practice is particularly
problematic, as in criminal cases, except for damages, the just reparation for the individual entails also
other measures such as the reopening of judicial proceedings, or the deletion of the conviction from the
33
individual’s criminal records.
However, the situation changed after the Supreme Court decision in the case of Arben Xheraj.
3.1.1

The case of Arben Xheraj – All the knots come to the comb
34
Even though, as mentioned earlier in this paper, the Republic of Albania was found in
violation of the ECHR in several cases, the enforcement of judgments with regard to criminal cases was
not yet put to test. It took the case of Arben Xheraj, in order to address the issue of the legal gap
concerning the judicial review of domestic criminal decisions following a ECtHR judgment.
35
Arben Xheraj is an Albanian citizen who in 1996 was found guilty of premeditated murder. In
36
1998, after the judicial review of his case, Mr. Xheraj was acquitted. After the acquittal decision
became final, the Prosecutor’s office requested a leave to appeal out of time. The leave was granted
and the result of the following appeal was the invalidation of the decision that acquitted Mr. Xheraj. After
37
exhausting all the domestic remedies, including the Constitutional Court, Mr. Xheraj brought the case
to the ECtHR, claiming the violation of several articles of the ECHR. In its 2008 judgment, the ECtHR
38
found the Republic of Albania in violation of Article 6 § 1 of the ECHR. Armed with this judgment, Mr.
Xheraj addressed Albanian courts asking for the invalidation of the domestic decisions that declared him
guilty, and for the execution of the ECtHR judgment in his favor.
What happened afterwards was the classical game of throwing the hot potato in someone
else’s direction. First, the Constitutional Court did not admit the request, stating that the competence to
39
implement the ECtHR judgment in this case lies with the Supreme Court. The Supreme Court on the
28

For more information refer to the official website of the European Court of Human Rights:
http://hudoc.ECtHR.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"languageisocode":["ENG"],"respondent":["AL
B"],"kpthesaurus":["445"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"violation":["6"]},
last accessed on April 10, 2014.
29
The Republic of Albania ratified the European Convention On Human Rights, with law no. 8137, dated
31.7.1996, published in the Official Journal no. 20, August 12, 1996, page 724.
30
European Convention on Human Rights, article 46, adopted on November 4, 1050, available at: <
http://www.ECtHR.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf >, last accessed on April 10, 2014.
31
Code of Civil Procedure of the Republic of Albania, § 494, letter “ë”: “The interested party can request
the judicial review of a final decision when the European Court of Human Rights finds a violation of the
European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and its protocols,
ratified by Albania”. The translation is provided by the author.
32
Valbona Pajo (Bala), Ekzekutimi i Vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut që Lidhen
me Procedimet Penale: Vështrim Krahasues mbi Rihapjen e Procesit Penal në Nivel Kombëtar, 5
REVISTA SHQIPTARE PER STUDIME LIGJORE 56, 60 (2013).
33
Id. at 57.
34
See supra section 3.1.
35
Decision No. 191, Court of First Instance Durres, October 23, 1996.
36
Decision No. 4/60, Court of First Instance Durres, December 14, 1998.
37
According to article 131/f and 134/2 of the Constitution of the Republic of Albania, individuals have a
standing only in cases of violation of the right of fair trial or when they prove a legitimate personal
interest.
38
European Court of Human Rights, „Case of Xheraj v. Albania“, application no. 37959/02, July 29,
2008.
39
Decision no. 22, Case of Arben Xheraj, Constitutional Court of the Republic of Albania, March 9, 2010.
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other hand, rejected Mr. Xheraj’s request to review the domestic court decisions because according to
40
article 450/a of the Code of Criminal Procedure, a ECtHR judgment did not constitute grounds for the
41
judicial review of a criminal decision. The Constitutional Court, however, quashed the decision and
42
sent the case back for review, pointing out that the Supreme Court could interpret the law by analogy,
based on the equivalent provision on the Civil Procedure Code.
When the case got back to it one more time, the Supreme Court took up the task of providing
justice, even when the law does not explicitly say “how”. As it results from the reasoning of the final
43
decision, in accepting Mr. Xheraj’s request for judicial review, the Supreme Court of Albania relied on
44
“the logic behind the law” and the use by analogy of the Civil Procedural Code relevant provisions, but
not only. The Court relied in particular on the ECtHR case-law and the 2004 recommendation of the
Committee of Ministers, according to which: “[M]embers states have to guarantee… effective domestic
complaint procedures…, that (added by the author) can result in a decision on the merits of the
45
complaint, and in a sufficient compensation for every ascertained violation” . Moreover, the Supreme
Court noted that the violation of the rights of the complainant had been accepted by the ECtHR as a
46
ground for judicial review in a number of other cases, and that the ECtHR had already provided
guidelines on how domestic courts should go by in executing ECtHR judgments. In particular, the
Supreme Court noted that in the case of Rosca v. Moldova, the ECtHR had reiterated that:
“Higher courts’ power of review should be exercised to correct judicial errors and
miscarriages of justice, but not to carry out a fresh examination. The review should
not be treated as an appeal in disguise, and the mere possibility of there being two
views on the subject is not a ground for re-examination. A departure from that
principle is justified only when made necessary by circumstances of a substantial and
47
compelling character”.
Based on these reasons, the Supreme Court concluded that the only way of correcting what
happened to Mr. Xheraj, was to nullify the decisions related to the prosecutor’s leave for delayed appeal
and that is exactly what the court did.
The decision in the Xheraj case constitutes a precedent of utmost importance, as it unblocked
the situation created, freeing the way for future enforcement of ECtHR judgments in criminal cases. In a
formal communication with the Committee of Ministers of the Council of Europe, in April 2013, the
Albanian authorities reported that because of the problems encountered in the Xheraj case, the Ministry
of Justice of the Republic of Albania had started the work for the amendment of the Criminal Procedural
48
Code. However, to the best of the author’s knowledge, an amendment of the Albanian Code of
Criminal Procedure in this regard, is yet to occur. This means that up to date, the Supreme Court
decision in the Xheraj case constitutes the main legal basis for the enforcement of ECtHR criminal
judgments in the Republic of Albania.
3.2

Miscellaneous considerations on the role of the Supreme Court case-law
Except for its landmark decision in the case of Arben Xheraj, the Supreme Court of Albania has
influenced the shaping of human rights‘ law in Albania also in another way, namely through its persistent
practice of reasoning its decisions based on the ECtHR case-law, when applicable. Based on the official
40

According to article 450, letter „a“ of the Code of Criminal Procedure of the Republic of Albania: „The
judicial review may be requested: a) when the evidence that constitutes the basis of such decision
does not coincide with that of another final decision“. The translation is provided by the author.
41
Decision no. 1042, “Case of Arben Xheraj”, Criminal Panel of the Supreme Court of the Republic of
Albani, July 09, 2010.
42
Decision no. 20, “Case of Arben Xheraj”, Constitutional Court of the Republic of Albania, June 6,
2011.
43
Decision no. 00-2012-556, “Case of Arben Xheraj”, Supreme Court of the Republic of Albania, March
7, 2012.
44
Id. at 5.
45
Id. The translation is provided by the author.
46
Id. at 6.
47
European Court of Human Rights, “Case of Rosca v. Moldova”, application no. 6267/02, § 25, March
22, 2005.
48
Action plan: Execution of the judgment of the European Court of Human Rights Xheraj v. Albania
(37959/02), judgment of 29/07/2008, final on 01/12/2008, submitted to the Committee of Ministers on the
COE on April 6, 2013.
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speech of the Albanian representative at the regional conference on “The role of Supreme Courts in the
domestic implementation of the European Convention on Human rights”, the use of ECtHR case-law by
49
the Albanian Supreme Court dates as early as April 2003. However, in a modest attempt to
demonstrate that ECtHR case-law plays an important role in Supreme Court decisions on human rights’
disputes, the author consulted the electronic archive of the Supreme Court, available at the official
website of the institution. The results of this simple endeavor were the following: 1. Out of 93 unifying
decisions of the Supreme Court, issued in the period 1999-2013, 12 of them mention ECtHR case-law in
their reasoning; 2. Out of 22 decisions, where the court exercised its initial jurisdiction, 5 of them mention
50
ECtHR case-law; 3. All the decisions mentioning the ECtHR case-law were issued beginning from the
year 2010.
Based on these data, it seems that the Supreme Court of Albania is sending a clear signal to
lower courts, with regard to the consideration of ECTHR case-law, whenever deciding on human rights’
disputes. Whether this signal has been picked up by lower courts and legal practitioners, is not within the
51
scope of this article. However, in a recent libel case before the Supreme Court, the “ECtHR case law
and domestic case law” were listed among others, as the legal basis for the lawsuit, despite the fact that
court decisions are not recognized as formal sources of law by the Albanian Constitution. One can
certainly interpret the case as that of a good lawyer properly doing his job, but this case also illustrates a
changing attitude in the Albanian legal practice towards greater reliance on case-law, in particular that of
the Supreme Court and ECtHR.
Moreover, when talking about the unifying decisions of the Supreme Court, the Albanian
Criminal Code states that: “The decision of the joint panels is mandatory for the courts judging similar
52
cases”. Based on this provision which is unfortunately not matched in the Civil Procedure Code, it can
be argued that at least in criminal law, the unifying decisions of the Supreme Court play the role of a
functional equivalent of the precedent, as understood in common law legal systems.
4

CONCLUSION
This paper has illustrated the role of Supreme Court decisions in the shaping of commercial law
and human rights’ law in the Republic of Albania in two different aspects. First, the unifying decisions of
the Supreme Court provide guidance for lower courts on the correct understanding and implementation
of novel legal concepts. In this role, the Supreme Court decisions contribute to filling legal gaps and
clarifying the meaning of already existing but problematic provisions. Taking into consideration the quick
development of an emerging market such as Albania, the unifying decisions of the Supreme Court are
essential, in particular with regard to business law. Through providing answers when the law is
ambiguous or absent, the Supreme Court decisions keep the Albanian legal system on a competitive
ground with other countries of the region, contributing thus to the attractiveness of Albania for foreign
investors. Second, beginning from 2010 and on, the Supreme Court has been sending a clear signal
towards lower courts, regarding the consideration of ECtHR judgments in human rights law cases. The
same conclusion is valid with regard to the New York Convention and its consideration in cases of
recognition of foreign arbitral awards. In this role, the Supreme Court of Albania acts as a mediator
between the international legal order and the domestic one, constantly emphasizing the fact that the
European Convention on Human Rights, ECtHR judgments and the New York Convention, constitute an
integral part of the Albanian legal system and as such, should always be consulted in relevant cases.
Based on the figures provided in this paper, it can be concluded that the current trend in the
Albanian judicial system indicates an increasing importance of case-law, in particular that deriving from
the Supreme Court and the ECtHR. While claiming that the Republic of Albania is slowly transforming
49

Perikli Zaharia, The Role of the Supreme Court of Albania in the Domestic Implementation of the
European Convention on Human Rights, pg. 24, In: Proceedings of the Regional Conference Belgrade
20-21 September 2007 on “The role of Supreme Courts in the domestic implementation of the European
Convention on Human rights” (Council of Europe 2008), available at:
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/Proceedings/Belgrade_PROCEEDINGS&COVER.pdf last
accessed on April 11, 2014.
50
In this case, all the decisions were issued during the period 2009 – 2013. Unfortunately, earlier
decisions where the Supreme Court exercises its initial jurisdiction are not accessible online, through the
official website of the court.
51
Decision no. 5, “Genc Pollo v. Taulant Balla”, Supreme Court of the Republic of Albania, October 1,
2012.
52
Code of Criminal Procedure of the Republic of Albania, article 438, paragraph 4.
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into a common-law country, is certainly not what this article is about, article 438/4 of the Code of
Criminal Procedure, which states the binding authority of Supreme Court unifying decisions, provides an
additional argument to the debate on the role of case-law in the Albanian legal practice. In light of this
provision, it can be concluded that at least in criminal law, the unifying decisions of the Supreme Court
play the role of a functional equivalent of the precedent, as understood in common law legal systems.
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RESTRUCTURING INSTEAD OF LIQUIDATION
FROM A GERMAN PERSPECTIVE*
Eva Schöberl
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
Abstract: Many western companies continue to embark on “voyages of discovery“ in the eastern
European countries in order to utilise new opportunities for selling their products and services. This
occurs on the one hand in the form of inter-state co-operation, on the other with the founding of new
companies and subsidiaries in the neighbouring countries. The economic and financial crisis has
resulted in numerous insolvencies. The cross-border corporate activities and their culture of termination
give rise to a degree of uncertainty amongst the creditors of such crisis-ridden companies. This
contribution focuses on the new course of restructuring in the German insolvency regulations and its
influence on cross-border projects in the Slovakian Republic. It provides an overview of the latest
discussion on amending the law concerning the further facilitation of the restructuring of companies and
on its areas of concern from a German perspective.
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1

INTRODUCTION
The European internal market reflects the socio-economic relations with all its difficult
interactions. These mutual connections are clearly present during an economic crisis, when one weak
part in the chain of modern business markets may endanger another industrial partner or the “entire
enterprise group“. In case of the restructuring of a member of a group of companies or “enterprise
group“, often an economic recession that leads to a crisis does not confine itself to a single company in
the group, instead spreading to a handful of or even the entire family of the companies. This
circumstance in connection with the ongoing globalisation increases need for enhancing the standards
of requirements concerning the development of new markets and legal instruments. In view of the
constantly growing European Union many western companies continue to embark on “voyages of
discovery“ in the eastern European states. As a consequence of the growing national and international
integration of companies with regard to both economic and legal aspects (globalisation) and the
associated broad branching of the finance system, the economic and financial crisis that commenced in
Europe in 2008 has resulted in numerous insolvencies. Individual companies hit hard by the crisis have
subsequently shifted their assets or legal disputes from one member state to another in order to achieve
an improved legal status (so-called “forum shopping“).
The European Union is a complex organisation, comprising an ever increasing number of
Member States with different legal, political and cultural backgrounds. This structure can only operate if
the relationship between the EU and its Member States, and between individual Member States, is
clearly defined. In order for the EU to be able to function effectively, its law must be applied uniformly,
1
and it must prevail over conflicting national legislation . Uniform application of the law is vital for the
efficient operation of the EU and it is the task of the EU bodies and each Member States to protect and
2
enforce it .
2

GENERAL OBSERVATION
As Europe is facing a severe economic and social crisis, the European Union is taking action to
3
promote economic recovery, boost investment and safeguard employment . The economic crisis has led
*
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to an increase in the number of failing businesses. From 2009 to 2011, an average of 200,000 firms
went bankrupt per year in the EU. About one-quarter of these bankruptcies have a cross-border
4
element.
The associated questions concerning the securing of individual economic sites and their
competitiveness with regard to the regulations of (cross-border) corporate activities and their influence in
other companies located in different member states of the European Union are the subject of the current
discussion regarding the proposed amendment to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on
5
European insolvency proceedings .
The aforementioned Regulation on insolvency proceedings was adopted to deal with issues of
cross-border insolvency through the proper recognition and co-ordination of national insolvency
proceedings and in order to avoid incentives for the parties to transfer assets or judicial proceedings
from one Member State to another, seeking to obtain a more favourable legal position (forum
6
shopping) .
3

RESTRUCTURING IN GERMANY
Keeping pace with the intensity of reform in limited liability company law via the Law for the
7
modernisation of the limited liability company and the combating of misuse a new course has also been
set for cross-border restructuring projects in the German insolvency regulations with the law concerning
8
the further facilitation of the restructuring of companies , with these having an effect on competition
amongst legal systems and the future choice of registered office for companies hit by the crisis within the
European single market.
To equip the business location Germany for a better future, especially given the global economic
crisis and the challenges arising from this, the bankruptcy reform is being implemented in three stages
within the German law. In the first stage, the Act for Further Facilitation of the Restructuring of
st
Companies (“ESUG”) was passed and is effective as of March 1 2012 and introduces a new course for
cross border restructuring projects. These rules are intended to improve the economic conditions for the
rehabilitation of distressed companies, so that the insolvency process in future will be seen as a real
"opportunity for rescuing", and allows the preservation of jobs.

Graph: Main reforms under the German “ESUG”
In addition hereto, the second stage applies the reform of consumer bankruptcies, which will be
st
effective in its main parts as of July 1 2014. The reform of the residual debt discharge proceeding shall
also support consumers receive a realistic “second chance” to meet its debts. Noteworthy in this
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9

connection is the fact that it involves provisions to strengthen licenses during insolvency proceedings .
rd
Finally a proposal for a Law to Facilitate the Management of Group Insolvencies (of January 3 2013)
rounds up the reform package at the third and final stage. The aim of such a group insolvency law is to
prevent friction losses due to insolvency of a break-up of companies and to protect redevelopment
opportunities. The existing principle remains, that for each rescuing group member an individual
insolvency proceeding will be open. By special jurisdiction and procedural provisions, by the possibility
of appointment of an administrator for several procedures and the introduction of a separate
10
coordination method, this method should be better coordinated.
Cross-border insolvencies are not an exemption anymore but a daily phenomenon not only with
11
regard to large (group) companies but also reaching to the small and mid-sized enterprises (SMEs).
Therefore the aim of this paper shall also reveal the possible impacts of the latest amendments
regarding the proposal to amend the European Insolvency Regulations (EIR) and reconsider whether
these proposed changes may be considered as an appropriate means to the fight against the causes of
economic crisis.
4

RESTRUCTURING IN THE EUROPEAN UNION
These key national and European aspects have been considered in an empirical research carried
out on the basis of a comparative legal study on the evaluation of the Regulation in 26 Member States
which was carried out by the Universities of Heidelberg and Vienna with the support of a network of
12
13
national reporters , a comprehensive questionnaire addressing factual and legal questions concerning
14
the Insolvency Regulation as well as further studies and consultations for an impact assessment of an
15
amendment of the Regulation .
4.1

Objectives
With this proposal for a regulation of the European Parliament and Council (presented on 12
December 2012) the intention is also to amend Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000
on insolvency proceedings (hereinafter referred to as European Insolvency Regulation or EIR), in force
since 31 May 2002. The European Parliament has addressed its position on the proposal for its
regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1346/2000 on
th
insolvency proceedings (COM (2012) 2014 - C7-0413 / 2012 - 2012/0360 (COD) on February 5 2014.
In this it is also necessary to address its areas of concern.
4.1.1 Applicability of the insolvency act
Thus far the European insolvency act has applied neither for national proceedings, which foresee
the restructuring of a company in advance of insolvency (pre-insolvency proceedings), nor for combined
(hybrid) proceedings, in which the debtor continues to run the company (debtor-in-possessionmanagement/ -proceedings). Such proceedings have recently been introduced in a number of member

9

Similar provisions may be found regarding the amendments to the EIR under Amendment 34 Proposal
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states (including in Germany, with the ESUG and in Slovakia with the amendment to the insolvency
law effective as of 1 January 2012), as it is assumed that this enhances the outlook for a successful
19
20
corporate restructuring . The currently proposed amendment hereto extends the scope of the
Regulation by revising the definition of the “insolvency proceedings” to include hybrid and pre-insolvency
21
22
proceedings in its art. 1 (1). Moreover a new definition of the ”debtor in possession” shall be included
23
in art. 2 point (ba). This opens the scope to proceedings which do not involve a liquidator but in which
the assets and affairs of the debtor are subject to control or supervision by a court. The amendments
would also bring the Regulation more in line with the approach taken by the UNCITRAL Model Law on
24
cross-border insolvency .

16

An overview of national pre-insolvency proceedings and self-administration proceedings can be found
in Section 2 of the Commission Report of 12/12/2012 on the assessment of Council Regulation (EC) No.
1346/2000 on insolvency proceedings.
17
Sec. 270 and 270a of the German Insolvency Act enhance the debtor-in-possession proceedings
(DIP) (“Eigenverwaltung”) and sec. 270b of the Insolvency Act provides for protective shield proceedings
(“Schutzschirmverfahren”), both amended by the Act on facilitation of the restructuring of companies in
the version of 01/03/2012 (ESUG). Nevertheless, Annex A of the EIR includes “Insolvenzverfahren”
(insolvency proceedings) and, therefore, also DIP-proceedings. However the new proceeding
“Schutzschirmverfahren” was not listed in the Annex of the Regulation as it does not qualify as an
insolvency proceeding in the sense of Article 1 (1) EIR: it applies at the pre-insolvency stage and is
aimed at the preparation of insolvency proceedings (i.e. the elaboration of a restructuring plan). For this
purpose the (COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD) shall be amended to: Amendment 69
Proposal for a regulation Article 1 – point 51 a (new) Regulation (EC) No 1346/2000 Annex C –
Deutschland: “(51a) In Annex C, the section entitled “Deutschland“ is amended as follows: (...) -included
at the end- “- Vorläufiger Sachwalter“.
18
There are no hybrid- or pre-insolvency proceedings in Slovakia, at the time of the empirical research,
see Annex I of the National Reports (in tabular form), (JUST/2011/JCIV/PR/0049/A4 – External
Evaluation of Regulation No. 1346/2000/EC on Insolvency Proceedings, Q4, Page 43. Also according to
the Survey by bnt Attorney-at-law in Central and Eastern Europe, which was prepares based on the law
in effect on June 30th 2013, there is no such restructuring instrument like the German debtor-inpossession management (also known as “self administration”).
19
EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 744 final, Grounds point 1.2 Page 2.
20
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regulation of the European Parliament and the Council amending Council Regulation (EC) NO
1346/2000 on insolvency proceedings (COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD). See
Amendment 1 Proposal for a regulation Recital 3: “(3) The scope of Regulation (EC) No 1346/2000
should be extended to proceedings which promote the rescue of a debtor in severe financial distress in
order to help sound companies to survive and give a second chance to entrepreneurs. It should notably
extend to proceedings which provide fort he restructuring of a debtor at a pre-insolvency stage or which
leave the existing management in place. The Regulation should also cover those proceedings providing
for a debt discharge of consumers and self-employed persons which do not fulfil the criteria of the
current instrument.“
21
EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 744 final, Page 5.
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Article 1 – point 21 Regulation (EC) No 1346/2000 Article 2 – point b a (new): “(ba) “debtor in
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not involve the complete transfer of the rights and duties to administer the debtor’s assets to an
insolvency representative and where the debtor therefore remains at least partially in control of his
assets and affairs.“
23
(COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD): See Amendment 3 Proposal for a regulation
Article 1 – point 7 Regulation (EC) No 1346/2000 Recital 9 a: “(9a) The scope of this Regulation should
extend to proceedings which promote the rescue of a debtor in severe financial distress in order to help
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take place under the control or supervision of the court.“
24
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4.1.2 Responsibility for the opening of insolvency proceedings
It is currently difficult to determine which Member State is responsible for the opening of
insolvency proceedings. The most widely-accepted view is that responsibility for the opening of primary
insolvency proceedings should lie with the Member State in which the debtor has its centre of main
interest (COMI). The concept of the COMI will be maintained in art. 1 because it ensures that the case
25
will be handled in a jurisdiction with which the debtor has a genuine connection . In addition, a new
26
recital clarifies the circumstances in which the presumption that the COMI of the legal person is located
at the place of its registered office can be rebutted; the language of this recital is taken from the
27
jurisprudence of the European Court of Justice in the "Interedil " decision. Besides the court should
examine its jurisdiction ex officio prior to opening insolvency proceedings and specify in its decision on
which grounds it based its jurisdiction. Also courts opening insolvency proceedings have the jurisdiction
for action which derive directly from insolvency proceedings or are closely linked with them such as
28
avoidance actions .
4.1.3 Secondary insolvency proceedings
In the following the co-ordination of primary and secondary proceedings are to be discussed, as
the opening of secondary proceedings can hinder the efficient administration of the debtor’s estate. With
the opening of secondary insolvency proceedings the administrator of the primary insolvency
proceedings no longer has control over assets located in the other member state. Secondary
proceedings are also by nature liquidation proceedings, which make the successful restructuring of the
29
insolvent company problematic . The court seised with a request for opening secondary proceedings
should be able, if so requested by the liquidator in the main proceedings, to refuse the opening or to
(30)
postpone the decision
if such opening would be necessary to protect the interests of local creditors.
The proposal obliges the court seised with a request to open secondary proceedings to hear the

25

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council
Regulation (EC) No. 1346/2000, COM(2012) 744 final, Page 6.
26
(COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD): Amendment 6 Proposal for a regulation Article
1 –point 11 Regulation (EC) No 1346/2000 Recital 13 a: “(13a) The “centre of main interest“ of a
company or other legal person should be presumed to be at the place of its registered office. It should
be possible to rebut this presumption, in particular if the company’s central administration is located in
another Member State than its registered office and a comprehensive assessment of all the relevant
factors establishes, in a manner that is ascertainable by third parties, that the company’s actual centre of
management and supervision and of the management of its interest is located in that other Member
State.“
27
Ruling of 20/10/2011, Rs. C-396/09 on the refutation of the assumption that the centre of main interest
of a legal entity is the place of his registered office; in conclusion the (German) Federal Court ruled on
01/12/2011 – IX ZB 232/10 in NZI 2012, 151, that the international responsibility for the opening of
insolvency proceedings concerning the assets of a company with registered office abroad, which has
ceased its business operations and not been wound up, depends upon where its main centre of interest
lay at the time of cessation of its activities (Prof. Dr. Eckardt, University of Trier, Chair of International,
European and Foreign Insolvency Law, on the reform of the EIR); "Eurofood/ Parmalat" ruling of
02/5/2006, Rs. C-341/04 in NZI 2006, 360 = ZIP 2006, 907 with comments from Knof/ Mock p. 911 =
ZinsO 2006, 484 with comments from Poertzgen/Adam p. 505 (cf. possible summary at beck.online), on
responsibility for opening proceedings, in particular to refute the assumption of EIR that the positioning
at the registered office of the company as defined in the articles of association is to be maintained.
28
EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 744 final, Page 7 and see the case-law of the CJEU in the
„DekoMarty“ decision (vis attractiva concursus) in Ruling of 12/02/2009, Rs. C-339/07.
29
EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 744 final, Grounds point 1.2 Page 3 and 8 et sq.
30
(COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD): Amendment 43 Proposal for a regulation Article
1 – point 34 Regulation (EC) no 1336/2000 Article 29 a – paragraph 2: “2. Upon request by the
insolvency representative in the main proceedings, the court referred to in paragraph 1 shall postpone
the decision of opening or refuse to open secondary proceedings if the insolvency representative in the
main proceedings provides sufficient evidence that the opening of such proceedings is not necessary to
protect the interests of local creditors in particular, when the insolvency representative in the main
proceedings has given the undertaking referred to in Article 18(1) and complies with its terms.“
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(31)

liquidator of the main proceedings prior to taking its decision , in order to ensure that the judges are
fully aware of any rescue or reorganisation options explored by the liquidator and are able to properly
assess the consequences of the opening of the secondary proceedings. The current requirement that
secondary proceedings have to be winding-up proceedings shall be abolished. Consequently, courts will
be obliged to cooperate and communicate with each other; moreover, liquidators will have to cooperate
32
and communicate with the court in the other Member State involved in the proceedings .
4.1.4 Public announcement of insolvency proceedings and registration of claims
In the Member States in which insolvency proceedings are opened or in which a subsidiary of the
insolvent company exists there is not currently an obligation to publish or register decisions regarding
neither the opening of insolvency proceedings nor the lodging of claims. There is also no European
33
Insolvency Register that would permit a search of national registers to be undertaken . This inhibits the
efficacy of cross-border restructuring and insolvency activities. Notwithstanding this, the German
legislature has created the prerequisites for implementation at national level, in the form of an act on the
34
publication of insolvency proceedings on the internet (InsoBekV) . Other Member States have not
35
adopted such requirements . The different national habits call for the creation of an EU registry which
enables creditors and courts to determine whether or not insolvency proceedings have been opened in
another Member State. Such a registry embedded in the e-justice portal is vital in order to enhance
publicity and transparency. The proposal provides for the establishment of a system for the
interconnection of national registers which will be accessed via European e-justice portal. The
interconnection of national registers will ensure that a court seised with a request for opening insolvency
proceedings will be able to determine whether proceedings relating to the same debtor have already
been opened in another Member State.
4.1.5 Insolvency of members of a corporate group
Following on from this, it should be noted that the insolvency act contains no specific terms for
the insolvency of multi-national enterprise groups and takes the assumption of individual insolvency. The
(36)
amended proposal creates a specific legal framework to deal with the insolvency of members of a
group of companies while maintaining the entity-by-entity approach which underlies the current

31

(COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD): Amendment 42 Proposal for a regulation Article
1 – point 34 Regulation (EC) No 1346/2000 Article 29a – paragraph 1: “1. The court seised of a request
to open secondary proceedings shall immediately give notice to the insolvency representative in the
main proceedings and give him an opportunity to be heard on the request.“
32
EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 744 final, Page 8.
33
EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 744 final, Grounds point 1.2 Page 3.
34
A publicly available register can be found at http://www.insolvenzbekanntmachungen.de, according to
sec. 102 § 5 (2) EGInsO, only regarding an establishment in Germany; publication in the land register is
governed by sec. 102 § 6 EGInsO, but this publication is not mandatory.
35
There was no central point registering insolvency proceedings in Slovakia at the time of the empirical
research. See Annex I of the National Report (JUST/2011/JCIV/PR/0049/A4 – External Evaluation of
Regulation No. 1346/2000/EC, Q 39 Page 388. However, Slovakia publishes decisions in an insolvency
register accessible online to the public nowadays (Insolvency Register – Register upadcov:
http://insolv.justice.sk/).
For
Commercial
bulletin
–
Obchodny
vestnik:
http://www.zbierka.sk/sk/obchodny-vestnik) See Report from the Commission to the European
Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the application of Council
Regulation (EC) No. 1346/2000, Page 16.
36
(COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD): Amendment 55 Proposal for a regulation Article
1 – point 45 Regulation (EC) No 1346/2000 Article 42 c: “An insolvence representative appointed in
insolvency proceedings concerning a member of a group of companies shall cooperate and
communicate with any court before which a request fort he opening of proceedings with respect to
another member of the same group of companies is pending or which has opened such proceedings to
the extent such cooperation is appropriate to facilitate the coordination of the proceedings is not
incompatible with the rules applicable to them and does not entail any conflict of interests. In particular,
the insolvency representative may request information from that court concerning the proceedings
regarding the other member of the group or request assistance concerning the proceedings in which he
has been appointed.“
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37

Insolvency Regulation . An obligation to coordinate insolvency proceedings relating to different member
of the same group of companies shall be introduced by obliging the insolvency representative and the
courts involved to cooperate with each other in a similar way as this is proposed in the context of main
38
and secondary proceedings . Insolvency representative should notably exchange relevant information
and cooperate in the elaboration of the rescue or reorganisation plan where this is appropriate. In
particular, the insolvency representative has a right to be heard in other proceedings concerning another
member of the same group, to request a stay of the other proceedings and to propose a reorganisation
39
plan in a way which would enable the respective creditors’ committee or court to take a decision on it .
5

CONCLUSION
The existing provisions of the European Insolvency Regulation No. 1346/2000 apply sufficiently
and smoothly within the European Union and the respective proposals will strike the right balance.
However, Parliament’s observation in the report, namely that ”there are certain areas of insolvency law
where harmonisation is worthwhile and achieveable” – as outlined before -, is still valid today. It cannot
be neglected that ”disparities between national insolvency laws create competitive advantages or
disadvantages and difficulties for companies with cross-border activities which could become obstacles
40
to a successful restructuring of insolvent companies. A modernised EU Insolvency Law will shift the
focus from merely winding a company up towards giving businesses a second chance by the proposed
amendments. The next step will be the discussion between the Council, the Commission and the
Parliament on the final version of the EIR. This may be eagerly awaited. This means that there will be a
„second“ season for the construction and the development of European insolvency law, which will also
influence the national insolvency regulations within the internal market. Modern insolvency law in
Germany should help sound companies to survive and encourage entrepreneurs to get this second
chance. It should ensure that procedures are speedy and efficient, in the interest of both debtors and
creditors, and should help safeguard jobs, help suppliers to keep their customers, and owners to retain
41
value in viable companies. To put ist all in a nutshell: In its relation with the wider world, the European
Union and Germany and Slovakia as part of the EU shall uphold and promote its values and interests as
aforementioned, in particular to contribute in a suitable and development of free and fair trade to the
benefit of its citizens.
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EVOLUTION OF THE CONCEPT OF GOOD ADMINISTRATION –
INFLUENCE OF JURISPRUDENCE AND CASE LAW
Robert Siuciński
University of Łódź, Faculty of Law and Administration
Abstract: The article indicates a number of areas in which the concept of good administration arises.
First of them is connected with the West European jurisprudence. The second is associated with the
case law of the Court of Justice of the European Union. Third important area is soft law of the Council of
Europe and also current EU legislation. It is highlighted in the literature that the Charter of Fundamental
Rights introduces a new quality which grants a right to good administration a status of the fundamental
right, a human right. Above all, we should remember that the legal character of the norm expressed in
the Article 41 of the Charter is a matter of controversial debate. In the doctrine the authors introduce the
concepts: of a right, a principle and even a standard of a good administration. That question has a
crucial importance for the shape of good administration in twenty first century. In the near future the
European Union’s legislative activity should provide an adoption of the regulation concerning the
codification of the administrative procedure for all EU bodies and institutions which should open a new
chapter in evolution of the idea of good administration.
Key words: good administration, administrative procedure, codification, europeanization
1

INTRODUCTION
th
The question “what does it mean good administration?” appeared in second half of 20 century.
A first idea, was opposite to maladministration. The British Ombudsman has been fighting against it
since the 1960s. We can refer to the British system to try to define maladministration. There is no unified
definition, although frequently used is the list of traits that maladministration might have, given by the
Lord President of the Council in the debates on the Parliamentary Commissioner Bill in 1967 (so-called
Crossman's catalogue). In that catalog maladministration is defined as „bias, neglect, inattention, delay,
incompetence, ineptitude, perversity, turpitude, arbitrariness and so on.” We can said that the
development of the concept of good administration is the legal problem of last decades.
2

CASE LAW
The European Ombudsman established that "maladministration occurs when a public body fails
to act in accordance with a rule or principle which is binding upon it."'
Judgment of the Court of 21 November 1991. - Technische Universität München v
Hauptzollamt München-Mitte. - Reference for a preliminary ruling: Bundesfinanzhof - Germany. Common Customs Tariff - Exemption for scientific instruments - Equivalent scientific value. Case C-269/90
13 It must be stated first of all that, since an administrative procedure entailing complex technical
evaluations is involved, the Commission must have a power of appraisal in order to be able to fulfil its
tasks.
14 However, where the Community institutions have such a power of appraisal, respect for the
rights guaranteed by the Community legal order in administrative procedures is of even more
fundamental importance. Those guarantees include, in particular, the duty of the competent institution to
examine carefully and impartially all the relevant aspects of the individual case, the right of the
person concerned to make his views known and to have an adequately reasoned decision. Only
in this way can the Court verify whether the factual and legal elements upon which the exercise
of the power of appraisal depends were present.
15 The Court must therefore examine whether the disputed decision was adopted in
accordance with the principles mentioned above.
Judgment of the Court of First Instance (First Chamber) of 6 December 1994. - Lisrestal Organização Gestão de Restaurantes Colectivos Ldª and others v Commission of the European
Communities. - European Social Fund - Action for the annulment of a decision reducing financial
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assistance initially granted - Infringement of the rights of the defence - Statement of reasons. Case T-450/93
Judgment of the Court of First Instance (First Chamber, extended composition) of 18
September 1995. - Detlef Nölle v Council 73
Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 9 July 1999. - New Europe
Consulting and Michael P. Brown v Commission of the European Communities. - PHARE
programme - Action for damages - Conditions - Principle of sound administration - Assessment
of damage. - Case T-231/97
Taking into account that we deal with an opened construction, it would be useful to remind us of
its origin and numerous non-binding acts of European law which are the sources of good administration.
Among the most important I should mention: Resolution 77 (31) on the protection of the individual in
1
relation to the acts of administrative authorities , Recommendation no. R (80) 2 concerning the exercise
2
of discretionary powers by administrative authorities , Recommendation no. R (81) 19 on the access to
3
4
information held by public authorities , Recommendation no. R (84) 15 relating to public liability ,
5
Recommendation no. R (87) 16 on administrative procedures affecting a large number of persons ,
Recommendation no. R (91) 10 on the communication to third parties of personal data held by public
6
bodies , Recommendation no. R (2000) 6 on the status of public officials in Europe, Recommendation
7
no. R (2000) 10 on codes of conduct for public officials , Recommendation Rec (2002) 2 on access to
8
official documents , Recommendation Rec (2003) 16 on the execution of administrative and judicial
9
decisions in the field of administrative law and Recommendation Rec (2004) 20 on judicial review of
10
administrative acts . The functioning of the above-mentioned in the legal system of the Council of
Europe has significantly contributed to adopting Recommendation Rec (2007) 7 on good administration
11
with appendix – Code of Good Administration .
Similarly, the European Parliament resolution from 6 September 2001 approving a Code of Good
Administrative Behaviour was an effect of the case law of the Court of Justice and the Court of First
Instance in the Community legal system.
It is highlighted in the literature that the Charter introduces a new quality which grants a right to
good administration a status of the fundamental right, a human right13. Nevertheless, we should set out
an important objection here – is the standard ensured by the Charter in regard to the principles
governing the administrative procedure really high? Above all, we should take into consideration the fact
that the Charter does not cover the whole continent, but is rather directed to the institutions, bodies and
offices of the Union so it is binding for the administrative bodies of the EU Member States (local, regional
and national) only in the framework of exercising the powers entrusted to them under the European
Union law (explanations to article 51 of Charter). The Charter`s application was limited by The British
and Polish protocol. We should also remember that the legal character of the norm expressed in article
1

th

Adopted by the Committee of Ministers on 28 September 1977, at the 275 meeting of the Ministers'
Deputies.
2
th
Adopted by the Committee of Ministers on 11 March 1980, at the 316 meeting of the Ministers'
Deputies.
3
th
Adopted by the Committee of Ministers on 25 November 1981, at the 340 meeting of the Ministers’
Deputies.
4
th
Adopted by the Committee of Ministers on 18 September 1984, at the 375 meeting of the Ministers’
Deputies.
5
th
Adopted by the Committee of Ministers on 17 September 1987, at the 410 meeting of the Ministers’
Deputies.
6
st
Adopted by the Committee of Ministers on 9 September 1991, at the 461 meeting of the Ministers’
Deputies.
7
th
Adopted by the Committee of Ministers on 11 May 2000 at its 106 session of the Ministers' Deputies.
8
th
Adopted by the Committee of Ministers on 21 February 2002 at the 784 meeting of the Ministers'
Deputies.
9
Adopted by the Committee of Ministers on 15 December 2004, at the 909th meeting of the Ministers‘
Deputies.
10
th
Adopted by the Committee of Ministers on 15 December 2004, at the 909 meeting of the Ministers'
Deputies.
11
Adopted by the Committee of Ministers on 20 June 2007 at the 999bis meeting of the Ministers’
Deputies.
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41 of the Charter is a matter of controversial debate. In the doctrine the authors introduce the concepts:
of a right, a principle and even a standard of a good administration14. It is very important because if we
talk about the rights the Charter ensures their full respect. If we talk about the principles the Charter
assumes that one can rely on them before the court only with the aim of interpretation of law and the
control of the legality of law adopted by the EU or the law executing the EU law (article 52 and the
explanations to the Charter).
In the title of article 41 it was clearly expressed that it is a right, but the interpretation of the article
52 para. 2-4 of the Charter leads to the conclusion that the rights ensured by the Charter were
interpreted from the Treaties, European Convention on Human Rights or common constitutional
traditions of the EU Member States. The problem is that the good administration is not indicated in
Treaties and European Convention. The 1947 Italian Constitution establishes' 8 that Italian agencies
must be organized so as to achieve administrative impartiality and buon andamento. The last words
have been considered by many Italian scholars to be a duty of good administration (buona
amministrazione). The Corte Costituzionale has declared that this duty obliges legislators to design
proper administrative structures and procedures to carry out administrative functions. On the other hand,
the principle imposes on public administration the duty of making sound decisions by gathering
necessary information and balancing the relevant factors in each case before deciding.
The current Spanish Constitution of 1978 is especially interesting. It provides in Articles 31 and
103 that public administration must act with objectivity and impartiality, in accordance with the principles
of effective action, efficiency, economy and coordination; it also establishes a prohibition of arbitrariness.
We must take into account that The right to good administration was expressis verbis ensured by
the constitutional norms only in Finland (article 21). It seems that this principle is evolving to the right to
good administration.
Some of the authors do not consider this distinction as a serious one. They highlight that
reconstruction of the term good administration is more relevant from the perspective of private person,
moreover good administration has a variable content. I lean toward the concept of a conglomerate of
rights arising out of the art. 41 of the Charter. It would lead to the conclusion that the general right to
good administration has not been sufficiently recognized yet, and as such could not be the basis for a
complaint to the court. However, it would have an impact through the following elements: respect of the
principles of impartiality and objectivity, the obligation to establish by the authority all the relevant
circumstances of the case and conclusion of the procedure by final decision in a reasonable time, the
administration responsibility for a damage caused by the exercise of their competencies, the paty‘s right
to be heard and the right to access to the documents concerning with a case, the authority‘s duty to give
reasons and the judicial review of all administrative actions. In addition, the European vision of the right
to good administration is associated with the procedural right of access to public information (article 42
of the Charter), as well as in many national laws on administrative procedure, for example in Italy and
Portugal. Respect for these rights has not been limited to natural persons, but shall entitled to
everybody.
The first codification of administrative procedure in Central Europe (and second in the world) was
the Austrian General Administrative Procedure Act (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz). That
codification inspired the authors of Czechoslovak, Polish and Yugoslav codifications in twenties and
indirectly in second half of fifties and sixties: again in Czechoslovakia – in 1955, 1960 and 1967, again in
Poland in 1960 (kodeks postępowania administracyjnego) and in Yugoslavia in 1965, and for the first
time in Hungary (1957). Thus, our current applicable laws in this materia: Bosnian (zakon o upravnom
Montenegro's (zakon o opštem upravnom postupku) from 2003,
postupku) from 2002,
Hungarian (törvény a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) from 2004, Czech (správní řád) from 2004,
Macedonian (zakon o opštem upravnom postupku) from 2005, Bulgarian (code of administrative
procedure) from 2006 and Croatian (zakon o općem upravnom postupku) from 2009 or others older like
Slovakian from 1967 (zakon o spravnom konani), Serbian (zakon o opštem upravnom postupku) and
Slovenian (zakon o splošnem upravnem postopku) – continues the same legal tradition. In the context of
Central Europe we can speak about Austro-Hungarian succesion countries or tradition of Austrian model
of administrative procedure. It should be noted that the Austrian law from 1925 has been in force till now
with many amendments. Mean principles of that codifications connected with good administration are:
Lawfulness
The principle of lawfulness definitely belongs to the core of principles in European administrative
law, constitutionally guaranteed in almost every Member State of the EU. In some countries, like Austria
for instance, it is explicitly linked to public administration. Article 18, subsection 1 of The Austria
Constitution states that: “The entire public administration shall be based on law”. In yet other Member
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States, it is more of a general principle, stating that all matters under the constitution shall be governed
by statutes. Regardless of how it is formulated in the Constitution, the principle of lawfulness is usually
also expressed in the respective Administrative Procedure Acts in the Member States.
Non-discrimination
This principle is constitutionally guaranteed in an explicit manner in almost every Member State.
In some Member States, the constitution also enumerates the grounds on which discrimination is
forbidden. The Austrian Constitution for instance, explicitly states that privileges shall not be based upon
“…birth, sex, estate, class or religion…”(Article 7, subsection 1). The Slovenian Constitution is even
more exhaustive. Article 14 (1) states: (1) In Slovenia, each individual shall be guaranteed equal human
rights and fundamental freedoms irrespective of national origin, race, sex, language, religion, political
and other beliefs, financial status, birth, education, social status or whatever other personal
circumstance.
The laws of Member States also contain the principle of non-discrimination.
These usually contain more exhaustive enumerations on the grounds on which privileges shall
not be based. For instance, Article 6 of the Administrative Procedure Act in Latvia states: “In matters
where there are identical factual and legal circumstances, institutions and courts shall adopt identical
decisions (in matters where there are different factual or legal circumstances – different decisions)
irrespective of the gender, age, race, skin colour, language, religious beliefs, political or other views,
social origin, nationality, education, social and financial status, type of occupation or other circumstances
of participants in the administrative proceedings.”
Article 32 of the Constitution of the Republic of Poland:
1. All persons shall be equal before the law. All persons shall have the right to equal treatment by
public authorities.
2. No one shall be discriminated against in political, social or economic life for any reason
whatsoever.
Proportionality
The principle of proportionality is not as widely spread as a constitutional principle as the
aforementioned principles. However, it is definitely a widely accepted principle in national case law. In
some Member States, it is also part of the statutes, most often of an Administrative Procedure Act or
similar.
Impartiality
General rules on disqualification
There are several differences regarding the grounds for disqualification of biased officials. These
are usually laid down in statutes, most often an Administrative Procedure Act. In the legislation of some
Member States, it is simply stated that an official should abstain from participating in a decision, when he
or she has a personal interest in the matter. Such rather unspecified grounds for disqualification appear
for instance in § 9 (1) of the Slovakian Administrative Procedure Act and can also be found in article 14
of the Latvian Administrative Procedure Act:
An official in respect of whose impartiality there may exist justified doubts shall not participate in
the taking of the decision.
A “personal interest” or “justified doubts about impartiality” are however not very specific grounds
for disqualification. In many Member States, it has been left to the case law of the courts to determine
how these general provisions should be interpreted. However, when examining statutory regulation in
the Member States, there is also definitely a common core of more detailed principal reasons for
disqualification. The following reasons are shared by most Member states.
Specific rules on disqualification
When personally concerned by the matter
The perhaps most obvious case of personal interest is when the official himor herself is a
participant in the proceeding. This is a widely accepted ground for disqualification.
Relationship with interested parties
Commercial relationship with interested party
Representative of a party in the proceeding
When an official has participated earlier in the proceeding
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§ 9 (2) of the Slovakian Administrative Procedure Act contains a similar provision, stating that
exclusion “shall apply also to the person who took part in the proceedings as an employee of an
administrative authority of a different level”.
Unspecified reasons
Austria
Paragraph 7 of the Administrative Procedure Act: ”(1) In exercising their duties, administrative
officers shall abstain from the following matters for which they have to appoint a substitute: 1. Matters in
which the officer personally, his/her spouse, a relative or in-law in ascending or descending line, a
descendant of brothers or sisters or any other person closer related or an in -law of the same degree, is
involved; 2. Matters of foster parents or children, wards or persons under their guardianship; 3. Matters
in which they were or still are appointed representative of a party; 4. If there are any other important
reasons resulting in doubts as to their full unbiasedness; 5. In an appeals proceeding if they had been
involved in issuing the ruling appealed against. (2) In any case of imminent danger, if it is not possible to
immediately appoint a substitute, also an administrative officer who is biased is entitled to perform the
necessary official acts himself”
Exception: § 7 (2) Administrative Procedure Act: “In any case of imminent danger, if it is not
possible to immediately appoint a substitute, also an administrative officer who is biased is entitled to
perform the necessary official acts himself”.
Hungary
The Administrative Procedure Act states that in the administrative procedure, those civil servants
whose impartial judgement can be questioned shall not participate.
Latvia
Article 14, Administrative Procedure Act. “An official in respect of whose impartiality there may
exist justified doubts shall not participate in the taking of the decision”
Lithuania
Article 21, Law on Public Administration:. ”(1). A state civil servant or municipality oficials shall
disqualify himself or must be disqualified from participation in an administrative procedure if:1) a
participant in an administrative procedure is his close relative, a family member, a relative by marriage,
or decisions made may entail personal advantage or when in the case at issue he acts as a
representative of the party to the procedure; 2) he is employed in the same institution as one of the
parties to the administrative procedure; 3) his impartiality is open to doubt because of some other
circumstances which may result in a conflict of interests”.
Slovakia
§ 9 of the Administrative Procedure Act: An official of the administrative authority is excluded from
dealing and deciding in a matter, if in view of his/her relation to the matter, to the parties to the
procedure or their representatives, he/she may be expected to be biased. From dealing and deciding
about a matter before administrative authorities is excluded also any person which participated in the
same matter as an official of the administrative authority of another instance.
Exceptions: § 11 (2), Administrative Procedure Act “The biased administrative authority employee
shall take only those actions which may not be delayed”
Slovenia
Article 35 of the General Administrative Procedure Act: “The head or the authorised official
person of the authority may not decide in the procedure, or perform individual acts:
1. If, in the affair that is the object of the procedure, he/she is the party, a partner of rights,
witness, expert, attorney or legal proxy of the party; 2. If the party or his/her legal proxy or attorney is
connected with him/her through linear consanguinity or collateral consanguinity one up to the fourth
degree included or if he/she is the party’s spouse or connected with him/her through affinity up to the
second degree, even if the marriage has been dissolved, or if he/she is living or lived with him/her in de
facto marriage; 3. If he/she is the guardian, adopter, adoptive person or foster parent of the party, his/her
attorney or legal proxy; 4. If he/she has been involved in a procedure in the first instance or has
participated in deciding”.
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SPLITTING OF RIGHTS INCORPORATED IN A SHARE ON THE
EXAMPLE OF THE VOTING RIGHT IN A LIMITED LIABILITY
COMPANY IN THE LIGHT OF THE INFLUENCE OF THE
JURISPRUDENCE ON THE FORMATION OF CASE LAW – POLAND
VERSUS AUSTRIA
Katarzyna Szczepańska

1

Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland; Faculty of Law and Administration
Abstract: The aim of the article is to analyze, in a comparative perspective, the principle which claims
that the bundle of rights incorporated in a share cannot be split into separate rights which are supposed
to be transferred to the third parties without simultaneous transfer of the share as such in Polish and
Austrian company law. A scientific problem aimed to be solved is a response to the question whether it
is acceptable and desirable from the point of view of company law as such, and in particular from the
point of view of the impact of third parties on the self-direction of the company, to transfer an individual
right separated from the bundle of rights incorporated in a share, on the example of voting right. The
article aims to deal with the following issues:
1) what is the influence of the Austrian jurisprudence on the formation of the Austrian case law
in respect of the possibility of a transfer of voting rights incorporated in a share without a simultaneous
transfer of this share in the Austrian limited liability company on the example of the judgment of the
Austrian Supreme Court from 13th October 2011 (6 Ob 202/10i);
2) what is the influence of the Polish jurisprudence on the formation of the Polish case law in
respect of the possibility of a transfer of voting rights incorporated in a share without a simultaneous
transfer of this share in the Polish limited liability company on the example of the judgment of the Court
of Appeal in Warsaw from 5th January 2006 (I ACa 630/05).
In this article it will be shown in which ways the courts refer to the principles of company law developed
by the doctrine to justify their reasoning.
Key words: company law, limited liability company, share, voting rights, Austrian law, Polish law
INTRODUCTION
The general problem to be presented and solved in this article is the question about the nature of
the share in a limited liability company (from the perspective of Polish and Austrian law). The specific
issue to be considered is the possibility of transfer of voting rights incorporated in a share without the
simultaneous transfer of a share as such. This specific problem serves as a core to discuss the influence
of the doctrine on the jurisprudence in Poland and Austria in this regard. In order to understand this
abstract, dogmatic problem, the facts of the cases from courts adjudicated in Poland and Austria, needs
to be presented.
The article is divided in two parts. In the first part, the Polish case in terms of the principle of
splitting of rights and influences of the doctrine on the judgment will be described and elaborated
whereas the second part will deal with the similar problems on the example of the Austrian case.
POLISH CASE: THE JUDGMENT OF THE COURT OF APPEAL IN WARSAW FROM 5TH
JANUARY 2006 (I AC 630/05)
2
This case was adjudicated in 2005 by the Court of Appeal in Warsaw, which is an appellate
court. In Polish jurisdictional system this is the second tier on which case can be adjudicated. Generally
the first tier is the district court (or the county court in more serious matters), the second tier is generally
1

Author is a scholarship holder of the Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu for
academic year 2013/2014.
2
th
Judgment of the Court of Appeal in Warsaw from 5 January 2006: Wyrok Sądu Apelacyjnego w
Warszawie z dnia 5 stycznia 2006 r., I ACa 630/05, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2007, Nr 10,
position: 33.
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3

4

the Court of Appeal and the third tier is the Supreme Court of the Republic of Poland (nonetheless not
all of cases are allowed to be adjudicated by the Supreme Court). According to the Art. 176 of the Polish
5
Constitution the judicial proceedings must have at least two instances.
The regulation of limited liability company in Poland
The limited liability company in Poland is regulated by the Polish Code of Commercial Companies
6
7
(CCC) . According to the Art. 633 of the CCC it came into force on the 1st of January 2001 . Polish
company law distinguishes primarily between partnerships (Art. 22 – Art. 150 CCC) and capital
8
companies (Art. 151 – Art. 490 CCC) .
There are two capital companies regulated in the Polish Code of Commercial Companies. One of
them is limited liability company (Art. 151 – 300 CCC) the other one is joint stock company (Art. 301 –
Art. 490 CCC). The Polish limited liability company gains its legal personality with the moment of
registration (incorporation) (Art. 12 CCC). Its initial capital must be at least 5.000 Polish zloty (Art. 154. §
1 CCC). The shareholders are not liable for the companies liabilities (Art. 151 § 4 CCC).
Facts of the case
Facts of the case were as follows.
The State Treasury, a shareholder in a Polish limited liability company, sold shares (some of
them – not all) in the liability company to the purchaser (who was also a limited liability company).
9
At the same time the State Treasury was still a shareholder in this limited liability company .
The sale contract enclosed a provision according to which the purchaser agreed to the seller, i.e.
the State Treasury, to vote at the next general shareholders’ meeting for the resolution amending the
10
limited liability company articles of association in a certain way .
This commitment has not been made – the provision about voting in a certain way was not
fulfilled because agent of a purchaser (new shareholder) voted against the amendment to the articles of
11
association .
Issues of the case
According to the described facts of the case two fundamental questions (issues) and problems
connected with the nature of a share arose. First of them was about the nature of a share in a limited
liability company, and the second of them was the issue of the relation between the share and the voting
rights (incorporated in it).
On the nature of the share The Court of Appeal in Warsaw explained that the participation (share)
in the limited liability company is a subjective right of a financial character, a complex (a bundle) with a
12
large number of different rights and allowances which are linked functionally and structurally .
Moreover, the right to vote at the company’s general shareholders’ meeting is a right closely
13
related to the participation, being a shareholder, in the limited liability company .

3

Art. 1 of the Statue on the functioning of the so called „common courts“ (as opposed to the
administrative courts), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst
jednolity), Dz.U.2013.427 j.t.
4
Statue on the Supreme Court of Poland, Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym
(tekst jednolity), Dz.U.2013.499 j.t.
5
Polish Constitution, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U.1997.78.483.
6
Polish Code of Commercial Companies, Ustawa z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek
handlowych, Dz.U.2013.1030 j.t.
7
Art. 633 of the Polish Code of Commercial Companies, Ustawa z dnia Ustawa z dnia 15 września 2000
r., Kodeks spółek handlowych, Dz.U.2013.1030 j.t.
8
SOŁTYSIŃSKI, S., [in:] SOŁTYSIŃSKI, S. (ed.) System Prawa Prywatnego. Prawo spółek
kapitałowych, Tom 17A, p. 2-3.
9
th
Judgment of the Court of Appeal in Warsaw from 5 January 2006: Wyrok Sądu Apelacyjnego w
Warszawie z dnia 5 stycznia 2006 r., I ACa 630/05, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2007, Nr 10,
position: 33.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
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The voting right is a corporative power (right), the role of which is to protect the property interests
14
of the shareholder .
15
According to the Polish jurisprudence voting right is called shaping entitlement . Such shaping
16
entitlements are not allowed to be transferred .
The Court also explained that share (which reflects shareholders participation in a company)
allows to make decisions concerning the shape of the internal organs of the company and the content of
the articles of association. It also serves the purpose of a limited liability company which is to run the
17
company (to run the business) .
Two further problems connected with the nature of share in this case were whether a voting right
can be transferred (sold) to a third party (or even to another shareholder) without the simultaneous
transfer of a share.
Again the Court of Appeal answered negatively to that question, which means that the right to
vote cannot be transferred to another person (entity) no matter if this person is already a shareholder or
18
not, without the simultaneous transfer of a share in a limited liability company .
According to the Court of Appeal, a contract in which only a voting right would be transferred is a
disposition of voting right which cannot be transferred without a share. Art. 242 CCC binds the voting
19
right with a share .
If shareholder in a limited liability company cannot transfer (sell) a voting right separately (without
share), the next problem which needed to be considered was weather shareholder can waive to exercise
voting rights or agree to exercise voting rights in a certain way.
Such a solution might have had in a certain circumstances the same (or very similar) effect to this
achieved by the transfer of a voting rights without a share.
Because of the fact that the effects of such activities might be the same, according to the Court of
20
Appeal of Warsaw, the shareholder also cannot effectively waive to exercise this right to vote .
The justification is that in a limited liability company in which there are numerous personal items,
it is important for the company, who is entitled to take the most important decisions, that is who is
entitled to vote. In fact, such provisions of the contract, in which the shareholder waives to exercise the
voting rights or agrees to vote in a specific way, equal to a disposition of a voting right without the
21
simultaneous transfer of a share .
According to the Court of Appeal in Warsaw, even if, from the formal point of view, it is not a
transfer of voting rights to another entity, it still leads to a reduction of shareholder’s corporate rights
arising from his share. Therefore, such an agreement cannot have legal consequences, as leading to
22
circumvent the law (according to the article 58 of the Polish Civil Code ). Article 58 of the Polish Civil
Code states that legal act (act in law, legal transaction) which is contradict to law or which aim is to
circumvent the law (statue) is invalid, unless a statutory provision foresees other result thereof, in
particular the result that the invalid provisions of the legal act (act in law, legal transaction) will be
replaced by the suitable provisions of the statue.
2.4

The influence of the jurisprudence (doctrine) on the judgment
It is obvious that the court refers in its arguments to principle called prohibition of splitting (of a
bundle of rights incorporated in a share) that exists in the Polish company law doctrine (developed by
the jurisprudence).
14

Ibidem.
WOLTER, A., STEFANOWICZ, J., STEFANIUK, K. Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, p. 136.
16
HERBET, A., Obrót udziałami w spółce z o.o., p. 124.
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position: 33.
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Ibidem.
19
GASIŃSKI, Ł. Dopuszczalność zaciągania zobowiązań co do sposobu wykonywania prawa głosu w
spółce z o.o. oraz podstawa normatywna ich dochodzenia, p. 55.
20
th
Judgment of the Court of Appeal in Warsaw from 5 January 2006: Wyrok Sądu Apelacyjnego w
Warszawie z dnia 5 stycznia 2006 r., I ACa 630/05, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2007, Nr 10,
position: 33.
21
Ibidem.
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The principle of prohibition of splitting was for the first time introduced in the Polish doctrine by
23
24
st
Prof. Sołtysiński in the commentary to the Polish Commercial Code , which was in force till 1 of
January 2001 when the new Code of Commercial Companies came into force. This principle was further
25
used and developed by the doctrine .
This principle basically claims that there is a prohibition of splitting of rights incorporated in a
share which means it is not allowed to transfer separate rights without simultaneous transfer of a share
26
as such . The prohibition concerns only corporative rights (e.g. voting rights) and does not concern
27
economic (property rights) e.g. a right to dividend if it has a form of an already separated claim .
In the Polish company law the shareholders rights are generally divided between rights which
28
have strictly financial (proprietary) character and those of a corporative (organizational) nature . The
29
voting right established in the art. 242 CCC is of corporative (organizational) nature and is seen as the
30
basic and core corporative (organizational) right of the shareholder in a limited liability company .
1
This prohibition of splitting is a restriction of autonomy of the parties as expressed in Art. 353
31
and Art. 509 § 1 of the Polish Civil Code , but is justified by the nature of the legal relationship within the
32
company (ratio of the company) .
The Polish doctrine distinguishes between prohibition of splitting sensu largo and prohibition of
splitting sensu stricto.
In the literature (in the jurisprudence) it is pointed out that the splitting of rights sensu stricto has
a form of a transfer of a separated right (for example the voting right). Splitting sensu largo might be
other legal acts which consequence is the possibility to execute the rights incorporated in a share by a
33
third party (who is not a shareholder) .
The prohibition concerns the legal acts which lead to splitting sensu stricto and some forms of
34
splitting sensu largo .
The argument justifying the prohibition of splitting of rights incorporated in a share is the nature
of right which is a subject to be split or the nature of the legal relation which arises within the company.
The violation of the nature of the legal relationship within the company would manifest itself in breach of
the principle of cooperation within the company (Article 3 CCC) and resulting from this principle duty of
35
loyalty .
The principle of cooperation is in the Polish doctrine seen as essentialia negoti (essential part)
36
of the company according to art. 3 CCC .
The duty of loyalty (also called principle of loyalty) is a duty to act in a loyal, honest way and in
37
accordance with “good customs” towards the other shareholders and towards the company .
23
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31
Polish Civil Code, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity), Dz.U.2014.121
j.t.
32
SOŁTYSIŃSKI, S. [in:] Kodeks handlowy. Komentarz, tom I, p. 152.
33
GASIŃSKI, Ł. Dopuszczalność zaciągania zobowiązań co do sposobu wykonywania prawa głosu w
spółce z o.o. oraz podstawa normatywna ich dochodzenia, p. 60.
34
Ibidem.
35
Ibidem.
36
OPALSKI, A. Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych, p. 467.
37
SOŁTYSIŃSKI, S., [in:] SOŁTYSIŃSKI, S. (ed.) System Prawa Prywatnego. Prawo spółek
kapitałowych, p. 27.
24

840

AUSTRIAN CASE: JUDGMENT OF THE AUSTRIAN SUPREME COURT FROM 13TH
OCTOBER 2011 (6 OB 202/10I)
3.1
The regulation of the limited liability company in Austria
The limited liability company in Austria is regulated by the statue on the limited liability company
38
39
(GmbH-Gesetz) . The Austrian limited liability company is a legal entity .
The Austrian limited liability company is a capital company with initial (share) capital of at least
10 000 Euro (§ 6 GmbH-Gesetz). The limited liability company is often used as a form of running a
business in Austria, because liability of the shareholders is limited. Assets of the shareholders are
40
separated from the assets of the company , so the shareholders are generally not liable with their
41
private assets for the liabilities of the company .
3.2

Shareholders rights
In Austrian law the shareholders’ rights are divided between rights of financial character,
42
corporative rights (of organizational nature) and control rights . The most important rights of financial
43
character are a right to dividend and a right to the liquidating dividend . The corporative rights (the
rights of organizational nature) are orientated on the participation in the formation of the decisions within
the company. The most important corporative right is the voting right. The voting right is an instrument
which enables to take part in the decision making in the company (guarantees the right to vote in order
44
to undertake company’s resolutions) . The control rights are e.g. a right to obtain information and a right
45
of inspection .
3.3.

Facts of the case
The case was adjudicated by the Supreme Court of Austria as the third instance. In the first
instance it was adjudicated by the Circuit Court (Landesgericht) Salzburg and in the second instance by
46
the regional Court of Appeals (Oberlandes) Gericht Linz .
The facts of the case in the Austrian case were as follows.
There was a three-phase model arranged which aim was to enable the present majority
shareholder (majority in the sense of having more than 50% of the shares in the company) to “hand
over” the company to the new shareholder (majority shareholder-to-be).
In order to achieve it, the MBI Management Buy-In Contract was entered into, which firstly
specified the entry of a new shareholder in the company who later was to become the majority
47
shareholder in the Austrian limited liability company .
The three phases were arranged which basic assumptions were as follows.
In the first phase (lasting for 3 years), the new shareholder – the majority shareholder-to-be had
26% of initial capital (but only one share) in the company and was entitled to being the CEO (general
manager), 6% dividend, a sales bonus and 26% of the voting rights. At the same time the majority
48
shareholder foresaw for himself a right to buy back of the shares of the new shareholder .
In the second phase (which was supposed to last from 1. 2. 2008, the new shareholder is
entitled to being the CEO (general manager), 26% dividend and 51% of the voting rights (although he
49
still has 26% in the initial capital of the company in one share) .
In the third phase the new shareholder is entitled to: being the CEO, dividend (amount of which
was specifically regulated), 51% of the voting rights (although he was still a shareholder in 26% in the
50
company) .
38
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In the second and third phase the transfer of 25% of voting rights from present majority
shareholder to the new shareholder was arranged by the means of irrevocable proxy. In this way the
new shareholder would be entitled to exercise 51 % of voting rights being the actual shareholder only in
51
26% .
Between first and second phase, in December 2007, the present majority shareholder who was
unsatisfied with the way the new shareholder run the company wanted to use Exit-Strategy and to end
his cooperation with him by buying back his shares. The old shareholder and the new one could not
agree on the price of this buy back. At the general shareholders’ meeting in September 2008 the new
shareholder voted with 51% of voting rights resulting in undertaking the company’s resolutions which
52
were challenge by the old shareholder .
3.4

Issues of the case and the influence of the doctrine on the judgment
The issue which arose in this case was similar to the issues in the previously presented Polish
case and boils down to the answer to the question whether or not a voting right can be transferred (to a
third party or even to another shareholder) without the (simultaneous) transfer of a share.
The Austrian Court underlined by referring to the opinions in the jurisprudence that the law
binds the voting rights with a share (§ 39 passage 2 sentence 1 in conjunction with § 75 passage 1 and
2 GmbH-Gesetz). The right to vote is an integral part of the membership (being a shareholder) in the
53
company and secures the shareholders attending the company's internal decision-making .
Moreover, the Austrian Supreme Court pointed out (again by relying to the doctrine) that the
54
voting right is attached to the share and is connected with a status of shareholder .
It must be pointed out that in this ruling the Austrian Court cited the rule of the Austrian
company law, by directly citing in the judgement the commentaries and the output of the doctrine, called
Stimmrechtsabspaltung (splitting of voting rights). In the Austrian law splitting of voting rights means
separate transfer of voting rights without the simultaneous transfer of a share. According to the
55
prevailing opinion in the doctrine and jurisprudence it is not valid and ineffective . This applies to a
56
contract between a third party as well as for a corresponding clause in a statute .
Nevertheless, applying the above mentioned principle, the Austrian Supreme Court came to a
conclusion that the statutory provision discredited by the plaintiff, that is by the old shareholder who
participated in 56% in the initial capital of the company (in one share), in his claim is not an
unacceptable splitting of rights incorporated in share in the sense of splitting of voting rights, but should
be understood in the sense of a permissible redistribution of voting rights. The new redistribution of
voting rights can be regulated in the statue (articles of association) of the limited liability company and
57
can differ from the participation in the company’s capital .
CONCLUSION
The Polish Court did not explicitly cite the doctrine, but it is well observed that the justification in
the judgment was inspired and influenced by the opinions expressed in the jurisprudence. The Polish
Court in a way expanded the application of the principle of splitting of (voting) rights by saying that it
applies also to the waiving of voting rights as well as to the situation in which shareholder agrees to vote
in a certain way.
The Austrian Court, after the analysis of the doctrinal element which the Court cited directly in the
text of the judgment, came to the conclusion that the transfer of the voting rights by the means of
irrevocable proxy was not a prohibited split of it but a way to redistribute the voting right in other ways by
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the means of a clause in the company’s articles of association. The Court precisely cited and described
the principle developed in the doctrine but in the end did not apply it.
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ELIMINATION OF THE SO-CALLED REVERSE DISCRIMINATION
Lenka Trnkusová
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
Abstract: European citizenship is an additional to the national citizenship and does not replace them this quotation represents the basis of doctrine of European citizenship, which includes the
complementary set of rights and these rights are weakened by national courts.
Keywords: European citizenship, fundamental rights, reverse discrimination, Court of Justice,
administrative
1.

INTRODUCTION
As embodied in article 20 of Treaty on the Functioning of European Union (hereinafter “TFEU”):
“Every person holding the nationality of a Member State shall be a citizen of the Union. Citizenship of the
Union shall be additional to and not replace national citizenship.”
This quotation claims that the individual automatically becomes the European citizen. The
citizenship of European Union is thus complementary set of rights which confirms the existence of the
1
cultural and political identities corresponding to the Member states.” Moreover, components framed
under the conceptual umbrella of “free movement rights” have been wholly absorbed by Article 21
2
TFEU.
European citizenship represents the fundamental concept for European legal space, which has
3
proclaimed Court of Justice of European Union (hereinafter “Court of Justice”) in a case Grzelczyk as
follows: “European citizenship is destined to be the fundamental status of nationals of the Member
states.” Violation of the fundamental rights, as enshrined in article 2 of Treaty on European Union
(hereinafter “TEU”), specifically in article 20 TFEU can be consider by nationals court in collaboration
with Court of Justice.
The second element of this quotation states, that the question of acquisition and withdrawal of
nationality of a Member state is Member state´s right and other states must not look behind the grant of
4
nationality. In Micheletti, if an individual was able to provide proof of nationality of a Member state, other
Member states were not entitled to dispute that status on the ground that the person was also national of
a non-Member State whose nationality would normally take precedence under the host state´s law.
5
The question about this exclusive Member state´s right was also expressed in Rottman . Article
20 section 2 TFEU connects with the status of citizens of European Union obligations and rights under
the Treaty, which includes the right to rely on Article 18 TFEU in all situations falling within the material
6
scope of EU law . Thus, Member states must exercise their powers to respect the rights of citizenship of
7
the Union .
Article 20 TFEU does not preclude the Member state to withdraw a citizenship of citizen of
European Union, which he granted, under condition that the decision of withdrawal is under the principle
of proportionality. In my view the application of the principle that the Member states decide of acquisition
and withdrawal of citizenship is understandable, since citizenship is a relationship between the citizen
and the state and the European citizenship is derived of state´s nationality.

1

MARTINIELLO, M. The Development of European Union Citizenship. In: M. Roche and R. van Berkel
(eds.), European Citizenship and Social Exclusion (Aldershot, Ashgate), 1998, 35, 37-38.
2
HAILBRONNER, M. – SÁNCHEZ, S.I. The European Court of Justice and Citizenship of the European
Union: New developments Towards a Truly Fundamental Status. 504.
3
Case C-184/99, Grzelczyk, para 31.
4
Case C-369/90 Micheletti v. Delegación del Gobierno Cantabria (1992).
5
Case C-135/08 Janko Rottman v. Freista at Bayern (2010).
6
Case C-85/96 Martínez Sala v. Freistaat Bayern (1998).
7
Case C-192/99 Kaur (2001), para 19.
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In the next parts, I would like focus on some problematic issues that arise when studying the
problematic of European citizenship and which are also based on recent case law.
First of all, it´s the question, whether an individual as a European citizen can allow seek a remedy based
on EU law in the national law, even when has not exercised free movement.
Second question is, whether the substance of European citizenship includes protection of
fundamental rights and third issue is whether it is possible for an individual to rely on fundamental rights
in a national court pursuant to Article 51(1) Charter of Fundamental freedoms (hereinafter „Charter“).
2.

ELIMINATING THE SO-CALLED REVERSE DISCRIMINATION PROBLEM
The situation of reverse discrimination problem arises with regard to those rights of European
Union that go beyond the inter-state imperative treatment and also occur where State organizes itself in
a federal structure and national equal treatment provisions fail to provide a uniform protection to all its
8
citizens. This protection is provided to those citizens whose are able to provide a link with EU law and it
is usually through cross-border elements. This system is focuses on nationals in their position of movers
9
obliterating their status of citizens of the supranational entity in so far as they remain static. The recent
judgments of Court of Justice can´t be regarded as a general situations of elimination of reverse
discrimination, since the revocation of cross-border element doesn´t extend beyond the “genuine
enjoyment of the substance of citizenship rights.” But in my view, although the Court of Justice doesn´t
revoke the whole reverse discrimination principle, at least has the Court of Justice defines the area of
protection where this reverse discrimination can´t arise anymore.
2.1

RADICAL DEVIATION OF RECENT JUDGMENTS OF COURT OF JUSTICE
Based on a recent case the Court of Justice made a radical deviation from previous reasoning
which has always required a cross border element that would link Union citizens and a Member state
other than State of nationality.
10
In a March 2011 Court of Justice issued a judgment in a case of Gerardo Ruiz Zambrano. He
has Columbian nationality and two of his children have Belgian nationality. The one of the issue in this
case was whether do Articles 12, 17 and 18 (EC) confer a right of residence upon a citizen of the Union
in the territory of the Member State of which that citizen is a national, irrespective of whether he has
previously exercised his right to move within the territory of the Member States. Firstly, it has to be
solved, whether this situation is within the jurisdiction of Court of Justice. There can be argument that a
situation such as that of Mr. Zambrano’s children, where those children reside in the Member State of
which they are nationals and have never left the territory of that Member State, does not come within the
situations envisaged by the freedoms of movement and residence guaranteed under European Union
law. Therefore, the provisions of European Union law referred to by the national court are not applicable
to the dispute. Also the Directive no. 2004/38 is not applicable to this situation, because that directive
applies only to „all Union citizens who move to or reside in a Member State other than that of which they
11
are a national, and to their family members..“ Advocate General Sharpson in her proposal suggested
to interpret Article 18 TFEU as prohibiting reverse discrimination but only in situations where
discrimination is caused by the interaction of Article 21 TFEU with national law, entails the violation of a
fundamental right protected under EU law and in the absence of equivalent protection under national
law. The Court did not even mention Article 18 TFEU. In those circumstances, the Court of Justice
decided, that Article 20 TFEU precludes national measures which have the effect of depriving citizens of
the Union of the genuine enjoyment of the substance of the rights conferred by virtue of their status as
citizens of the Union and a refusal to grant a right of residence to a third country national with dependent
12
minor children in the Member State where those children are nationals has such an effect.

8
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13

In May 2011 the Court of Justice decided the case McCarthy. I think, that deciding this case
represent an attempt by the Court of Justice to delineating the counters of this fundamental status.
Mrs. McCarthy, a national of the United Kingdom, is also an Irish national. Following her
marriage, Mrs. McCarthy applied for an Irish passport for the first time and obtained it and she and her
husband applied to the Secretary of State for a residence permit and residence document under
European Union law as, respectively, a Union citizen and the spouse of a Union citizen. The questions
addressed to the Court of Justice for preliminary ruling were whether is a person of dual nationality who
has resided in the United Kingdom for her entire life a “beneficiary” within the meaning of Article 3 of
Directive 2004/38 and whether Article 21 TFEU is applicable to a Union citizen who has never exercised
his right of free movement, who has always resided in a Member State of which he is a national and who
is also a national of another Member State. The Court of Justice states that because of the
circumstances mention above the citizen is not covered by the concept of ‘beneficiary’ for the purposes
of Article 3(1) of Directive 2004/38, so that that directive is not applicable to him.
It is settled case-law that the Treaty rules governing freedom of movement for persons and the
measures adopted to implement them cannot be applied to situations which have no factor linking them
with any of the situations governed by European Union law and which are confined in all relevant
14
respects within a single Member State. On this point, it must be observed, however, that the situation
of a Union citizen who, like Mrs. McCarthy, has not made use of the right to freedom of movement
15
cannot, for that reason alone, be assimilated to a purely internal situation. However, no element of the
situation of Mrs. McCarthy indicates, that the national measure at issue in the main proceedings has the
effect of depriving her of the genuine enjoyment of the substance of the rights associated with her status
as a Union citizen, or of impeding the exercise of her right to move and reside freely within the territory
of the Member States, in accordance with Article 21 TFEU. In that regard, by contrast with the case
16
of Ruiz Zambrano , the national measure at issue in the main proceedings in the present case does not
have the effect of obliging Mrs. McCarthy to leave the territory of the European Union. Indeed, as is clear
from paragraph 29 of the present judgment, Mrs. McCarthy enjoys, under a principle of international law,
an unconditional right of residence in the United Kingdom since she is a national of the United
17
Kingdom. The situation of a person such as Mrs. McCarthy has no factor linking it with any of the
situations governed by European Union law and the situation is confined in all relevant respects within a
single Member State.
18
In November 2011 Court of Justice decided the case Dereci. Mr. Dereci, who is a Turkish
national, entered Austria illegally and married an Austrian national by whom he had three children who
are also Austrian nationals and who are still minors. Mr. Dereci currently resides with his family in
Austria. The Union citizens have never exercised their right to free movement. The question arises is
whether the indications given by the Court of Justice in its judgment Zambrano may be applied to the
dispute in the main proceedings. Also the question is whether the refusal of the Bundesministerium für
Inneres to grant the applicants in the main proceedings a right of residence may be interpreted as
leading, for their family members who are Union citizens, to a denial of the genuine enjoyment of the
substance of the rights conferred on them by virtue of their status as citizens of the Union. The Court of
Justice decided that European Union law and, in particular, its provisions on citizenship of the Union,
must be interpreted as meaning that it does not preclude a Member State from refusing to allow a third
country national to reside on its territory, where that third country national wishes to reside with a
member of his family who is a citizen of the Union residing in the Member State of which he has
nationality, who has never exercised his right to freedom of movement, provided that such refusal does
not lead, for the Union citizen concerned, to the denial of the genuine enjoyment of the substance of the
rights conferred by virtue of his status as a citizen of the Union, which is a matter for the referring court
to verify.
According to me the provisions of European Union law concerning citizenship of the Union do
not preclude a Member State from refusing to grant a right of residence to a third country national in

13
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situations such as those in the main proceedings, because I consider that the principles laid down
in Ruiz Zambrano apply to very exceptional situations.
Advocate General Sharpson also noted in her opinion, that Article 21 TFEU contains a separate right to
reside and this right is independent of the right of free movement. Court of Justice does not consider
these rights as the basis for federal right of residence.
The Court of Justice created “new doctrine” – genuine enjoyment of the substance of the
citizenship rights as the factor for protection of European citizenship rights. This doctrine displaces the
cross-border orientation. We can say, that Union, based on this new doctrine, would grant rights to EU
citizens irrespective of their place of residence and also previous place of residence. Case McCarthy
makes it clear, that EU law applies (even in a internal situations) where is the potential enjoyment of EU
citizenship rights threatened and it can be consider like a situation that “by reason of its nature and its
consequences” falls within the ambit of EU law. But on the other hand, the protection offered by EU law
19
is subsidiary: it enters only when the protection of the Member states ought to offer fails.
2.2

INCLUDES THE SUBSTANCE OF EUROPEAN CITIZENSHIP ALSO THE PROTECTION OF
FUNDAMENTAL RIGHTS?
Fundamental rights were not included in the list of citizenship rights in the Treaty of Maastricht
and for European citizenship to become important is necessary to establish a link between EU
20
citizenship and fundamental rights. If European citizens shouldn’t apply their fundamental rights in
internal situations, as Advocate General Sharpson noted, it could create some bizarre situations: “it
would be paradoxical if a citizen of the Union could rely on fundamental rights under EU law when
exercising an economic right to free movement as a worker, or when national law comes within the
21
scope of the Treaty (…), but could not do so when merely ‘residing’ in that Member State.” The Court
of Justice has decided the case of Zambrano without discussing the problematic of fundamental rights.
Since the ECJ in Ruiz Zambrano and McCarthy determined that a deprivation of EU citizens of the
genuine enjoyment of their citizenship rights would fall within the scope of EU law, a logical
22
consequence of the words used in Josep Peñarroja Fa would be to include fundamental rights in the
substance of EU citizenship rights. This should have the result that EU fundamental rights can be relied
on in purely internal situations by EU citizens vis-à-vis Member States, since the infringement of EU
23
citizen’s rights falls by its nature and its consequences within the ambit of EU law. Advocate General
Mengozzi’s view which states that ‘“the substance of the rights attaching to the status of European Union
citizen” doesn´t include the right to respect for family life enshrined in Article 7 of the Charter of
24
Fundamental Rights of the European Union and in Article 8(1) of the ECHR.”
By the case Zambrano the jurisprudence of Court of Justice takes one step further and define
the substance of European citizenship with reference to fundamental rights under Article 2 TEU. Also the
judgments of Court of Justice in McCarthy, where the Court of Justice refers to Ruiz Zambrano and
repeats that Article 20 TFEU precludes national measures which have the effect of depriving Union
citizens of the genuine enjoyment of the substance of the rights conferred by virtue of that status,
expands the scope of fundamental rights. But the situation is different in Dereci case, because Court of
Justice limited mention rights of European citizens only to situations, where these citizens are forced to
leave the European Union. Also Court of Justice declares, that rights of European citizenship were not
activated “by mere fact that it might appear desirable” for citizen to live with his family in Union. The
referring court has to verify whether this case can apply under European law and in the affirmative apply
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25

Article 7 CFREU, in the negative consider Article 8 ECHR. Also I have to say, that Court of Justice has
never in any judgments determined, that rely on respect for family life or rely on another fundamental
right is sufficient to fall within the scope of European law, when there is missing cross-border factor.
If considering an extension of the scope of rights by European citizenship, it could also extend
the field of application of European fundamental rights. Internal situations that were previously not
covered by European fundamental rights would then fall within the field of application of European
fundamental rights. In situations, in which citizens can only rely on European fundamental rights if there
was connection with another aspect of European law, an inclusion of fundamental rights into the
substance of European rights create the option for EU citizens to rely on EU fundamental rights. The
infringement of EU citizen’s fundamental rights falls then by nature and consequences within the scope
of European law. Advocate General Sharpson has truth when she submits that “the desire to promote
26
appropriate protection of fundamental rights must not lead to usurpation of competence.”
So the European fundamental rights can apply complementary to national fundamental rights.
Only when the protection of fundamental rights is not secured by the Member state than it is possible to
rely on European fundamental rights. An option than can be that EU fundamental rights would only
guarantee a minimum protection of fundamental rights. Member States could then be allowed to go
beyond the minimal protection.
2.3

WHAT IS THE ROLE OF CHARTER?
Charter of Fundamental Rights of the European Union (hereinafter “Charter”) and her scope is
limited by its Article 51(1), which states that it is applicable “to the Member States only when they are
implementing Union law,” which mean that it only bind the Member States when they act in the scope of
27
Union law. One question it has to be answered is whether the Charter can apply to the Member States
when acting within the scope of Union law. Advocate General Bot answered this question that it can,
since he sees the explanations relating to the Charter as evidence that the Member States did not intend
28
to limit the scope of the Charter.
29
Considering de Búrca’s analysis of the drafting process of the Charter, Bot´s argument is not
convincing. The second argument that a strict interpretation of Article 51 of the Charter is not desirable,
30
as this would lead to a dual system of fundamental rights protection in the European Union .
Since the Court of Justice, in contrast Bot, found that Mrs. Scattolon could protect her rights by
31
relying on Directive 77/187, it did not consider it necessary to deal with the Charter. In Dereci case the
Court of Justice decided, that “the provisions of the Charter are, according to Article 51(1) thereof,
32
addressed to the Member States only when they are implementing European Union law.” Although this
narrow interpretation, the limited scope of the Charter will only complicate, and not necessarily prevent,
33
the application of EU fundamental rights to EU citizens in purely internal situations.
The Charter is not the only document that includes the substance of European rights of
European citizens. Beyond the Article 2 TEU, there are other sources helping the Court of Justice to
protect the fundamental rights there are outside of scope of Article 51(1) Charter. Court of Justice in his
recent case law decisions of European citizenship has never take into account the Charter. This is not
surprising, however: the CJEU opened up the potential for rights to play the key role in activating EU law
and the Charter is limited to the scope of this very law, which means that the rights deployed by the
Court to enlarge the scope of its own jurisdiction are bound to be non-Charter rights. Crucially, however,
34
such non-Charter rights are not confined to Article 2 TEU.
25
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2.4

REVERSE SOLANGE
Outside of the scope of the Charter, the European Union´s citizen can´t rely on fundamental
rights as long as it can be presumed that the essence of fundamental rights is guaranteed in the
Member state. The essence of fundamental rights is enshrined in article 2 TEU, national courts should
comply with obligations arising from this article. Article 2 TEU doesn´t contained limitation as does article
51 (1) Charter, aims at safeguarding essentials and the rights protected by them are common to the
35
Member states.
The Article 4 (2) TEU contains the principle of subsidiarity and respect for national identities.
Mentioned above represented rebuttable presumption and subsequently EU citizen can rely on the
fundamental rights if it can be shown that there is systematic violation of the standard.
If the Member states respect the fundamental rights under Article 2 TEU, EU citizen can´t rely
on Article 20 TFEU to invoke a violation of Article 2 TEU, unless this presumption is rebutted. This
presumption of compliance helped to avoid conflict of jurisdiction. European law has to create basic
assumptions for respect of rights, must limit itself and national law has the main lead in protection of
rights. Such restraint is accordingly with concept of Union citizenship which does not replace the national
36
citizenship.
In practice it should work as follows: if rights of national have been violated, he can turn to the
national judge under domestic standard of protection. Outside the scope of Charter he can´t rely on EU
citizenship and fundamental rights, unless the presumption of compliance was rebutted. In my view this
approach would extend the fundamental rights irrespective of Article 52 (2) Charter and also doesn´t
include nationals of third-country, because this approach is based on EU citizenship.
3.

CONCLUSION
European citizenship is an additional to the national citizenship and does not replace them - this
quotation represents the basis of doctrine of European citizenship, which includes the complementary
set of rights and these rights are weakened by national courts.
I focus my intention on some problematic issues, which arise from recent case law, especially
the analysis is based on cases of Rottman, Zambrano, McCarthy and Dereci which had changed the
concept of understanding of European citizenship. The recent case law had try to solve the elimination
of so-called reverse discrimination problem, which is based on the statement that the protection is
provided to those citizens whose are able to provide a link with EU law and it is usually through crossborder elements. The situation of a Union citizen who has not made use of the right to freedom of
movement cannot, for that reason alone, be assimilated to a purely internal situation The statement
mentioned above was modified by elimination the cross-border element and by creation of new
category: “genuine enjoyment of the substance of the rights”, which are conferred to the European
citizens by virtue of their status as citizens of the Union. The recent cases of Court of Justice can´t be
consider as a general rule of elimination of reverse discrimination, but at least Court of Justice defines
the area of protection where this reverse discrimination can´t arise anymore.
The EU standard of fundamental rights would be applicable in situations of legislative
transposition and administrative application: the so-called agency situations when Member States
37
38
implement a Regulation or transpose a Directive. Additionally, Member States must comply with EU
39
fundamental rights when they derogate from fundamental freedoms and even when they engage in the
interpretation of EU law: when several readings of an EU provision are possible, Member States have to
40
favor the one that complies with EU fundamental rights. This balance has been inherited by the
Charter. The Charter´s rights are still very uncertain due to wording, that Charter only binds the Member
States when they act in the scope of Union law. Outside the Charter´s scope it should be presumed that
35
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the Member states comply with protection of fundamental rights under Article 2 TEU. However, this
presumption is rebuttable by systematic violation and subsequently the EU citizens can rely on Article 20
TFEU to seek redress.
The Court of Justice should focus on providing intelligible reasons in the cases dealing with the scope of
European fundamental rights. This duty of transparency is necessary if one wish to lessen the
‘uncertainties’ inherent within the scope of European Union law.
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THE INFLUENCE OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN
UNION ON SHAPING THE PROCEDURAL STANDARDS FOR NONDISCRIMINATION IN EMPLOYMENT
Aneta Tyc
University of Łódź, Faculty of Law and Administration
Abstract: The aim of this article is to present some examples of the judgements of the Court of Justice
of the European Union concerning the special rule of the burden of proof in anti-discrimination cases in
employment law. According to that rule, when employees plead that the principle of equal treatment has
been infringed to their detriment and establish facts from which it may be presumed that there has been
direct or indirect discrimination, it shall be for the respondent to prove that there has been no breach of
that principle. The author discusses crucial issue – what is understood by “the facts from which it may be
presumed that there has been discrimination”. She is searching for the answer in particular by focusing
on the following judgement: case C-81/12 Asociaţia ACCEPT.
Key words: burden of proof, employment law, CJEU judgements
1.
INTRODUCTION
According to the special rule of the burden of proof in anti-discrimination cases in employment law, when
employees plead that the principle of equal treatment has been infringed to their detriment and establish
facts from which it may be presumed that there has been direct or indirect discrimination, it shall be for
the respondent to prove that there has been no breach of that principle (article 10 of the Council
Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in
employment and occupation). The crucial issue is – what is understood by “the facts from which it may
be presumed that there has been discrimination”.
In my opinin, some of the Court of Justice of the European Union's rulings, concerning antidiscrimination cases, are too much far-reaching. The judgment of the Court in case C-81/12, Asociaţia
ACCEPT v Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (25 April 2013) is a vivid example of a farfetched reasoning.
2.
ACCEPT CASE
Accept, a non-governmental organisation whose aim is to promote and protect lesbian, gay, bi-sexual
and transsexual rights, lodged a complaint against Mr Becali and SC Footbal Club Steaua București SA,
claiming that the principle of equal treatment had been breached in recruitment matters. Accept
maintained that, in an interview concerning the possible transfer of a professional footballer, X, and the
supposed homosexual orientation of that player, Mr Becali had made statements to the mass media in
the following terms: “Not even if I had to close [FC Steaua] down would I accept a homosexual on the
team (...). There’s no room for gays in my family and [FC Steaua] is my family. It would be better to play
with a junior rather than someone who was gay. No one can force me to work with anyone. I have rights
just as they do and I have the right to work with whomever I choose (...). Even if God told me in a dream
that it was 100 percent certain that X wasn’t a homosexual I still wouldn’t take him. Too much has been
written in the papers about his being a homosexual. Even if [player X’s current club] gave him to me for
free I wouldn’t have him!” According to Accept, the journalists’ suppositions that X was homosexual
prevented the conclusion of a contract of employment with that player.
Accept submitted that Mr Becali directly discriminated on grounds of sexual orientation,
breaching the principle of equal treatment in employment and violating the dignity of homosexuals.
As regards the other defendant, FC Steaua, Accept claimed that despite the fact that Mr
Becali’s statements were broadcast in the media the football club never distanced itself from them. To
the contrary, FC Steaua’s lawyer was said to have confirmed that that policy had been adopted at club
level for hiring players because ‘the team is a family’ and the presence of a homosexual on the team
‘would create tensions in the team and among spectators’.
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I wonder if the sentence is incorrect. It is possible that hiring a homosexual player would limit
the gain of the club (for example less tickets sold) and create tensions. For instance - there are five
professional sports leagues in the United States: soccer, baseball, football, hockey and basketball
(thousands of players). There is only one player who has announced that he is gay and has continued
his career. He has became the first athlete out of the major team sports in this country to do that. In the
history sportsmen announced their homosexual orientation, but after the end of the career. They didn't
want to be a burden to their clubs.
By decision of 13 October 2010, the CNCD (National Council for Combatting Discrimination)
held that the circumstances at issue in the main proceedings did not fall within the scope of a possible
employment relationship. It considered that Mr Becali’s statements could not be regarded as emanating
from an employer, its legal representative, or a person responsible for recruitment, notwithstanding the
fact that Mr Becali, when he made those statements, was a shareholder of FC Steaua. The referring
court considers, in any event, that the relationship between FC Steaua and Mr Becali is atypical. As a
matter of law, the latter sold his shares in FC Steaua on 8 February 2010, that sale being entered in the
register of companies on 23 February 2010, while the discriminatory statements were made on 13
February 2010. In Romanian law, the sale of shares may be relied on against third parties only from the
date on which it was made public by means of its entry in the register of companies. According to the
referring court, after selling his shares, Mr Becali did not change his attitude in his public appearances
and continued to describe himself as FC Steaua’s ‘banker’. In those circumstances, at least in the mind
of the public, he maintained the same relationship he had with FC Steaua as before the sale of his
shares. CJEU stated, in my opinion incorrectly, that it is not a sufficient defense for FC Steaua that
Becali sold his shares on 8 February 2010 and didn't have legal capacity to bind the firm or to represent
it in recruitment matters. CJEU mentioned that the club should clearly distance itself from public
statements on which the appearance of discrimination is based.
Furthermore, the referring court wonders, in essence, whether, in the context of the modified
burden of proof laid down in Article 10 of Directive 2000/78, the requirement for a professional football
club to prove the absence of discrimination on grounds of sexual orientation might be impossible to
satisfy in practice, since proving that such a club hired players without taking account of their sexual
orientation might, according to that court, interfere with the right to privacy.
The following questions were referred to the Court of Justice for a preliminary ruling:
1. Do the provisions of Article 2(2)(a) of [Directive 2000/78] apply where a shareholder of a football club
who presents himself as, and is considered in the mass media as, playing the leading role (or “patron”)
of that football club makes an above-mentioned statement to the mass media?
(Articles 2(1) and 2(2)a of Directive 2000/78 provides:
1. For the purposes of this Directive, the “principle of equal treatment” shall mean that there shall be no
direct or indirect discrimination whatsoever on any of the grounds referred to in Article 1.
2. For the purposes of paragraph 1:
(a) direct discrimination shall be taken to occur where one person is treated less favourably than another
is, has been or would be treated in a comparable situation, on any of the grounds referred to in Article 1
- parenthesis added by the author).
2. To what extent may the above-mentioned statements be regarded as “facts from which it may be
presumed that there has been direct or indirect discrimination” within the meaning of Article 10(1) of
Directive 2000/78 as regards the defendant [FC Steaua]?
3. To what extent would there be probatio diabolica if the burden of proof referred to in Article 10(1) of
[Directive 2000/78] were to be reversed in this case and the defendant [FC Steaua] were required to
demonstrate that there has been no breach of the principle of equal treatment and, in particular, that
recruitment is unconnected with sexual orientation?
First of all, the Court of Justice of the European Union highlighted that directive applies in
circumstances, such as those from which the dispute in the main proceedings arises, that involve, in
employment and occupation, statements concerning conditions for access to employment including
recruitment conditions. It is irrelevant in that regard that the system of recruitment of professional
footballers is not based on a public tender or direct negotiation following a selection procedure requiring
the submission of applications and pre-selection of players having regard to their interest for the
employer. Indeed, it is clear from well-established case-law that, having regard to the objectives of the
European Union, sport is subject to European Union law to the extent that it constitutes an economic
activity (cases Donà, Olympique Lyonnais). That is the case as regards the activities of professional or
semi-professional footballers where they are in gainful employment or provide a remunerated service
(case Bosman).
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Secondly, the answer to the first and second questions is that Articles 2(2) and 10(1) of
Directive 2000/78 must be interpreted as meaning that facts such as those from which the dispute in the
main proceedings arises are capable of amounting to ‘facts from which it may be presumed that there
has been … discrimination’ as regards a professional football club, even though the statements
concerned come from a person presenting himself and being perceived in the media and among the
general public as playing a leading role in that club without, however, necessarily having legal capacity
to bind it or to represent it in recruitment matters.
One of the CJEU's arguments was the example of the case Feryn (in my opinion it is an
irrelevant argument). To recall, case C-54/07 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding: an employer specialising in the sale and installation of up-and-over and sectional
doors (undoubtedly having legal capacity to bind the firm or to represent it in recruitment matters), after
putting up a job vacancy notice, publicly stated that he would not employ ‘immigrants’ because its
customers were reluctant to give them access to their private residences for the period of the works.
Feryn said: “we aren’t looking for Moroccans. Our customers don’t want them. They have to install upand-over doors in private homes, often villas, and those customers don’t want them coming into their
homes”. [Employing immigrant] (...) “I’m putting myself out of business. We must meet the customers’
requirements. This isn’t my problem. I didn’t create this problem in Belgium. I want the firm to do well
and I want us to achieve our turnover at the end of the year, and how do I do that? – I must do it the way
the customer wants it done?” On those grounds, the Court ruled that such statements are likely strongly
to dissuade certain candidates from submitting their candidature and, accordingly, to hinder their access
to the labour market. Public statements are sufficient for a presumption of the existence of a recruitment
policy which is directly discriminatory within the meaning of Directive 2000/43. It is then for that employer
to prove that there was no breach of the principle of equal treatment.
In the case Accept, the CJEU stated that - however, Feryn case does not suggest that, in order
to establish the existence of ‘facts from which it may be presumed that there has been … discrimination’,
in accordance with Article 10(1) of Directive 2000/78, the person who made the statements concerning
the recruitment policy of a particular entity must necessarily have legal capacity directly to define that
policy or to bind or represent that entity in recruitment matters. As I see it, it is obvious that Feryn case
does not make such a suggestion. In the specific dispute which gave rise to the judgment in Feryn, at
issue were statements by one of the directors of Feryn NV who had legal capacity to determine the
recruitment policy of that company. There was no such problem at all.
Another irrelevant argument of the CJEU is connected with the perception of the public or social
groups concerned. The Court highlighted that the perception of the public or social groups concerned
may be relevant for the overall assessment of the statements at issue in the main proceedings. The
CJEU wrongly illustrated its opinion (mentioning case C-470/03 AGM-COS.MET [2007] ECR I-2749). To
my mind, it is important that in case Accept we have a private football club and not a Member State as in
the Court's judgments. “The Court has proceeded on the footing that conduct is to be attributed to the
State first (and of course) in the usual case in which public officials act in accordance with their
superiors’ orders or the Member State’s laws. Second, it has attributed the acts of private persons to
Member States where they have acted under the guidance of, and according to standards set by,
Member States’ public authorities. Third and finally, the Court has effectively attributed the conduct of
private persons to a Member State where they have acted without official guidance but where there is a
positive obligation on the Member State to prevent the private conduct” (more see opinion of Advocate
General Kokott delivered on 17 November 2005 1(1) Case A.G.M.-COS.MET).
Furthermore, CJEU stated that contrary to the CNCD’s assertions in both its written and oral
submissions to the Court, the fact that a professional football club such as that at issue in the main
proceedings might not have started any negotiations with a view to recruiting a player presented as
being homosexual does not preclude the possibility of establishing facts from which it may be inferred
that that club has been guilty of discrimination.
By the third question, the referring court asks, in essence, whether, if facts such as those from
which the dispute in the main proceedings arises were considered to be ‘facts from which it may be
presumed that there has been direct or indirect discrimination’ based on sexual orientation in the
recruitment of players by a professional football club, the modified burden of proof laid down in Article
10(1) of Directive 2000/78 would not require evidence impossible to adduce without interfering with the
right to privacy.
In that connection, it is apparent from the case-law of the Court that, where facts from which it
may be inferred that there has been discrimination within the meaning of that directive have been
established, the effective application of the principle of equal treatment then requires that the burden of
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proof should fall on the defendants concerned, who must prove that there has been no breach of that
principle (case C-303/06 Coleman [2008] ECR I-5603).
In that context, defendants may refute the existence of such a breach before the competent
national bodies or courts by establishing, by any legally permissible means, inter alia, that their
recruitment policy is based on factors unrelated to any discrimination on grounds of sexual orientation. In
order to rebut the non-conclusive presumption that may arise under the application of Article 10(1) of
Directive 2000/78, it is unnecessary for a defendant to prove that persons of a particular sexual
orientation have been recruited in the past, since such a requirement is indeed apt, in certain
circumstances, to interfere with the right to privacy.
According to the Court, a prima facie case of discrimination on grounds of sexual orientation
may be refuted with a body of consistent evidence. As Accept has, in essence, submitted, such a body
of evidence might include, for example, a reaction by the defendant concerned clearly distancing itself
from public statements on which the appearance of discrimination is based, and the existence of
express provisions concerning its recruitment policy aimed at ensuring compliance with the principle of
equal treatment within the meaning of Directive 2000/78. Having regard to the foregoing, the answer to
the third question is that Article 10(1) of Directive 2000/78 must be interpreted as meaning that, if facts
such as those from which the dispute in the main proceedings arises were considered to be ‘facts from
which it may be presumed that there has been … discrimination’ based on sexual orientation in the
recruitment of players by a professional football club, the modified burden of proof laid down in Article
10(1) of Directive 2000/78 would not require evidence impossible to adduce without interfering with the
right to privacy.
3.
CONCLUSION
Arguments adopted by the Court of Justice of the European Union are far-fetched. The CJEU stated that
it is not a sufficient defense for FC Steaua that Becali sold his shares on 8 February 2010 and didn't
have legal capacity to bind the firm or to represent it in recruitment matters. It seems to me that the
Court's attitude is at least over-demanding.
Invoking Feryn case, the Court has also exaggerated. It is obvious that Feryn case does not
suggest that, in order to establish the existence of ‘facts from which it may be presumed that there has
been … discrimination’, in accordance with Article 10(1) of Directive 2000/78, the person who made the
statements concerning the recruitment policy of a particular entity must necessarily have legal capacity
directly to define that policy or to bind or represent that entity in recruitment matters. Undoubtedly the
employer in case Feryn had legal capacity to bind the firm or to represent it in recruitment matters.
Moreover, inadequate arguments relied on by the Court are connected with the perception of
the public or social groups concerned. The Court highlighted that the perception of the public or social
groups concerned may be relevant for the overall assessment of the statements at issue in the main
proceedings. The CJEU, mentioning case C-470/03 AGM-COS.MET [2007] ECR I-2749, wrongly
illustrated its opinion. In case Accept we are dealing with a private football club and not a Member State
as in the Court's judgments.
Summing up, we should not accept the CJEU' standpoint concerning the above-mentioned
hypothetical discrimination. We should criticize the judgement, according to which: “facts such as those
from which the dispute in the main proceedings are capable of amounting to ‘facts from which it may be
presumed that there has been … discrimination’ as regards a professional football club, even though the
statements concerned come from a person presenting himself and being perceived in the media and
among the general public as playing a leading role in that club without, however, necessarily having
legal capacity to bind it or to represent it in recruitment matters”.
The project was financed by The National Science Centre pursuant to the decision number DEC2012/05/N/HS5/01589.
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1.

INTRODUCTION
Interpretation as one of the features of legal scholarship and legal practice has always had big
influence on the outcome of legal and political decisions. Its significance is evidenced by the practice of
constitutional jurisdiction bodies, which have the power to change the essence of legal norms of the
Constitution and statutes passed by the Parliaments of most states. Ukrainian legal system provides the
Constitutional Court of Ukraine with the power to interpret the Constitution of Ukraine and Laws of
1
Ukraine, and obliges everyone under Ukrainian jurisdiction to follow such decisions. This article aims to
analyze the theoretical essence of legal interpretation from jurisprudential point of view, and its influence
on the practice of Ukrainian Constitutional Court, particularly on its Order of 30 September 2010 #202
рп/2010 , which, in the author’s opinion, significantly contributed to Ukrainian crisis of 2013-2014. The
article provides the analysis of theoretical approaches to legal interpretation in its first part, and attempts
to establish ties of theories of interpretation with the practice of the Constitutional Court of Ukraine,
particularly its Order of 30 September 2010 #20-рп/2010. The article concludes establishing the link
between the abovementioned Order and the political outcome in the period of December 2013 –
February 2014.
2.

LEGAL INTERPRETATION
The issue of legal interpretation has been known since ancient times. Particularly Ancient Greece
and Ancient Rome have made significant contributions to the development of the concept. A more
philosophic Greek approach was developed by Roman jurists, and formed basis for contemporary
3
interpretation theories. The modern term „interpretation“ derives from the term interpretacio, which also
4
originated in Ancient Roman juridical works. Despite many developments of philosophy and particularly
the developments in the concepts of legal philosophy, there is no unified approach to understanding of
5
the term „interpretation“.

1

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141 (Vidomosti Verhovnoyi Rady Ukrayiny
(VVR) , 1996, # 30, st. 141).
2
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України, Число 1 (17), 2010. – С. 19 (Malenta V. Istorychni aspekty stanovlennya tlumachennya norm
prava // Visnyk Akademiyi advokatury Ukrayiny, Chyslo 1 (17), 2010. – S. 19).
4
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Law Review, April 1941, Vol. 27, No. 6. - P. 734-735.
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Generally, interpretation means extraction of the meaning of a concept and/or the process of
delivering such meaning to others. However, it is debated whether interpretation constitutes the process
6
or the result of this process. Similar debates surround the issue of whether the extraction and delivery
(explanation) applies to the meaning of the concept or its essence.
Thus, having no universally accepted definition of the term of legal interpretation, it is
cumbersome to provide clear analysis of the term and its further application. However, in current case,
Constitutional Court of Ukraine, in the author’s opinion, has applied interpretation in all four of the
aspects mentioned above. These aspects will also be the grounds for further analysis.
The absence of general consent on the essence of legal interpretation has led to development of
numerous approaches to the issue. One of the most interesting approaches (which is also favored by
the author) is Friedrich Schleiermacher’s concept of interpretation as an art which does not require clear
7
definition, and thus, is able to exist in many different forms. However, legal practice (as well as legal
scholarship) could not develop with such an approach, and thus in order to simplify the application of
legal interpretation; three main theories have been developed. None of the scholars favors only one of
them completely; however each of the three has its protagonists and antagonists.
The first theory (textualist) is based on the concept that the object of interpretation is legal text.
The essence (or the meaning) of the norm or legal provision can be extracted only from the written
symbols that constitute the text. It does not allow to depart from „four corners“ of the document, and
thus has many disadvantages which arise mostly when the written text does not correspond with the
essence of the legal norm or provision. Inability to depart from the written text may lead to absurd
8
interpretations or outcome not consistent with civilized legal concepts (i.e. Rule of Law).
The second theory (contextualist or intentionalist) bases itself on the concept of the initial
intention of the authors of the legal norm or legal provision. It allows departing from the written text, and
encourages to take into account the context of the applicable norm or provision. In order to do that, it
gives possibility to turn to preparatory materials and further practice of the appropriate norm or legal
provision application. Its disadvantage is based on the fact that many of the mentioned sources may be
vague, and extraction of the meaning and especially its explanation may not be accepted by the
9
addressee. Therefore, serious grounds are needed for persuasion.
The third theory (teleological) applies the concept of every norm or legal provision serving
a specific purpose, which can be determined regardless of changes (or absence of changes) in the text
and/or changes in initial intentions of the author(s) of the norm or legal provision. This theory also
suffers from disadvantages of the previous theory, however differing only in the basic concept of the
10
object of interpretation.
Considering that none of the three theories is perfect, in most cases scholars advise to combine
11
them. In many cases such approaches can be found in statutes (Civil Codes of some countries) ,
12
international treaties (Vienna Convention on the Law of Treaties) , as well as in private contracts. Most
of them instruct to apply textualist theory first, and only then they allow turning to other theories
(contextualist, teleological in different order). Generally, the main aim of the legal interpretation is to
establish the essence of the legal norm or legal provision consistent with the essence of other written
and unwritten norms.

6
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3.

THE ORDER OF THE CONSTITUIONAL COURT OF UKRAINE OF 30 SEPTEMBER 2010
The Constitutional Court of Ukraine, being the only body of constitutional jurisdiction in Ukraine
that has powers provided in the Constitution of Ukraine and the Law of Ukraine „On Constitutional Court
13
of Ukraine“ , has the power to interpret the norms of the Constitution of Ukraine and Laws of Ukraine,
as well as to declare the norms of Ukrainian laws unconstitutional. In addition , this state body is
involved in several other procedures.
One of the procedures is amending the Constitution. Article 125 of the Constitution of Ukraine
provides that the Constitutional Court of Ukraine has to evaluate the draft amending law and provide its
Conclusion on the matter of its constitutionality. This aspect was one of the key issues of the analyzed
Order of 30 September 2010 which, in the author’s opinion, was one of the reasons that significantly
contributed to the escalation of political crisis in Ukraine in 2013-2014.
3.1

Context
The Constitution of Ukraine was adopted on 28 June 1996 as a result of long political
14
consultations and long „constitutional night“ by Ukrainian parliament.
It constructed a presidential
republic with most significant powers attributed to the President of Ukraine. The most important of those
powers was the appointment of Prime Minister and the government. This power was the power of the
President of Ukraine. Verhovna Rada (Ukrainian parliament) only had power to give consent to this
appointment or to refuse in supporting the President. Only the President had the power to dismiss the
Prime Minister and the government.
At the end of 2004, when Ukraine was within the events later referred to as „Orange revolution“,
the Constitution was amended. The amendment process resulted from the negotiations of different
political actors, and the appropriate law was passed by the parliament jointly with the law providing the
rules for the third round of presidential elections (such amendment was necessary as the Supreme
Court of Ukraine determined in 2004 that the results of the second round of the presidential elections
15
could not be determined , and thus the third round had to be held; however, the legislation in force at
that time did not provide for the third round ). This legislative process was conducted in extraordinary
situation with people on the streets, and tense relations between the main political actors. The
Conclusion of the Constitutional Court of Ukraine in this case was not obtained. The amended
Constitution has been in force since then, and this fact gave possibility for newly elected President Viktor
Yanukovych to challenge its constitutionality, and thus the number of parliamentary members
representing the ruling Party of Regions turned to the Constitutional Court of Ukraine on the issue
demanding to declare the amending law of 2004 unconstitutional. The court ruled in their favor based
on the breach of the procedure in 2004. The appropriate law was declared unconstitutional, and the
original Constitution of 1996 returned its force.
3.2

Legal interpretation in 2010 Court order
The Order of the court was criticized by many scholars, mostly basing their arguments on the fact
that the court misinterpreted the norm providing for obligatory Constitutional Court of Ukraine consent in
16
Constitution amending procedure. The court applied clearly textualist approach, reading the text of the
Article 125 of Ukrainian Constitution literally, and giving no regard to the context, intentions of the parties
and the purpose of the norm.
In addition to arguments of Ukrainian legal scholars, the author wishes also to point out that the
Court also did not take into account the subsequent practice. The amended Constitution shifted many
presidential powers to the Parliament, particularly, according to the amended document, appointment
and dismissal of the Prime Minister now became the power of the Parliament. President had power only
to appoint the Minister of Defense and the Minister of Foreign Affairs.

13
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This model proved to have its disadvantages as the period of 2005-2010 was known for constant
17
conflicts between the President and Prime Minister (regardless of the person being in the office).
Considering that, the practical reason for applying to the Constitutional Court of Ukraine in the described
matter is more than clear. However, there is another aspect that requires serious attention.
Ukrainian presidential elections of 2009 turned Viktor Yanukovych, an opposition candidate as
a winner, and at that period the Constitution of 2004 was in force. The citizens of Ukraine have elected
their President to have clearly prescribed powers. The interpretation by the Constitutional Court of
Ukraine of 2010 in fact provided the new President with the powers he was not elected with. That
provides serious grounds for revision of this court Order, especially as to the application of contextualist
and teleological theories.
If we turn away from literal reading of the norm and consider the context, we will have to note that
the amending law was a result of the hard compromise, and it significantly contributed to de-escalation
of the conflict in 2004. Turning to the Constitutional Court for its Opinion could take as long as 3-4
months as prescribed by its procedural rules. Political actors did not have that much time, and in this
case there are grounds to state that absence of the Opinion does not in fact make the amending law
unconstitutional. On the contrary, the fact that the newly elected President turned to the Constitutional
Court of Ukraine with the aim to dismiss the amending law can be viewed as the attempt to get more
powers, specifically those that he was not elected with. In support of this position, it should be stated
that the same person, serving as a Prime Minister of Ukraine in 2006-2007 and being the leader of the
opposition party and parliamentary member, did not turn to the court earlier with the same claim.
If we apply teleological theory and try to determine the purpose of this norm, we would note that
its purpose is not to provide another bureaucratic barrier to the Constitution amendment process but to
make sure that the process was conducted within the constitutional borders and neither of the founding
principles prescribed in the Constitution was breached. As described above, the procedure in fact did
not seem to have anticonstitutional characteristics. The law was passed by the legitimate parliament
according to the ordinary procedure. It was shown live on most of Ukrainian TV channels, and everyone
interested could see how the deputies voted and what they voted for. Moreover, considering that one of
the founding constitutional principles was that the only subject of power in Ukraine is Ukrainian nation –
citizens of Ukraine of all nationalities (Article 1 of the Constitution of Ukraine), shifting the important
powers to the parliament, where deputies are directly elected by the people cannot be viewed as going
against the founding principle. On the contrary, the effect of the Order of 2010 can be viewed as the
concentration of power in the hands of one person.
4.

CONCLUSION
The author intentionally does not wish to provide further analysis of the issue as well as claim that
his point of view is the only correct one, rather, the intention is to to provide another view on the
situation. The main aim of this article is not to find right or wrong in the given case but to show all the
power of legal interpretation and different outcomes it may lead to using the recent example happening
in the region.
The author also does not wish to claim that the described case was the only reason for the reescalation of political situation in Ukraine in 2013-2014, the author’s intention is to deliver the message
that this case significantly contributed to the situation. The interpretation is an art that can be applied in
different ways, and it is wise to combine different theories of interpretation, and not to rely on one of
them, given that the interpretation needs to have its borders. In case of constitutional interpretation,
these (in the author’s opinion) are the founding principles present in basic law of every civilized state.
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ARBITRATION CLAUSES IN FRANCHISE AGREEMENTS: SOME
COMPARATIVE SNAPSHOTS
Patricia Živković
Central European University, Budapest, Hungary

Abstract: Asymmetric nature of franchise agreements allows the economically stronger party, which
is usually the franchisor, to impose certain contractual provisions. These provisions include also
arbitration clauses, which can disadvantage the franchisees. The question is whether the arbitration
clauses imposed by the franchisors can be enforced and considered valid. This question can be
posed at different levels of courts’ scrutiny over arbitral awards. The national courts can be
confronted with it during the setting aside proceedings, during the proceedings for the recognition
and enforcement of the award or when deciding on enforcement of the arbitration agreement itself.
American, Canadian, German, Finnish and Swedish courts found that these clauses can and
should be, under certain conditions, considered “unconscionable” or “unreasonable” and,
consequently, invalid and non-enforceable. Approaches taken by these courts can provide useful
lessons for the future franchise related litigations in the Central and Eastern Europe.
Key words: franchise, validity of arbitration clause, unconscionability, gross disparity test, inequality
between the parties
1.

INTRODUCTION
This paper analyzes court decisions from five different jurisdictions in order to establish
common grounds that were assessed by the courts when deciding on validity of arbitration clauses
in franchise agreements. The jurisdictions are the following: US, Canada, Germany, Sweden and
Finland. The court decisions were rendered in one of two types of enforcement proceedings: either
in the proceedings for enforcement of the arbitral award or in the proceedings for enforcement of the
arbitration agreement itself.
The list of jurisdictions does not contain any of the Central and Eastern European (CEE)
countries due to two reasons. Firstly, there is lack of data on relatedness of arbitration and franchise
1
in CEE countries and, secondly, only some decisions on franchise are publicly available. Since the
2
arbitration as a dispute resolution mechanism is preferred in international franchise , one can
reasonably expect that with the development of this type of business model in CEE countries, cases
similar to those which will be addressed in this paper, will take place before CEE national courts and
arbitral tribunals seated in these countries. Therefore, valuable lessons can be learned for CEE
countries which are yet to be confronted with these issues.
The goal of the paper is not to provide in depth the analysis of different tests for assessment
of the invalidity of arbitration agreements adopted in each of the jurisdictions. The aim is to establish
common issues observed by the courts in different jurisdictions and to show that the threshold for
the invalidation of the arbitration clauses is similarly high in different jurisdictions and based on
similar grounds.
First part of the paper will provide brief explanation of asymmetric nature of franchise
agreements as one of the main features of such contracts. Second part will show connection
between this feature and the validity of arbitration clauses contained in such agreements through
analysis of three issues: inequality of the parties, parties’ statuses and issue of the costs. Finally,
the last part will provide the results of such analysis: what is the threshold for invalidity of arbitration
clauses and which principles need to be taken into account when deciding.

1

TAJTI Systemic and topical mapping of the relationship of the Draft Common Frame of Reference
and arbitration, s. 65.
2
TAJTI Systemic and topical mapping of the relationship of the Draft Common Frame of Reference
and arbitration, s. 64-65.
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1.1.
PART I: ASYMMETRIC NATURE OF FRANCHISE AGREEMENTS
Models of franchise laws differ in US and Europe. The regulations-based model prevails in
3
US, while in Europe franchise is predominantly regulated by the industry. Nevertheless, these
4
systems share a common goal: “the protection of the presumptively weaker party, the franchisee”.
This is because “asymmetry is inherent to business franchise” and “the challenge is to find the
5
proper balance between protection of the weaker party yet without “decapitating” the franchisor.”
Asymmetry as such is recognized also in Eastern Europe. For example, in the case before
the Court of Appeal in Katowice, franchisees attacked “the enforceability of a franchise contract
based on its alleged violation of the nature of the legal relationship and good morals because of the
6
asymmetric nature of the contract of franchise”. However, the Court recognized the asymmetry as
one of the main features of the franchise contracts and concluded that the contract did not exceed
7
the limits of the contractual freedom.
As it can be seen from what is stated above, the courts’ main concern when dealing with
franchise agreements is the balance between two underlying principles. One of them is the
protection of the weaker party, i.e. franchisee in this case. The second one is the freedom to
contract.
1.2.
PART II: ASYMMETRIC NATURE OF FRANCHISE AGREEMENTS AND
ARBITRATION
In only three of the analysed decisions, the courts denied either the enforcement of the
award or of the arbitration agreement. However, this result should not be decisive in drawing
general conclusions on validity of arbitration clauses in franchise agreements. What should be
decisive are the tests used by the courts when dealing with this issue.
The courts applied similar tests when deciding on the validity of the arbitration agreement:
test of unconscionability in US and Canada, test of “gross disparity” in Germany (applying
Liechtenstein law) and test of reasonableness in Sweden and Finland. However, the facts of the
cases were substantially different. It is the thesis of this paper that although the tests themselves
can differ from jurisdiction to jurisdiction, the issues analysed by the courts are the same, and,
finally, the threshold for invalidity is similarly high.
Three main issues which the courts have analysed were: inequality of the parties, whether
parties were business persons or one of them was a consumer and issue of costs related to
arbitration.
Inequality of the parties
All of the courts confirmed once again that inequality between the parties is inherent to
franchise agreement. Superior Court of Justice in Ontario in Ellis v. Subway Franchise Systems of
8
Canada Ltd. stated the following: “Mere inequality of bargaining power absent an abuse of that
inequality does not amount to unconscionability. […] Although Ms. Ellis was only a “small business”
person and Subway is a large international corporation, and although the Franchise Agreement
contains onerous terms for Ms. Ellis, such is in the nature of franchise relationship.” Therefore,
inequality itself could not render the whole agreement or the particular clause of it invalid.
The same was confirmed by the US Court of Appeals in the case Michael Bradley et al. v
9
Harris Research Inc. where it stated that: “A bald assertion of inequality in bargaining power is
insufficient basis on which to find a contract provision unenforceable.” Finnish Supreme Court
3
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disregarded the fact that one of the parties could not affect the terms of the contract stating that
firstly, arbitration clause is not unusual provision in arbitration agreement and, secondly, that the
10
franchisee had time to familiarize with the provision and ask for a legal advice. Swedish Supreme
Court decided in 2012 that when signing the agreement the franchisee should have been aware that
franchise agreement is a business model between a superior party (franchisor) and an inferior party
11
(franchisee). Consequently, the courts would then proceed with the analysis of two further
circumstances: the status of the parties and the issue of the costs related to arbitration.
B2B or consumer contract
The next issue which the courts analysed was whether both of the parties concluding the
franchise agreements were professionals or whether one of them was similar or equal to a
consumer. It is important to emphasize that only German court equalized the star-ups with the
consumers, and it was done only as an additional argument.
The reason why franchisees and consumers, both being a type of a weaker party, cannot
be equalized is because the franchisees are usually more sophisticated, since they need to go
through the application process before the conclusion of the franchise agreement. This was pointed
12
out by Canadian Court in Grow Biz International Inc. v D.L.T Holdin, Debbie Tanton where it
stated: “In [Defendant]’s personal profile which she made out for the franchise application, she
stated that her education was ‘college/business’. […] Also, in her personal profile [Defendant]
indicated that she had been the manager of four businesses, […] and executive director of a nonprofit organization. It is obvious that [Defendant] held herself out to be a person acquainted with
business practices.” The Court also conclude that as such the Defendant “[…] was fully aware, or
could have been aware, of the contents of the agreement […]”. Similar approach was taken by
Finnish Supreme Court when it concluded that franchisee’s operations were independent and not
13
minor and, therefore, could not be equalized to those of consumer or employee.
In the mentioned German decision, the Court applying Liechtenstein Law on Consumer
Protection equalized the start-up with the customer by stating: “[…] it can be deduced that
14
consumers (including start-ups), cannot be deprived of their place of jurisdiction.”
Although the
Court denied the enforcement of the award in the end, this was not done solely on that ground. The
Court also found that arbitration clause created gross disadvantage for the franchisee.
15
US court in case Florence Bolter et al. v Harris Research Inc. refused to enforce
arbitration agreement in franchise contract. Among other circumstances, it also took into account the
fact that “Harris is a large international corporation and petitioners are small ‘Mom and Pop’
franchisees located in California”. However, as mentioned before the status of the franchisees was
important, but not the only reason for refusal of enforcement. The last issue which was analysed by
the courts and which together with the inequality of the parties and their status led to nonenforcement was the issue of costs related to arbitration.
Issue of costs related to arbitration
Arbitration is a contract-based dispute resolution mechanism which is used by the parties in
order to oust national courts’ jurisdiction. For that reason, arbitration is also privately funded. That
means that arbitrators receive their fees from the advances on costs paid by the parties and they
are not publicly funded as national judges. It also means that there is no legal aid provided by the
state. Moreover, arbitration might also involve additional costs of traveling and accommodation,
since it is usually taking place in another country. Finally, it might incur more legal costs (costs for
representatives), since it usually requires lawyer from foreign jurisdiction due to the seat of
arbitration or application of foreign law. However, leaving aside the legal costs and additional costs,
10
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the mere fact that arbitrators’ fees are paid by the parties is burdensome enough in comparison with
the judicial procedure.
All of these costs were, nevertheless, taken into account by the courts when deciding on
validity of the arbitration clause under one of three mentioned tests: unconscionabilty test, test of
reasonableness and test of “gross disparity”. Canadian court in Grow Biz International Inc. v D.L.T
16
Holdin, Debbie Tanton in which the franchisor from US and franchisee from Canada contracted
for arbitration before American Arbitration Association stated the following: “[Defendant] states she
was unable to present her case because the hearing was held in Minneapolis and she could not
afford to travel to Minneapolis. […] The simple answer to these submissions is that the franchise
agreement stated the hearings would be held in Minneapolis and the fact she could not go is not
the responsibility of the applicant.” Therefore, the court did not find the costs of arbitration to be
too burdensome for the franchisee, since she agreed on them when signing the contract.
Nevertheless, the Court left this discussion open for further case by stating that “[Defendant] states
that she was unable to attend the arbitration hearing because she could not afford to go. She has
not placed any evidence before the Court to substantiate her submission that she lacked funds.” In
other words, if the defendant had placed some evidence to support its claim of lack of funds to
travel, the Court might have decided differently. Finnish Supreme Court assessed the
17
reasonableness of the costs in relation with economic significance of the dispute. Since the
dispute was not of minor significance, the Court found the costs related to arbitration to be
18
reasonable. Similarly, Swedish Supreme Court concluded that the costs of the arbitration could
19
have been foreseen when signing the argreement.
20
The German court in the case mentioned before held differently. In that case, according
to the clause the franchisee from Germany would be required to go for a hearing in New York. The
Court stated: “Having to participate in an oral hearing in a New York venue as mandatorily agreed
means a great expenditure of time and costs for a franchisee […], who does its business in
Germany.” More interestingly, the Court found completely irrelevant the fact that no hearing took
place at all (although this was already at the stage when award was rendered and the enforcement
was sought).
Same conclusion can be reached even if the franchisee’s home state and the seat of
21
arbitration are within one continent. The franchisee in Florence Bolter et al. v. Harris Research Inc.
was from California, while arbitration clause provided for arbitration in Utah. The Court invalidated
the arbitration clause due to the following reason: “The agreement requires franchisees wishing to
resolve any dispute to close down their shops, pay for airfare and accommodations in Utah,
and absorb the increased costs associated in having counsel familiar with Utah law. To rub
salt in the wound, the agreement provides franchisees are precluded from consolidating arbitrations
to share these increased costs among themselves.”
Therefore, the costs of arbitration can be found to be too burdensome and unreasonable
for the franchisee, which leads to invalidation of the arbitration clause. Nevertheless, the costs alone
never led to this conclusion. The financial burden which comes along with the arbitration
proceedings is always combined with other circumstances of the case in order for the arbitration
clause to be unconscionable, unreasonable or to create great disadvantage for one of the parties.
What is the actual threshold for invalidation will be shown under next section.
PART III: TRESHOLD FOR INVALIDITY AND CONTRADICTING PRINCIPLES
In order to prove that similar threshold for invalidation of the clause was set both in US
and Europe, I will compare two cases from these jurisdictions. As mentioned above, in US it is
22
possible to mention the case Florence Bolter et al. v Harris Research Inc. and in Germany similar
23
decision was rendered by Higher Regional Court of Thuringia .
16
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In both these cases, the courts took into account the fact that franchise contracts were
standardized contracts. The US court also emphasized the fact that arbitration clause was only
included in the renewal of the franchise agreement, constituting in that way a condition for
franchisee’s continuation of its business.
Moreover, both courts concluded that the inclusion of arbitration clause served the purpose
of preventing the franchisee to raise any claim in the future, and, therefore, led to the abuse of
stronger position by franchisor. This was also analysed in connection with the fact that in both
cases there were no other reasonable justifications why franchisors insisted on arbitration as the
only venue for resolution of disputes.
All this in connection with high costs related to arbitration satisfied the high threshold
under which the arbitration clauses were found to be unconscionable, unreasonable or to create
such gross disadvantage for the franchisee as to amount to its invalidity.
2.

CONCLUSION
Taking into account differences between the franchise law models that exist in the
jurisdictions mentioned in this paper and also taking into account substantive differences between
the tests applied by different national courts, it is hard to impose unified solution for all analysed
jurisdictions. However, some similarities can be depicted and as such can serve for a general
consideration that was raised by all these decisions. This is the requirement of predictability. In
order to preserve the predictability not only for the franchisee, but also for the franchisor, it would be
advisable to regulate the threshold under which the arbitration clauses will be considered invalid. In
that way the issues of the appropriate and validly contracted forum will not become another dispute
to solve, but it will be anticipated by both parties to the contract.
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