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ÚVODNÉ SLOVO
Doc. JUDr. Eduarda Budru, PhD.,
dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,
„Poslaním vysokých škôl je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a
tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej
spoločnosti, a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti...“ Takto vzletne a zároveň trefne
vystihuje poslanie vysokých škôl zákon o vysokých školách (§ 1 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Cieľom
medzinárodnej vedeckej konferencie „Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2015“ je napĺňať
hneď niekoľko aspektov poslania vysokých škôl.
V prvom rade ide o vedeckú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov,
na ktorej by sa títo ľudia mali učiť ako vedecky skúmať právo, teda ako identifikovať problémy,
formulovať a poskytovať riešenia a tiež ako svoje originálne vedecké poznatky odovzdať ďalej.
Zároveň sa podrobujú testu kritiky kolegov vrátane tých skúsenejších. Právni vedci sa tak
vzdelávajú v aplikovanej metodológii vedeckej práce.
Druhý aspekt z poslania vysokých škôl, ktorý sleduje predmetná konferencia je samotný
rozvoj právnej vedy. Jednotlivé príspevky (aspoň ich väčšina) sú ladené tak, aby prinášali nové
poznatky pre jednotlivé skúmané oblasti a inštitúty, aby čitateľa primäli zamyslieť sa nad podstatou
problémov, prípadne zaplnili medzery vo výklade práva.
V neposlednom rade konferencia prispieva ku komplexnému budovaniu harmonickej
osobnosti doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov poskytnutím priestoru pre osobnú
vedeckú i medziľudskú komunikáciu.
Máte k dispozícii zborník z deviateho ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Míľniky
práva v stredoeurópskom priestore organizovanej Právnickou fakultou Univerzity Komenského v
Bratislave. Našou snahou je, aby každý ďalší ročník kvalitou prekonal ten predchádzajúci. A tak
Vám želám, aby ste v deviatom ročníku našli veľa podnetných a užitočných vedeckých právnych
informácii.

Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan
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SEKCIA MEDZINÁRODNÉHO
PRÁVA SÚKROMNÉHO
Témy sekcie:
1.Rozhodcovské konanie v MPS – minulosť, súčasnosť a budúcnosť.
2. Rodinné vzťahy s cudzím prvkom.
Recenzenti:
JUDr. Michal Ďuriš, PhD.
Mgr. Kristína Považanová
JUDr. Ondrej Blažo, PhD.
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MEDZINÁRODNÁ OBCHODNÁ ARBITRÁŽ
Andrea Peleščáková
Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, Katedra obchodného, finančného
a hospodárskeho práva
Abstrakt: Autor charakterizuje medzinárodnú obchodnú arbitráž v porovnaní s inými formami
alternatívneho riešenia sporov a súdneho konania. Autor zdôrazňuje výhody medzinárodnej
obchodnej arbitráže a bližšie sa venuje uznávaniu a vykonateľnosti rozhodcovských rozsudkov.
Kľúčové slová: medzinárodná obchodná arbitráž, obchodné právo, medzinárodné právo,
rozhodcovské rozsudky
Abstract: The author characterizes international commercial arbitration in comparison with other
forms of alternative dispute resolution as well as litigation. The author emphasizes the advantages
of international commercial arbitration and closely describes the recognition and enforcement of
arbitral awards.
Key words: international commercial arbitration, international law, commercial law, arbitral award.
ÚVOD
Keď sa v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia začal rozvíjať
medzinárodný obchod a investície vzrástol aj počet sporov, v ktorých sa vyskytuje cudzí prvok.
Dnes je už bežné, že zmluvné strany záväzkového vzťahu sú z rôznych štátov a predmet zmluvy
pochádza alebo je doručovaný cez ďalšie štáty. Záväzkovoprávny vzťah má teda väzbu hneď k
niekoľkým právnym poriadkom. Aby sa vyriešili otázky právomoci a príslušnosti orgánov
rozhodujúcich spor (väčšinou súdov), ako aj rozhodného práva pre daný spor, začali štáty medzi
sebou uzatvárať bilaterálne a multilaterálne medzinárodné zmluvy, ktoré vyústili aj k prijatiu
medzinárodnych dohovorov.
Pre Slovenskú republiku ako členský štát Európskej únie je najvýznamnejšia harmonizácia v
oblasti sporov s cudzím prvkom prostredníctvom kolízno-právnych aktov prijatých orgánmi
Európskej únie, a to:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné
záväzky (nariadenie Rím I),
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 864/2007 o rozhodnom práve pre
mimozmluvné záväzky (nariadenie Rím II).
Vnútroštátna úprava tejto oblasti je primárne sústredená v Zákone č. 97/1963 Zb. o
medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Typickým spoločným znakom pre určenie
rozhodného práva podľa uvedených právnych aktov je voľba práva zmluvnými stranami. Táto
dispozičná voľnosť však neodstránila primárny problém, ktorý zmluvné strany pri uzatváraní zmluvy
majú. V zásade totiž pôjde o právny poriadok, ktorý je jednej zmluvnej strane bližší ako tej druhej.
Zmluvné strany sa preto zdráhajú pristúpiť na také dojednania, ktoré ich posúvajú do
znevýhodnenej pozície v prípade, ak by z ich vzťahu vznikol spor a teda dohodu výberu právneho
poriadku a miesta, kde sa bude ich spor rozhodovať je ťažké uzavrieť.
Toto predstavuje jeden z hlavných dôvodov rozvoja arbitráže ako takej a nárast popularity
medzinárodnej obchodnej arbitráže. V prvom rade sa odstraňujú predsudky či neistota pri výbere
rozhodujúceho orgánu, keďže arbitrážne súdy a rozhodcovia samotní predstavajú úplne nezávislú
zložku. Navyše si zmluvné strany môžu zvoliť aj rozhodné právo pre ich spor, ktoré nemusí
predstavovať len právny poriadok štátu, ale môžu sa dohodnúť aj na aplikácií medzinárodných
1
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pravidiel, zásad poctivého obchodného styku, obchodných zvyklostí, zásad spravodlivosti
atď.Zmluvné strany si môžu vybrať medzi inštitucionálnou arbitrážou, ktorú predstavujú stále
rozhodcovské súdy alebo môžu zvoliť arbitráž ad hoc, teda v prípade ich sporu bude vytvorený
samostatný rozhodcovský súd.
CHARAKTERISTIKA MEDZINÁRODNEJ OBCHODNEJ ARBITRÁŽE
Medzinárodnú obchodnú arbitráž ako špeciálnu formu rozhodcovského konania radíme
medzi alternatívne formy riešenia sporov. “Definíciu medzinárodnej obchodnej arbitráže nájdeme v
Európskom dohovore 1961. Podľa čl. 1 ods. 1 písm. a sa tento Dohovor týka rozhodcovských zmlúv
na rozhodovanie sporovz medzinárodného obchodu medzi fyzickými a právnickými osobami, ktoré
pri uzavretí rozhodcovskej zmluvy mali svoj obvyklý pobyt alebo svoje sídlo v rôznych zmluvných
1
štátoch.”
Medzinárodnú obchodnú arbitráž možno charakterizovať aj ako neverejnú fakultatívnu
alternatívu súdneho konania, privátny systém riešenia sporov, ktorého výber určujú strany na
2
základe ich vlastnej slobodnej voľby, vyjadrenej v rozhodcovskej zmluve /doložke/.
Od iných alternatívnych foriem riešenia sporov sa arbitráž odlišuje hlavne záväznosťou
rozhodnutia vydaného v rozhodcovskom konaní, ako aj spočívaním premlčacej doby v dôsledku
začatia rozhodcovského konania. Alternatívne formy riešenia sporov sa vyznačujú dobrovoľnosťou,
teda slobodným prejavom vôle účastníkov vzťahu ich spor riešiť mimosúdne avšak špecifikom
arbitráže je písomné manifestovanie tejto vôle a to pokiaľ ide o budúce spory v rozhodcovskej
zmluve alebo rozhodcovskej doložke, a pokiaľ ide o už vzniknutý spor vyhlásením zmluvných strán.
2

Výhody medzinárodnej obchodnej arbitráže
Hlavne v medzinárodnom obchode vznikajú situácie, kedy príslušnosť rozhodnúť spor majú
všeobecné súdy z viacerých štátov, čo vytvára právnu neistotu. Účastníci si nie sú istí, v ktorom
štáte bude ich spor prejednaný a môžu cítiť aj obavy z toho, že takým štátom bude štát, ktorého
právny poriadok nepoznajú. Aby sa zabránilo forum shoppingu(činnosti, kedy si jedna strana vyberá
štát, v ktorom podá súdny návrh z dôvodu, že je pre ňu v tomto štáte priaznivejšia právna úprava
alebo súdna prax) a pre posilnenie právnej istoty zmluvné strany už bežne uzatvárajú rozhodcovské
zmluvy či doložky. Okrem slobody zvoliť si štát, v ktorom sa bude arbitráž uskutočňovať, môžu si
zvoliť aj jazyk konania a právny poriadok, podľa ktorého má rozhodcovský súd postupovať, pričom
nie sú viazaní len právnymi poriadkami suverénnych štátov. Týmto sa arbitráž odlišuje od voľby
práva podľa medzinárodného práva súkromného, kde si síce strany tiež môžu zvoliť štát, v ktorom
budú vedené prípadné spory z ich zmluvného vzťahu, avšak rozhodný pre nich môže byť len právny
poriadok štátu. Nemôžu sa teda dohodnúť, že v ich prípade má súd rozhodovať podľa
medzinárodných pravidiel (napr. INCOTERMS) alebo iných dohodnutých noriem. V arbitráži je ale
možné tzv. „rozhodovanie mimo práva”,ktoré umožňuje stranám širší výber pravidiel, podľa ktorých
bude ich spor rozhodnutý. Zaradiť tu môžeme aj napr. lex mercatoria a rozhodovanie podľa
spravodlivosti.
S týmto sa spája ďalšia výhoda arbitráže, ktorou je špecifická odbornosť rozhodcov. Hoci
rozhodca nemusí byť sudcom, dokonca sa v niektorých štátoch nevyžaduje ani právne vzdelanie,
pre účastníkov sa môže zdať proces jednoduchší a spravodlivejší ak už sám „sudca“ ich sporu má
znalosti a skúsenosti z predmetnej oblasti. Mnoho sporov riešených medzinárodnou obchodnou
arbitrážou je z odvetvia stavebníctva, kde sa často využívajú medzinárodné modelové pravidlá
FIDIC (všeobecné stavebné podmienky), preto je veľa prípadov, kde zmluvné strany uprednostnia
rozhodcu, ktorý má špecifické vzdelanie napr. v stavebníctve, inžinierstve, architektúre ap. Ďalším
dôvodom, pre ktorý si zmluvné strany volia arbitráž je neverejnosť. Zatiaľ čo súdne procesy sú
zvyčajne verejné, rozhodcovské konanie je neverejné a „medzinárodná obchodná arbitráž sa
všeobecne považuje za účinný spôsob ochrany obchodného tajomstva, technologických postupov,
2.1
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ako aj duševného vlastníctva či informácií, ktoré by mohli negatívne vplývať napr. na dobrú povesť
3
obchodnej spoločnosti alebo predajnosť určitého výrobku.“
Rozhodcovský rozsudok nepozná opravný prostriedok, proti takémuto rozhodnutiu nie je
možné sa odvolať. Jediným prípustným opravným prostriedkom je ak sa strany dohodnú, že ich
rozhodnutie môže byť preskúmané iným arbitrom, avšak toto musí byť explicitne stipulované
v rozhodcovskej zmluve alebo doložke. Keďže strany zvyčajne chcú ich spor rozhodnúť v čo
najkratšej dobe, nemajú záujem na predĺžovaní konania v dôsledku preskúmania rozhodnutia,
a takéto dojednanie je veľmi neobvyklé.
Rozhodcovská zmluva/doložka a vykonateľnosť rozhodcovských rozhodnutí
Kľúčom k využitiu všetkých výhod, ktoré arbitráž ponúka je uzavretie správnej rozhodcovskej
zmluvy alebo doložky. Aj v prípade ak by zmluva, na ktorú sa viaže spor bola neplatná, tak dohoda
o rozhodnutí sporu v rozhodcovskom konaní sa posudzuje separátne. Avšak ak ide onedostatky
vymedzené v § 37 a nasl. Občianskeho zákonníka, teda ak by zmluvné strany dohodu neuzatvorili
slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne alebo by niektorá alebo obe zmluvné strany nemali
spôsobilosť na právne úkony ap., tak by aj rozhodcovská zmluva/doložka bola neplatná.
Dobrá rozhodcovská zmluva/doložka by mala obsahovať dohodu o mieste konania, jazyku,
proces zvolenia arbitra, výber inštitúcionálnych alebo iných procesných pravidiel, počet arbitrov,
aplikovateľné právo. V prípade nesprávnej formulácie sa môžu preniesť spory o prislúšnosť aj do
rozhodcovského konania.
Výhodou arbitráže je aj všeobecné uznávanie a vykonateľnosť rozhodcovských rozhodnutí. V
Európskej únií máme akty upravujúce otázku právomoci a uznania a výkonu cudzích rozhodnutí:
Nariadenie Rady č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych
a obchodných veciach (nariadenie Brusel I),
Nariadenie Rady č. 2201/2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských
veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností (nariadenie Brusel IIa),
Nariadenie Rady č. 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí
a spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (nariadenie o vyživovacej povinnosti),
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 805/2004, ktorým sa vytvára európsky
exekučný titul pre nesporné nároky (nariadenie EET),
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1896/2006, ktorým sa zavádza európske
konanie o platobnom rozkaze,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 861/2007, kotrým sa ustanovuje európske
konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.
Avšak Európska únia má len 27 členských štátov, tieto nariadenia nie sú zaväzné pre tretie
štáty. S obchodnými partnermi zo štátov mimo európsky priestor, je teda praktickejšie a
efektívnejšie rozhodnutie sporu v rozhodcovskom konaní. Pre uznávanie rozhodnutí z
medzinárodnej obchodnej arbitráže má totiž osobitný význam Newyorský dohovor o uznaní a
výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí, ktorý má vyše 150 účastníkov.
Rozhodcovský rozsudok možno preskúmať v súdnom konaní, no podľa Newyorského
dohovoru sú podmienky preskúmateľnosti veľmi reštriktívne. Rozhodcovský rozsudok možno
preskúmať len v prípade ak nastali chyby v samotnom procese arbitráže (i.e. bola porušená rovnosť
účastníkov, arbiter nebol ustanovený spôsobom dohodnutým oboma stranami, atď.). Samotné
nesprávne posúdenie veci, či už faktické alebo právne, nemá za následok možnosť preskúmať
rozhodnutie súdom.
U nás je podobná reštrikcia vyjadrená v § 50 Zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom
konaní v znení neskorších predpisov (ď)alej aj len ako „zákon o rozhodcovskom konaní“
v príslušnom gramatickom tvare), kedy môže súd odoprieť uznanie a výkon cudzieho
rozhodcovského rozsudku ak účastník konania, proti ktorému sa cudzí rozhodcovský rozsudok
uplatňuje, preukáže príslušnému súdu, že:
nemal spôsobilosť uzavrieť rozhodcovskú zmluvu, rozhodcovská zmluva nebola uzavretá v
súlade s právnym poriadkom, podľa ktorého sa na základe dohody zmluvných strán mala
2.2

3

CHOVANCOVÁ, K.:International commercial arbitration/Medzinárodná
Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2009. s. 29.

obchodná

arbitráž.
14

rozhodcovská zmluva uzavrieť, alebo takáto dohoda nebola uzavretá podľa právneho
poriadku štátu, kde bol rozhodcovský rozsudok vydaný
nebol riadne upovedomený o ustanovení rozhodcu, o rozhodcovskom konaní alebo mu
nebolo umožnené sa zúčastniť na rozhodcovskom konaní
cudzím rozhodcovským rozsudkom sa rozhodol spor, pre ktorý nebola uzavretá
rozhodcovská zmluva, alebo ktorý nie je v medziach rozhodcovskej doložky, alebo že
rozsudok presahuje dosah dohovoru o rozhodcovi alebo dosah rozhodcovskej doložky, ak
ale môžu byť časti cudzieho rozhodcovského konaniu oddelené časti od častí rozsudku
pojednávajúcich o veciach, ktoré nie sú mu podrobené, môže sa uznať a vykonať tá časť
rozsudku, ktorá obsahuje rozhodnutie o veciach podrobených rozhodcovskému konaniu,
rozhodcovský súd nebol ustanovený alebo rozhodcovské konanie neprebiehalo spôsobom
dohodnutým účastníkmi konania, ak sa táto dohoda neuzavrela a ak ustanovenie
rozhodcovského súdu alebo priebeh rozhodcovského konania bol v rozpore s právnym
poriadkom štátu, kde sa rozhodcovské konanie konalo, ak tieto skutočnosti mohli mať vplyv
na rozhodnutie vo veci samej, alebo
rozhodcovský rozsudok sa nestal právoplatným a záväzným pre účastníkov konania alebo
jeho výkon odložil súd štátu, v ktorom alebo podľa ktorého právneho poriadku bol
rozhodcovský rozsudok vydaný alebo týmto súdom zrušený.
Okrem spôsobilosti účastníkov, treba pozornosť venovať aj arbitrabilite sporu, teda či je
možné daný spor rozhodnúť v rozhodcovskom konaní. Niektoré spory sú vylúčené z
rozhodcovského konania ex lege. Podľa §1 zákona o rozhodcovskom konaní ide o spory:
o vzniku, zmene alebo zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam,
o osobnom stave,
súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí,
ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania,
medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplyvajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace
so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré možno rozhodovať v spotrebiteľskom rozhodcovskom
konaní (podľa Zákona č. 335/2014 Z.z.).
ZÁVER
Na záver by som uviedla, že medzinárodná obchodná arbitráž zohráva dôležitú úlohou pri
riešení sporov vznikajúcich prevažne z medzinárodného obchodu a jej význam neustále rastie. Ide o
efektívny prostriedok rozhodovania často odborne náročných sporov, v ktorých sa vyskytuje cudzí
prvok.
3
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SPORY V MEDZINÁRODNEJ NÁKLADNEJ PREPRAVE CESTNEJ
A ICH RIEŠENIE V ROZHODCOVSKOM KONANÍ
Kristína Szarková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
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Abstrakt: Autorka sa vo svojom príspevku venuje analýze článku 33 Dohovoru CMR , ktorý
upravuje možnosť zmluvných strán prepravnej zmluvy, uzatvorenej podľa Dohovoru CMR, riešiť
spory vzniknuté z daného záväzkového vzťahu v rozhodcovskom konaní pred rozhodcovským
súdom, ktorého príslušnosť zmluvné strany založia rozhodcovskou doložkou obsiahnutou v
prepravnej zmluve.
Kľúčové slová: rozhodcovské konanie, rozhodcovský súd, rozhodcovská doložka, prepravné
zmluvy, Dohovor CMR.
Abstract: The author´s contribution analyses the Article 33 of the CMR Convention, which governs
the option of the parties to the contract on carriage, that is concluded according to the CMR
Convention, to resolve disputes arising from this contractual relationship in arbitration in front of the
tribunal whose jurisdiction is established by the arbitration clause in the contract of carriage.
Key words: arbitration, tribunal, arbitration clause, contracts on carriage, CMR Convention.
ÚVOD
V súčasnosti existuje niekoľko spôsobov alternatívneho riešenia sporov, medzi ktoré
nepochybne patrí konanie pred rozhodcom, skupinou rozhodcov či rozhodcovským súdom.
Rozhodcovské konanie (inak nazývané tiež arbitráž) predstavuje rýchlu, efektívnu a nie príliš
nákladnú formu vyriešenia majetkovoprávnych konfliktov medzi fyzickými osobami i podnikateľmi,
ktorého výstup – rozhodcovský rozsudok, má rovnakú váhu ako platobný rozkaz či rozsudok
všeobecného súdu. Rozhodcovské konanie je odporúčanou alternatívou k súdnemu konaniu pri
riešení sporov vzniknutých z prepravných zmlúv uzatvorených podľa Dohovoru CMR.
1

RIEŠENIE SPOROV Z PREPRAVNEJ ZMLUVY V ROZHODCOVSKOM KONANÍ
V súvislosti s rozhodcovským konaním, článok 33 Dohovoru CMR uvádza: „Prepravná
zmluva môže obsahovať doložku zakladajúcu príslušnosť rozhodcovského súdu, ale iba pod
podmienkou, že doložka predpokladá, že rozhodcovský súd bude rozhodovať podľa tohto
Dohovoru.“ Článok 33 Dohovoru CMR umožňuje, aby sa zmluvné strany v prepravnej zmluve
dohodli na právomoci rozhodcovského súdu. Účastníci prepravnej zmluvy sa môžu dohodnúť, že ich
majetkové spory, v ktorých by inak bola daná právomoc všeobecného súdu na konanie
a rozhodnutie vo veci, má rozhodovať jeden alebo viac rozhodcov alebo stály rozhodcovský súd. Za
strany prepravnej zmluvy je tu nutné považovať odosielateľa a dopravcu. Dohoda strán prepravnej
zmluvy o uzatvorení rozhodcovskej zmluvy k prepravnej zmluve má dôsledok tiež na príjemcu
zásielky, i keď nie je stranou takejto zmluvy.
Článok 33 Dohovoru CMR presne neudáva žiadne informácie o forme dohody strán
prepravnej zmluvy o rozhodcovskom súde, ale táto dohoda by mala byť uzavretá písomne. Ako je
uvedené v ustanovení § 4 ods. 2 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení
2

4

Dohovor 11/1975 Zb. Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave
(CMR)
16

neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZRK“): „Rozhodcovská zmluva musí mať písomnú formu,
inak je neplatná.“Rozhodcovská zmluva, poprípade rozhodcovská doložka, musí byť dostatočne
určitá a musí viesť k uznaniu právomoci rozhodcovského súdu príslušným rozhodcovským súdom.
Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 ZRK môže mať rozhodcovská zmluva formu osobitnej zmluvy
(oddelená listina) alebo formu rozhodcovskej doložky k zmluve. Takže rozhodcovská zmluva
nemusí byť dohodnutá priamo v prepravnej zmluve, ale môže tvoriť jej prílohu na samostatnej
listine, poprípade môže byť dohodnutá aj dodatočne. I keď článok 33 Dohovoru CMR upravuje
postup strán pri dohode rozhodcovskej zmluvy, poprípade rozhodcovskej doložky, pred začatím
samotnej prepravy, teda pri uzatváraní prepravnej zmluvy, nie je vylúčená možnosť, že strany
dohodnú právomoc rozhodcovského súdu s odkazom na Dohovor CMR tiež po začatí prepravy,
poprípade až po vzniku sporu z prepravnej zmluvy. Rovnako nemožno vylúčiť, že strany prepravnej
zmluvy dohodnú právomoc rozhodcovského súdu až po vzniku samotného sporu a to dokonca bez
odkazu na Dohovor CMR a napriek tomu budevo veci rozhodnuté. Aj tento rozhodcovský rozsudok
by bolo nutné akceptovať ako platný, keďže ku konaniu dôjde jednoznačne z vôle sporných strán
a príslušný rozhodcovský súd iste posúdi ako predbežnú otázku aj svoju právomoc.
Dohovor CMR pripúšťa, že prepravná zmluva môže obsahovať doložku zakladajúcu
právomoc rozhodcovského súdu, avšak iba pod podmienkou, že doložka predpokladá, že
rozhodcovský súd bude rozhodovať podľa Dohovoru CMR. Článok 33 Dohovoru CMR vyžaduje, že
doložka má „stanoviť“, že rozhodcovský tribunál má aplikovať Dohovor CMR. Z tohto ustanovenia
možno vyvodiť, že rozhodcovská doložka, a teda i voľba rozhodcovského konania na riešenie sporu
z prepravnej zmluvy, by bola platná iba za predpokladu, že v jej písomnej dohode bude
i ustanovenie, že spor bude rozhodnutý v súlade s Dohovorom CMR. Samotný odkaz na rozhodné
právo príslušného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru CMR, tak nebude zrejme stačiť.Podľa
obvyklého významu tejto požiadavky, bolo rozhodnuté, že tam musí byť výslovné ustanovenie v
tomto zmysle, a nestačí že rovnaký účinok je dosiahnutý iným spôsobom, napríklad, výberom
rozhodcovského konania v zmluvnom štáte Dohovoru CMR alebo výberom práva zmluvného štátu
Dohovoru CMR. Nedostatok v tomto smere by teda mohol viesť k jej neplatnosti, a to priamo
5
s odkazom na kogentný obsah článku 33 Dohovoru CMR. Odborná literatúra často upozorňuje na
to, že uvedenie odkazu na nevyhnutnosť rozhodovať podľa Dohovoru CMR v rozhodcovskej zmluve
má svoj zásadný význam. Nie všetky zmluvné štáty Dohovoru CMR totiž pristúpia k jeho aplikácii
automaticky, nezávisle od vôle strán. Uvedenie tohto odkazu teda jednoznačne zakladá povinnosť
rozhodcovského súdu riadiť sa ustanoveniami Dohovoru CMR.
Rozhodcovské konanie sa uskutoční podľa poriadku príslušného rozhodcovského súdu.
Odkaz na nevyhnutnosť použiť Dohovor CMR na riešenie sporného prípadu ešte neznamená, že by
pred rozhodcovským súdom príslušným podľa rozhodcovskej zmluvy či rozhodcovskej doložky
nemohli byť riešené tiež ďalšie, s konkrétnou prepravou spojené otázky, vrátane otázky úhrady
prepravného. Dalo by sa predpokladať, že ako doplňujúcu právnu normu použije rozhodcovský súd
normy príslušného vnútroštátneho právneho poriadku (lexfori). Problémy by mohli nastať vtedy, ak
by rozhodcovský súd, napriek výslovnému odkazu uvedenom v rozhodcovskej zmluve, nepoužil
dohovor CMR na vyriešenie príslušného sporu. Toto bolo zámerom tvorcov Dohovoru CMR, pretože
ak rozhodcovský tribunál, ktorý by mal aplikovať Dohovor CMR, tak neurobí, podľa mnohých
právnych poriadkov toto nezakladá podklad pre anulovanie rozhodnutia. Ak, napriek tomu,
rozhodcovia prekročia výslovnú túžbu strán, prekročia svoje právomoci, a podľa mnohých právnych
poriadkov toto zakladá podklad pre anulovanie rozhodnutia. Ako je uvedené v ustanovení § 40 ods.
1 písm. a) tuzemský rozhodcovský rozsudok môže byť zrušený príslušným súdom len na základe
žaloby účastníka rozhodcovského konania podanej proti druhému účastníkovi rozhodcovského
konania, ak rozhodcovská zmluva nebola uzavretá, podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Výklad rozhodcovskej doložky je záležitosťou rozhodného práva zmluvy, v ktorej je doložka
obsiahnutá. V jednom prípade sa rozhodlo, že napriek tomu, že prepravná zmluva bola regulovaná
Dohovorom CMR ako lexfori, rozhodcovská doložka obsiahnutá v danej prepravnej zmluve bola
sformulovaná v súlade s rozhodným právom zmluvy (švédske právo). Aj tak, doložka takto
5

pozri rozsudok OLG Hamm z 29. 6. 1988 – 18 U 19/98 – transportrecht 1999, str. 201; OGH
Viedeň z 20. 3. 2007 – 10 Ob 20/07c – Transportrecht 2007, str. 326
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vyvodená musí byť v súlade s článkom 33 Dohovoru CMR a ak nie, bude neplatná podľa článku 41
Dohovoru CMR.
Dohoda strán prepravnej zmluvy o rozhodcovskom konaní nevylučuje podľa článku 31
Dohovoru CMR právomoc všeobecných súdov. Základným predpokladom pre vyvodenie súdnej
právomoci v zmysle článku 31 Dohovoru CMR je platne uzatvorená prepravná zmluva. V súlade
s ustanovením § 106 ods. 1 Zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“) len
čo súd k námietke odporcu uplatnenej najneskôr pri prvom jeho úkone vo veci samej zistí, že vec sa
má podľa zmluvy účastníkov prejednať v rozhodcovskom konaní, nemôže vec ďalejprejednávať a
konanie zastaví. To neplatí v prípade, ak účastníci vyhlásia, že na zmluve netrvajú. Ako však
vyplýva z ustanovení článku 31 dohovoru CMR je ustanovenie o možnosti voľby súdu dané článkom
31 Dohovoru CMR kogentné a oprávnenému zostáva v prípade sporu vyplývajúcemu z Dohovoru
CMR vždy otvorená možnosť žalovať na riadnom súde bez ohľadu na dohodnutú rozhodcovskú
doložku. K výkonu cudzieho rozhodcovského rozsudku možno pristúpiť na základe Dohovoru
o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských nálezov z roku 1958. Každý zmluvný štát sa zaväzoval
uznať a vykonať cudzí rozhodcovský rozsudok, a to podľa predpisov, ktoré platia na území, kde sa
rozsudok uplatňuje. Strana, ktorá žiada o uznanie a výkon rozhodcovského rozsudku, musí spolu
s návrhom predložiť originál rozhodcovského rozsudku a originál alebo notársky overenú kópiu
rozhodcovskej zmluvy.
ZÁVER
Autorka vo svojom príspevku oboznámila odbornú i laickú verejnosť s aktuálnou
problematikou rozhodcovského konania a s jeho prepojenosťou so spormi vzniknutými medzi
účastníkmi prepravnej zmluvy uzatvorenej v súlade s Dohovorom CMR. Zmluvné štáty Dohovoru
CMR považovali rozhodcovské konanie za tak dôležité ako spôsob riešenia sporov, že možnosť
strán prepravnej zmluvy zvoliť si rozhodcovské konanie za riešenie ich sporu, upravili výslovne
v Dohovore CMR ako jediný spôsob alternatívneho riešenia sporov v nákladnej preprave. Po
zvážení všetkých výhod rozhodcovského konania a potrebe rýchleho a lacného riešenia sporov zo
zmluvy o preprave nákladov možno povedať, že je to značné zjednodušenie na strane účastníkov.
3
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CASE LAW IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION.
SOME PARTICULARITIES
Jadwiga Glanc
The Jagiellonian University. The Faculty of Law.
Abstract: Case law in international commercial arbitration differs substantially from case law in the
State system of adjudication. The lack of a hierarchy of arbitral tribunals, the lack of an appellate
revision of awards and (in the majority of cases) the confidentiality of awards – to name but a few
factors – all taken together lead to the creation of a somewhat atypical body of case law. These
distinctive factors have a bearing on the analysis of the arbitration phenomenon. This paper aims to
show some particularities of arbitration case law and to identify the main differences that can lead to
the emergence of well-defined questions in the field of jurisprudence.
Key words: International commercial arbitration, case law in arbitration, the relationship between
international arbitration case law and jurisprudence.
1

INTRODUCTION
As the subject of the conference touches on the question of case law and its influence on the
6
system , it seems only proper to talk about international commercial arbitration and a very peculiar
phenomenon that is presented by arbitral case law, which — in its origins, its mode of influence and
its structure — differs substantially from the case law of State courts, though it has a similar place in
the system.
In this paper I will first discuss cases in arbitration per se. I will then move on to the distinctive
features of arbitral awards and will also touch on the influence that case law has on the arbitral
system.
2

CASE LAW IN ARBITRATION
Let us start with the basis of arbitral case law, i.e. with disputes. Each year, hundreds and
hundreds of international commercial disputes arise and many of them are resolved by means of
arbitration. This is interesting, because — as we know — while criminal and administrative cases
generally do not lend themselves or are not even permitted to be adjudicated in this way,
commercial law has created a separate system of adjudication that is hidden from the public eye. In
other words, cases are decided either by State courts or by arbitral tribunals.
It was only when I began to work for a law firm that I realized how many of these cases were
actually being resolved in arbitration. As these proceedings are for the most part confidential, we
simply do not have full access to this hidden legal world. It must be said, however, that a certain
number of awards are published and disclosed — and it is these which form the basis of arbitral
case law. This is quite interesting, because arbitral case law has an important function in the arbitral
system, which to some extent is comparable with that of case law in domestic systems, though it
has certain distinctive features of its own.
2.1

Distinctive features of arbitral case law
One of these distinctive features, as I have already mentioned, is that not all awards are
disclosed, which means that arbitrators and lawyers have only limited access to previous arbitral
decisions. What this means in practice is that — for example — in fifteen fully confidential cases a
particular legal problem may have been resolved in, let us say, a “X” manner — this being the actual
trend. However, in two published cases the same problem may have been resolved in an “Y”

6
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manner and — as only these awards are made available to the public — it is the “Y” manner that will
appear to be the trend.
But there is more: the potential influence of a given award on future proceedings also
depends on the language in which it has been issued. This may seem to be merely a technical
matter, but it is really quite important, as even a very well written award in Polish or Urdu will only
have a limited influence on the system. The awards that really count are in English or French —
sometimes in German or Spanish. It therefore follows that only a small percentage of awards have a
potential bearing on the system.

PUBLISHED
/DISCLOSED
AWARDS

relevant awards

ARBITRAL AWARDS

Graph 1: Arbitral awards in general and the awards
which have a potential significant bearing on the system
The next peculiarity is that in nearly every State system it is State judges who issue decisions
in court cases. They have the requisite educational background: in many countries there are special
schools for judges etc. Arbitrators for their part can be lawyers or even individuals who have no legal
expertise at all. What is also different is the way in which the decision of a State court is perceived,
as it is anchored in the hierarchical system of the judiciary. A decision made by the highest court in
the land will have more significance than one made by a regional court. In arbitration, all tribunals
are theoretically equal.
All this has an interesting consequence, for — if we cannot say which decision is more
important — we must have a different way of measuring the impact of any given case. And so
scholars say that what counts is the persuasiveness of a given decision: as Alexis Mourre and
Alexandre Vagenheim have observed, “(...) decisions are referred to by other arbitrators, and they
may in certain cases persuade future tribunal to adhere to previous solutions. Arbitral precedent is
no more and no less than this capacity of past arbitration awards to convince future tribunals to
7
adhere to the solution they embody”.
Another consideration is the standing of the individuals who act as arbitrators. As have been
pointed out by the same authors “[t]he high reputation of certain arbitrators may enhance the value
8
of an award in the eyes of their peers”. If a well-known professor is a member of the tribunal and
this fact is made known to the public, then it is more likely that this decision will be invoked in the
future. What really counts, therefore, is the quality of the argumentation, (i.e. persuasiveness) and
the authority of the people involved.
Another very interesting phenomenon is the co-existence of arbitral case law (resulting from
decisions made by tribunals) and decisions made by State courts on the unenforceability of awards.
Although the decisions of State courts are not binding on future tribunals, they always come under
7
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intense scrutiny. They have a direct influence on arbitral reasoning and decision making because —
at the end of the day — they are the only real threat to the award. Every tribunal desires to make an
award that cannot be overturned. Whereas awards made by a college of arbitrators are read for
their persuasiveness and good reasoning, court decisions are read for any imminent danger that
they may pose.
2.2

The influence of case law on the arbitral system
As regards the influence of case law on the system, there are certain important issues that
need to be brought to light:
Firstly — and this must be stressed — there is no binding precedent or doctrine of stare
9
decisis in international commercial arbitration. Tribunals are in no way obliged to follow any other
decisions. Although it has been argued that precedent in arbitration has started to exist — for
10
example in the investment treaty arbitration cases — this would seem to be the case mainly and
merely because of the very limited field of such cases. In international commercial arbitration such a
precedent would hardly be possible because of the sheer number of cases, their diverse nature and
the dearth of publicity about the awards. Moreover, as Prof. Kaufmann-Kohler has observed, only a
11
very small number of awards cite or invoke previous decisions , as arbitrators are loathe to show
their reliance on previous decisions.
This being so, however, it must be added that — in the everyday practice of arbitration —
lawyers working in litigation departments place great emphasis on citing previous cases while
drafting their memoranda. There can be no doubt that case law exerts a direct influence on the
12
reasoning of arbitrators. This may not be apparent in the award itself, but the fact that law firms
invoke case law while drafting memoranda proves that it is of value to the process of arbitration.
And, after all, it is only natural that in deciding a case arbitrators will want to have a look at previous
rulings of a similar nature, as it is then easier to make an informed decision.
Another point is that case law — like rulings by State courts on the unenforceability of awards
— has an influence on courts of arbitration and arbitral practice. Institutions react to awards by
changing their rules. To give but one example: some years ago we saw an increase in the number
of challenges of arbitrators and a corresponding increase in the number of court cases concerning
independence and impartiality. Seeing this growing threat to future arbitrations (and to their income),
13
institutions adjusted the rules, their codes of conduct for arbitrators and the rules of disclosure.
This has had a direct influence on most of the cases submitted to and handled by these institutions.
Also, what is worth noting, the revised UNCITRAL rules of 2010 also covered the issue of disclosure
14
in a new manner.
A similar thing happened when some years ago, the confidentiality of arbitration was called
into question. Previously, arbitration had been understood to be confidential as a matter of course.
In 1995, however, High Court of Australia in the Esso/BHP v Plowman case, stated that
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15

confidentiality was not an intrinsic characteristic of arbitration. Taking this change into account,
some institutions changed their rules in order to create contractual basis for ensuring confidentiality
of proceedings.
All this shows that the system is very dynamic.
3

CONCLUSION
To conclude, arbitral case law is very different from case law in domestic systems. It is not
binding for future cases and it is not backed up by the authority of the State. Paradoxically, however,
it plays a very similar role and in some circumstances can influence the arbitral system more
effectively than State case law can affect a domestic system.
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DVA REŽIMY ROZHODCOVSKÉHO KONANIA V SLOVENSKOM
PRÁVNOM PORIADKU
Michal Ďuriš
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá novou právnou úpravou rozhodcovského konania v Slovenskej
republike, pričom sa zameriava na zavedenie dvoch režimov rozhodcovského konania – klasického
rozhodcovského konania a spotrebiteľského rozhodcovského konania. Snahou autora je
v príspevku zhodnotiť pozitíva a aj prípadné negatíva právnej úpravy jednak z hľadiska spotrebiteľa
a jeho práv ako aj z hľadiska účastníkov klasického rozhodcovského konania.
Kľúčové slová: Rozhodcovské konanie, spotrebiteľské rozhodcovské konania, zákon
o rozhodcovskom konaní, zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, ochrana spotrebiteľa
v rozhodcovskom konaní
Abstract: The contribution deals with new legal rules of arbitration in the Slovak Republic, focusing
on the introduction of two modes of arbitration - classical arbitration and consumer arbitration. The
aim of the author's contribution is to evaluate the pros and possible cons of the legislation both from
the point of view of the consumer and his rights as well as from the point of view of the parties to
dispute of the classical arbitration.
Key words: Arbitration, consumer arbitration, the Arbitration Act, the Act on Consumer Arbitration,
protection of consumers in Arbitration
NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA ROZHODCOVSKÉHO KONANIA
Dňa 1. januára 2015 nadobudla v Slovenskej republike účinnosť nová práva
úprava rozhodcovského konania a to konkrétne nový zákon č. 335/2014 Z. z.
o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako
aj pomerne rozsiahla novela zákona č. 244/2 002 Z. z. o rozhodcovskom konaní – zákon
č. 336/2014 Z. z. Právna úprava rozhodcovského konania, ako jedného z alternatívnych
spôsobov riešenia sporov prešla tak pomerne rozsiahlou zmenou, pričom práve jedným
z dôvodov zmeny právnej úpravy rozhodcovského k onania (rovnako ako tomu bolo aj
v minulosti), ktorý vyplynul nielen z aplikačnej praxe, ale aj z príslušných právnych
predpisov Európskej únie, bola potreba posilnenia ochrany spotrebiteľa ako účastníka
rozhodcovského konania.
Základným motívom a jednou z najzásadnejších zmien je zavedenie dvoch režimov
rozhodcovského konania, a to spotrebiteľského rozhodcovského konania a „klasického“
rozhodcovského konania.
Napriek tomu, že Slovenská republika už v minulosti 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 javili tieto zmeny ako nedostatočné (nedostatočne chrániace spotrebiteľa
ako účastníka rozhodcovského konania) a preto bolo potrebné podľa názoru
zákonodarcu pristúpiť k ďalšej, zásadnejšej zmene. Na tomto mieste je však 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 vzťahov, ak je miesto konania v Slovenskej
24
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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 tým aj pomerne veľký 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 (na ich
zriaďovaní sa podieľali buď priamou majetkovou účasťou zriaďovateľa, prípadne
nepriamo prostredníctvom personálneho prepojenia), ktoré vystupovali ako účastník
právneho vzťahu so spotrebiteľom (okrem bánk to boli napr. spoločnosti poskytujúce
splátkové predaje, nebankové spoločnosti poskytujúce pôžičky 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.
Keďže nebola podľa názoru zákonodarcu, zmena zavedená zákonom č. 71/2009 Z.
z. z pohľadu potreby zabezpečenia dostatočnej ochrany spotrebiteľa ako účastníka
rozhodcovského konania postačujúca, pristúp il zákonodarca k prijatiu nového zákona
o spotrebiteľskom
rozhodcovskom
konaní
a k podstatnej
novele
zákona
o rozhodcovskom konaní.
DVA REŽIMY ROZHODCOVSKÉHO KONANIA AKO ZÁKLADNÁ ZMENA
ROZHODCOVSKÉHO KONANIA V SR
Ako to bolo vyššie naznačené, základom novej právnej úpravy je 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 rež imov, druhov rozhodcovského
konania (klasického a spotrebiteľského), je teda základom zmeny právnej úpravy
rozhodcovského konania v Slovenskej republike.
V súvislosti s oddelením spotrebiteľského rozhodcovského konania od klasického
rozhodcovského konania sa vynára otázka, či je takýto postup správny a vhodný, alebo
nie. Podľa názoru autora tohto príspevku je takýto postup správny a je potrebné ho
hodnotiť pozitívne. Využívanie rozhodcovského konania v spotrebiteľských veciach je
novým momentom, s ktorým sa podľa názoru autora príspevku pri tvorbe pôvodných
predpisov o rozhodcovskom konaní logicky nepočítalo (tieto predpisy neboli primárne
určené na rozhodovanie spotrebiteľských sporov). Rozhodcovské konania ako také
slúžilo primárne na riešenie sporov súvis iacich 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,
v dôsledku
rozšírenia
využívania
rozhodcovského
konania aj
v spotrebiteľských sporoch (čo dovtedajšia právna úprava umožňovala), si ochrana
2
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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.“
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spotrebiteľa vyžadovala 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 účast níka
rozhodcovského konania.
Spájanie klasického rozhodcovského konania so spotrebiteľským rozhodcovským
konaním do jedného zákona (do jedného právneho režimu), môže spôsobiť jednak
neprehľadnosť právnej úpravy a jednak vznik takej situácie, že právna úpra va 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; rovnako je
potrebné odlišne upraviť doručovanie písomností v rámci rozhodcovského konania,
pričom pri spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní by právna úprava mala byť výrazne
prísnejšia a upravená skôr kogentnými normami a naopak, klasickému rozhodcovskému
konaniu lepšie vyhovuje benevolentnejšia práva úprava). Z uvedeného dôvodu ako aj
s ohľadom na už spomínané odlišné požiadavky na klasické rozhodcovské konanie a na
spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa javí oddelenie ako dobré riešenie.
Samozrejme, riešením, a pomerne jednoduchým by bolo aj absolútne obmedzenie
rozhodcovského konania pre spotrebiteľské spory, t. j. spotrebiteľské spory by nebolo
možné vôbec riešiť v rozhodcovskom konaní. V tejto súvislosti treba spomenúť, že sa
nejedná o ojedinelý názor autora, ale že sa podobné pokusy už uskutočnili aj
v Slovenskej republike. Takéto riešenie navrhovali v rámci poslaneckej novely aj niektorí
18
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 do dávateľa 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 ostáva uvedené riešenie len v rovine teoretických
úvah.
Systematická zmena právnej úpravy rozhodcovského konania v Slovenskej
republike si tak vyžiadala dva základné kroky. V prvom prípade bolo potrebné prijať
osobitný právny predpis upravujúci výlučne spotrebiteľské rozhodcovské konania so
všetkými jeho špecifikami a ohľadom na ochranu spotrebiteľa ako slabšieho subjektu
daného právneho vzťahu. Na uvedené musela logicky nasledovať novela zákona
o rozhodcovskom konaní, v rámci ktorej sa upravili niektoré otázky rozhodcovského
konania tak, aby zodpovedalo medzinárodným princípom a štandardom a požiadavkám
19
právnej úpravy riešenia občiansko-právnych a obchodno-právnych sporov . Podstatou
novely zákona o rozhodcovskom konaní bolo aj odstránenie, resp. zmena jeho niektorých
ustanovení, ktoré boli v minulosti prijaté práve v súvislosti s ochranou spotrebiteľa, napr.
zmena spôsobu doručovania a pod.
Existencia dvoch samostatných právnych predpisov upravujúcic h rozhodcovské
konania a s tým súvisiaca existencia dvoch odlišných režimov rozhodcovského konania
by mala priniesť jednak prehľadnosť právnej úpravy a rovnako by mala stanoviť
jednoznačné pravidlá pre klasické rozhodcovské konania a pre spotrebiteľské
rozhodcovské konanie.
18

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
19
Súčasťou prijatých zmien je aj odstránenie niektorých zmien prijatých v minulosti v súvislosti so
zabezpečením ochrany záujmov spotrebiteľa ako účastníka rozhodcovského konania.
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ZÁKON O SPOTREBITEĽSKOM ROZHODCOVSKOM KONANÍ
Výraznou zmenou v slovenskej právnej úprave rozhodcovského konania bolo
prijatie zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktorý v z mysle § 1 upravuje nasledovné oblasti:
spotrebiteľské rozhodcovské konanie,
postavenie a činnosť rozhodcu oprávneného rozhodovať spotrebiteľské spory
a stáleho rozhodcovského súdu oprávneného rozhodovať spotrebiteľské spory,
podmienky pre udelenie a zrušenie povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory
rozhodcovi a stálemu rozhodcovskému súdu,
disciplinárnu zodpovednosť rozhodcu,
kontrolu Ministerstva spravodlivosti SR, a
20
sankcie za porušenie povinnosti podľa tohto zákona.
Právna úprava plne rešpektuje príslušné právne predpisy Európskej únie, pričom
by mala zabezpečovať dôslednú ochranu spotrebiteľa v zmysle týchto právnych
predpisov.
Zákon upravuje 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. Osobitn ým spôsobom je
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 spory, ktoré medzi nimi vznikli
alebo vzniknú zo spotrebiteľskej zmluvy alebo s touto spotrebiteľskou zmluvou súvisia,
rozhodne v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní určený stály rozhodcovský súd
zapísaný v zozname podľa § 18 a určený v tejto spotrebiteľskej rozhodcovskej zm luve
(pričom spotrebiteľská rozhodcovská zmluva zaväzuje aj právnych nástupcov zmluvných
strán). 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 nie je možné podmieňovať uzatvorením spotrebiteľskej
rozhodcovskej zmluvy. Spotrebiteľ je 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 môže domáhať svojho práva podaním žaloby na súde a dodávateľ sa nebude
môcť účinne dovolávať nedostatku právomoci súdu (samozrejme pokiaľ nezačalo vo veci
už skôr rozhodcovské konanie – na tento účel sa spotrebiteľské rozhodcovské konanie
považuje za začaté okamihom doručenia návrhu na začatie spotrebiteľského
rozhodcovského konania spotrebiteľovi; v takomto prípade sa bude rozhodovať
21
v rozhodcovskom konaní).
Zákon ustanovuje aj osobitné podmienky pre stále rozhodcovské súdy a pre
rozhodcov rozhodujúcich spory v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Spotrebiteľské
spory bude oprávnený rozhodovať len rozhodc a, 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
3
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§ 1 ods. 1 zákona č. 335/2014 Z. z.
§ 3 zákona č. 335/2014 Z. z.
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novým spôsobom upravená aj požiadavka odbornej spôsobilosti rozhodcu. Pre zápis do
zoznamu rozhodcov bude musieť fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa v odbore právo, 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 je 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 záujm ové 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 ustanovuje podmienky vydania povolenia,
pričom podrobne upravuje aj informačnú povinnosť stáleho rozhodcovského súdu (riad ne
vedenie a aktualizácia webového sídla, vypracovávanie a predkladanie správ o činnosti
22
a pod.). Osobitným spôsobom a pomerne podrobne je 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 neplatn á z iných dôvodov,
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,
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 proti spotrebiteľo vi a rovnako nie je možné rozhodnúť
v skrátenom 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
upravuje
nadobudnutie
právoplatnosti
a vykonateľnosti
rozhodcovského rozsudku (najskôr márnym uplynutím lehoty na podanie žaloby
o zrušenie spotrebiteľského rozhodcovského rozsudku) ako aj možnosti podania
žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku (pokiaľ ide o dôvody, pre ktoré
možno podať žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku, tieto sú upravené
pomerne široko v § 45 ods. 1 zákona).
Osobitná úprava nadobudnutia právoplatno sti s vykonateľnosti je z pohľadu
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 zákon v prílohe obsahuje vzor žaloby o zrušenie
rozhodcovského rozsudku) nadobudne právoplatnosť až po uplynutí trojmesačnej lehoty
na podanie žaloby o jeho zrušenie. Uvedeným ustanovením sa ochrana spotrebiteľa
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§ 4 až 15 zákona č. 335/2014 Z. z.
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nekončí, a spotrebiteľ bude oprávnený podať žalobu aj po uplynutí tr ojmesačnej lehoty,
a to v prípade podania návrhu na začatie exekúcie, bude môcť takúto žalobu ešte podať
v lehote na podanie námietok proti exekúcii. Uvedené ustanovenie má ponechať možnosť
aj spotrebiteľovi, ktorý z akéhokoľvek dôvodu nepodal návrh na zru šenie rozhodcovského
23
rozsudku v trojmesačnej lehote od jeho 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 princípov nového zákona o spotrebiteľskom
rozhodcovskom (pričom boli popísané a spomínané len tie vybrané základné princípy
novej právnej úpravy), podľa tohto zákon a môžu byť rozhodované spotrebiteľské spory
(aj samotný spotrebiteľ môže využiť rozhodcovské konanie na riešenie sporu zo
spotrebiteľskej zmluvy), pričom je dostatočne zabezpečená ochrana záujmov a práv
spotrebiteľa ako účastníka spotrebiteľského rozhodcov ského konania.
NOVELA ZÁKONA O ROZHODCOVSKOM KONANÍ
Prijatie nového zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní si nevyhnutne
vyžiadalo aj zmeny 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 stratili opodstatnenie a význam).
V prvom rade je novým spôsobom pozitívne vymedzená možnosť ro zhodovať spory
v rozhodcovskom konaní tak, že je možné rozhodovať všetky spory týkajúce sa právnych
vzťahov, ohľadom ktorých možno uzatvoriť dohodu o urovnaní vrátane sporov o určenie,
či tu právo alebo právny vzťah je, alebo nie je. Pôsobnosť zákona je n ovým spôsobom
vymedzená pôsobnosť aj tak, že v rozhodcovskom konaní podľa tohto zákona nie je
možné rozhodovať spory medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúce zo
spotrebiteľskej zmluvy, alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou (spotrebiteľské
24
spory) . Odlišne od spotrebiteľského rozhodcovského konania je upravené aj
uzatváranie rozhodcovskej zmluvy, pričom sa nevyžaduje, aby boli strany poučené
o možnosti odmietnuť jej uzatvorenie a rovnako sa podrobnejšie ustanovuje, v ktorých
25
prípadoch je splnená podmienka písomnej formy rozhodcovskej zmluvy.
Postavenie rozhodcu ako aj podmienky výkonu funkcie rozhodcu sa oproti
súčasnému zneniu výrazne nezmenili. Naopak, novela výrazne sťažila zakladanie a
„prevádzkovanie“ stálych rozhodcovských súdov, pričom zria ďovateľom stáleho
rozhodcovského súdu bude môcť byť len záujmové združenie právnických osôb,
občianske združenie, alebo komora zriadená zákonom alebo na základe zákona (podľa
predchádzajúceho znenia zákona o rozhodcovskom konaní môže na svoje náklady zriad iť
a udržiavať stály rozhodcovský súd akákoľvek právnická osoba). Podrobnejšie sa upravili
aj informačné povinnosti stálych rozhodcovských súdov (vrátane povinnosti každoročne
vypracovať a zverejniť správu o činnosti stáleho rozhodcovského súdu za predchád zajúci
rok).
V rámci samotného rozhodcovského konania je 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 sa zaviedla 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
4
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§ 45 zákona č. 335/2014 Z. z.
§ 1 zákona č. 244/2002 Z. z.
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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.
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o rozhodcovskom konaní sa upustilo od povinnosti doručovať žalobu a rozhodcovský
rozsudok do vlastných rúk, a účastníci sa tak opätovne môžu dohodnúť aj na inom
spôsobe doručenia.
Rozhodné právo, podľa ktorého by mali rozhodcovia rozhodovať v rozhodcovskom
konaní je upravené v ustanovení § 31, podľa ktorého rozhoduje rozhodcovský súd
v spore vzniknutom z obchodnoprávneho vzťahu s medzinárodným prvkom alebo
z občianskoprávneho vzťahu s medzinárodným prvkom podľa pravidiel práva, na ktorých
sa účastníci rozhodcovského konania dohodli. Ak sa nedohodli inak, každá dohoda
o rozhodujúcom práve sa považuje za dohodu o hmotnom práve štátu, nie o jeho
kolíznych normách. Ak sa pri vzťahoch s cudzím prvkom nedohodnú účastníci
rozhodcovského konania na rozhodnom práve, rozhodcovský súd rozhodne spor podľa
26
právneho poriadku určeného kolíznymi normami, ktoré považuje za vhodné. Na rozdiel
od predchádzajúceho znenia zákona o rozhodcovskom konaní, podľa ktorého sa
vnútroštátne spory rozhodovali vždy podľa slovenského práva, novelizované znenie
pomerne novým spôsobom upravuje určovanie rozhodného práva. V spore vzniknutom
z tuzemských právnych vzťahov rozhoduje rozhodcovský súd podľa pravidiel práva, na
ktorých sa účastníci rozhodcovského konania dohodli v rozsahu, v akom voľbu práva
alebo odkaz na tieto pravidlá pripúšťajú kolízne normy platné na území Slovenskej
republiky. Ak sa nedohodli inak, každá dohoda o rozhodnom práve sa považuje za
dohodu o hmotnom práve štátu. Ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodnú na
rozhodujúcom práve, rozhodcovský súd rozhoduje spor podľa právneho poriadku
27
určeného kolíznymi normami platnými na území Slovenskej republiky.
Slovenský
zákonodarca tak v zákona o rozhodcovskom konaní upustil od existencie objektívneho
cudzieho prvku ako podmienky pre voľbu cudzieho rozhodného práva a prispôsobil text
zákona príslušným právnym predpisom Európskej únie.
Jednou z najpodstatnejších zmien ostatnej novely je aj zmena ustanovení
upravujúcich možnosť podania žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Tuzemský
rozhodcovský rozsudok môže 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 dohod y
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 doh oda
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 kona nie 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
28
rozhodcovského rozsudku aj bez návrhu účastníka podľa zákona.
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§ 31 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z.
§ 31 ods. 2 zákona č. 244/2002 Z. z.
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§ 40 zákona č. 244/2002 Z. z.
27

30

Záverom tejto časti možno konštatovať, že sa zákon o rozhodcovskom konaní
v niektorých otázkach vrátil 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).
ZÁVER
Napriek skutočnosti, že s ohľadom na pomerne krátku dobu uplatňovania právnej
úpravy zakotvujúcej dva režimy rozhodcovského konania, nie je možné predpokladať,
ako sa k uvedenej problematike postaví právna prax, je existencia dvoch druhov
rozhodcovského konania (klasického rozhodcovského konania a spotrebiteľského
rozhodcovského konania) v Slovenskej republike realitou. Podľa názoru autora príspevku
uvedené rozdelenie rozhodcovského konania je vhodným riešením situácie, ktoré umožní
na jednej strane hladký priebeh klasického rozhodcovského konania (ktoré nie je
limitované potrebou ochrany „slabšieho“ účastníka a ponecháva sa široký priestor
autonómii vôli zmluvných strán) a na strane druhej umožní a zabezpečí dôslednú
ochranu práv spotrebiteľa v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.
5
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PERSPEKTIVY SPECIALIZOVANÉ INSTITUCIONÁLNÍ
ARBITRÁŽE VE SROVNÁVACÍM POHLEDU
- AKTUÁLNÍ OTÁZKY SPORTOVNÍ, URYCHLENÉ, INVESTIČNÍ A NÁMOŘNÍ
ARBITRÁŽE
Petr Dobiáš
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Abstrakt: Mezinárodní rozhodčí řízení se ocitá tváří v tvář mnoha výzvám – např. transparentnosti
investiční arbitráže, zrychlenému rozhodčímu řízení a on-line rozhodčímu řízení. Soupeření o
zákazníka mezi stálými rozhodčími soudy vede k rozšiřování jejich služeb. Institucionální rozhodčí
soudy se snaží vyhovět požadavkům sporných stran nabídkou zvláštních forem rozhodčího řízení.
Předmětem příspěvku je představení současného vývoje sportovní arbitráže, investiční arbitráže,
námořní arbitráže a urychlené arbitráže.
Klíčová slova: rozhodčí řízení, rozhodce, rozhodčí soud
Abstract: The international arbitration is facing many new challenges – e.g. transparency of
investment arbitration, accelerated proceedings, or on-line arbitration. The struggle for customer
between institutional arbitration courts leads to expansion of their services. The institutional
arbitration courts try to meet requirements of the disputing parties by means of providing specific
forms of arbitration. The subject matter of the paper is introducing recent development of sport
arbitration, investment arbitration, marine arbitration and accelerated arbitration.
Key words: Arbitration; Arbitrator; Arbitration Court
ÚVOD
Mezinárodní rozhodčí řízení čelí v současné době mnoha výzvám. S ohledem na narůstající
konkurenční tlaky mezi stálými rozhodčími soudy dochází ke kladení zvýšených požadavků na
rozhodce, k modernizaci rozhodčích řádů, k zavedení nových forem vedení řízení (on-line) a
také ke specializaci rozhodčích soudů. Specializací se snaží rozhodčí soudy proniknout do
oblastí, na něž se jiné rozhodčí soudy nezaměřují, nebo se jí zabývá menší počet stálých
29
rozhodčích institucí. Dochází tak k rozvoji burzovní arbitráže, komoditní arbitráže, námořní
30
arbitráže, sportovní arbitráže, finanční arbitráže, doménové arbitráže, řešení sporů ohledně
nehmotných statků atd. Uvedené okruhy sporů mohou být předmětem zvláštní úpravy
v samostatných rozhodčích řádech stálých rozhodčích institucí se všeobecnou působností,
nebo mohou být rozhodovány před rozhodčími soudy se zvláštní působností. Jak bude
demonstrováno v následující kapitole, může se stát, že dominantní postavení jednoho rozhodčího
soudu, který má prakticky výlučnou působnost pro rozhodování určitého okruhu sporů, může být
shledáno státními soudy v rozporu s právní úpravou ochrany hospodářské soutěže. Recentní
trend v rozhodčím řízení představuje jeho transparentnost, která kontrastuje s jeho tradiční
neveřejností a důvěrností. Proto se tento trend omezuje zatím na řešení sporů v investiční arbitráži,
kde se argumentuje zájmem veřejnosti na informovanosti o průběhu sporu. K rozvoji (nejen)
specializovaného rozhodčího řízení dochází v současnosti v Číně, což dokládá vznik nových
stálých rozhodčích soudů (např. Šanghajská mezinárodní hospodářská a obchodní komise se
31
sídlem v Šanghaji a Mezinárodní rozhodčí soud v Šen-čenu ) a vydání nových rozhodčích řádů,
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Zde ve smyslu řešení sporů v rámci burz cenných papírů v rozhodčím řízení.
Rozhodčí řád Čínské mezinárodní hospodářské a obchodní arbitrážní komise pro finanční spory
z roku 2014.
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K oddělení a osamostatnění těchto dvou rozhodčích soudů od Čínské mezinárodní hospodářské
a obchodní arbitrážní komise došlo v roce 2012. Vzhledem k tomu, že mezi těmito rozhodčími soudy
dochází ke sporům o pravomoc, které projednávají státní soudy, byl vydán Nejvyšším soudem ČLR
32
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nově založenými i již existujícími rozhodčími soudy, které budou předmětem následujícího
32
rozboru.
SPORTOVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ ARBITRÁŽ VE SVĚTLE SOUDNÍHO ROZHODNUTÍ
VE VĚCI PECHSTEIN
Velké pozdvižení vyvolalo mezi odbornou veřejností v nedávné době vydané rozhodnutí
Vrchního zemského soudu v Mnichově ve věci žaloby Claudie Pechstein proti Německému svazu
33
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pro rychlobruslení a Mezinárodnímu svazu pro rychlobruslení. Z pohledu německé právní teorie
se jedná o vyústění dlouhodobé diskuze vedené ohledně smluvní volnosti sportovců při
uzavírání rozhodčích doložek výhradně ve prospěch Sportovního rozhodčího soudu se sídlem
v Lausanne (dále jen „CAS“). Podstatou původního sporu bylo rozhodnutí disciplinární komise
vydané v roce 2009 po Mistrovství světa v Hamaru, která uložila Claudii Pechstein dvouletý zákaz
činnosti z důvodu použití nedovoleného dopingu (retykulocyty), jehož přítomnost byla zjištěna ve
vzorku její krve. Claudia Pechstein se odvolala proti rozhodnutí disciplinární komise k CAS, který
uvedené rozhodnutí potvrdil a odvolání odmítl. Claudia Pechstein napadla rozhodčí nález CAS u
35
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švýcarského Spolkového soudního dvora, který její právní stížnost a dovolání odmítl, přestože
dovolatelka doložila znalecký posudek, kterým mělo být prokázáno, že má dědičně zvýšenou
37
hladinu retykulocytů v krvi. Žalobkyně Claudie Pechstein se domáhala proto nejdříve u německého
38
Zemského soudu v Mnichově a následně na základě odvolání u Vrchního zemského soudu
v Mnichově určení protiprávnosti uloženého zákazu sportovní činnosti, náhrady škody a
nemateriální újmy, která jí byla způsobena rozhodnutím disciplinární komise. Vrchní zemský soud
v Mnichově dospěl na základě aplikace Luganské úmluvy o příslušnosti, uznání a výkonu soudních
rozhodnutí v občanských a obchodních věcech z roku 2007 k závěru, že má pravomoc ve věci
rozhodnout. Ve svém rozsudku po provedení analýzy žaloby judikoval, že sice nejsou splněny
podmínky pro vyhovění té části žaloby, která směřovala k určení protiprávnosti zákazu činnosti, ale
zároveň rozhodl, že rozhodčí smlouvy uzavírané ve prospěch CAS porušují ústavně
zaručenou autonomii vůle stran a odporují zákazu omezování hospodářské soutěže. Porušení
volné hospodářské soutěže soud spatřuje ve způsobu obsazování Mezinárodní rady pro sportovní
arbitráž (dále jen „ICAS“) a ve vlivu, který má ICAS na projednávání sporů mezi sportovními
asociacemi a jejich členy před CAS. Z tohoto důvodu není v Německu rozhodčí nález vydaný CAS
uznatelný, protože odporuje veřejnému pořádku. Zároveň byla žalobkyně odkázána s uplatněním
nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy na samostatné soudní řízení (v této části je
připuštěno dovolání). Takové rozhodnutí má pro CAS minimálně na území Spolkové republiky
2

Pokyn týkající se určitých otázek ohledně správného postupu při soudním přezkumu v rozhodčích
věcech (Fa [2013] č. 194).
32
Specializovanou rozhodčí arbitráží pro účely tohoto příspěvku rozumíme jak rozhodování sporů
před rozhodčími soudy specializovanými na určitý okruh sporů, tak i řízení před stálými rozhodčími
soudy se všeobecnou působností, které vydaly zvláštní rozhodčí řád pro řešení sporů z určitého
zvláště vymezeného okruhu právních poměrů.
33
Rozsudek Vrchního zemského soudu v Mnichově ze dne 15. 1. 2015, sp. zn. U 1110/14 Kart.,
který byl napaden dovoláním Mezinárodního svazu pro rychlobruslení ISU, podaným u Spolkového
soudního dvora (SRN, Karlsruhe), o kterém zatím nebylo rozhodnuto.
34
HERMANN, W. P.: Freiwilligkeit von Schiedsverainbarungen in der Sportgerichtsbarkeit. In:
SchiedsVZ 2014, č. 2, roč. 12, s. 66-79.
35
Švýcarský Spolkový soudní dvůr postupně vydal ve věci Claudie Pechstein několik odmítavých
rozhodnutí, z nichž poslední jsou ze dne 10. 2. 2010, sp. zn. 4A_612/2009, a ze dne 28. 9. 2010,
sp. zn. 4A_144/2010.
36
Claudia Pechstein podala postupně ke švýcarskému Spolkovému soudnímu dvoru několik
mimořádných opravných prostředků (např. podala odděleně mimořádné opravné prostředky proti
rozhodnutím o diskvalifikaci ze závodů na různě dlouhé bruslařské trati).
37
Claudia Pechstein podala k Evropskému soudu pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku
prostřednictvím svého právního zástupce proti Švýcarsku stížnost datovanou dne 11. 11. 2010 a
vedenou pod č. 67474/10.
38
Rozsudek Zemského soudu v Mnichově ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 37 O 28331/12.
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Německo závažné důsledky, protože rozhodčí nálezy nebudou přinejmenším v Bavorsku ani
uznatelné ani vykonatelné. Otázkou je, zda po vzoru Německa budou následovat rozhodnutí soudů
v dalších státech. Ve Švýcarsku však Spolkový soudní dvůr doposud konstantně judikuje, že
39
považuje CAS za nestrannou a nezávislou rozhodčí instituci, a proto vzbudilo rozhodnutí Vrchního
40
zemského soudu v Mnichově takovou pozornost. Faktem je, že procesní úprava rozhodčího řízení
CAS obsahuje sice sofistikovaná pravidla pro zápis rozhodce na listinu rozhodců, pro garantování
nezávislosti rozhodců a pro vyloučení rozhodce, ale sportovci, kteří navrhují zrušení rozhodčích
nálezů CAS, většinou argumentují finančním propojením Mezinárodního olympijského výboru
s ICAS, faktickým vlivem sportovních asociací na obsazování ICAS dle čl. S4 jeho Statutu, a
konečně i vlivem ICAS na proces jmenování rozhodců/rozhodčích senátů a průběh řízení.
V minulosti již došlo ke zrušení rozhodnutí CAS švýcarským Spolkovým soudním dvorem
41
z jiných důvodů. V rozsudku ze dne 22. 3. 2007, sp. zn. 4.9.172/2006 bylo dovolatelem
argumentováno sice také tím, že sportovci (v tomto případě tenisté účastnící se turnajů ATP) jsou
nuceni uzavírat rozhodčí doložky ve prospěch CAS, nicméně Spolkový soudní dvůr shledal uzavření
rozhodčí doložky a vzdání se práva na napadení rozhodčího nálezu přípustným, pokud jsou splněny
formální podmínky podle čl. 192 švýcarského zákona o mezinárodním právu soukromém. Rozhodčí
nález CAS však byl zrušen z důvodu porušení práva na spravedlivý proces, protože rozhodčí senát
CAS se nevypořádal s námitkami dovolatele, obsaženými v jeho podání, a pouze vzal na vědomí
jeho námitky proti uložení sankce v podobě zákazu činnosti za údajné požívání návykové látky.
URYCHLENÉ FORMY ŘÍZENÍ
Urychlené formy rozhodčího řízení byly zavedeny do rozhodčích řádů ve snaze urychlit
rozhodčí řízení zejména v méně složitých sporech, které se vyznačují nižší hodnotou předmětu
sporu a které mohou být rozhodnuty s menšími náklady jediným rozhodcem. Rozhodčí řády
můžeme rozdělit do tří skupin, podle toho, zda upravují zrychlenou formu rozhodčího řízení
komplexně ve zvláštním řádu, nebo jen ve zvláštním ustanovení (či oddíle), nebo zrychlenou
formu rozhodčího řízení neupravují.
Do první skupiny patří např. Rozhodčí institut obchodních komor Švýcarska (dále jen
„RIOKŠ“), nebo Rozhodčí institut obchodní komory ve Stockholmu (dále jen „RIOKS“), který v roce
2010 vedle Rozhodčího řádu vytvořil Zvláštní rozhodčí řád pro zrychlené řízení (dále jen „Zrychlený
řád RIOKS“), který se odlišuje od Rozhodčího řádu RIOKS především zkrácením procesních lhůt
(většina ustanovení obou uvedených řádů tohoto rozhodčího soudu je jinak totožná) a tím, že spor
rozhoduje jediný rozhodce. Jako příklady rozhodčích řádů specializovaných rozhodčích soudů lze
uvést samostatný Rozhodčí řád pro urychlené řízení pojistného rozhodčího soudu ARIAS UK, který
působí při Pojišťovací a zajišťovací rozhodčí společnosti Spojeného království AIDA, Pravidla pro
zkrácené rozhodčí řízení Společnosti námořních rozhodců se sídlem v New Yorku z roku 2010,
42
nebo Pravidla pro rychlou a nízkonákladovou arbitráž Londýnské námořní arbitrážní asociace.
3
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Švýcarský Spolkový soudní dvůr se zabýval nezávislostí Sportovního rozhodčího soudu se sídlem
v Lausanne v rozhodnutí ve věci Lazutinovová ze dne 27. 5. 2003, sp.zn. 4P.267-270/2002, přičemž
dospěl k závěru, že po provedených organizačních reformách uznává jeho nezávislost.
40
Judikaturou švýcarského Spolkového soudního dvora (rozsudek ve věci Elmar Gundel ze dne 15.
3. 1993, sp.zn. ATF 119 II 271) se zabývá P. Hamerník, který poukazuje na to, že předmětná
rozhodnutí se týkají nezávislosti ICAS a rozhodců CAS (HAMERNÍK, P.: Sportovní právo – Hledání
rovnováhy mezi specifickou sportovní úpravou a platným právem, Praha: Ústav státu a práva AV
ČR, 2012, s. 19 až 22). Rozsudek Vrchního zemského soudu v Mnichově je jiný v tom, že kriticky
hodnotí nejen složení ICAS, ale i jeho dominantní postavení.
41
Publikováno v SchiedsVZ 2007, č. 6, roč. 5, s. 330.
42
Tato pravidla se použijí pro spory, jejichž hodnota se pohybuje mezi 50.000,- až 250.000,- USD
(bez úroků z prodlení). Pro spory s nižší hodnotou se použijí Pravidla řízení pro malé nároky
Londýnské námořní arbitrážní asociace z roku 2012 a pro spory s vyšší hodnotou se použijí
Pravidla řízení pro středně velké nároky Londýnské námořní arbitrážní asociace z roku 2012 (pro
spory s hodnotou v rozpětí 250.000,- až 400.000,- USD), nebo Pravidla řízení Londýnské námořní
arbitrážní asociace z roku 2012.
34

Do druhé skupiny patří např. Rozhodčí řád Japonské obchodní arbitrážní asociace z roku
2014, který v oddíle VI. zkracuje především procesní lhůty a dále přikazuje v otázkách zvláště
neupravených tímto oddílem použít ustanovení platná pro neurychlené rozhodčí řízení.
Ve třetí skupině nalezneme např. Belgické centrum pro arbitráž a mediaci, které má však
rozhodčí řád rozdělený na dvě části, přičemž o tom, která část se použije, rozhoduje hodnota
předmětu sporu (druhá část rozhodčího řádu se vztahuje na „bagatelní spory“ o částku
nepřesahující 25.000,- EUR).
Rozhodčí řády, které připouštějí urychlené rozhodčí řízení, podmiňují zpravidla aplikaci
zvláštní úpravy dohodou sporných stran (čl. 54 Rozhodčího řádu Čínské mezinárodní
43
hospodářské a obchodní arbitrážní komise z roku 2015, čl. 45 odst. 1 Rozhodčího řádu
Mezinárodního rozhodčího soudu při Hospodářské komoře Rakouska ve Vídni, čl. 42 odst. 1
Rozhodčího řádu RIOKŠ, vzorová rozhodčí doložka Zrychleného řádu RIOKS) nebo menší
hodnotou sporu (čl. R-1 Rozhodčího řádu Americké arbitrážní asociace, čl. 54 Rozhodčího řádu
Čínské mezinárodní hospodářské a obchodní arbitrážní komise). Čl. 75 Rozhodčího řádu Japonské
obchodní arbitrážní asociace z roku 2014 a Pravidla pro rychlou a nízkonákladovou arbitráž
Londýnské námořní arbitrážní asociace vyžadují jako podmínku pro aplikaci zrychleného řízení
splnění obou těchto podmínek současně. Jako výjimku z tohoto pravidla lze uvést § 30 odst. 1 písm.
b) Rozhodčího řádu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR z roku 2012, který umožňuje i bez
dohody stran na návrh jedné z nich vést urychlené rozhodčí řízení, ve kterém musí být vydáno
konečné rozhodnutí ve lhůtě čtyř měsíců.
Urychlení rozhodčího řízení má být dosaženo za pomoci různých opatření. Některé
zkoumané rozhodčí řády určují maximální lhůtu, v níž musí být vydán rozhodčí nález, nebo jiná
forma rozhodnutí, kterou se řízení končí (lhůta se pohybuje v rozpětí 14 dnů až 6 měsíců). Dále
dochází zpravidla ke krácení procesních lhůt (např. pro jmenování rozhodců, pro podání návrhu na
vyloučení rozhodce a pro vyjádření stran), a to buďto obecně všech, nebo těch výslovně uvedených
v řádu rozhodčího soudu. Omezuje se počet písemných podání sporných stran, ke kterým navíc
musí být připojeny veškeré písemné důkazní prostředky. Ústní jednání ve věci se nekonají vůbec,
nebo se připouští konání jen jednoho ústního jednání, jehož délka bývá časově omezena. Rozhodčí
nález sice má být odůvodněn, ale některé rozhodčí řády připouštějí zestručněné odůvodnění, nebo
možnost vzdání se odůvodnění nálezu na základě dohody stran.
Urychlené rozhodčí řízení však má i své nevýhody. Především je spojeno se zvýšeným
poplatkem za rozhodčí řízení. Dále je jeho význam oslabován vágními ustanoveními rozhodčích
řádů, která umožňují prodlužování zkrácených lhůt z mimořádných důvodů na základě rozhodnutí
orgánů stálých rozhodčích soudů. Rozhodčí řády zpravidla neřeší explicitně otázku, jak se bude
postupovat v případě, že rozhodce nevydá rozhodnutí ve lhůtě stanovené pro zrychlené rozhodčí
řízení. V zásadě mohou v praxi nastat dvě situace: Rozhodčí soud se bude snažit donutit rozhodce
k vydání rozhodnutí tím, že jej v případě nutnosti odvolá z funkce z důvodu prodlení. Nebo bude
vrácena stranám částka, o kterou byl zvýšen poplatek za rozhodčí řízení, a dále bude pokračováno
v rozhodčím řízení „standardní“ rychlostí. Urychlené rozhodčí řízení ve výše uvedených případech
proto nemusí přinést stranám efekt v podobě vydání rychlého rozhodnutí o jejich sporných
44
nárocích.
TRANSPARENTNOST ŘÍZENÍ V INSTITUCIONÁLNÍ INVESTIČNÍ ARBITRÁŽI
V roce 2014 Komise OSN učinila dva kroky k posílení transparentnosti mezinárodní
investiční arbitráže, které mohou mít v budoucnu významný dopad na právní praxi. První z nich jsou
Pravidla Komise OSN pro právo mezinárodního obchodu o transparentnosti ve smluvně založené
4
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Čl. 47 On-line Rozhodčího řádu Čínské mezinárodní hospodářské a obchodní arbitrážní komise
(přijatý 4. 11. 2014, účinný od 1. 1. 2015) však umožňuje řešení sporů v urychleném řízení
v případě, že hodnota sporu nepřesáhne 100.000 čínských juanů (tj. cca 414100 korun českých,
resp. 15158 EUR dle kurzu ČNB dne 18.3.2015). V případě hodnoty sporu přesahující 100.000
čínských juanů může být vedeno urychlené řízení jen na návrh jedné strany a se souhlasem strany
druhé.
44
DOBIÁŠ, P. Standardy rozhodčího řízení v nových řádech mezinárodních rozhodčích soudů. In:
Obchodní právo, 2014, č. 12, s. 516.
35
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mezistátní investiční arbitráži z roku 2014 (dále jen „Pravidla transparentnosti“), ze kterých se
46
vychází v projednávaných textech obchodních dohod, které se chystá uzavřít Evropská unie se
47
třetími státy. Úplnou novinku představuje Úmluva OSN o transparentnosti ve smluvně založené
48
mezistátní investiční arbitráži z roku 2014 (dále jen „Mauricijská dohoda o transparentnosti“) .
Podle čl. 2 této úmluvy se Pravidla transparentnosti použijí ve všech mezinárodních
investičních arbitrážích vedených na základě mezinárodních investičních dohod, které byly
uzavřeny smluvními státy před datem 1. 4. 2014 a splňují definici podle čl. 1 Mauricijské
dohody o transparentnosti.
Důvodem této úpravy má být poskytnutí možnosti, aby se státy
rozhodly, zda do investičních mezinárodních smluv uzavřených po uvedeném datu zařadí odkaz na
Pravidla transparentnosti. Čl. 1 odst. 2 definuje mezinárodní investiční smlouvy poměrně široce
(jako „dvoustranné nebo mnohostranné smlouvy včetně jakékoliv smlouvy společně označované
jako dohody o volném obchodu, ekonomické integrační dohody, obchodní a investiční rámec nebo
smlouva o spolupráci nebo dvoustranná investiční smlouva, které obsahují ustanovení o ochraně
investic nebo investorů a právo investora zahájit arbitráž proti smluvním stranám této investiční
dohody“ – překl. aut.). Podle čl. 2 se Pravidel transparentnosti použije i v případě, že se v řízení
nebude postupovat podle Rozhodčích pravidel komise OSN pro právo mezinárodního
obchodu, z čehož lze dovodit, že se Pravidla transparentnosti mohou použít i na institucionální
49
arbitráž. To znamená, že v případě vstupu v platnost Mauricijské dohody o transparentnosti může
docházet ke střetům rozhodčích řádů stálých rozhodčích institucí zaručujících neveřejnost a
důvěrnost řízení s Pravidly transparentnosti. Zavedenou praxí i u některých rozhodčích soudů, které
neveřejnost řízení ve svých řádech neupravují, je povinnost rozhodce podepsat před přijetím funkce
závazek mlčenlivosti. Některé rozhodčí soudy mohou být proto nuceny přizpůsobit rozhodčí řády
požadavkům stanoveným Pravidly transparentnosti. Nelze pomíjet skutečnost, že v některých
státech neveřejnost řízení zaručuje vnitrostátní právní úprava a judikatura.
Určitý nedostatek Mauricijské dohody o transparentnosti lze spatřovat v tom, že neřeší svůj
vztah k Úmluvě o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států z roku 1965. Smírčí řád
i Rozhodčí řád Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic z roku 2006 stanoví
povinnost rozhodců i smírců zachovávat mlčenlivost (Pravidlo č. 6). Dále se v čl. 33 odst. 3
Rozhodčího řádu zakazuje publikace rozhodčího nálezu bez souhlasu stran s výjimkou zveřejnění
anonymizovaného abstraktu z právní argumentace rozhodců (čl. 48 odst. 4). S ohledem na výše
uvedený čl. 1 odst. 2 Mauricijské dohody o transparentnosti lze považovat přinejmenším za sporné,
zda ji lze aplikovat i na řízení vedené před Mezinárodním střediskem pro řešení sporů z investic,
50
protože podle čl. 1 odst. 2 Washingtonské úmluvy „účelem Střediska bude usnadňovat smírčí
nebo rozhodčí řešení sporů z investic mezi smluvními státy a občany druhých smluvních států v
souladu s ustanoveními této Úmluvy.“ Podle čl. 48 odst. 5 Washingtonské úmluvy nebude Středisko
pro řešení sporů z investic zveřejňovat rozhodnutí bez souhlasu stran. V případě, že by hostitelský
stát byl smluvní stranou Washingtonské úmluvy i Mauricijské dohody o transparentnosti a zároveň
investor pocházel ze státu, který je rovněž vázán oběma uvedenými mezinárodními smlouvami, bylo
by možné vykládat ratifikaci Mauricijské dohody jako souhlas ve smyslu čl. 48 odst. 5? Zřejmě
nikoliv, protože spornou stranou, která by měla dát souhlas, je investor (nikoliv stát, z něhož pochází
investor) a hostitelský stát. Do úvahy ale přichází varianta, že by se Mauricijská dohoda o
transparentnosti aplikovala jako lex posterior přednostně před Washingtonskou úmluvou v souladu
45

Rezoluce přijatá Valným shromážděním dne 16. prosince 2013, 68/109.
HOFFMEISTER, F., ALEXANDRU, G., A First Glimpse of Light on the Emerging Invisible EU
Model BIT. In: The Journal of World Investment and Trade, 2014, č. 15, s. 400.
47
Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a Spojenými státy americkými (TTIP),
Obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA) a Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem
(EUSFTA).
48
Rezoluce přijatá Valným shromážděním dne 10. prosince 2014, 69/116.
49
Mauricijská dohoda o transparentnosti vstoupí v platnost po uplynutí šesti měsíců ode dne uložení
třetí ratifikační listiny u Generálního tajemníka OSN. Ke dni 17. 3. 2015 byla tato dohoda podepsána
osmi státy (Finsko, Francie, Kanada, Mauricius, Spojené království, Spojené státy americké,
Spolková republika Německo a Švédsko).
50
Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států z roku 1965.
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s čl. 30 Vídeňské úmluvy o smluvním právu z roku 1969, na investiční rozhodčí řízení po datu
vstupu v platnost Mauricijské dohody o transparentnosti pro dotčené smluvní státy. Investor by se
nemohl v takovém případě bránit aplikaci Pravidel transparentnosti ani s odkazem na doložku
nejvyšších výhod, protože to vylučuje čl. 2 odst. 5 Mauricijské dohody o transparentnosti. Navíc
Pravidla tranparentnosti se aplikují podle svého čl. 1 odst. 7 přednostně před jinými pravidly
52
rozhodčího řízení používanými při projednávání sporů, což by mohl být i Rozhodčí řád
Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic z roku 2006.
Vytvoření Pravidel transparentnosti a Mauricijské dohody o transparentnosti bylo vedeno
snahou o maximální průhlednost průběhu investičního řízení a maximální informovanost veřejnosti
dotčených států. Nelze však nevidět náklady a časovou náročnost, kterou si aplikace těchto
instrumentů vyžádá v případě, že budou skutečně využívány. Rozhodci budou muset během řízení
rozhodovat, zda a které důkazní prostředky zveřejňovat, nebo které naopak utajovat na základě
únikové doložky obsažené v čl. 7 Pravidel o transparentnosti. Tím může dojít k nárůstu tlaku
veřejnosti a politické reprezentace na rozhodce, účastníky řízení, svědky a znalce během řízení. Čl.
3 odst. 2 Pravidel transparentnosti přikazuje publikovat výpovědi svědků a znalecké posudky (bez
příloh), jestliže jakákoliv osoba požádá o zveřejnění úplného znění výpovědi. Mechanismus
průběžného sdělování informací o průběhu řízení může být rovněž spojen se zvýšenými
administrativními náklady. Ve snaze eliminovat uvedené negativní dopady na průběh investiční
arbitráže umožňuje čl. 7 rozhodcům po jednání se stranami nepublikovat utajované a chráněné
skutečnosti, což zahrnuje i informace, které by mohly omezit výkon rozhodnutí. Dále se v článku 7
odst. 6 a 7 rozhodcům umožňuje nezveřejnit nebo uveřejnit se zpožděním informace, pokud by
jejich publikace ohrožovala průběh rozhodčího řízení tím, že by mohlo dojít ke vzniku překážek pro
dokazování, nebo zastrašování svědků, právních zástupců stran, či rozhodců. Problém spočívá
v tom, že podle čl. 7 odst. 6 nesmí být utajované a chráněné skutečnosti publikovány, jestliže by
mohly ohrozit integritu rozhodčího řízení ve smyslu čl. 7 odst. 7. Návrh na neuveřejnění určité
informace může podat sporná strana, nebo rozhodci mohou rozhodnout o neuveřejnění určité
skutečnosti i bez návrhu.
PRAVOMOC ROZHODCŮ K ROZHODOVÁNÍ SPORŮ Z NÁMOŘNÍ PŘEPRAVY
V námořní arbitráži hraje v současné době zřejmě nejvýznamnější roli pět specializovaných
rozhodčích soudů: Námořní arbitrážní asociace Spojených států, Německá námořní arbitrážní
asociace se sídlem v Hamburku, Londýnská námořní arbitrážní asociace, Společnost námořních
rozhodců se sídlem v New Yorku (dále jen „SNR“) a Čínská námořní arbitrážní komise se sídlem
v Pekingu (dále jen „ČNAK“). S ohledem na častý mezinárodní charakter sporů rozhodovaných
53
těmito institucemi lze považovat za zarážející, že pouze jedna z těchto asociací má v rozhodčím
54
řádu obsaženu úpravu vymezení okruhu sporů, které má pravomoc rozhodovat. S ohledem na to,
že spory týkající se přepravy zboží po moři vznikají většinou mezi podnikateli, budou arbitrabilní a
55
budou tedy moci být jako majetkové spory rozhodovány rozhodci na základě rozhodčí smlouvy.
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Toto řešení odpovídá zápisu z jednání Pracovní skupiny II (arbitráž a konciliace) Komise OSN pro
právo mezinárodního obchodu konaného 3. 2. až 7. 2. 2014, s. 3.
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V pravidlech transparentnosti není uvedeno, že by se použila přednostně jen před jinými pravidly
„ad hoc“ rozhodčího řízení.
53
Jedná se o čl. 1 odst. 1 Rozhodčích pravidel ČNAK z roku 2014. Čl. 10 Pravidel Londýnské
námořní asociace z roku 2012 a čl. 9 Rozhodčího řádu Námořní arbitrážní asociace Spojených
států upravují jen postup pro případ sporu o pravomoc rozhodců.
54
SNR zvažuje změnu svého rozhodčího řádu a doplnění příslušného vymezení s ohledem na
rozhodnutí Federálního soudu Spojených států pro druhý okrsek ve věci NRG Linhas Aereas, S.A.
v. Matlin Patterson Global Opportunities et al., 717 F.3d 322 (2nd Cir. 2013) – blíže k tomu KAILAS,
L. G.: NRG LINHAS DECISION – IS A CHANGE TO THE SMA RULES NEEDED? In: THE
ARBITRATOR 2014, č. 2, roč. 44, s. 6.
55
Problematikou právního rámce pro začlenění rozhodčí doložky do námořních přepravních
dokumentů v právním řádu Spojených států, Spojeného království a Spolkové republiky Německo
se zabývá Felix Sparka (SPARKA, F.: Jurisdiction and Arbitration Clauses in Maritime Transport
Document, A Comparative Study, Berlin/Heidelberg: Springer 2010, s. 31 až 37).
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S tím ostatně počítají i mezinárodní smlouvy upravující námořní přepravu zboží – Haagská pravidla
56
57
z roku 1924 ve znění Visbyského protokolu z roku 1968, Hamburská pravidla z roku 1978 a
58
Rotterdamská pravidla z roku 2008.
Ve Spojených státech amerických působící SNR nemá ve svém rozhodčím řádu sice
vymezen okruh sporů, které rozhoduje, nicméně tato arbitrážní instituce dlouhodobě
publikuje své rozhodčí nálezy. Z obsahu pravidelně publikovaných rozhodčích nálezů lze dovodit
okruh sporů, které spadají do pravomoci SNR. Vzhledem k tomu, že rozhodci nemohou překročit
59
okruh sporných otázek, které jim byly svěřeny k rozhodnutí rozhodčí smlouvou, dochází i k
subjektivnímu vymezení arbitrability. SNR má na svých internetových stánkách zvláštní formulář,
který stranám umožňuje podrobit se pro případ sporu ze záchrany zboží přepravovaného na lodi
pravomoci SNR (v tomto formuláři se též odkazuje na Mezinárodní úmluvu o záchraně zboží na
moři z roku 1989).
Také v pravidle č. 9 Rozhodčího řádu Námořní arbitrážní asociace Spojených států
nalezneme pouze všeobecné vymezení pravomoci rozhodčího senátu. Rozhodčí senát má
pravomoc rozhodovat všechny otázky vznikající či související s jakýmkoliv nárokem uplatněným
žalobou či vyjádřením k nároku, nebo s rozhodčí smlouvou ohledně existujícího sporu. To zahrnuje
nejen otázky týkající se meritu sporu, ale všechny otázky týkající se jurisdikce rozhodčího senátu a
všechny otázky vztahující se k existenci, rozsahu a použití rozhodčí smlouvy. Rovněž se zde
stanoví, že sporná strana může podat námitku neexistence pravomoci rozhodců, nebo
nearbitrability sporu, a to nejpozději se svým prvním vyjádřením ve věci, jinak se má za to, že se
námitek vzdala. Zajímavostí je, že pravidlo č. 9 svěřuje rozhodcům pravomoc spojit dvě a více
souvisejících řízení nebo řízení vznikajících ze stejné transakce bez ohledu na vůli sporných stran.
Nedostatečné vymezení arbitrability v Rozhodčím řádu Námořní arbitrážní asociace
Spojených států a v Rozhodčím řádu SNR lze vyřešit aplikací hlavy 9 oddílu 1 (rozhodčí řízení) § 1
zákoníku Spojených států z roku 1926 ve znění pozdějších předpisů, který zahrnuje pod pojem
námořní transakce smlouvu o nájmu lodi, námořní náložné listy (konosamenty), smlouvy týkající se
nábřežního (poplatků za vyložení a naložení, resp. používání přístavních zařízení pro uvedený
účel), zásoby dodané plavidlům nebo opravy plavidel, havárie, nebo jakékoliv záležitosti týkající se
zahraničního obchodu, které jsou předmětem sporu a budou zahrnuty pod námořní pravomoc.
ČNAK rozhoduje podle čl. 1 odst. 1 svého Rozhodčího řádu spory týkající se lodního
managementu, spory námořní, spory logistické a jiné spory, za účelem ochrany oprávněných
zájmů stran a rozvoje mezinárodního a tuzemského hospodářství, a to zejména v oblasti
logistiky. Jinými slovy řečeno, do pravomoci ČNAK spadá rozhodování sporů týkajících se řízení
námořních plavidel a přepravy zboží po moři (především dodání zboží řádně ve stanoveném
množství a jakosti a včas).
Čl. 1 odst. 1 je doplněn v čl. 3 Rozhodčího řádu ČNAK o výčet sporů, které mohou být podrobeny
rozhodčí smlouvou pravomoci rozhodců:
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To lze dovodit z čl. VI a VII Haagsko-Visbyských pravidel, kterými je vázáno Spojené království
(Spojené státy jsou vázány jen Haagskými pravidly). Názor, že si lze platně sjednat rozhodčí
doložku v námořních konosamentech zastává na základě právní praxe (smluvních formulářů) a
rozhodovací činnosti soudů např. W. Tetley [DAVIES, M. (ed.).: Jurisdiction and Forum Selection in
International Maritime Law, Essays in Honor of Robert Force, Haag: Kluwer Law International 2005,
s. 186]. Skutečnost, že ve Spojených státech může být do námořního přepravního dokumentu
začleněna rozhodčí doložka, dokládá na relevantní judikatuře i O. Kazutake (KAZUTAKE, O.:
Statutory Disputes Arbitration – Disputes Relating to COGSA. In: The Seinan Law Review, 2004, č.
1, roč. 37, s. 1-48).
57
Čl. 22 Úmluvy OSN o námořní přepravě zboží, kterou je vázána Česká republika.
58
Čl. 75 až 78 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní přepravě zboží zcela nebo zčásti po moři
(doposud nevstoupila v platnost).
59
Vymezením rozsahu přezkumné pravomoci státních soudů pro případ podání návrhu na zrušení
rozhodčího nálezu se zabývá W. Feinberg, který akcentuje povinnost rozhodců respektovat obsah
rozhodčí smlouvy a rozhodovat v souladu s právem (FEINBERG, W.: Maritime Arbitration and the
Federal Courts. In: Fordham International Law Journal, 1982, č. 2, roč. 5, s. 249).
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a) spory vznikající z charterové přepravy, ze smlouvy o multimodální přepravě, z konosamentu,
z nákladního listu, nebo jakéhokoliv jiného přepravního dokumentu spojeného s přepravou zboží po
moři či vodách nebo přepravou pasažérů;
b) spory vznikající z prodeje, zhotovení, opravy, nájmu, financovaní, vlečení, srážky, záchrany nebo
vyzvednutí lodi nebo jiných pobřežních pohyblivých jednotek, nebo z prodeje, zhotovení, nájmu
nebo financování kontejnerů;
c) spory vznikající z námořního pojištění, společné havárie a ochrany lodi a pojistného plnění;
d) spory vznikající z doplnění či zajištění lodních zásob či paliva, zastoupení lodi, pracovních
záležitostí námořníků, nebo jednání v přístavu;
e) spory vznikající z využívání a užívání námořních zdrojů nebo škody způsobené znečištěním na
mořském prostředí;
f) spory vznikající ze zasilatelství, jiným způsobem než z lodí provozované společné přepravy,
přepravy po silnici, železnici, nebo na moři, spojování či rozdělování kontejnerů, expresního
doručení, skladování, zpracování, distribuce, uskladnění, zpracování logistických informací, nebo ze
zhotovení, prodeje nebo leasingu přepravních prostředků, ohledně nástrojů na přepravu a
manipulaci, skladovacích zařízení, nebo z logistických středisek a distribučních středisek, z
plánování logistických projektů a konzultací, z pojištění vztahujícího se k logistice, deliktům, nebo z
jiných záležitostí týkajících se logistiky;
g) spory vznikající z rybářské produkce, či rybolovu; a
h) další spory podrobené arbitráži na základě dohody mezi stranami.
Shora uvedený přehled musíme považovat za velice široce vymezený, protože pokrývá
multimodální i kombinovanou přepravu. Pravomoc ČNAK se vztahuje na celou přepravu zboží
včetně přepravy po pevnině. Pozoruhodné je i řešení sporů týkajících se rybolovu, protože většina
rozhodčích soudů rozhoduje především spory týkající se přepravy zboží včetně jeho pojištění.
Sofistikovaným způsobem řeší Rozhodčí řád ČNAK i určování pravomoci k projednání a
rozhodnutí sporu. Vhodným způsobem tak dochází k vyplnění mezery v čínském zákoně o
rozhodčím řízení z roku 1994, který v čl. 19 a 20 upravuje pouze pravomoc rozhodců k přezkoumání
platnosti a účinnosti rozhodčí smlouvy a až v čl. 58 je umožněno podání návrhu na zrušení
rozhodčího nálezu státním soudem z důvodu, že rozhodci rozhodli o otázce, která nespadá do
rozsahu rozhodčí smlouvy, nebo překračuje pravomoc rozhodčí komise (soudu).
Rozhodčí řád ČNAK v čl. 6 odst. 1 svěřuje pravomoc k rozhodnutí o pravomoci
rozhodčího senátu, či platnosti rozhodčí smlouvy samotné ČNAK, ledaže tato přenese
v případě nutnosti toto oprávnění na rozhodčí senát. V případě, že je rozhodčí smlouva na první
pohled platná, může být ihned rozhodnuto o tom, že rozhodčí senát má pravomoc k projednání
sporu. Toto rozhodnutí nebrání tomu, aby bylo v průběhu řízení znovu rozhodováno o pravomoci na
základě zjištění a důkazů, které vyšly najevo během řízení. Rozhodčí řád ČNAK se tak liší od čl. 25
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Řádu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR účinného od 1. 7. 2012 (a § 15 zák. č. 216/1994 Sb.,
o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů), který svěřuje pravomoc rozhodovat o pravomoci
rozhodcům, přičemž sporná strana může v případě vydání usnesení o zastavení řízení pro
nedostatek pravomoci takové rozhodnutí napadnout ve lhůtě patnácti dnů žádostí o přezkum
usnesení podanou k předsednictvu Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. V ostatním se úprava
postupu při rozhodování o jurisdikci ČNAK zásadním způsobem neliší od postupu upraveného
v řádech jiných mezinárodních rozhodčích soudů. Rozhodčí senát tak může otázku pravomoci
rozhodnout samostatně během řízení, nebo si může vyhradit rozhodnutí o ní až v konečném
rozhodčím nálezu. Námitku nedostatku pravomoci lze vznést nejpozději před prvním ústním
jednáním, nebo prvním vyjádřením k věci samé. Rozhodci mohou pokračovat v řízení bez ohledu na
vznesenou námitku. Jako problematické se jeví ust. čl. 6 odst. 7 Rozhodčího řádu ČNAK, který
stanoví, že o zastavení řízení v případě nedostatku pravomoci rozhoduje ČNAK, nebo jím pověřený
rozhodčí senát. V následující větě se však uvádí, že před ustavením rozhodčího senátu rozhoduje o
jeho pravomoci prezident ČNAK, a po ustavení rozhodčího senátu rozhoduje o zastavení řízení
rozhodčí senát. Čl. 6 odst. 7 (poslední věta) lze tak vykládat v rozporu s čl. 6 odst. 1 tím způsobem,
60

Ze stejného principu, a sice že o své pravomoci rozhodují primárně rozhodci a přezkum provádí
předsednictvo rozhodčího soudu, vychází i § 19 Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu
SOPK platný od 1. 10. 2002.
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že o zastavení řízení pro nedostatek pravomoci rozhoduje rozhodčí senát, i když k tomu nebyl
pověřen a nejedná se o nutný případ.
Čl. 10 Pravidel Londýnské námořní asociace z roku 2012 v souhrnu svěřuje rozhodcům
pravomoc rozhodnout všechny spory, které vznikají z obchodní transakce či souvisí s obchodní
transakcí, která jim byla předložena k rozhodnutí, pokud se strany nedohodly jinak. Sporné strany
mají oprávnění po zahájení řízení navrhovat rozhodcům projednání dalších sporů, které vznikly
v souvislosti s transakcí, která je předmětem řízení, a to až do vydání rozhodčího nálezu. Čl. 10 tedy
ponechává na stranách, jakým způsobem vymezí v rozhodčí smlouvě okruh otázek, které mohou
být předmětem řízení. Pakliže neexistuje odchylné ujednání stran, mohou rozhodci projednávat
všechny spory, které mají vazbu s původním sporem, který jim byl předložen k rozhodnutí.
S ohledem na textaci druhé věty čl. 10 však rozhodci mohou projednávat další související spory jen
na návrh sporné strany. Způsob a časový harmonogram projednání dalších sporů navržených
k rozhodnutí po zahájení řízení záleží na rozhodcích. Pravidla pro určování pravomoci rozhodců
včetně postupu pro podání námitky pro neexistenci pravomoci obsahuje v čl. 30 až 32 anglický
61
zákon o rozhodčím řízení z roku 1996 (pozn. ve Skotsku čl. 19 až 23 skotského rozhodčího řádu
tvořícího přílohu ke skotskému zákonu o rozhodčím řízení z roku 2010).
Německá námořní arbitrážní asociace se sídlem v Hamburku ve svém Rozhodčím řádu
z roku 2013 rozsah své pravomoci nedefinuje a v § 10 odst. 1 se pouze uvádí, že rozhodci mohou
rozhodnout o své pravomoci v mezitímním nebo konečném rozhodčím nálezu. Na své internetové
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stránce se tato instituce prezentuje jako rozhodčí soud příslušný k rozhodování sporů ze smluv o
nájmu plavidel, ze smluv o zhotovení či přestavbě plavidel, ze smlouvy s kapitány plavidel, ze
smlouvy s rejdařstvími a ze společenské smlouvy. Při posuzování arbitrability sporu musíme proto
vycházet z ust. § 1030 odst. 1 a 3 německého civilního procesního řádu, který umožňuje řešit
v rozhodčím řízení všechny majetkové spory, pokud to není vyloučeno zákonem.
ZÁVĚR
1. Cílem příspěvku byl nástin budoucího vývoje specializované institucionální arbitráže.
Na rozhodnutí vrchního zemského soudu v Mnichově ve věci Pechstein bylo demonstrováno, že
dominantní postavení jednoho specializovaného rozhodčího soudu může vést k odepření uznání
jeho rozhodčího nálezu, přičemž zneužití dominantního postavení bylo shledáno nejen v rozporu
s právem na ochranu hospodářské soutěže, ale i s veřejným pořádkem. Pokud nedojde ke zrušení
předmětného rozhodnutí Spolkovým soudním dvorem, bude to znamenat, že uznání rozhodnutí
CAS vydaného ve sportovní arbitráži bude moci být odepřeno v jedné ze sportovních velmocí a
může dojít k tomu, že státní soudy v jiných státech rovněž odepřou uznat rozhodnutí CAS podle
německého vzoru. Postup Vrchního zemského soudu v Mnichově se odchyluje od judikatury
švýcarského Spolkového soudního dvora, který sice dospěl opakovaně k závěru, že CAS je
nestranný a nezávislý, ale zatím se nezabýval v řízeních o zrušení rozhodčího nálezu otázkou
(zneužití) dominantního postavení CAS na poli sportovní arbitráže.
2. Formy urychleného rozhodčího řízení jsou reflexí požadavku sporných stran na
hospodárné a efektivní rozhodnutí sporu. V moderní dynamicky se rozvíjející globalizované
společnosti bude často pro strany (nebo alespoň pro žalobce) důležité vydání kvalifikovaného
rozhodnutí v co nejkratší době s ohledem na finanční či jinou újmu, kterou utrpěl v důsledku jím
tvrzeného protiprávního jednání či opomenutí žalovaného. V rámci konkurence existující mezi
stálými rozhodčími soudy dochází ke zkracování procesních lhůt a omezování procesních práv
(např. restrikcí rozsahu dokazování a zrušením požadavku na konání ústního jednání) za účelem
urychlení řízení, což může mít za následek omezení rozsahu práva být slyšen a tím i práva na
spravedlivý proces. Rozhodci musí být proto vyvažován zájem na rychlém vydání rozhodnutí s
respektováním základních zásad řádného civilního procesu.
3. Transparentnost rozhodčího řízení představuje nový trend, který propaguje a prosazuje
v mezinárodní investiční arbitráži Komise OSN pro právo mezinárodního obchodu a Evropská unie.
I přes chvályhodnou snahu o zajištění informovanosti veřejnosti nelze nevidět rizika (např. nátlak
6
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vyvíjený na svědky a znalce, či průtahy v řízení vznikající s ohledem na administrativní náročnost
odstraňování údajů z listin a porady rozhodců ohledně vyloučení určitých skutečností z povinné
publikace) a náklady, které mohou být s transparentností spojeny. Je zjevné, že transparentnost
řízení se bude týkat i institucionální arbitráže ať už přímo aplikací Pravidel transparentnosti, nebo
zprostředkovaně modifikací rozhodčích řádů ve vztahu k rozhodování investičních sporů. Nelze
pominout ani skutečnost, že některé rozhodčí soudy administrují ad hoc rozhodčí řízení a možná
v této souvislosti zavedou pro rozhodce službu zajišťující anonymizaci a publikaci písemností
uvedených v Pravidlech transparentnosti.
4. Konečně na základě komparativní analýzy řádů námořních rozhodčích soudů bylo
provedeno srovnání, jak se jednotlivé rozhodčí soudy vypořádaly s vymezením své pravomoci
v návaznosti na zákonnou úpravu a judikaturu. V zásadě se lze setkat se dvěma přístupy. Za prvé
se jedná o přístup spočívající ve vymezení pravomoci generální klauzulí doplněnou o výčet
záležitostí, které může předmětný rozhodčí soud v oblasti námořního práva rozhodovat – jako
příklad byl použit Rozhodčí řád ČNAK. Do druhé skupiny patří rozhodčí soudy, které svou pravomoc
ve svém rozhodčím řádu nevymezují, což představuje sice flexibilnější řešení, které ale může být
v rozporu s požadavkem na ochranu právní jistoty stran, které legitimně očekávají, že rozhodčí
soud, kterému rozhodčí smlouvou postoupily k rozhodnutí své případné spory, bude oprávněn tyto
spory projednat a rozhodnout.
Obecně můžeme závěrem shrnout, že arbitráž prochází v současné době stále ještě
vývojem, který se liší i podle toho, jakým způsobem je regulováno rozhodčí řízení ve vnitrostátní
úpravě a jak je tato úprava dotvářena rozhodovací praxí státních soudů, které mají oprávnění
k rozhodování o návrzích na zrušení rozhodčích nálezů.
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ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV
V PODMIENKACH EURÓPSKEJ ÚNIE
Tamara Čipková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z
21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, najmä z pohľadu predpokladov,
ktoré smernica vyžaduje pre zabezpečenie funkčného systémualternatívneho riešenia sporov.
Autorka v príspevku pomenúva výhody a nevýhody, ktoré so sebou prináša alternatívne riešenie
spotrebiteľských sporov, v porovnaní s riešením sporov súdnou cestou. Následne uvádza niektoré
spôsoby alternatívneho riešenia sporov, podrobnejšie tie, ktoré sú uplatňované v Slovenskej
republiky.
Kľúčové slová: alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, smernica 2013/11/EÚ
Abstract: The paper deals with the analysis of Directive 2013/11/EU of the European Parliament
and of the Councilof 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes, mainly
from the view of the assumptions required by the Directive to ensure a functional system of
alternative dispute resolution. In the paper the autho ridentifies the advantages and disadvantages
of alternative dispute resolution in comparison to jurisdictional dispute settlement. Subsequently, the
author outlines someways of alternative dispute resolution, the more detailed those, which are
applicable in the Slovak Republic.
Keywords:alternativedisputeresolutionforconsumerdisputes, Directive 2013/11/EU
ÚVOD
V rámci Európskej únie (ďalej tiež „Únia“) sa dlhodobo formuje komplexný systém ochrany
spotrebiteľa založený na sprísňovaní noriem, ktoré musia spĺňať dodávatelia a orgány rozhodujúce
spotrebiteľské spory arozširovaní podmienok, na ktoré musia rozhodovacie orgány prihliadať ex
offo. Všetky opatrenia Únie smerujú k zabezpečeniu minimálne rovnakého postavenia spotrebiteľa
vo vzťahu k dodávateľovi, vzhľadom na predpoklad, že spotrebiteľ je slabšou zmluvnou stranou,
63
najmä s ohľadom na jeho vyjednávacie schopnosti a úroveň informovanosti v predmetnej oblasti.
Ochrana spotrebiteľa patrí k spoločnej politike Európskej únie a jej členských štátov. Z tohto
dôvodu sa primárne očakávalo účinné vytvorenie ochrany prostredníctvom jednotlivých národných
právnych poriadkov. Európska Komisia v tejto oblasti vydala v rokoch 1998 a 2001 dve
odporúčania, ktoré mali napomôcť vytvoreniu efektívneho systému. Napriek tomu sa vnútroštátne
opatrenia neukázali ako uspokojivé, preto sa Únia rozhodla zjednotiť rozdielne úpravy
alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a 21. mája 2013 prijala Smernicu Európskeho
parlamentu a Rady 2013/11/EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len
„Smernica“).
1

SMERNICA O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍSPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV
Základným zámerom Smernice je zosúladiť systém alternatívneho riešenia spotrebiteľských
sporov (ďalej tiež „ARS“) v jednotlivých členských štátoch tak, aby sa tým zvýšila dôvera občanov v
cezhraničné, ale aj vnútroštátne uzatváranie obchodov a využívanie služieb a zefektívnilo riešenie
spotrebiteľských sporov. Napriek tomu, že v dobe prijímania smernice mala väčšina členských
2
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štátov vytvorený určitý systém alternatívneho riešenia sporov (v roku 2011 existovalo v členských
64
štátoch EÚ viac ako 750 rôznych subjektov ARS) , tento má viaceré nedostatky. Kriticky možno
hodnotiť najmä medzery v rozsahu pokrytia jednotlivých členských štátov subjektmi ARS, slabú
informovanosť a nízku kvalitu systémov ARS. Smernica má zabezpečiť, aby mali spotrebitelia
prístup ku kompetentným subjektom alternatívneho riešenia sporov vzniknutých zo zmlúv, ktoré
uzatvorili s dodávateľmi. Bezpredmetným by malo byť, čo si spotrebitelia kúpili, ako si to kúpili (či
cez internet alebo v klasickom obchode) a kde si to kúpili (doma alebo v zahraničí). Subjekty ARS
musia spĺňať kvalitatívne normy, najmä musia byť nezávislé, nestranné, spravodlivé, transparentné,
efektívne, dostatočne rýchle a zároveň musia byť podmienky na ich zriaďovaniedostatočne striktné.
Jedným z dôvodov nevyhnutnosti prijatia zmien v oblasti riešenia sporov je nízka dôvera
v rýchle a spravodlivé rozhodnutie, ako aj chýbajúca odhodlanosť spotrebiteľa uplatňovať svoje
právo. Spotrebitelia sa mnohokrát ani nedomáhajú svojho nároku vyplývajúceho z uzatvoreného
obchodu alebo objednanej služby.V bežných životných situáciách, kde hodnota predmetu sporu je
pomerne nízka (napríklad neuznaná, aj keď odôvodnená, reklamácia chybného elektrospotrebiča v
záručnej lehote)odrádza spotrebiteľa najmä dĺžka súdneho konania, náklady a ďalšie nepríjemnosti
s tým spojené. O iných prostriedkoch riešenia sporu spotrebiteľ nemá vedomosť, z tohto dôvodu
často zvolí najjednoduchšiu cestu, ktorou je kúpa nového výrobku namiesto trvania na svojom
nároku.Z prieskumov Európskej úniez roku 2010 vyplynulo, že každý piaty spotrebiteľ sa stretáva pri
nákupe tovaru alebo služby na jednotnom trhu s problémami, v dôsledku čoho vznikli spotrebiteľom
straty v odhadovanej výške 0,4 % HDP Európskej únie, čo predstavuje približne 47 miliárd eur.
Predpoklady pre zabezpečenie riadneho fungovania ARS
Smernica vymedzuje viacero predpokladov, ktoré musia spĺňať subjekty ARS, a s ktorými
musí byť v súlade aj samotný postup riešenia sporov. Ide o:

Odborné znalosti, nezávislosť a nestrannosť osôb poverených ARS
Subjekt poverený alternatívnym riešením spotrebiteľského sporu musí vyhovovať nasledovným
požiadavkám: potrebná znalosť a zručnosť v oblasti ARS alebo v oblasti riešenia súdnych sporov,
všeobecné znalosti v oblasti práva, dostatočne dlhé funkčné obdobie, zákaz dostávania pokynov od
ktoréhokoľvek účastníka sporu (nestrannosť), neprípustnosť existencie akéhokoľvek vzťahu
subjektu ARS k účastníkom konania alebo k predmetu konania (nezávislosť), paušálne
odmeňovanie, bez ohľadu na výsledok sporu.

Transparentnosť
Na dosiahnutie transparentného ARS sú členské štáty povinné zabezpečiť, aby subjekty ARS
zverejňovali jasné a zrozumiteľné informácie o svojom fungovaní, zložení, sporoch, ktoré sú
kompetentné riešiť, procedurálnych pravidlách, prípadných nevyhnutných nákladoch, priemernej
dĺžke riešenia sporu, právneho účinku výsledku riešenia sporu a pod. Rovnako sú subjekty ARS
povinné zverejňovať výročné správy o svojej činnosti, v ktorých sú povinné uvádzať najmä
štatistické údaje o sporoch, ktoré za uplynulý rok riešili, o ich počte, druhu, predmete, výsledku.
Takéto povinnosti síce predstavujú administratívnu záťaž pre subjekty ARS, na druhej strane však
môžu vytvoriť žiaduci prehľad o potrebe, kvalite a nedostatkoch riešenia sporov jednotlivými
subjektmi ARS, z ktorého potom možno vyvodiť ďalšie smerovanie týchto subjektov.

Účinnosť postupu ARS
Na to, aby bolo možné považovať postup ARS za účinný sú členské štáty povinné zabezpečiť ľahko
dostupný prístup k online, či offline ARS všetkým účastníkom sporu, bez nutnosti mať právneho
zástupcu, postup ARS by mal byť pre spotrebiteľov bezplatný, prípadne dostupný za symbolický
poplatok, subjekt ARS je povinný informovať účastníkom sporu o všetkých podaniach a dôkazoch
predložených jednou zo strán, spor je povinný vyriešiť do 90 dni, odo dňa keď mu bola doručená
úplná sťažnosť (v prípade náročných prípadov existuje možnosť spor predĺžiť, ale musia byť o tom,
ako aj o predpokladanom čase skončenia informovaní účastníci sporu).

Spravodlivosť
Spravodlivý postup ARS v intenciách Smernice znamená možnosť účastníkov vyjadriť svoje
stanovisko v predmetnej veci, byť oboznámený so všetkými podaniami protistrany,prípadne iných
2.1
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dôkazoch (znalecké posudky a pod.) a môcť na ne reagovať. Zároveň majú spotrebitelia, v prípade
nespokojnosti s fungovaním a priebehom konania, možnosť v ktoromkoľvek štádiu ukončiť svoju
účasť na ARS. Po oboznámení sa s navrhovaným riešením sa môžu účastníci konania
rozhodnutím, či s ním súhlasia a či ho uplatnia na vyriešenie sporu. Účasť na postupe ARS
nevylučuje možnosť domáhať sa svojho nároku v súdnom konaní.

Zásada slobody
V prípade, že dohoda medzi spotrebiteľom a obchodníkom predkladať sťažnosti subjektu ARS bola
uzavretá pred tým ako samotný spor vznikol a ak je v jej dôsledku spotrebiteľ zbavený práva podať
v záujme vyriešenia sporu žalobu na súd nesmie byť takáto dohoda pre spotrebiteľa záväzná.
Zároveň zásada slobody, tak ako ju vymedzuje Smernica, garantuje záväznosť rozhodnutia o
vyriešení sporu orgánom ARS len v tom prípade, ak boli účastníci sporu o jeho záväznej povahe
vopred informovaní a výslovne so záväznosťou súhlasili.

Zásada zákonnosti
V prípade kolízie právnych poriadkov Smernica vymedzuje základnú tézu, podľa ktorej spotrebiteľ
nesmie byť zbavený práv, ktoré mu priznávajú kogentné ustanovenia právnych predpisov členského
štátu v ktorom má obvyklý pobyt. Pričom obvyklý pobyt sa určuje na základe ustanovení Nariadenia
(ES) č. 593/2008 - Rím I.
Inštitucionálne zastrešenie ARS a stanovené termíny
Členské štáty sú okrem normatívneho zabezpečenia fungovania ARS povinné zastrešiť
systém ARS aj inštitucionálne. Každý členský štát je povinný určiť príslušný orgán, ktorý bude
jednotným kontaktným miestom pre Komisiu a bude viesť zoznam, zhromažďovať informácie o
subjektoch ARS v členských štátoch, posudzovať ich spôsobilosť byť subjektom ARS, v prípade
nespĺňania podmienok ich príslušný orgán môže vyradiť z evidencie subjektov ARS. Každý
príslušný orgán, ako aj Komisia zverejní konsolidovaný zoznam subjektov ARS v danom členskom
štáte.
Smernica presne stanovuje termíny, do kedy si členské štáty musia splniť svoje povinnosti.
Členské štáty sú povinné transponovať Smernicu do svojich právnych poriadkov do 9. júla 2015 a
bezodkladne to oznámiť Komisii. Okrem toho sú povinné do 9. júla 2015 oznámiť Komisii centrá,
ktoré budú nápomocné pre spotrebiteľov v prípade cezhraničného sporu, príslušné orgány, ako aj
jednotné kontaktné miesto. Do 9. januára 2016 členské štáty oznámia Komisii zoznam všetkých
subjektov ARS pôsobiacich na jeho území. Do 9. júla 2018 a potom každé štyri roky je každý
príslušný orgán povinný uverejniť správu o fungovaní subjektov ARS.Komisia je povinná do 9.júla
2019 a potom každé štyri roky predložiť Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu
hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní a prípadných navrhovaných zmenách
smernice. Z uvedeného vyplýva, že prijatie a transpozícia Smernice do jednotlivých národných
právnych poriadok má za úlohu nielen upraviť súčasný stav ARS, ale sústavne hodnotiť jeho vývoj
a následne vyvodzovať dôsledky.
Čo sa týka súčasného stavu v Slovenskej republike, v kontexte transpozície Smernice.
Slovenská republika prebrala Smernicu už do Zákona č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom
rozhodcovskom konaní, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2015 a v práve v tomto období je
v štádiu medzirezortného pripomienkového konania aj Návrh zákona o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov.
2.2

VÝHODY A NEVÝHODY ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOTREBITEĽSKÝCH
SPOROV
Pri komplexnom zhodnotení systému ARS upraveného Smernicou, ako aj aktuálne
fungujúceho mechanizmu možno za hlavnú výhodu považovať najmä možnosť vyriešenia sporu
medzi spotrebiteľom a obchodníkom bez potreby obrátiť sa na súd. Oproti súdnemu konaniu je,
resp. by malo byť, alternatívne riešenie sporu rýchlejšie (prioritne do 90 dní), pre obe strany sporu
menej nákladné (z odhadov EÚ vyplýva, že ak by sa spotrebitelia v EÚ mohli pri všetkých svojich
sporoch spoľahnúť na dobre fungujúce a transparentné alternatívne riešenie sporov, mohli by ušetriť
približne 22,5 miliardy EUR) a v neposlednom rade aj z ľudského hľadiska menej formalizované
a stresujúce. Smernica by mala zaručiť jednoduchý prístup účastníkov k subjektu ARS, dostupnosť
základných informácií, ako aj rôznych merateľných ukazovateľoch činnosti jednotlivých subjektov
44
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ARS. Vzhľadom na to, že situácie, ktoré sú podkladom vzniku spotrebiteľských sporov sú súčasťou
každodenného života, počet takýchto sporov bude stále vysoký. Preto jednoduchší, rýchlejší
a efektívny spôsob ich riešenia by mal v konečnom dôsledku dospieť k odbremeneniu všeobecných
súdov.
Z pracovných materiálov Európskej Komisie vyplýva, že vo vzťahu k podnikateľom možno
za nevýhodu považovať nevyhnutné, najmä prvotné investície potrebné na naštartovanie systému
ARS v jednotlivých podnikateľských odvetviach. Je možné, že niektoré členské štáty upravia prístup
k ARS tak, že sa od podnikov bude žiadať, aby zaviedli a čiastočne alebo v plnej miere financovali
systémy ARS v sektoroch, v ktorých pôsobia. Práve takéto usporiadanie subjektov ARS môže,
podľa môjho názoru, predstavovať nevýhodu celého systému ARS, keďže aj napriek snahám EÚ
bude
náročné
zabezpečiť
dostatočne
dôveryhodné,
nezávislé
a nestranné
rozhodovanie.Z finančného hľadiska možno za nevýhodu pre podniky považovať aj to, že podniky
budú musieť upraviť svoje zmluvy a obchodné doklady tak, aby obsahovali informácie o tom,
naktorý systém ARS sa môžu v prípade sporu s obchodníkom obrátiť. Na druhej strane pozitívom
pre podniky je, že podľa odhadov EÚ ročne ušetria 1,7 miliárd až 3 miliardy EUR, ak namiesto
súdneho konania využijú ARS a zároveňušetria 258 dní.
SPÔSOBY ARS UPLATŇOVANÉ V ŠTÁTOCH EÚ
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Spôsoby ASR sa v jednotlivých členských štátoch Európskej únie líšia . Všeobecne možno
povedať, že systém ARS môže byť zriadený orgánmi verejnej moci, priemyselným odvetvím alebo
v kooperácii týchto subjektov, prípadne ešte spotrebiteľských organizácií. V súvislosti s tým môže
byť systém ARS financovaný zo súkromných zdrojov (napr. priemyselným odvetvím) alebo z
verejných zdrojov. Niektoré subjekty ARS sa zaoberajú len spormi v určitých odvetviach (napr. len
spormi týkajúcimi sa dopravy, poistenia, energií a pod.), zatiaľ čo iné prijímajú prípady bez ohľadu
na odvetvie.V prípade veľkej väčšiny subjektov ARS je účasť na riešení sporov pre obe strany
dobrovoľná.
4

4.1

ARS v Slovenskej republike
Čo sa týka systémov ARS v Slovenskej republike existuje niekoľko subjektov, ktoré sú
oprávnené spory medzi stranami riešiť mimosúdnou cestou. Napriek výhodám, ktoré takéto riešenie
sporov prináša sa na Slovensku väčšina osôb prikláňa k riešeniu sporov prostredníctvom
všeobecných súdov. Mám za to, že je to spôsobené najmä slabou informovanosťou občanov
o dostupných možnostiach a spôsobe riešenia sporov alternatívnym spôsobom vo vzťahu
k súdnemu konaniu. Vo svojom príspevku chcem poukázať na niektoré z existujúcich subjektov
ARS v Slovenskej republike a na niektoré zaujímavosti v schéme ich rozloženia. Podľa môjho
názoru možno za subjekt ADR v súčasnosti na Slovensku považovať Úrad pre reguláciu
elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý v prípade neuspokojivo vybavenej reklamácie
podnikom poskytujúcimsiete alebo služby, v oblasti upravenej zákonom o elektronických
komunikáciách. Môže tak urobiť po reklamačnom konaní, s ktorého výsledkom alebo spôsobom
vybavenia nesúhlasí. Výsledkom riešenia takéhoto sporu je uzavretie písomnej dohody, ktorá je
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záväzná pre obe strany sporu.
V podstate totožný postup mimosúdneho riešenia sporu upravuje v § 37 aj zákon č.
250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. V tomto prípade ide o spory vzniknuté medzi
koncovým odberateľom elektriny alebo plynu a dodávateľom elektriny, plynu alebo
prevádzkovateľom distribučnej sústavy alebo siete. Koncový odberateľ sa môže obrátiť na Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví v prípade, ak sa o predmete sporu uskutočnilo reklamačné konanie,
s ktorého výsledkom spôsobom vybavenia nesúhlasí. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je
dotknutá.
K subjektom mimosúdneho riešenia sporu na finančnom trhu by som zaradila Bankového
ombudsmana. Ide o nestranný a objektívny orgán, ktorého úlohou je posudzovanie dodržiavania
pravidiel etického správania sa bánk v prípadoch stanovených v Etickom kódexe bánk na ochranu
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Pozri
konkrétne
možnosti
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v členských
http://ec.europa.eu/consumers/archive/redress_cons/schemes_en.htm
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Bližšie pozri: § 75 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
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spotrebiteľa alebo v iných pravidlách etického správania sa bánk, ktoré sú banky povinné
dodržiavať na základe rozhodnutia Zhromaždenia členov Slovenskej bankovej asociácie. Na
ombudsmana sa môže obrátiť spotrebiteľ, ktorý sa domnieva, že banka, pobočka zahraničnej banky
alebo sporiteľňa (ďalej len „banka“) pri poskytovaní bankových služieb a produktov poškodila jeho
záujmy a neuskutočnila nápravu na základe sťažnosti/reklamácie spotrebiteľa. Ombudsman je
povinný podnet preskúmať najneskôr do 3 mesiacov odo dňa doručenia podnetu. V zložitých
prípadoch je ombudsman povinný podnet preskúmať najneskôr do 6 mesiacov odo dňa doručenia
podnetu. Ak ombudsman dôjde k záveru, že došlo k porušeniu záujmov spotrebiteľa v zmysle
Kódexu, ombudsman oznámi výsledky vybavenia podnetu spolu s návrhom opatrení na nápravu v
zmysle Kódexu banke a spotrebiteľovi. Banka je povinná do 30 dní odo dňa doručenia odporúčania
na prijatie opatrení oznámiť ombudsmanovi svoje stanovisko k výsledkom vybavenia podnetu. Ak
ombudsman nesúhlasí so stanoviskom banky alebo ak prijaté opatrenia považuje za nedostatočné,
vyrozumie o tom Prezídium Slovenskej bankovej asociácie. Ako vyplýva z výročnej správy
bankového ombudsmana priemerná dĺžka konania je 38 dní, v roku 2013 prešetroval 414 podnetov,
z ktorých bolo 71 vybavených v prospech klienta.
Okrem vyššie spomínaných sektorových subjektov ARS možno medzi všeobecne použiteľný
spôsob ARS zaradiť mediáciu. Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej zúčastnené osoby
pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.
Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na
mediácii záväzná. Zo zoznamu mediátorov, ktorý vedie MS SR vyplýva, že k dnešnému dňu je na
Slovensku zapísaných 1117 mediátorov. Napriek vysokému počtu mediátorov na Slovensku je len
málo subjektov, ktoré by iniciovali riešenie sporu týmto spôsobom. Myslím si, že takáto forma ARS
má mnoho výhod, ale tak ako u ostatných foriem pravdepodobne chýba dostatočná informovanosť
verejnosti o možnostiach takéhoto riešenia sporu.
Napokon za subjekt ARS možno na Slovensku považovať v kontexte spotrebiteľských sporov
často spomínané, rozhodcovské súdy. Rozhodovanie prostredníctvom rozhodcovských súdov sa v
konaniach, kde jednou zo strán je spotrebiteľ, ukázalo ako neefektívne. Nápad konaní na
rozhodcovských súdoch sa aj z tohto dôvodu niekoľkonásobne znížil, keďže sa z neho stal len
medzistupeň pred samotným súdnym konaním. Vzhľadom na to nemožno hovoriť o tom, že by
pôvodný zákon o rozhodcovskom konaní plnil účel, pre ktorý bol prijatý. Cieľom zákona bolo najmä
zabezpečiť rýchlejšie vyriešenie sporov medzi podnikateľmi vyplývajúce z ich obchodnoprávnych
záväzkových vzťahov a odbremeniť všeobecné súdy od tejto agendy. V súčasnosti sa nenapĺňa ani
jeden z týchto aspektov, keďže aj po vydaní rozhodcovského rozsudku, ktorý nadobudol
právoplatnosť a stal sa exekučným titulom, sa exekučné súdy zaoberajú spätne úkonmi, ktoré
predchádzali vydaniu takéhoto rozsudku. Žaloby o zaplatenie pohľadávok veriteľov sa následne
dostávajú pred všeobecné súdy. Tie sú v súčasnosti zahltené spotrebiteľskými spormi, preto sa
predlžuje ich rozhodovanie vo všetkých veciach o niekoľko mesiacov.
Som toho názoru, že takýto stav je spôsobený najmä nedostatočnou počiatočnou reguláciou
podmienok na zriadenie a vedenie rozhodcovských súdov. Pri množstve rozhodcovských súdov,
ktoré v dnešnej dobe na Slovensku existujú, možno uvažovať o kvantite na úkor kvality. Zoznam
stálych rozhodcovských súdov vedie Ministerstvo spravodlivosti SR na základe údajov zverejnených
v Obchodnom vestníku. V súčasnosti je v tomto zozname zapísaných 163 stálych rozhodcovských
súdov, z toho 29 je už neaktívnych, zrušených na základe rozhodnutia zriaďovateľa. Pre porovnanie
v januári 2014 bolo zapísaných 137 stálych rozhodcovských súdov a v auguste 2008 „iba“ 54
stálych rozhodcovských súdov. Prekvapujúci je pre mňa stály nárast tohto počtu, aj napriek
súčasnej situácii a tomu, že mnohé súdy sú považované za nedôveryhodné, vzhľadom na
predchádzajúci prístup v spotrebiteľských veciach. Čo sa týka aktuálneho Zoznamu stálych
rozhodcovských súdov, ktorých zriaďovateľ je držiteľom povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory
tie sú v súčasnosti 2 a v Zozname rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory je
zapísaných 15 osôb.
V najbližšom období nám ostáva dúfať, že sa prostredie rozhodovania spotrebiteľských
sporov v špecializovanom rozhodcovskom konaní osvedčí viac, ako predchádzajúci model a takisto
klasické rozhodcovské konanie opäť získa atraktivitu pre rozhodovanie najmä obchodnoprávnych
sporov.
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Návrh zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov predpokladá ako jeden zo
subjektov ARS Slovenskú obchodnú inšpekciu (ďalej tiež „SOI“). Na základe zákona o o štátnej
kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia
nezávislým orgánom kontroly vnútorného trhu. Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa vykonáva
dozor a kontrolu aj nad dodržiavaním povinností, ktoré tento zákon ustanovuje. Pri výkone svojej
činnosti je oprávnená kontrolovať dodávateľské subjekty, zisťovať nedostatky a požadovať ich
odstránenie pod hrozbou sankcií. Napriek tomu aj v prípade, že SOI rozhodne o porušení povinnosti
dodávateľov a o udelení sankcie. Takéto rozhodnutie je právoplatné a vykonateľné, ale nezaručuje
spotrebiteľovi vymožiteľnosť jeho nárokov voči zodpovednému - dodávateľskému subjektu. S
takýmto nárokom by sa v súčasnosti spotrebiteľ musel obrátiť na príslušný všeobecný súd. Po prijatí
Návrhu zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov by však bola situácia spotrebiteľa
značne zjednodušená, keďže samotná SOI by mohla rozhodnúť aj o jeho nároku.
ZÁVER
Keďže členské štáty majú stále priestor na zosúladenie svojich právnych poriadkov so
smernicou, až následne bude možné vyhodnotiť, či splnila cieľ ktorý si vymedzila a ako kvalitne sa
ju jednotlivým členským štátom podarilo transponovať.
Podľa môjho názoru riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom alternatívnych
rozhodovacích orgánov by mohlo naplniť predpoklad dôveryhodného konania len v tom prípade, ak
by nebolo financované zo zdrojov súkromného sektora a bolo by naozaj možné spoľahnúť sa na
zachovanie spomínaných 6 podmienok predpokladaných smernicou. Mám za to, že tieto podmienky
sú schopné v súčasných trhových podmienkach naplniť len štátne orgány, resp. orgány, pri ktorých
nemožno mať pochybnosti o ich finančnej nezávislosti na subjektoch podnikajúcich v odvetví, ktoré
spadá do rozhodovacej právomoci príslušného orgánu. Systém ARS, ktorý v súčasnosti existuje
v Slovenskej republike považujem za dobrý základ pre jeho expandovanie aj do ďalších odvetví,
poskytujúcich tovary a služby spotrebiteľom. Zároveň si myslím, že prvoradé je rozširovanie
spotrebiteľského povedomia o existencii takejto formy riešenia spory.Preto je potrebné popracovať
nielen na celkovom zefektívnení činnosti subjektov ARS, ale ajna zlepšení prístupu spotrebiteľov
k relevantným informáciám už v štádiu uzatvárania zmluvného vzťahu s podnikateľom, nie až
následne po vzniku sporu.
5.
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DATABÁZE INCADAT – MILNÍK PRO ROZHODOVÁNÍ
O MEZINÁRODNÍCH ÚNOSECH DĚTÍ?
Lucia Valentová
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Abstrakt: Projekt databáze rozhodnutí o mezinárodních únosech dětí pochází již z konce minulého
století, no jen v současnosti se dostává do povědomí odborníkůpůsobících v této oblasti. Haagská
konference mezinárodního práva soukromého neustále vyvíjí nové způsoby, jak přispět k
sjednocení praxe při řešení mezinárodních únosů a postupů pro co nejhladší návratové řízení.
Databáze poskytuje přehled rozhodovací činnosti smluvních stran Haagské úmluvy
o mezinárodních únosech dětí. Jaké jsou však postupy při sbírání a uveřejňovanírozhodnutí
v databázi? Dávají záruku pro skutečné sjednocení soudní praxe?
Kľúčové slová: Mezinárodní únosy dětí, Haagská konference, Haagská úmluva, INCADAT,
sjednocování soudní praxe
Abstract: The project creating database of decisions in international child abduction cases dates to
the end of last century but it is only nowadays that it has reached the professionals in this field. The
Hague conference on international private law creates new ways of achieving good practice in
international child abduction case and good approaches toward smooth return of the abducted child.
Newly the database offers overview of judicature of the contracting parties of the Child abduction
convention. What is actually the procedure for collecting and publishing the decisions in the
database? Does is give the guarantee for unification of judicial practice?
Key words: International child abduction, Hague Conference, Hague Convention, INCADAT,
unification of judicial practice
ÚVOD
Klíčovou mezinárodní úmluvou, která dala vznik databázi jejich rozhodnutí, je, přirozeně,
67
Haagská úmluva o soukromoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí. Tato Úmluva byla
podepsaná 25. října 1980 a účinnosti nabyla k 1. prosinci 1983. K 1. dubnu 2014 čítá 93 smluvních
68
států.
V roce 2001, v čase kdy Úmluva měla 73 smluvních států, se počet soudních rozhodnutí
69
napřič všemi smluvnímu státy odhadoval na 1500. Haagská konference již delší dobu sledovala
tento vývoj judikatury a došla k závěru, že takové množství rozhodnutí by bylo možné využít, i
vzhledem k faktu, že mnohá rozhodnutí byla učiněna bez návaznosti na předešlá rozhodnutí,
protože k informacím v nich obsažených nebyl přístup. Jednotný výklad Úmluvy se stal cílem
Haagské konference, když v roce 1999 vytvořila Stálá komise Haagské konference Databázi
70
rozhodnutí o mezinárodních únosech dětí pod zkratkou INCADAT. V roce 2001 z přibližně 1500
1
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Originálně přijata jako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/1998 Sb., o sjednání Úmluvy o
občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, dále jen Úmluva.
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Viz blíže http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=24.
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Viz GuideforCorrespondents. Dostupné na http://www.hcch.net/upload/incadat_guide.pdf.
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GuideforCorrespondents. Dostupné na http://www.hcch.net/upload/incadat_guide.pdf. Spuštěna
byla v dubnu 2000.
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rozhodnutí databáze obsahovala přes 450 rozhodnutí, v roce 2008 narostla databáze na 670
72
rozhodnutí z 33 zemí, přičemž z amerického prostředí je více než 400 dodaných sporů.
JAK DATABÁZE FUNGUJE
Jak funguje samotné přispívání do databáze, detailně popisuje tzv. Příručka pro
73
korespondenty, která slouží jako základní informační vodítko pro smluvní státy, které se chtějí na
tvorbě databáze podílet. Protože cílem jen sjednocení rozhodovací činnosti soudů smluvních států
Úmluvy a to je možné pouze pokud bude jednotná i databáze, ze které se má vycházet.
Korespondenti neboli přispívatelé hrají zásadní roli při vytváření a udržovaní databáze. Jejich
úkolem je identifikovat zásadní rozhodnutí v rámci vnitrostátní soudní a správní rozhodovací
činnosti, na toto rozhodnutí upozornit, vytáhnout ho z národního systému, jako kopii odeslat a
připravit shrnutí rozhodnutí v INCADAT formátu. Zásadním rozhodnutím se rozumí takové
rozhodnutí, které znamená nový vývoj v rozhodování národních soudů v oblasti mezinárodních
únosů dětí, nebo se aplikuje Úmluva poprvé na nový originální skutkový stav a je potřeba takové
rozhodnutí zaznamenat pro další výklad a aplikaci Úmluvy.
Na osobu přispívatele nejsou kladeny zvlášť závažné nároky, předpokládá se, že půjde o
74
zaměstnance ústředního orgánu smluvního státu, nebo o individuální osobu z řad mladých
akademiků nebo dokonce magisterských studentů oboru právo, kterou ústřední orgán nominuje.
Důvodem využívání i studentů je to, že Haagská konference přispívatelům neposkytuje žádné
finanční ohodnocení, pokud budou nějak hodnoceni, tak je to na instituci, která je pověřila.
Přispívatel má čtyři základné úkoly. O prvních dvou jsem se již zmínila, tedy vyhledat a
vybrat vhodná rozhodnutí soudů nebo správních orgánů po jejich zveřejnění v národních databázích
nebo na vyžádání přímo od soudů a správních orgánů a připravitdetailníshrnutípřípadu na
základěuniformníchpožadavků INCADAT. Dále jsou přispívatelé povinní informovatediční tým
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INCADAT o jakýchkolizměnách v předešlýchuveřejněnýchpřípadech a vyplnit a odevzdatzprávu o
jejich činnosti jednou za půl roku. Hlavní náplní a odpovědností je výběr případů vhodných
k zařazení do databáze. To obnáší nejen neustálé sledování národních rozhodovacích procesů, ale
i samotné databáze, aby se předešlo zbytečné duplicitě uveřejněných rozhodnutí.
Vizí práce přispívatelů a fungování celé databáze je zahrnoutco nejvícrelevantníjudikatury
z conejvíce smluvních států Úmluvy v případech únosů z jednoho smluvního státu do druhého, ale i
rozhodnutí o únosech ze smluvního státu do nesmluvního. Dále tyto rozhodnutí vždy doplnit o
druhostupňové nebo opravní rozhodnutí, aby databáze byla vždy aktuální. S tím se pojí i otázka
vyrovnání se s judikaturou, která se od původní odklání, kdy nařízený orgán došel k jinému
právnímu názoru. V takovém případě se pro úplnost databáze doporučuje zásadně uveřejnit oba
76
s poznámkou, že se od sebe rozhodnutí odchylují.
2

Jak vypracovat shrnutí
Vytipování cílového rozhodnutí pro databázi je jen začátkem toho, co tvoři celou databázi.
Neméně důležitým úkolem je vypracování shrnutí cílového rozhodnutí do podoby, kterou stanovil
INCADAT, a která je závazná pro všechny přispívatelé. Tato forma vytváří základ pro elektronický
formulář každého rozhodnutí a elektronické vyhledávání v databázi.
Cílem shrnutí je poskytnout nástin rozhodných faktů o případu a komunikaceklíčovéprávní
otázky. Jak vyplývá ze samotné Příručky,po přečtení se má uživateldatabáze sámrozhodnout, zda
2.1
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je toto rozhodnutí v jeho konkrétní situaci pro něj užitečné a zda se bude věnovat celému
77
rozhodnutí, nebo mu stačí informace vypíchnuté v shrnutí.
Shrnutí obsahuje několik obligatorních částí, na základě kterých je možné se
v předkládaném rozhodnutí orientovat, zároveň slouží i jako klíčové termíny pro vyhledávání
v databázi.
První obligatorní částí shrnutí je označení případu. To slouží k identifikaci případu, přičemž
se používá standardní citační forma. V případě, že jde o transkript, jména účastníků řízení se
nahrazují iniciály. Pokud se v označení případu objevuje i označení soudu, který rozhodnutí
vydal,název soudu bude pro účely označení případu alespoň přibližně přeložen do angličtiny nebo
78
francouzštiny, záleží od celého jazyku shrnutí.
Po označení případu následuje datum vydání rozhodnutí. I pro to má INDACAT jednotnou
formu, kdy se nejdřív označí den, pak měsíc a následně rok vydání předmětného rozhodnutí.
Otázka označení států, která následuje, je o poznání složitější. Databáze nabízí seznam
států z výběru, přičemž rozhodná je spíš jurisdikce než státní hranice. To se projevuje především u
států, které jsou státoprávně členěné a rozhodovací pravomoc má jak celý stát, tak některé nebo
všechny jeho části. Typicky se rozlišuje, zda předmětné rozhodnutí bylo v USA vydáno federálním
nebo státním soudem. Podle toho je v označení případu rozlišováno USf pro federální rozhodnutí a
USs pro státní.
I když se může objevit hned v označení případu, název soudu, který rozhodnutí vydal, patří
mezi obligatorní náležitosti shrnutí. Na tomto místě se vypisuje celý originální název soudu nebo
správního orgánu a jeho překlad do angličtiny případně francouzštiny. Za něj do závorek se uvádí
název státu původu rozhodnutí.
Následující povinný prvek shrnutí je status případu. Přispívatel má možnost vybrat ze tří
možností a označit překládaný případ jako finální, s možnosti odvolání a otevřený. První dvě
možnosti jsou v zásadě jasné. Pokud není možnost rozhodnutí zvrátit jakýmkoli opravným
prostředkem, rozhodnutí je ve finální fázi, pokud zde běží lhůta k podání opravného prostředku,
půjde o rozhodnutí s možností odvolání. Fáze otevřeného rozhodnutí se používá v situacích, kdy
např. bylo rozhodnuto o opravném prostředku, ale to rozhodnutí je pouze procesní, co do merita se
nevyjadřuje. Status takového otevřeného případu bude mít rozhodnutí, které bylo odvolacím
soudem vráceno soudu prvního stupně k novému rozhodnutí.
Jak je zřejmé ze statusu případu, dalším klíčovým údajem pro databázi stupeň soudu, tedy
která instance o mezinárodním únosu v konkrétním případě rozhodovala. Důležité je uvádět správný
stupeň soudu v případě, že je pro mezinárodní únosy věcně příslušný soud, který je typicky soudem
odvolacím. V pro potřeby databáze však vystupuje jakou soud prvostupňový a tak je potřeba ho i
označit.
Dalším bodem shrnutí je označení místa, kde bylo rozhodnutí uveřejněno a kde je
zpřístupněno k nahlídnutí. Na tomto místě se nejčastěji uvádí odkaz na stránky soudu nebo
správního orgánu nebo na jiné elektronické úložiště, kde je možné rozhodnutí dohledat.
Protože INCADAT je databáze jejímž cílem je především sjednotit výklad a rozhodovací praxi
soudu všech smluvních států, pro výklad jednotlivých ustanovení Úmluvy je klíčové mít relevantní
rozhodnutí s nimi provázané. Pro tuto potřebu zná shrnutí dvě obligatorní náležitosti a to související
ustanovení Úmluvy a ustanovení, na kterých soud založil své rozhodnutí.
Souvisejícími ustanoveními Úmluvy se rozumí pouze rozhodnutí, které slouží k orientaci
v Úmluvě a nemají se považovat za rozhodující pro předkládaný případ. Jde o ustanovení, které
soud při rozhodování zhodnocoval. Zde je možné vypíchnout i některé související národní nebo
mezinárodní ustanovení.
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Ustanovení, na kterých soud založil své rozhodnutí, se uvádějí v dalším bodu shrnutí.
79
80
Nejčastěji půjde o čl. 3 a čl. 13 Úmluvy.
Následující povinný prvek shrnutí obsahuje prvotní rozhodnutí o předkládaném případě. Je
zde na výběr z vícera alternativ a i otevřená možnost pro jiné než navrhované rozhodnutí. Nejvíc
pravděpodobná rozhodnutí v této fázi jsou: podání bylo odmítnuto, za předpokladu, že nedošlo
k protiprávnímu přemístění nebo zadržení, nařízen návrat, za situace kdy došlo k protiprávnému
přemístění nebo zadržení a nelze aplikovat žádnou z výjimek, nařízen návrat s úkoly, nařízen návrat
za splnění podmínek, zamítnutí návratu, když došlo k protiprávnímu přemístění nebo zadržení, ale
aplikuje se zde alespoň jedna z výjimek, rozhodnutí nebo zjištění podle čl. 15 bylo uděleno nebo
odmítnuto, odvolání bylo povoleno nebo odmítnuto a další rozhodnutí neodpovídá ani jedné z výše
uvedených možností.
Prvotní rozhodnutí uzavírá procesní body shrnutí. Následující bod je rozhodující po meritorní
stránce, protože se jedná o shrnutí faktů případu. Shrnutí má být co nejvýstižnější a nejjasnější, má
vyprávět skutkový základ příběhu do momentu projednání před soudem nebo odvolací instancí.
Shrnutí fakt nemá, a nesmí, poskytnou shrnutí soudního rozhodnutí. Fakta záleží od každého
jednotlivého případu, ale nejčastěji bude shrnutí obsahovat informaci o tom, kolika dětí se únos
týkal, jakého jsou pohlaví, jakého byly věku v momentu únosu, ve kterých státech děti žily po určitou
rozhodnou dobu, jaký mají vztah k rodičům, státní příslušnost rodičů, pokud je pro případ relevantní,
jaká je úprava vzájemných práv a povinností z rodičovské odpovědnosti a přesný datum, kdy došlo
k protiprávnému přemístění nebo zadržení. Relevantní fakta by měla být seřazena chronologicky a
měla by být doplněna o relevantní kroky, které byly v případu podniknuty. Příkladem jsou jakákoli
předběžná opatření nebo jiná rozhodnutí za účelem ulehčit návrat dítěte. Pokud se shrnutí týká
případu, který se dostal před odvolací orgán, mezi fakta se zahrne i popis řízení v prvním stupni a
detaily rozhodnutí prvostupňové instance.
Po vylíčení základních údajů a postupů v případě shrnutí přichází k bodu, kde se uvádí
konečné rozhodnutí soudu v předkládané věci. Tato kategorie rozšiřuje bod prvotního rozhodnutí,
když se k jednotlivým možnostem uvedených v prvním bodě připájí i vysvětlení. Např. podání bylo
odmítnuto, protože přemístění neznemožnilo výkon práv z rodičovské odpovědnosti, návrat byl
81
nařízen, protože zadržení bylo neoprávněné, nevztahovala se na něj žádná z výjimek atd.
Jediným nepovinným prvkem shrnutí je uvedení soudců, kteří o překládaném případě
rozhodovali. V některých smluvních státech je totiž praxí, že se soudci u rozhodnutí uvádějí, v jiných
však nikoli. Pokud se soudci uvádějí, měli by být označení tak, jak se označují v národních
79

Přemístění nebo zadržení dítěte se považuje za protiprávní, jestliže: a) bylo porušeno právo péče
o dítě, které má osoba, instituce nebo kterýkoliv jiný orgán buď společně, nebo samostatně, podle
právního řádu státu, v němž dítě mělo své obvyklé bydliště bezprostředně před přemístěním nebo
zadržením, b) v době přemístění nebo zadržení bylo toto právo skutečně vykonáváno, společně
nebo samostatně, nebo by bylo takto vykonáváno, kdyby bylo nedošlo k přemístění či zadržení.
Právo péče o dítě uvedené v písmenu a) může vyplývat zejména ze zákonů nebo ze soudního nebo
správního rozhodnutí nebo z dohody platné podle právního řádu daného státu.
80
Bez ohledu na ustanovení předcházejícího článku není soudní nebo správní orgán dožádaného
státu povinen nařídit navrácení dítěte, jestliže osoba, instituce nebo jiný orgán, který nesouhlasí s
jeho navrácením, prokáže, že: a) osoba, instituce nebo jiný orgán, který měl pečovat o osobu dítěte,
ve skutečnosti nevykonával právo péče o dítě v době přemístění nebo zadržení nebo souhlasil či
později se smířil s přemístěním nebo zadržením, nebo b) je vážné nebezpečí, že návrat by dítě
vystavil fyzické nebo duševní újmě nebo je jinak dostal do nesnesitelné situace. Soudní nebo
správní orgán může také odmítnout nařídit návrat dítěte, zjistí-li se, že dítě nesouhlasí s návratem a
dosáhlo věku a stupně vyspělosti, v němž je vhodné přihlížet k jeho stanoviskům. Při hodnocení
okolností uvedených v tomto článku soudní a správní orgány musí přihlédnout k informacím
týkajícím se sociálního postavení dítěte poskytnutým ústředním orgánem nebo jiným příslušným
orgánem obvyklého bydliště dítěte.
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rozhodnutích, včetně titulů a oslovení. Pokud některý ze soudců vydal odlišné stanovisko, i toto je
možné uvést za jeho jméno do závorek.
Právní základ je naprosto nejdůležitější bod shrnutí. Cílem je dát uživateli databáze
dostatečnou indikaci toho, co bylo řečeno v rozhodnutí soudu, aby se dále mohl rozhodnou, zda toto
rozhodnutí je pro jeho potřeby relevantní. Dokonce je zde možné odcitovat nebo parafrázovat
klíčovou část právní věty.
Poslední částí shrnutí je tzv. updating. Tedy potřeba označit rozhodnutí, které prošlo
změnou, aby nedocházelo k odkazování na překonaná rozhodnutí. Do této části se zaznamenávají i
místa, kde bylo na předmětné rozhodnutí odkazováno nebo vědecké články, které případ
analyzovaly.
Výzvy shrnutí
Úmluva je k dnešnímu datu aplikována ve více než 90 zemích po celém světě. Vytvořit
databázi, která bude přehledná a pochopitelná ve všech právních kulturách světa, je nepochybně
výzva, kterou si INCADAT plně uvědomuje. Proto se v Příručce soustřeďuje i na mimoprávní
aspekty shrnutí, a to především lingvistickou stránkuaplikace Úmluvy, která existuje v několika
jazykových mutacích. Důraz na jazyk shrnutí je proto velice důležitý. Základem mají být spíše
generické termíny než přesné, aby bylo možné situaci vysvětlit a opsat, nedoporučuje se rozhodnutí
pouze překládat. Při použití právních termínů se doporučuje ponechat originální právní termíny
v závorkách za opisným vysvětlením, stejný postup platí pro reference na místa, kde se o případu
pojednává a to připojením i originálního odkazu.
Vzhledem k převažujícímu podílu angloamerických rozhodnutí v databázi, se databáze zdá
být víc nastavená v prospěch těchto právo vytvářejících rozhodnutí. Potřeba vykládat Úmluvu je
však obecná. V některých kontinentálních právních řádech je dělba moci tak silná, že zásahy soudní
82
soustavy do legislativní bývají i výslovně vyloučeny. V těchto případech je inspirace národní
judikaturou problematická, nemluvě o mezinárodní, kterou databáze INCADAT ztělesňuje. Ale i
v případě inspirace kontinentální judikaturou může dojít k problémům v anglosaských právních
kulturách. Pro tyto případy se spoléhá na kvalitu přispívatelů, kteří jsou schopní využít sekci
83
komentářů k doplnění relevantních informací.
2.2

3

ABBOTT V. ABBOTT
Abbott v. Abbott, je případ, který se řeší před americkými soudy, avšak rovněž poukazuje na
další nedostatky databáze INCADAT, než jen lingvistické a analytické výzvy. V tomto konkrétním
případě jde o analýzu situace, kdy rodič, který tvrdí, že došlo k protiprávnímu přemístění dítěte, není
ten, jehož výkon práv z rodičovské odpovědnosti byl znemožněn, protože jediným držitelem těchto
práv je matka, která se s dítětem bez souhlasu otce přestěhovala.
Otec je britský občan bez práv odpovídajících rodičovské odpovědnosti. V době únosu žije a
pracuje v Čile, což je i země obvyklého bydliště jeho syna a matky. Na základě národního práva
Čile, teda rozhodného práva místa obvyklého bydliště nezletilého, nelze přemístit nezletilého přes
hranice bez souhlasu druhého rodiče. Matkou v tomto případě je americká občanka, která má syna
84
ve výhradní péči a se kterým se bez souhlasu otce přestěhovala do Texasu.
Tento případ upozorňuje na nedostatky, které se dějí mimo zjevné informace poskytnuté
databází. Upozorňuje totiž na způsob práce s materiály poskytnutými smluvními státy a jejich
zveřejňováním pro účely databáze a Haagské konference.
Praktiky Speciální komise Haagské konference
Přibližně od stejné doby, jak vznikla samotná Úmluva, se setkáváSpeciálníkomise za
účelempřediskutovanípraktickéaplikace Úmluvy. Konec konců na její popud nakonec vznikla i
3.1
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samotná databáze INCADAT. Tzv. Stálýúřad připravuje podklady pro jednání Speciální komise a
mimo jiné posílá smluvním státům dotazníky reagující na nejnovější otázky a
86
připravujeshrnutíodpovědí. Toto shrnutí se označuje jako tzv. Přípravný dokument, který je
87
dostupný online.
Na druhou stranu jiné materiály, které Haagská konference připravuje
88
k projednání před Speciální komisí, tzv. Pracovní dokumenty, veřejně přístupné nejsou. Po
každém zasednutí Speciální komisezaměstnanci Haagské konferencepřipravují zprávu neboli report
ze zasedání. Pracovní dokumenty nejsou součástí ani této zprávy, na rozdíl od přípravných
dokumentů.
89
Samotná správa Speciální komise se někdy vyznačuje různými zvláštnostmi, které můžou
být, vzhledem k tomu, že ústřední orgány, jimž je zpráva směřována, nejsou obsazeny pouze
právníky, značně matoucí. Některá rozhodnutí, které zpráva obsahuje, ani nemůžou být závazné,
protože jednání smluvních států před Speciální komisí nejsou diplomatickými jednání a zástupci
90
smluvních států nemají pověření vyjednávat za své vlády.
V našem konkrétním případě pan Abbott používá jako argument zprávu Speciální komise z
1993, ve které se uvádí, že pro výklad Úmluvy je závazný právní názor francouzských soudů.
Jednání Speciální komise však nemá takovou sílu, aby bez dalšího závazně stanovila závaznost
výkladu soudů jednoho ze smluvních států! Dále je na tomto místě potřebné zmínit případ z Britské
91
Kolumbie, týkající se dítěte indiánského původu. V druhém případu došlo opět v pochybení při
odkazování se na zprávu Speciální komise, která byla nejdřív vágní v zásadní otázce, následně bez
jakéhokoli podkladu byl právní „názor“ Speciální komise v zprávě změněn v opačný. Z původní 51
stránkové studie, která byla podkladem pro Pracovní dokumenty, se do správy dostalo pouze 31
stránkové shrnutí.
Z výše nastíněných případů je zřejmé, že nelze právně analyzovat případ Abbott na základě
dokumentů zveřejněných, které mají právě sloužit k zlepšení analýzy na podkladu většího množství
relevantních materiálů. ZPřípravných dokumentů v druhém případě nezletilého indiánského původu
totiž vyplývá, že nedošlo k uveřejnění druhoinstančního rozhodnutí, a když k uveřejnění došlo,
nebylo řádně označeno, že došlo ke změně v právním posouzení věci.
4

QUO VADIS INCADAT?
Přes zjevný chvályhodný záměr s databází INCADAT, může v některých momentech její
používání způsobit značné škody nepřesností materiálů, které databáze uveřejňuje k použití. Pro
zdroj informací, který má mít sjednocující účinek, může mít dopad právě opačný než zamýšlený.
Od momentu zřízení databáze nebyla ucelenost a kompletnost jejím cílem. INCADAT
neosahuje všechny rozhodnutí týkající se Úmluvy, pouze vybraná rozhodnutí na základě jejich
kvality a přínosu pro interpretaci. Selekce je však vždy subjektivní, stejně tak jazyková stránka
shrnutí. O rozdílnosti přístupu anglosaského a kontinentálního právního systému k práci
s judikaturou bylo již rovněž pojednáno výše.
Zlomové body a návrhy pro INCADAT
Autorky Bruch a Durkin dokázaly identifikovat několik dalších zlomových bodů databáze
INCADAT ne jen s cílem poukázat a na slabá místa databáze, ale i s cílem formulovat návrhy pro
zlepšení tohoto projektu.
4.1
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Na prvním místě vidí potenciál ve vylepšení databáze v zlepšení způsobu vyhledávání na
základě kritéria dotčených států. I když databáze rozlišuje u Spojených států státní a federální
úroveň, problém se ukázal u provincií Kanady, kdy systém nerozeznal Britskou Kolumbii, ale místo
kanadských rozhodnutí vykazoval rozhodnutí britská a kolumbijská.
Dalším problémem je existence více termínů nebo výrazů pro jednu a tu samou právní
událost nebo jednání. V takovém případě při zadání pouze jednoho výrazu nebude vyhledaná
veškerá relevantní judikatura.
Problematická může být i anonymizace účastníků řízení v označení případu. Osobně se
domnívám, že s tímto bodem nelze nic dělat, protože je na místě chránit osobní údaje v případech,
kde se jedná o nezletilého. Rozhodně byl ale případ do databáze zařazen z jiného důvodu, na
základě kterého je ho potřeba hledat na prvním místě.
Dalším problematickým způsobem vyhledávání, je vyhledávání na základě právní otázky.
Zde je problém opačný, a to že tímto způsobem systém vygeneruje příliš mnoho, ne-li dokonce
všechny, rozhodnutí. Proces zužování výběru je však problematický u jakékoli databáze.
Autorky zdůrazňují práci se zahraničními originálními materiály připojenými k relevantním
rozhodnutím, víc než samostatné spoléhání se na shrnutí v shrnutí. Obzvlášť důležitá je sekce
komentářů, kde může být uvedeno více relevantních materiálů.
Jak se ukázalo i předchozí kapitole, mimořádných problémem je updating a kontrola, že
zveřejněná rozhodnutí jsou vždy aktuální a řádně označené. Tady je silný apel na osobu
92
přispívatele a kontinuitu jeho práce v případě personální změny na konkrétní pozici.
Nicméně i při této rozsáhle kritice je vždy prostor na návrhy na zlepšení práce databáze.
Vzhledem k 93 národním právním řádům aplikujícím Úmluvu a používajícím u toho instituty svého
národního práva by byl skvělý nápad zavést glosář právních výrazů pro jeden konkrétní institut.
Databáze by sama rozpoznávala jednotlivé mutace jednoho a toho samého institutu a dokázala by
tak by vyhledat víc relevantních rozhodnutí.
Apel pracovat s originálním zněním dokumentů s sebou přináší vícerá úskalí. Prvním je
důslednost v propojování vytipovaných rozhodnutí s národními akademickými články a komentáři.
Druhým je nárok na překlady těchto dokumentů do pracovních jazyků Haagské konference.
Ideálním řešením, které by umožnilo mít všechny podklady v angličtině anebo ve francouzštině, a
tedy by zde byla možnost porovnat si originál a překlad, by bylo zabezpečení překladů Stálým
úřadem, který by sám nepřekládal, ale překlady by minimálně kontroloval. Obecně je zájem o větší
kontrolu ze strany Stálého úřadu.
Posledním návrhem, který se ukázal sám, vzhledem na výše popsané případy, je potřeba
využívání sekce pro komentáře k vyznačení odklonu od právního posouzení při druhoinstančním
rozhodnutí ve věci. Žádané by bylo i uvést, které soudy se rozhodly pro původní právní názor a
93
které se ztotožnily s odklonem.
ZÁVĚR
Inspirací pro tento příspěvek byl samotný název konference. INCADAT je rozhodně milníkem
v rozhodování o mezinárodních únosech dětí. A tak, jako každý milník, má své pozitivní i negativní
stránky.
Peter McEleavy, profesor Aberdeen University a zakladatel databáze INCADAT, se vyjádřil,
že INCADAT reprezentuje inovativní krok v oblasti mezinárodního práva soukromého, za situace,
kdy Haagská úmluva o soukromoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí představuje
významnou výzvu, co do snahy o její uniformní výklad, když zde není žádný nadnárodní soud, který
94
by vydával autoritativní a závazná rozhodnutí ve všech smluvních státech.
5
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Tento počin je proto nutné považovat za jedinečný a velice nápomocný. Trpí však několika
nedostatky, které lze přičíst tomu, že databáze funguje pouze na základě darů a příspěvků.
Nedostatečné financování se proto musí projevit v nedokonalé kontrole a nesrovnalostech.
Pokud by došlo k zlepšení finanční podpory tohoto projektu, databáze by mohla sloužit jako
základní zdroj praxe, kazuistiky a výkladu jedné z nejpoužívanějších Úmluv na světě. Není proto
95
náhodou, že Haagská konference v roce 2007 spustila další databázi INCASTAT věnující se
statistickým údajů o mezinárodních únosech dětí.
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DISPUTE SETTLEMENT SYSTEM UNDER THE WORLD TRADE
ORGANIZATION
Uroš Zdravković
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Abstract: The most important feature of the World Trade Organization (WTO) lies in its Dispute
settlement system. Unlike many other international organizations WTO is provided with integrated,
coherent and effective system of dispute resolution that is law - based and “rule oriented”. The main
legal source for settlement of disputes is Understanding on Rules and Procedures Governing the
Settlement of Disputes, referred to as the “Dispute Settlement Understanding”, or for short “DSU”,
adopted in Marrakesh in 1994. Today, under the WTO, according to the negative consensus rule,
the decisions concerning disputes cannot be adopted only if all states are against. There are three
main authorities which have jurisdiction over disputes in the WTO: panels, Appellate Body and
Dispute Settlement Body. Providing security and predictability to the multilateral trading system is
the most important and central element of the policy purposes of the DSU. Still, the legal protection
is reserved only for those benefits which are granted by „covered agreements“ inside the WTO legal
system. Being important “player” in the WTO, the European union has been involved in most
disputes within the WTO.
Key words: World Trade Organization, Dispute Settlement Understanding, Security and
Predictability, European Union, Multilateral Trading System.

1

INTRODUCTION
The World Trade Organization (WTO) is universal international organization which governs
international trade relations at the global level. It differs from other international organizations in
many ways. Unlike typical universal organizations, the WTO was granted with several supranational
elements, which make that Organization specific and different comparing with other organizations.
However, the most important feature of the WTO lies in its Dispute settlement system (DSS),
which has been described by many authors and academics as “jewel in the crown” of the WTO.
Although many other universal international organizations have their own dispute settlement
systems, the system under the WTO is the most effective and most legalistic oriented.
The main purpose and object of the DSS under the WTO is security and predictability of the
multilateral trading system under the WTO. Without promoting and maintaining security and
predictability in order to protect rights and expectations of the members and individuals, whole WTO
law system would be redundant.
International trade disputes are often. Since formation of the WTO in 1995, the 488 disputes
have been filed. Disputes were also often during the GATT era (between 1947 and 1994). The
GATT 1947 had its own dispute settlement mechanism which was based on Article XXIII and
several provisions in the corresponding agreements. In comparison with other dispute settlement
system in that time, the system under GATT 1947 was the most effective and most legalistic
oriented. However, it was not perfect. It had its drawbacks, and one of the main disadvantages was
the fact that it was highly diplomatic oriented. During Uruguay round (between 1986 and 1994,
which later resulted in establishment of the WTO), the GATT members decided to create a more
efficient and more rule oriented dispute settlement system. Hence, together with the WTO, they
established a new, rule oriented dispute settlement system with aim to preserve and protect
members’ rights and obligations covered by WTO agreements. Alongside with Agreement
Establishing the WTO (which represents the framework agreement in the WTO legal system), the
negotiators of the Uruguay round drafted and concluded a specific agreement for settlement of
disputes and called it “Understanding on rules and procedures governing the settlement of
disputes”.
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This paper discusses some general issues regarding Dispute settlement system under the
WTO. After general discussion concerning this concept, the paper refers to role of the DSS in
providing security and predictability of the multilateral trading system under the WTO. The following
discussion is connected with the coverage and application of DSS. The final part of the paper briefly
analyses the European union’s experience as an actor in the dispute settlement procedures in the
WTO.
2

WTO AND ITS DISPUTE SETTLEMENT SYSTEM
The WTO was established after the 1986–94 Uruguay Round negotiations and earlier
negotiations under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 47). The basic function of
the WTO is establishing the rules that provide secure and predictable multilateral trading system
and ensuring compliance with those rules.
Essentially, there are several main characteristics of the WTO:
a) It is an organization for trade opening;
b) It is a forum for governments to negotiate trade agreements;
c) It is a forum for settling trade disputes and
d) It operates a system of trade rules.
The multilateral system is far more powerful in the area of trade than in any other policy
96
area. Today, the multilateral system of rules is centered on the WTO, imposing rules that apply to
all states and thereby create order. Before the WTO, the central role in creating multilateral trading
rules belonged to the GATT 47 and its forums.
The WTO is based on clear rules that all members have to comply with when they create and
conduct their trade policy. The fundamental aim of the WTO is trade liberalization at the global level
in order to achieve better living standard in the world. The WTO was created as a result of the need
for removing obstacles for movement of economic values in order to achieve faster economic growth
and appropriate political aims.
The WTO has strong integrative function, which is reflected by decision making rules, where
some elements of supranationalism can be found. The other element of supranationalism is
effective dispute settlement mechanism where independent experts act as a “judges” and where
adopted reports have obligatory effect to the members in dispute.
Nevertheless, the WTO does not establish custom union between the members. It does not
establish even free trade area. It establishes effective set of norms which ensures secure and
predictable multilateral trading system. But, from the other side, the WTO has much stronger
integrative competence comparing with other universal organizations.
The most specific characteristic of the WTO lies in its dispute settlement mechanism, which,
like it was mentioned above, has been described by many authors as a “jewel in the crown” of the
WTO. This claim is supported by almost every scholar and writer who deals with the WTO law. They
do all agree that this characteristic makes very important distinction between the WTO and other
universal international organizations. Unlike many other international organizations WTO is provided
with integrated, coherent and effective system of dispute resolution that is law - based and “rule
oriented”.
Each WTO member enjoys rights provided in the WTO agreements, and without effective
access to justice in order to exercise its rights in a case of violation of some WTO agreement by
another member, the whole WTO law system would be redundant. Therefore, one of the main goals
of WTO creators was establishing effective and law-based access to justice for every member of the
WTO, irrespective of its economic or political power.
Mechanism of protection of members’ rights in the WTO is divided on two levels. The first
level is composed of basic principles recognized in the WTO agreements, such as principle of nondiscrimination, protection of expectation interest, principle of corrective and distributive justice, etc.
The second level is secured procedural mechanism for exercise and protection of guaranteed rights
and expectations. This procedural mechanism is provided by Annex II of Agreement Establishing
the WTO, namely by Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of
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Disputes, referred to as the “Dispute Settlement Understanding”, or for short “DSU”, adopted in
Marrakesh in 1994.
The DSU is, therefore, legal basis for settlement of disputes which arose between members
regarding fulfillment of prescribed WTO obligations.
One of the main characteristics regarding transformation of the dispute settlement
mechanism from the GATT 1947 to the WTO was so-called „negative consensus rule“. Namely,
during GATT era, according to the positive consensus rule, which was a leading rule then, decisions
in all stages of dispute settlement procedures could be adopted only if no single state was against.
So, any unsatisfied state could block the procedure and adoption of decision. Today, under the
WTO, according to the negative consensus rule, the decisions concerning disputes cannot be
adopted only if all states are against. Having in mind that this could happen only in theory, we can
conclude that decisions are adopted automatically.
There are three main authorities which have jurisdiction over disputes in the WTO. The first
instance tribunals are panels. They consist of three to five independent experts, recognized
authorities in international trade law. They are formed on ad hoc basis. The second instance tribunal
is Appellate Body (AT). It is composed of seven independent expert individuals. It has jurisdiction to
review reports written by panels in a case of appeal. Unlike panels, the AT is a standing judicial
body. The final instance is Dispute Settlement Body (DSB), which is actually the General Council of
the WTO, the most important executive body of the WTO. Unlike panels and AT, the DSB is not a
judicial body because it consists of representatives of the WTO members. Therefore, it has no
jurisdiction to review reports written by panels or AT, but it has authority just to make a final adoption
of reports.
3

DSS AND THE CONCEPT OF SECURITY AND PREDICTABILITY
Providing security and predictability to the multilateral trading system could be observed as
fundamental purpose of the WTO Dispute settlement mechanism. Without promoting and
maintaining security and predictability in order to protect rights and expectations of the members
and individuals, whole WTO law system would be redundant. Providing security and predictability is
recognized in the first sentence of Article 3.2 of the DSU as one of the main principle of WTO.
According to Hilf’s consideration, four principles: stability, reliability, security and
97
predictability, appear to be basic to the operation of the DSU. The international commerce that
national governments seek to facilitate can only function when the rules governing trade across
98
borders are stable and predictable. The concept of security and predictability is today recognized
as one of the main principle in WTO law system. It has its written formalization in art. 3.2 of the DSU
which in first sentence states: “The dispute settlement system of the WTO is a central element in
providing security and predictability to the multilateral trading system.” Nevertheless, the concept of
security and predictability was not a novum created by the WTO drafters. Even earlier, during GATT
99
era this principle was confirmed by GATT Panels.
Providing security and predictability should be fundamental purpose of every legal system,
both national and international. Each legal system without real security and predictability is nothing
more than “assemblage of letters” without any power to protect those who are not strong. Having
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that among WTO members are states that do not have much political and economic power, this
principle is of greater importance. From the other side, the strong integrative function of the WTO
and its partially supranational nature suggest that this principle should be interpreted as the most
important. In that sense, we could agree with Jackson when he says that to some extent, the
concept of security and predictability is a concept of justice: “A goal that is closely related to the
basic "security and predictability" goal is one that is often present in any dispute settlement system
designed to be creditable, objective, and apolitical (not biased), namely, to redress asymmetries of
power. This goal stems from the desire to provide opportunities for small or relatively powerless
entities (such as small countries, nonindustrial countries, and individuals) to gain access to a system
that will protect their interests (stakes promised by the system) in a way that they can depend
100
upon.”
In accordance with paragraph 3.2 of the DSU legal scholars have considered clarity and the
101
furtherance of predictability as necessary for the proper functioning of the WTO Agreement.
Gupta argues that instead of pursuing goals of compromise and negotiated settlement, the DSU
102
strives to provide security and predictability to the multilateral trading system.
Although the observation of Weiss that security and predictability depend on to what extent
103
legal certainty and predictability can be reached in the reports of panels and the Appellate Body
could be understood as a narrow ratio of security and predictability, the broader ratio of this concept
could be connected with the meaning of the very first Preamble to the WTO Agreement. The
Preamble states that Members recognize "that their relations in the field of trade and economic
endeavour should be conducted with a view to raising standards of living, ensuring full employment
and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, and expanding the
production of and trade in goods and services". This connection was made by Panel in US —
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Section 301 Trade Act , where it stated that providing security and predictability to the multilateral
trading system is another central object and purpose of the system which could be instrumental to
achieving the broad objectives of the Preamble.
In that case Panel also observed that of all WTO disciplines, the DSU is one of the most
important instruments to protect the security and predictability of the multilateral trading system and
105
through it that of the market-place and its different operators. Thus we refer to Jackson’s view that
providing security and predictability to the multilateral trading system is the most important and
106
central element of the policy purposes of the DSU.
4

COVERAGE AND APPLICATION OF THE WTO DISPUTE SETTLEMENT
MECHANISM
The WTO law system is very complex and contains number of sources on over 30 000
pages. But, that does not mean that WTO member can seek legal protection of its rights and
interests from any WTO document. The whole WTO law system can be divided into two key groups:
1) the “covered agreements” and 2) other agreements, documents and legal texts. This division has
been made in regard to existence or non-existence of the WTO judiciary bodies’ competence to
resolve disputes. Therefore, the difference exists between agreements whose application can be
subject of procedure before DSB, and agreements and documents which have been concluded
under the WTO, but their application cannot be subject before DSB. The covered agreements (CA)
can be also called “sources of the WTO law in the narrow terms”, while other WTO documents and
100
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legal texts can be marked as “sources of WTO law in broader terms”, or “interpretative agreements”
107
because they serve as a complement in interpretation of WTO sources in narrow terms.
Determination of covered agreements is of essence in access to justice and protection by
law in WTO. Hence, the most important issue is to make a difference between those agreements
and other sources of law in order to explain coverage and application of DSS. At a glance, there
should not be any uncertainty about what agreements have to be considered CA. Article 1.1 of the
DSU in its first sentence clearly states: “The rules and procedures of this Understanding shall apply
to disputes brought pursuant to the consultation and dispute settlement provisions of the
agreements listed in Appendix 1 to this Understanding”. The DSU marks those agreements as
108
“covered agreements”. The CA are listed in Appendix 1 to DSU .
The given determination of CA is also followed by Dispute Settlement Body (DSB). In Brazil
— Desiccated Coconut, AB found that the ‘covered agreements’ include the WTO Agreement, the
Agreements in Annexes 1 and 2, as well as any Plurilateral Trade Agreement in Annex 4 where its
Committee of signatories has taken a decision to apply the DSU. AB further ruled that in a dispute
brought to the DSB, a panel may deal with all the relevant provisions of the covered agreements
109
cited by the parties to the dispute in one proceeding.
Speaking of sources of the WTO law in broader terms, there are 27 Ministerial decisions and
declarations which were brought during process of establishing the WTO. Further, there are also
decisions of WTO bodies. These sources are not CA and they do not generate member’s rights and
obligations which can be protected before DSB.
So, the legal protection is reserved only for those benefits which are granted by CA.
Therefore, member can contest some internal act or measure of another member if it considers that
110
act inconsistent with some provision from CA . Also, if members seek the redress of a violation of
111
CA, the mechanism provided in DSU is compulsory .
5

WTO DISPUTE SETTLEMENT SYSTEM AND THE EUROPEAN UNION
112
From its start, the EU has been a central actor in international trade governance.
According to Sbragia, in the area of trade policy the EU became a force in writing the rules of
globalization as soon as the Treaty of Rome came into force: “It was empowered to operate as a
unitary actor within the GATT with the European Commission (at least formally) acting as the sole
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MATSUSHITA, M., SHOENBAUM, T., MAVROIDIS, P. The World Trade Organization: Law,
Practice and Policy, s. 24.
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According to Appendix 1 to DSU Agreements covered by the DSU are:
(A)
Agreement Establishing the World Trade Organization;
(B)
Multilateral Trade Agreements:
Annex 1A:
Multilateral Agreements on Trade in Goods
Annex 1B:
General Agreement on Trade in Services
Annex 1C:
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
Annex 2:
Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes
(C)
Plurilateral Trade Agreements:
Annex 4: Agreement on Trade in Civil Aircraft
Agreement on Government Procurement
International Dairy Agreement
International Bovine Meat Agreement.
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Appellate Body Report, Brazil – Measures Affecting Desiccated Coconut, WT/DS22/AB/R, adopted
20 March 1997, DSR 1997:I, 167, p. 13.
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WT/DS162/AB/R, adopted 26 September 2000, DSR 2000:X, 4793, para. 57.
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negotiator. The initial commitment by the Six to a unitary trade policy was partially due to their wish
113
to be more effective within the GATT than each had been when operating individually.”
During the GATT era, “the EU (along with the US) has played a key role in delaying,
114
launching, and closing multilateral trade rounds.”
Sbragia notes that the EU and the US, when
115
collaborating, were able to wield enormous power during the Uruguay Round.
Barton et al.
explain that the two “agreed in October 1990 to use their market power to close the Uruguay Round
on terms they favored”. They both “withdrew from the GATT 1947 obligations (including its MFN
116
guarantee) to countries that did not accept the Final Act and join the WTO.”
In that regard,
Sbragia adds: “Not surprisingly, most states decided to join the WTO to ensure that the two largest
markets in the world would not exclude them from the benefits of the Most Favored Nation (MFN)
117
guarantee.”
The EU’s key role continued after the establishment of the WTO. It is one of the few most
developed economies among WTO members. At the same time, the EU is the largest and most
comprehensive “group” in the WTO. Therefore, it has a strong influence on decision-making through
the WTO institutions and organs. The EU also belongs to the so-called “Quadrilateral group” or
the “Quad” which is an informal group of “major members” including also the United
States, Japan and Canada. That Group has the strongest influence in creating and conducting the
118
WTO policy, and almost each decision within WTO institutions is primarily drafted by that Group.
Even the Doha Round, the first multilateral trade negotiations round in the WTO, was largely
119
proposed by the EU.
How important “player” the EU in the WTO is, can be ascertained through the number of
disputes which the EU has been involved in. Namely, from 488 disputes that have been brought to
the WTO dispute settlement procedure, the EU participated, or participate, in 312 (in 91 as a
complaint, in 78 as a respondent and in 143 as a third party), which amounts around to 65 per cent
of all disputes within WTO.
The EU has been complained against by other members so often because it has not
implemented all obligations it entered into under WTO agreements. Dür and Elsig indicate the fact
that between 1995 and mid-2010, 70 cases were brought against the EU under the WTO’s dispute
settlement mechanism. On the other hand, the EU continues to use trade remedies to restrict
120
imports of certain goods (a practice that is consistent with WTO law).
The WTO which the EU had so strongly supported could clearly be used to constrain the EU
121
itself. The WTO dispute settlement system has been used by other members, backed by the US,
to challenge the EU’s long standing preferential trade relationships with the ACP countries
(The African, Caribbean and Pacific Group of States). That happened in the famous Bananas
113
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Since the turn of the century and the launch of the Doha Round, developing countries’ voices
have increased considerably, bringing in Brazil and India — and Australia as a representative of the
Cairns Group. Japan remains in the picture not only in its own right, but also as a member of the G10 group in agriculture. Since 2005, four, five or six of the following have got together to try to break
deadlocks, particularly in agriculture: Australia, Brazil, European Union, India, Japan, United States.
They have been called “the new Quad”, the “Four/Five Interested Parties” (FIPS), the “Quint” and
the “G-6.” The Doha Round was suspended in July 2006 because the six could not agree.
Afterwards an alternative group of six, sometimes called the “non-G-6” or the “Oslo Group” tried their
hand at compromise, sometimes listed in reverse order to emphasise their “alternative” nature —
Norway, New Zealand, Kenya, Indonesia, Chile, Canada.
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Case
before the WTO Dispute Settlement Mechanism. In February 1996, Ecuador, Guatemala,
Honduras, Mexico and the United States filed a legal complaint against the European Union’s
banana import regime, which had been in force since July 1993, claiming that it unfairly restricted
the entry of their bananas to the EU. The US defended the interests of the US company Chiquita
Brands and joined the legal battle.
The complainants argued that the EU’s banana import regime was inconsistent with the WTO
rules, particularly with non-discrimination principle (most favored nation and national treatment).
“The non-reciprocal preferences that the EU granted the ACP states had already been controversial
during the Tokyo Round, and the WTO provided a forum within which they could be successfully
questioned. Imported bananas provided the material for such a challenge, as they were imported
into the EU both from ACP countries and from Latin American producers. The preferences granted
123
to ACP bananas as opposed to bananas from all developing countries were open to litigation.”
In September 1997, the WTO ruled that the EU’s banana import regime was inconsistent with
the WTO rules. In that regard, Sbragia concluded: “Non-reciprocal preferences were no longer
legitimate; preferential trade relations with selected developing countries were no longer
124
acceptable.”
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NAJVÝZNAMNEJŠIE ORGÁNY ZODPOVEDNÉ ZA KODIFIKÁCIU
A POKROKOVÝ ROZVOJ MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA
Jozef Valuch
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V oblasti kodifikácie a pokrokového rozvoja medzinárodného práva hrá významnú úlohu
predovšetkým Komisia OSN pre medzinárodné právo a 6. výbor Valného zhromaždenia OSN.
Článok za zaoberá ich aktuálnou činnosťou, pričom približuje vybrané témy ich záujmu, ako napr.
"Identifikácia medzinárodného obyčajového práva", "Opatrenia na odstránenie medzinárodného
terorizmu", či "Zločiny proti ľudskosti" a pod.
Abstract: TheUnitedNationsInternationalLawCommission and the United Nations General Assembly
Sixth Committee playthe most important role withinthecodification and progressive development of
International Law. The paper deals with their current activities and selected topics of their interest,
such as „Identification of customary international law“, „Measures to eliminate international
terrorism“, „Crimes against humanity“ etc.
Kľúčové slová: Komisia OSN pre medzinárodné právo, Šiesty výbor Valného zhromaždenia OSN,
kodifikácia, pokrokový rozvoj medzinárodného práva
Keywords: TheUnitedNationsInternationalLawCommission,
TheUnitedNationsGeneralAssemblySixthCommittee, Codification,
ProgressiveDevelopmentofInternationalLaw
ÚVOD
Stará právna zásada „Verba Volant ScriptaManent“ (slová uletia, napísané však zostane)
platí v rámci každého právneho odvetvia, medzinárodné právo nevynímajúc. Toto vyjadrenie výhody
písaného textu nachádza svoj odraz aj v rámci kodifikácie, v našom prípade kodifikácie
medzinárodného práva.V úzkom vymedzení predstavuje kodifikácia komplexné usporiadanie
platných právnych pravidiel a schválenie výsledného textu orgánom s právomocou určovať právo.
Z historického pohľadu prebiehal tento proces predovšetkým na medzinárodných
konferenciách a v rámci rôznych expertných skupín, ktorých návrhy boli predmetom konferencií
125
organizovaných Spoločnosťou národov, či americkými štátmi. Poďme ale pekne po poriadku ...
1

KODIFIKÁCIA A POKROKOVÝ ROZVOJ MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA
Za otca samotnej myšlienky kodifikácie medzinárodného práva v jeho celistvosti je
považovaný JeremyBentham na konci osemnásteho storočia. K prvému reálnemu pokusu v tejto
oblasti však došlo až v roku 1861 a to v podobe diela rakúskeho právnika menom Alfons von
126
Domin-Petruschévecz.
2

125

CRAWFORD, J.Brownlie'sPrinciplesofPublicInternationalLaw, 8th Edition, s. 44
Tento
v danom
roku
publikoval
v meste Leipzigdielo
s názvom
„Précisd'uncodededroitinternational“ Spomedzi ďalších možno uviesť profesora FrancisaLiebera,
ktorý v r. 1863 spracoval oblasť vojnového práva ako súbor pravidiel, ktoré publikovali Spojené štáty
americké ako príručku pre svoju armádu, alebo dielo slávneho švajčiarskeho autora menom
Bluntschli z r. 1868 pod názvom „Moderné medzinárodné právo“ (Das Moderne Völkerrecht), ktoré
bolo ako návrh kódexu preložené do francúzskeho, gréckeho, španielskeho a ruského jazyka.
65
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Spomedzirôznych špecializovaných právnických organizácií aktívnych v tejto oblasti možno
uviesť napr. Inštitút medzinárodného práva (InstitutdeDroitInternational), či Asociáciu pre
medzinárodné právo (InternationalLawAssociation). Obe boli založené v r. 1873 a pôsobia dodnes.
Významnú úlohu zohrával tiež výskum Harvardskej právnickej fakulty v oblasti medzinárodného
práva (HarvardResearch in InternationalLaw). Aj uvedené inštitúcie podnecovali a uľahčovali svojimi
štúdiami a návrhmi prácu diplomatických konferencií zvolaných za účelom prijatia kodifikačných
127
dohovorov. Jednou z oblastí v ktorej sa to prejavilo je napr. oblasť diplomatických výsad a imunít.
Výsledky činnosti týchto inštitúcií sa totiž stali podkladom napr. Havanského dohovoru
o diplomatických zástupcoch z r. 1928, či Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z r. 1961
128
a pod. Napriek tomu, že ich snahy o kodifikáciu medzinárodného práva ako celku úspešné neboli,
vývoj už od druhej polovice 19. storočia potvrdzuje, že v medzinárodnom spoločenstve dozrela vôľa
na čiastkové kodifikácie jednotlivých oblastí medzinárodného práva a tento prístup pretrváva
129
dodnes.
Možno povedať, že k medzivládnej regulácii právnych otázok všeobecného a trvalého
záujmu došlo už na Viedenskom kongrese v r. 1814 – 1815, kde boli prijaté ustanovenia týkajúce sa
130
režimu medzinárodných riek, zrušenia obchodu s otrokmi, či hodností diplomatických zástupcov.
K jednému z prvých oficiálnych pokusov o kodifikáciu na medzinárodnej úrovni došlo
131
v súvislosti s tzv. Bruselskou deklaráciou
z roku 1874, po ktorej nasledovali Haagske mierové
konferencie v rokoch 1899 a 1907. Práve tieto mierové konferencie čiastočne kodifikovali oblasť
pokojného riešenia medzinárodných sporov a tiež pravidlá pozemnej a námornej vojny. Istý pokrok
v oblasti kodifikácie možno badať aj po vzniku Spoločnosti národov, ktorá od roku 1924
prostredníctvom osobitného 16-členného výboru expertov vytypovala celkom sedem oblastí
medzinárodného práva vhodných na kodifikáciu. Práve v čase pôsobenia tejto organizácie sa v roku
1930 konala významná kodifikačná udalosť - Haagska kodifikačná konferencia. Táto však nebola
úspešná, nakoľko z troch prejednávaných oblastí (štátne občianstvo, šírka pobrežných vôd
a zodpovednosť štátov za škody spôsobené na ich území cudzincom alebo ich majetku) boli
132
dosiahnuté čiastkové výsledky iba v jednej z nich (štátne občianstvo).
Zvýšené kodifikačné úsilie možno badať predovšetkým v období po druhej svetovej vojne,
v nadväznosti na vznik Organizácie spojených národov. Už v zakladajúcom akte tejto organizácie
prijatom v roku 1945, v Charte OSN sa v čl. 13 ods. 1 písm. a) uvádza, že Valné zhromaždenie
dáva podnet k štúdiu a robí odporúčania s cieľom, aby sa podporovala medzinárodná spolupráca na
Bližšie
pozri:
GRANT,
J.,
P.
BARKER,
J.
C.Parry&
Grant
EncyclopaedicDictionaryofInternationalLaw, ThirdEdition, s. 102
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ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P., BÍLKOVÁ, V.Kodifikace a rozvoj medzinárodního práva, s. 18-19
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Kodifikácie diplomatického a konzulárneho práva sa týkali viaceré výsledky činnosti uvedených
inštitúcií. Na pôde Inštitútu medzinárodného práva bol napr. v r. 1895 prijatý tzv. Cambridgeský
reglement, ktorý sa týkal diplomatických výsad a imunít, či v r. 1929 tzv. Newyorský reglement.
Prínosom bol tiež výsledok práce Harvardskej právnickej fakulty v podobe jej návrhu Dohovoru
o diplomatických výsadách a imunitách z r. 1932. Bližšie pozri: VALUCH, J. Diplomatické výsady
a imunity: sloboda jednotlivca alebo prerogatívštátu?, s. 48 a nasl.
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KLUČKA, J.: Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť), s. 136 - 137
130
Napríklad „ochrana priemyselného vlastníctva“ bola predmetom viacerých konferencií konaných
postupne od roku 1880 a Parížsky dohovor prijatý na túto tému v roku 1883 bol postupom času
viackrát revidovaný. Podobne, kodifikácia medzinárodného práva obsiahnutá v štyroch Ženevských
dohovoroch z 12. augusta 1949 týkajúcich sa ochrany vojnových obetí a v dodatkových Protokoloch
k nim z 8. júna 1977 a 8. decembra 2005 je priamym potomkom Ženevského dohovoru z 22.
augusta 1864. Bližšie pozri: http://www.un.org/law/ilc/ (stránka navštívená dňa 15.03.2015)
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GRANT, J., P. BARKER, J. C.Parry& Grant EncyclopaedicDictionaryofInternationalLaw,
ThirdEdition, s. 102. Ide o neratifikovaný návrh Deklarácie pozostávajúci z 56 článkov, vypracovaný
na konferencii v čase od 27. júla do 27. augusta 1874. Stal sa základom Haagskeho dohovoru
o zákonoch a obyčajoch pozemnej vojny z 29. júla 1899 a tak aj ustanovením pripojeným k štvrtému
Haagskemu dohovoru z 18. októbra 1907. Tamtiež, s. 74
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politickom poli a aby sa posilňoval pokrok v rozvoji medzinárodného práva a jeho kodifikácie.
Z uvedeného ustanovenia mimo iného vyplýva, že je potrebné rozlišovať medzi pojmom
„kodifikácia“ a „pokrok v rozvoji (resp. pokrokový rozvoj) medzinárodného práva“.
Pokrokový rozvoj medzinárodného práva predstavuje prípravu mnohostranných dokumentov
upravujúcich otázky, ktoré doposiaľ neboli upravené medzinárodným právom, alebo vo vzťahu ku
ktorým zatiaľ neexistuje dostatočne rozvinutá prax štátov. Na druhej strane pojem kodifikácia bol už
naznačený v texte vyššie a rozumieme pod ním zhromažďovanie, presnejšie formulovanie
a systemizáciu už existujúcich pravidiel medzinárodného práva, ku ktorým zároveň existuje bohatá
134
medzištátna prax, judikatúra, či teória.
V tejto súvislosti napr. prof. Ján Klučka uvádza, že uvedené delenie má len nepatrný
teoretický význam a ani jeho uplatňovanie v činnosti Komisie OSN pre medzinárodné právo (ďalej aj
„Komisia OSN pre MP“) nie je veľmi výrazné. Aj z uvedeného dôvodu potom neprichádza do úvahy
podľa jeho názoru striktné rozlišovanie činnosti Komisie OSN pre MP pri uplatňovaní jej pravidiel
v oblasti pokrokového rozvoja medzinárodného práva (čl. 16 a 17 štatútu) a kodifikácie
135
medzinárodného práva (čl.18 a nasl. štatútu).
Profesor Vladislav David zase zdôrazňuje, že ide o dva rôzne pojmy, ktoré je nutné
rozlišovať. Dôvodom je, že kodifikačná zmluva ako akt (normotvorná skutočnosť) slúžiaci ku zmene
formy práva v záujme záväznosti jeho výkladu nemôže sám uskutočniť podstatnejší rozvoj práva, ak
136
k tomu nie sú dané nevyhnutné materiálne podmienky.
Podstatnou na tomto mieste je skutočnosť, že inkorporovaním obyčajových pravidiel
137
(dispozitívnych) do kodifikačného dokumentu končí ich pôsobnosť (účinnosť)
vo vzťahu
k účastníckym štátom, nekončí však ich platnosť. Tieto pravidlá sa pre dané štáty ďalej aplikujú
v slovnom znení zakotvenom v kodifikačnom dokumente. V pôvodnej, obyčajovej podobe však
pôsobia naďalej vo vzťahu k štátom, ktoré nie sú zmluvnou stranou daného dokumentu.
Kodifikácia sa však neobmedzuje len na inkorporovanie obyčajových pravidiel do zmluvnej
formy. V rámci tohto procesu dochádza k ich logickému usporiadaniu do uceleného systému, pri
čom vznikajú často tzv. „biele miesta“, t.j. oblasti nepokryté doposiaľ dostatočnou obyčajovou
úpravou. Tieto miesta následne vypĺňa nová normotvorba (progresívny rozvoj medzinárodného
práva), ktorá však platí len pre strany danej zmluvy ako zmluvná úprava, zatiaľ čo iné aplikujú
naďalej len úpravu obyčajovú. Pokiaľ sa však na danej úprave podieľa drvivá väčšina štátov (t. j.
častým uplatňovaním v praxi) dochádza k postupnému stabilizovaniu zodpovedajúcej
medzinárodnej obyčaje a teda k vytvoreniu obyčajového právneho pravidla. Tak tomu bolo napr.
v prípade kodifikácie práva medzinárodných zmlúv vo Viedenskom dohovore o zmluvnom práve (v r.
1969), ktorá vykazovala mnoho nových pravidiel, no dnes už je označovaná za písomné vyjadrenie
138
ustáleného obyčajového práva.
KOMISIA OSN PRE MEDZINÁRODNÉ PRÁVO
Práve za účelom naplnenia vyššie uvedeného ustanovenia Charty OSN bola v roku 1947
vytvorená Komisia OSN pre MP, ktorá spolu so Šiestym (právnym) výborom Valného zhromaždenia
OSN zohráva ešte aj v súčasnosti najvýznamnejšiu úlohu v tejto oblasti na univerzálnej úrovni.
3
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Článok 13 ods. 1 písm. a) Charty OSN
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Práve Komisia OSN pre MP, vytvorená ako subsidiárny orgán Valného zhromaždenia, mala
139
doposiaľ omnoho väčší úspech v rámci kodifikácie ako orgány predošlej Spoločnosti národov.
Štatút Komisie OSN pre MP bol prijatý rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č. 174 (II)
z 21. novembra 1947, v znení rezolúcií č. 485 (V) z 12. decembra 1950, č. 984 (X) z 03. decembra
140
1955 a č. 36/39 z 18. novembra 1981.
Pozostáva z 26 článkov a upravuje organizáciu tejto
Komisie (čl. 2 – 14), jej funkcie (čl. 15 - 24, v rámci ktorých je rozlíšený pokrokový rozvoj
medzinárodného práva - čl. 16, 17 a kodifikácia medzinárodného práva - čl. 18 až 24), ako
i spoluprácu Komisie s inými orgánmi (čl. 25 – 26).
Komisia pozostáva z34 členov, ktorými sú uznávaní odborníci z oblasti medzinárodného
práva, pričom každý má byť príslušníkom iného štátu. Sú volení Valným zhromaždením OSN zo
zoznamu kandidátov nominovaných vládami členských štátov OSN. Každý štát môže navrhnúť
maximálne štyroch kandidátov, pričom dvaja z nich môžu byť jeho občanmi a dvaja občanmi iných
štátov. Funkčné obdobie členov je päť rokov s možnosťou znovuzvolenia. Komisia zasadá
141
v Ženeve, po konzultácii s generálnym tajomníkom však môže zasadať aj inde.
Komisia skúma otázky, ktoré jej predloží Valné zhromaždenie, členské štáty OSN, ostatné
hlavné orgány OSN, či iné odborné inštitúcie zriadené za účelom kodifikácie medzinárodného
práva. Zároveň však platí, že aj sama Komisia je oprávnená navrhnúť Valnému zhromaždeniu OSN,
142
aby sa kodifikovala určitá oblasť medzinárodného práva. Sama totiž skúma medzinárodné právo
v jeho celosti, za účelom výberu jeho odvetví vhodných na kodifikáciu.
Ku každej riešenej otázke si stanový pracovný program a prostredníctvom generálneho
tajomníka adresuje vládam žiadosť o predloženie prípadných zákonov, nariadení, súdnych
rozhodnutí, zmlúv, diplomatickej korešpondencie a ďalších dokumentov týkajúcich sa skúmanej
témy, ktoré považuje za potrebné.Následne Komisia pripraví svoje návrhy vo forme článkov
a predloží ich Valnému zhromaždeniu spolu s komentárom, ktorý obsahuje adekvátnu prezentáciu
precedensov a ďalších relevantných údajov vrátane zmlúv, súdnych rozhodnutí a doktríny. Návrhy
obsahujú tiež závery zahŕňajúce rozsah dohody o každom bode v praxi štátov a doktríne, ako
i rozdiely a nezhody, ktoré existujú, vrátane argumentov v prospech takého či onakého riešenia.
V prípade, že Komisia považuje návrh za uspokojivý, požiada generálneho tajomníka o jeho
vydanie vo forme oficiálneho dokumentu, vrátane všetkých podporných materiálov, ktoré považuje
Komisia za vhodné.
Následne požiada štáty o predloženie pripomienok v primeranej lehote. Berúc tieto
pripomienky do úvahy vypracuje Komisia konečný návrh a dôvodovú správu, ktorú predloží spolu so
svojimi odporúčaniami prostredníctvom generálneho tajomníka Valnému zhromaždeniu OSN.
Komisia môže odporučiť Valnému zhromaždeniu nasledovné:
nepodnikať po zverejnení správy žiadne aktivity,
vziať na vedomie alebo prijať správu vo forme rezolúcie,
odporučiť návrh článkov členským štátom, za účelom zavretia dohovoru,
zvolanie konferencie za účelom uzavretia kodifikačného dohovoru.
Ak je to žiaduce, môže Valné zhromaždenie OSN návrh vrátiť Komisii na prehodnotenie, či
143
prepracovanie.
Aktuálny program práce Komisie OSN pre MP predstavujú nasledovné oblasti:
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CRAWFORD, J.: Brownlie'sPrinciplesofPublicInternationalLaw, 8th Edition, s. 44
Bližšie pozri:
Štatút
Komisie
OSN
pre medzinárodné
právo,
dostupné
na:
http://legal.un.org/ilc/texts/ instruments/english/statute/statute_e.pdf (stránka navštívená dňa
10.03.2015)
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Tamtiež
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VRŠANSKÝ, P. VALUCH, J. a kol. Medzinárodné právo verejné. Všeobecná časť, s. 169
143
Bližšie pozri:
Štatút
Komisie
OSN
pre medzinárodné
právo,
dostupné
na:
http://legal.un.org/ilc/texts/ instruments/english/statute/statute_e.pdf (stránka navštívená dňa
10.03.2015)
144
Pre porovnanie, na svojom prvom zasadaní v roku 1949 vypracovala Komisia OSN pre MP
zoznam 14 tém vhodných na kodifikáciu: RecognitionofStates and Governments,
SuccessionofStates and Governments, JurisdictionalimmunitiesofStates and theirproperty,
68
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Ochrana osôb v prípade katastrof (Protectionofpersons in theeventofdisasters),
Vyňatie štátnych predstaviteľov z cudzej trestnej jurisdikcie (Immunityof State
officialsfromforeigncriminaljurisdiction),
Dodatočné
dohody
a
následná prax
vo
vzťahu
k výkladu
zmlúv
(Subsequentagreements
and
subsequentpractice
in
relation
to
theinterpretationoftreaties),
Doložka najvyšších výhod (TheMost-Favoured-Nationclause),
Predbežné vykonávanie zmlúv (Provisionalapplicationoftreaties),
Identifikácia
medzinárodného
obyčajového
práva
(Identificationofcustomaryinternationallaw),
Ochrana
životného
prostredia
v
súvislosti
s ozbrojenými
konfliktmi
(Protectionoftheenvironment in relation to armedconflicts),
Ochrana ovzdušia (Protectionoftheatmosphere),
Zločiny proti ľudskosti (Crimesagainst humanity).
Z uvedených oblastí napr. téma „Identifikácia medzinárodného obyčajového práva“ bola do
programu práce Komisie zaradenáuž v roku 2012 pod názvom „Vznik a dokazovanie
medzinárodného obyčajového práva“. Uvedené zaradenie sa stretlo s pozitívnym ohlasom šiesteho
(právneho) výboru Valného zhromaždenia OSN a v roku 2013 došlo k zmene názvu na súčasný
145
„Identifikácia medzinárodného obyčajového práva“.
Na zatiaľ poslednom, 66. zasadnutí v roku 2014, bola Komisii OSN pre MP predložená druhá
správa osobitného spravodajcu, ktorá obsahovala návrh jedenástich článkov. Tieto boli predložené
Návrhovému výboru, predseda ktorého predložil následne priebežnú správu obsahujúcu predbežne
prijatý návrh ôsmych článkov. Na danom zasadaní Komisia zopakovala svoju požiadavku
adresovanú štátom, aby poskytli informácie o ich praxi týkajúcej sa vzniku medzinárodného
obyčajového práva a typy dôkazov o tvorbe takéhoto práva v danej situácii, akými sú:
a) oficiálne vyjadrenia na pôde zákonodarných orgánov, súdov a medzinárodných
organizácií a
146
b) rozhodnutia vnútroštátnych, regionálnych a subregionálnych súdov.
-

ŠIESTY (PRÁVNY) VÝBOR VALNÉHO ZHROMAŽDENIA OSN
Na úrovni Valného zhromaždenia OSN sa právnymi otázkami (vrátane kodifikácie) zaoberá
šiesty (právny) výbor. Každý členský štát je oprávnený mať v ňom zastúpenie, ako v jednom
z hlavných výborov Valného zhromaždenia.
Zatiaľ posledné, 69. zasadnutie tohto výboru sa konalo od 07. októbra do 14 novembra 2014.
Okrem bodov ako napr. "Efektívne opatrenia na posilnenie ochrany, bezpečnosti a obrany
diplomatických a konzulárnych misií a ich predstaviteľov", či "Opatrenia na odstránenie
147
medzinárodného terorizmu" a pod.
bolo predmetom zasadania tiež prejednanie Správy Komisie
OSN pre MP z jej 66. zasadnutia. V súvislosti s týmto bodom Valné zhromaždenie mimo iného
vyjadrilo uznanie za jej prácu vykonanú na tomto zasadnutí. Vzalo na vedomie začlenenie novej
témy do programu Komisie pod názvom „Zločiny proti ľudskosti“ a vyzvalo ju, aby pokračovala
v skúmaní tém, ktoré má vo svojom programe. Na vedomie vzalo tiež zaradenie témy „Iuscogens“
do dlhodobého programu Komisie a uvítalo uzavretie prác Komisie na téme „Vyhostenie
4

Jurisdictionwithregard
to
crimescommittedoutsidenationalterritory,
Regimeofthehighseas,
Regimeofterritorialwaters, Nationality, includingstatelessness, Treatmentofaliens, Rightofasylum,
Lawoftreaties, Diplomaticintercourse and immunities, Consularintercourse and immunities, State
responsibility and Arbitralprocedure.
145
Bližšie pozri: http://www.un.org/law/ilc/(stránka navštívená dňa 15.03.2015) K tejto téme porovnaj
tiež: VRŠANSKÝ, P. Tvorba a dokazovanie existencie pravidiel medzinárodného obyčajového
práva. In: Acta FacultatisIuridicaeUniversitatisComenianae, Roč. 31, č. 1 (2012), s. 226-235
146
Bližšie pozri: http://legal.un.org/ilc/sessions/66/66sess.htm (stránka navštívená dňa 11.03.2015)
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K agende šiesteho (právneho) výboru Valného zhromaždenia OSN bližšie pozri:
http://www.un.org/en/ga/ sixth/69/69_session.shtml (stránka navštívená dňa 11.03.2015)
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cudzincov“
a prijatie návrhu článkov s komentárom k tomuto bodu. Vyjadrilo uznanie za prínos
149
Komisie v oblasti kodifikácie a pokrokového rozvoja medzinárodného práva.
Rozhodnutím Valného zhromaždenia 69/529 zo dňa 10. decembra 2014 bol prijatý program
na nasledujúce zasadanie v roku 2015, v rámci ktorého sa mimo iného opäť objavuje napr. téma
„Opatrenia na odstránenie medzinárodného terorizmu“.
ĎALŠIE ENTITY ZAOBERAJÚCE SA KODIFIKÁCIOU
Okrem vyššie uvedených aktérov poznáme aj iné inštitúcie, či entity, ktoré viac či menej
prispievajú k pokrokovému rozvoju i kodifikácii medzinárodného práva. V oblasti medzinárodného
humanitárneho práva je to predovšetkým Medzinárodný výbor červeného kríža (ďalej len
150
„MVČK“)
zriadený v roku 1863. Predstavuje nevládnu organizáciu založenú podľa švajčiarskeho
práva, ktorá disponuje osobitným statusom a je tiež jednou zo súčastí Medzinárodného hnutia
151
červeného kríža a červeného polmesiaca.
Vzhľadom k špecifickému právnemu postaveniu ktoré mu priznali štáty, disponuje určitou
medzinárodnoprávnou subjektivitou, ktorá mu mimo iného umožňuje angažovať sa v procese
kodifikácie a pokrokového rozvoja medzinárodného humanitárneho práva a zaisťuje, že výsledky
152
jeho úsilia nemajú čisto súkromný, ale skôr polosúkromný, resp. polooficiálny charakter.
MVČK
tak nie je len ústredím pre poskytovanie pomoci pri konfliktoch a katastrofách, ale dohliada aj na
153
dodržiavanie humanitárneho práva a vyvíja iniciatívu pri jeho ďalšej tvorbe.
Vo svojich
kodifikačných a normotvorných aktivitách sa zameriaval predovšetkým na oblasť tzv. ženevského
práva, ktoré poskytuje ochranu osobám vyradeným z boja a boja sa nezúčastňujúcich, ako napr.
154
raneným, chorým, zajatcom a civilnému obyvateľstvu.
Možno dokonca povedať, že všetky
dokumenty ženevského práva vypracované za posledné storočie a pol vznikli za účasti MVČK
a väčšina aj z jeho podnetu.
Rozlišujeme v tejto súvislosti tri etapy:
obdobie od r. 1864 do začiatku druhej svetovej vojny (prijaté: Dohovor o zlepšení osudu
ranených a chorých príslušníkov ozbrojených síl v poli – 1864, revízia v r. 1906 a 1929;
Dohovor o zlepšení osudu ranených, chorých a stroskotancov ozbrojených síl na mori –
1899, revízia v r. 1906; Dohovor o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami – 1929);
obdobie rokov 1945 – 1990 (prijaté: štyri Ženevské dohovory z r. 1949 a ich dva
155
Dodatkové protokoly z r. 1977
– išlo o revidované verzie troch starších, vyššie
uvedených dohovorov a nový Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb počas
156
vojny);
tretím a posledným je obdobie od skončenia studenej vojny po súčasnosť.
Charakterizuje ho obnovený záujem o obyčajové právo, čoho výsledkom je štúdia
MVČK s názvom „Obyčajové medzinárodné humanitárne právo“, ktorá vznikala v r.
5

148

Komisia OSN pre MP odporučila Valnému zhromaždeniu OSN v súlade s čl. 23 svojho Štatútu a)
vziať na vedomie návrh článkov o vyhostení cudzincov rezolúciou, pripojiť články k tejto rezolúcii
a podporovať
ich
čo
najväčšie
rozšírenie;
b)
zvážiť,
v
neskoršejfáze,
vypracovaniedohovorunazákladenávrhučlánkov.
Porovnaj:
http://legal.un.org/ilc/summaries/9_12.htm (stránkanavštívenádňa 11.03.2015)
149
Bližšie pozri: http://www.un.org/en/ga/sixth/69/ilc.shtml (stránka navštívená dňa 11.03.2015)
150
InternationalCommitteeoftheRedCross; Bližšie pozri: https://www.icrc.org/en (stránka navštívená
dňa 15.03.2015)
151
Bližšie
pozri:
GRANT,
J.,
P.
BARKER,
J.
C.Parry&
Grant
EncyclopaedicDictionaryofInternationalLaw, ThirdEdition, s. 287
152
ČEPELKA, Č. ŠTURMA, P. BÍLKOVÁ, V.Kodifikace a rozvoj medzinárodního práva, s. 55
153
SEIDL – HOHENVELDERN, I.Völkerrecht, 6. NeubearbeiteteAuflage, s. 194-195
154
Oproti tomu tzv. haagske právo obmedzuje spôsoby a prostriedky vedenia vojny a tzv. newyorské
právo upravuje sankčné a zodpovednostné mechanizmy, ako sú otázky individuálnej trestnej
zodpovednosti za zločiny podľa medzinárodného práva.
155
Neskôr, v roku 2005 bol prijatý aj tretí Dodatkový protokol, ktorý vstúpil do platnosti v r. 2007
a zaviedol nový rozlišovací znak v podobe červeného kryštálu.
156
ČEPELKA, Č. ŠTURMA, P. BÍLKOVÁ, V.Kodifikace a rozvoj medzinárodního práva, s. 56-57
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1995 – 2005. Táto obsahuje 161 obyčajových pravidiel haagskeho, ženevského
i newyorského systému medzinárodného humanitárneho práva, aplikovaných
157
v medzinárodných i vnútroštátnych konfliktoch.
Obdobnú úlohu ako MVČK v oblasti ženevského práva, má vo sfére ochrany kultúrnych
hodnôt počas ozbrojeného konfliktu Organizácia spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru
158
(ďalej len „UNESCO“),
ktorá má dbať aj o rozvoj právnej úpravy a jej dodržiavanie. Práve táto
organizácia sa podieľala na tvorbe Haagskeho dohovoru o ochrane kultúrnych hodnôt počas
ozbrojeného konfliktu z r. 1954 a jeho dvoch protokolov z r. 1954 a 1999. Zúčastňovala sa aj prác
159
na vyššie uvedenej štúdii „Obyčajové medzinárodné humanitárne právo“.
Okrem uvedených organizácií majú v súvislosti s kodifikáciou význam tiež stretnutia
právnych poradcov ministerstiev zahraničných vecí na pôde Rady Európy (tzv. CAHDI), príp.
160
v rámci pracovnej skupiny Rady EÚ pre medzinárodné právo verejné (tzv. COJUR).
ZÁVER
Myšlienka kodifikácie medzinárodného práva nachádza svoje korene na konci osemnásteho
storočia. Odvtedy uplynula dlhá doba, počas ktorej možno badať mnohé, viac či menej úspešné
pokusy prispieť ku kodifikácii, či pokrokovému rozvoju medzinárodného práva a to tak zo strany
jednotlivcov, rôznych expertných skupín, orgánov, či organizácií. Obdobne ako iných, aj tejto oblasti
sa dotkli tak významné míľniky ako bol vznik Spoločnosti národov, či OSN.
Práve druhá menovaná organizácia v čl. 13 ods. 1 písm. b) svojho zakladajúceho dokumentu
potvrdzuje, že „kodifikácia“ a „pokrokový rozvoj medzinárodného práva“predstavujú dva rozličné
pojmy. Potrebu ich rozlíšenia zdôrazňuje aj skutočnosť, ktorú podčiarkuje prof. Vladislav David
a síce, že kodifikačná zmluva ako akt (normotvorná skutočnosť) slúžiaci ku zmene formy práva
v záujme záväznosti jeho výkladu nemôže sám uskutočniť podstatnejší rozvoj práva, ak k tomu nie
161
sú dané nevyhnutné materiálne podmienky.
Práve na pôde OSN bola vytvorená Komisia OSN pre MP (v r. 1947) a tiež Šiesty (právny)
výbor Valného zhromaždenia OSN, ktoré zohrávajú v danej oblasti najvýznamnejšiu úlohu.
O rozmanitom okruhu tém, ktoré sú predmetom záujmu týchto orgánov, svedčí aj aktuálny program
ich práce priblížený v texte (napr. „Identifikácia medzinárodného obyčajového práva“, „Vyňatie
štátnych predstaviteľov z cudzej trestnej jurisdikcie“, či najnovšie zaradená téma „Zločiny proti
ľudskosti“ a pod.).
Okrem nich však poznáme aj iné inštitúcie, či entity, ktoré viac či menej prispievajú
k pokrokovému rozvoju i kodifikácii medzinárodného práva. V rámci medzinárodného
humanitárneho práva je to predovšetkým MVČK, ktorý vznikol v roku 1863 ako nevládna
organizácia podľa švajčiarskeho práva a disponuje určitou medzinárodnoprávnou subjektivitou. O
jeho aktivite svedčia mnohé prijaté dokumenty z oblasti tzv. ženevského práva.
Vo sfére ochrany kultúrnych hodnôt počas ozbrojeného konfliktu zohráva významnú úlohu
UNESCO, ktorá má okrem iného dbať aj o rozvoj právnej úpravy v danej oblasti a jej dodržiavanie.
Spomenúť možno tiež aktivity vyvíjané na pôde Rady Európy, či pracovnej skupiny Rady EÚ
pre medzinárodné právo verejné.
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TRANSPOZÍCIA RÁMCOVÉHO ROZHODNUTIA 2008/909/SVV ZO
DŇA 27. NOVEMBRA 2008 A APLIKAČNÉ PROBLÉMY V PRAXI
Ivana Gážiová
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá premietnutím záväzkov vyplývajúcich z rámcového rozhodnutia
2008/909SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky
v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce
pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii do vnútroštátneho práva cez
prizmu zásady vzájomného uznávania.
Kľúčové slová: zásada vzájomného uznávania trestných rozsudkov, uznanie a výkon rozsudkov
v trestných veciach, štát pôvodu, vykonávajúci štát, justičná spolupráca v trestných veciach, justičný
orgán, transpozícia rámcového rozhodnutia.
Abstract: This paper deals with the fulfilling commitments arising from the Council Framework
Decision 2008/909/JHA on the application of the principle of mutual recognition to judgments in
criminal matters imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty for the
purpose of their enforcement in the European Union into national law in the view of the the principle
of the mutual recognition.
Key words: principle of mutual recognition of criminal judgments, recognition and enforcement of
judgments in criminal matters, issuing state, executing state, judicial cooperation in criminal matters,
judicial authority, transposition of the framework decision.
ÚVOD
Otázka vzájomného uznávania rozhodnutí v trestných veciach bola riešená v niekoľkých
projektoch Rady Európy a ešte intenzívnejšie sa ňou zaoberá Európska únia. Za zmienku stojí
zasadnutie Európskej Rady v Cardiffe konajúce sa v dňoch 15. – 16. júna 1998, Akčný plán Rady
a Komisie Európskej Únie zo dňa 3. decembra 1998, ktorý stanovil dvojročnú lehotu na uplatnenie
princípu vzájomného uznávania a výkon rozhodnutí v trestných veciach od platnosti Amsterdamskej
zmluvy a zasadnutie Európskej Rady v Tampere v dňoch 15. – 16. októbra 1999, z ktorého záverov
vyplýva, že vzájomné uznávanie rozhodnutí by sa malo stať základným kameňom justičnej
spolupráce v civilných a trestných veciach v členských štátoch Európskej únie. Hoci Európska únia
smeruje k vlastnému systému justičnej spolupráce v trestných veciach, základ justičnej spolupráce
v trestných veciach tvoria dohovory uzatvorené členskými štátmi Rady Európy.
1

PREMIETNUTIE RÁMCOVÉHO ROZHODNUTIA 2008/909/SVV ZO DŇA 27.
NOVEMBRA 2008 DO ZÁKONA Č. 549/2011 Z. Z.
Rámcové rozhodnutie 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady
vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody
alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii (ďalej
162
len „rámcové rozhodnutie)
bolo transponované do slovenského právneho poriadku zákonom č.
549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s
odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby.
2
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Právny základ RR nachádzame v článku 82 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len
„ZFEÚ“).
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Použitie tohto inštitútu sa uplatňuje na rozsudky v trestných veciach, ktorými bola uložená
trestná sankcia spojená s odňatím slobody, trest odňatia slobody, detencia alebo ochranné liečenie
formou ústavného liečenia za účelom ich riadneho výkonu. Na základe tohto rámcového
rozhodnutia možno vykonať a uznať trestný rozsudok v inom členskom štáte ako je štát, v ktorom
bol uložený.
Rozhodnutím podľa tohto zákona sa rozumie právoplatné odsudzujúce rozhodnutie (res
iudicata) vydané pre trestný čin alebo iné právoplatné rozhodnutie vydané súdom štátu pôvodu
v trestnom konaní, ktorým sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody. V podmienkach
Slovenskej republiky je možné takéto rozhodnutie uznať a vykonať, iba ak je splnená podmienka
obojstrannej trestnosti, v zmysle ktorej skutok, pre ktorý bolo rozhodnutie vydané je trestným činom
podľa slovenského právneho poriadku. Túto podmienku súd neposudzuje v prípade, že skutok, pre
ktorý bolo rozhodnutie vydané, bol justičným orgánom štátu pôvodu označený v osvedčení aspoň
163
k jednej z kategórii trestných činov . V tomto prípade musí súd rozhodnúť o uznaní a vykonaní
rozhodnutia. V aplikačnej praxi však môže nastať problém, ak bude skutok priradený pod jednu
z týchto kategórií, a to aj napriek tomu, že je zrejmé, že zaradenie skutku pod túto kategóriu je
nesprávne.
Rámcové rozhodnutie je jedným z nástrojov, prostredníctvom ktorého sa uplatňuje zásada
vzájomného uznávania. Cieľom tejto legislatívnej iniciatívy je uľahčenie výkonu trestných rozsudkov
uložených súdnymi orgánmi v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom boli uložené.
Podľa § 22 odsek 1 citovaného zákona sa ustanovuje priama komunikácia slovenského
súdu s justičnými orgánmi členských štátov EÚ a iba ako výnimku z tohto pravidla stanovuje
doplnkovú a fakultatívnu asistenciu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky poskytovanú pri
zistení príslušného vykonávajúceho orgánu v inom členskom štáte a pri sledovaní dodržiavania
lehôt. Koncept priameho styku medzi justičnými orgánmi je integrálnym pravidlom pri praktickom
napĺňaní zásady vzájomného uznávania, ktorá je východiskom pre justičnú spoluprácu v priestore
Európskej únie. Samotné rámcové rozhodnutie určuje nosné pravidlo pre implementáciu
v členských štátoch, že všetka úradná komunikácia prebieha medzi uvedenými príslušnými orgánmi.
Podobne v ostatných nástrojoch vzájomného uznávania v trestných veciach bol priamy styk
definovaný ako hlavný pilier vzájomnej dôvery a úloha ústredného orgánu by mala byť obmedzená
na „asistenčné“ činnosti, a to v prípadoch, keď zlyháva priama komunikácia medzi justičnými
orgánmi, resp. na registračnú funkciu, ako aj pre stanovenie priorít a stratégií štátu pri diskusiách
horizontálnej povahy a pri vyhodnocovaní fungovania jednotlivých právnych nástrojov Európskej
únie v praxi.
Európska únia predstavuje jednotný priestor práva, kde justičné orgány pôsobia v právnom
prostredí harmonizovaných procesných pravidiel vzájomnej spolupráce, ktorá priamo vyžaduje ich
priamy styk tak, ako to predpokladá čl. 82 Lisabonskej zmluvy. Takáto komunikácia je prejavom
a predpokladom budovania a následného prehlbovania vzájomnej dôvery medzi justičnými
orgánmi, ktorá by prípadnou sprostredkovanou komunikáciou ústredných orgánov o obsahu
dožiadaní bola pokračovaním aplikácie nástrojov štandardnej právnej pomoci s tretími krajinami.
V rôznych členských štátoch sú kompetentné rôzne orgány na uznávanie a vykonávanie
rozhodnutí v trestných veciach. Niektoré krajiny si ustanovili centrálne orgány, ktoré riešia danú
problematiku, iné používajú na tento účel súdy, ktoré medzi sebou priamo komunikujú. Z tohto
dôvodu je potrebné venovať sa otázke, ako možno zistiť, ktorému orgánu je potrebné zaslať žiadosť
o uznanie a vykonanie trestného rozsudku.
Ďalším z nástrojov urýchľujúcich spoluprácu justičných orgánov v rámci Európskej únie je
obmedzenie princípu obojstrannej trestnosti. V neposlednom rade je dôležité vedieť, v akom jazyku
majú byť žiadosti zasielané, pretože zasielanie žiadostí vo forme osvedčení (certifikátov) v jazyku
vykonávajúceho štátu urýchľuje uznávacie konanie.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky nie je oprávnené posudzovať úplnosť
informácií obsiahnutých v podkladoch a dokumentoch. Posudzovanie týchto údajov patrí do
kompetencie príslušného súdu so zreteľom na ustanovenia citovaného zákona. Ak má súd
pochybnosti o nedostatočných podkladoch, môže si vyžiadať si stanovisko priamo od justičného
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§ 4 odsek 3 zákona č. 549/2011 Z. z.
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orgánu štátu pôvodu. Súd má zároveň v zmysle zákona informačnú povinnosť voči justičnému
orgánu štátu pôvodu ako aj ministerstvu spravodlivosti (§ 20).
Väčšina členských štátov, medzi ktoré patrí aj Česká republika, Poľská republika, Rakúska
republika, Slovinská republika, ktoré notifikovali implementáciu Rámcového rozhodnutia Rady
2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na
rozsudky
v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia
zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii a oznámili svoje
príslušné orgány Sekretariátu Rady a Komisii, určili svoje okresné, resp. krajské súdy za príslušné
pre priamy styk s orgánmi v inom členskom štáte Európskej únie s cieľom zabezpečiť efektívnu
a pružnú vzájomnú komunikáciu. Rovnako Slovenská republika vo svojom vyhlásení zaslanom EÚ
inštitúciám určila krajské súdy za príslušné orgány v zmysle praktickej aplikácie postupov určených
rámcovým rozhodnutím. Vyhlásenia členských štátov, obsahujúce okrem iného aj určenie
príslušného orgánu), sú prístupné na webovej stránke Európskej justičnej siete pre trestné veci na
uvedenej adrese:
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libcategories.aspx?Id=4.
Prelínanie postupu podľa rámcového rozhodnutia o vzájomnom uznávaní na trestné
rozsudky s rámcovým rozhodnutím o európskom zatýkacom rozkaze
Súvis medzi týmito dvoma nástrojmi v slovenskom právnom poriadku nachádzame najmä pri
otázke uplatňovania zásady špeciality. Takáto situácia môže nastať v prípade, kedy bola osoba
odovzdaná na územie Slovenskej republiky na výkon trestu odňatia slobody podľa rámcového
rozhodnutia Rady 2008/909/SVV. V prípade, že je na osobu vydaný európsky zatýkací rozkaz, resp.
osoba spáchala pred vydaním aj iný trestný čin, súd musí požiadať štát pôvodu o dodatočný súhlas
vo vzťahu k danému skutku.
Formálne teda musí podať žiadosť so všetkými informáciami, ktoré vyžaduje článok 8 odsek
1 rámcového rozhodnutia o európskom zatýkacom rozkaze, medzi ktoré patrí napríklad opis skutku,
označenie rozhodnutia atď. Na tento účel dokonca nie je potrebné vyhotovovať európsky zatýkací
rozkaz v predpísanom formulári. Dôležité je iba to, aby v žiadosti uviedol všetky relevantné
informácie, ktoré rámcové rozhodnutie o európskom zatýkacom rozkaze predpokladá. Uvedené
vyplýva aj z ustanovenia § 21 odsek 3 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze,
v zmysle ktorého musí súd postupovať v prípade, že je potrebné zásadu špeciality prelomiť.
Podľa ustanovení rámcového rozhodnutia 2008/909/SVV príslušný štát dodatočný súhlas
udelí, ak sú vo vzťahu k tomuto skutku splnené podmienky pre vydanie osoby podľa rámcového
rozhodnutia o európskom zatýkacom rozkaze. Musí teda ísť o extradičný trestný čin, musí byť
dodržaná zásada ne bis in idem a nesmie dôjsť k iným dôvodom, pre ktoré by mohlo byť vydanie
osoby odmietnuté.
2.1

ZÁVER
V nadväznosti na vyššie uvedené možno dospieť k záveru, že premietnutie uplatňovania
princípu vzájomného uznávania do praxe znamená, že existencia konečného rozsudku v jednom
členskom štáte predstavuje rad dôsledkov v ostatných členských štátoch.
Podstatou princípu vzájomného uznávania rozhodnutí je naplnenie troch základných prvkov
– jednoduchosť, rýchlosť a efektívnosť konania. Rýchlosť a jednoduchosť konania je podľa
rámcového rozhodnutia zabezpečená tým, že sa preklad samotného rozhodnutia nevyžaduje,
pretože sa má vychádzať z údajov uvedených v osvedčení, ktoré je zasielané v jazyku
vykonávajúceho štátu, prípadne do iného jazyka, ak svojim vyhlásením adresovaným Rade umožnil
zasielanie osvedčení aj v inom jazyku a ktoré obsahuje všetky relevantné informácie. Tým však nie
je vylúčená možnosť súdu zabezpečiť si preklad rozhodnutia v prípade potreby. Rámcové
rozhodnutie však predpokladá, že k takýmto situáciám by v zmysle zachovania jednoduchosti
a rýchlosti konania malo dochádzať len ojedinele. Efektívnosť konania je daná tým, že k odovzdaniu
výkonu rozhodnutia by malo dochádzať v prípadoch, kedy štát pôvodu nemôže sám efektívne
a riadne zabezpečiť výkon rozhodnutia. Podmienkou pre efektívnu spoluprácu spojenú so
vzájomným uznávaním rozsudkov je dobrá aj vzájomná výmena informácii medzi členskými štátmi
za podmienok, že budú dodržané základné princípy trestného práva rozšírené na celom území
Európskej únie, napríklad princíp nikoho nemožno stíhať alebo potrestať v trestnom konaní za ten
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istý trestný čin, za ktorý bol oslobodený alebo odsúdený konečným rozsudkom v rámci Európskej
únie v súlade so zákonom.
Napriek tomu, že rámcové rozhodnutia nemajú priamy účinok, z ich povahy vyplýva, že sú
záväzné pre členské štáty v rozsahu cieľov nimi určených, pričom forma a spôsob realizácie je
ponechaná na samotných členských štátoch s dodržaním základných kritérií, ktorými sú jasnosť,
právna istota, účinnosť a zásada jednotného výkladu. Vynutiteľnosť dodržiavania týchto podmienok
je však značne obmedzená. Úloha Európskej Komisie sa obmedzuje na hodnotenie transpozičných
opatrení, a teda nemá právomoc začať konanie o porušení voči členskému v prípade, že neprijali
potrebné opatrenia za účelom dosiahnutia súladu s ustanoveniami rámcového rozhodnutia. Za
týmto účelom sú zo strany Komisie organizované expertné stretnutia, ktorých zúčastňujú
zástupcovia členských štátov, počas ktorých si odovzdávajú svoje skúsenosti, čo tvorí dobrý základ
pre ich spoluprácu.
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DOČASNÉ VYKONÁVANIE ZMLÚV
Radka Kolkusová
PEVŠ, Právnická fakulta
Abstrakt: V predloženom príspevku podrobnejšie charakterizujem a skúmam inštitút dočasného
vykonávania zmlúv, ktorý je v medzinárodnom zmluvnom práve pomerne nový a má za úlohu riešiť
niektoré nedostatky tradičnej praxe pri uzatváraní zmlúv. Pri analýze dočasného vykonávania zmlúv
budem vychádzať najmä zo všeobecnej právnej úpravy zakotvenej vo Viedenskom dohovore o
zmluvnom práve, a taktiež opíšem historický proces vývoja tohto inštitútu. V príspevku uvediem
výhody dočasného vykonávania zmlúv a vytýčim teoretické, ako aj praktické problémy spájajúce sa
s jeho uplatňovaním. Budem skúmať, či krajina môže byť viazaná zmluvou, ktorú síce podpísala, no
následne neratifikovala. Ako príkladný vzor podrobnejšie zanalyzujem spornú otázku platnosti
Zmluvy o Energetickej charte v Ruskej federácii a v spojitosti s uvedeným skúmam zákonnosť
rozhodnutia stáleho rozhodcovského súdu v Haagu vo veci Jukos proti Rusku.
Kľúčové slová: dočasné vykonávanie zmlúv, ratifikácia, Viedenský dohovor o zmluvnom práve,
Zmluva o Energetickej charte, Ruská federácia, Jukos.
Abstract: In the article I characterize the provisional application of treaties, a relatively recent
development in international treaty law to address some of the shortcomings of the traditional
practice of concluding treaties. When analyzing the provisional application of treaties I mainly follow
the provisions of the Vienna Convention on the Law of Treaties which has codified authoritative
practice in this field of law. I also describe the historical process of the development of the institute.
In the article I will bring the beneficts of provisional application of international treaties. Further I
highlight various theoretical and practical problems associated with the provisional application of
treaties. I analyze whether a country may be bound by an international treaty, which in this country
has never been ratified. As an example I bring the often disputed question of the validity of the
Energy Charter in Russian Federation. In this context I analyze the legality of the Permanent Court
of Arbitration in the Hague in the case Yukos vs. Russia.
Key words: The provisional application of treaties, ratification, the Vienna Convention on the Law of
Treaties, the Energy Charter, Russian Federation, Yukos.
Úvod
Podľa všeobecných zásad platí, že zmluvná strana musí vyjadriť súhlas s tým, že chce byť
medzinárodnou zmluvou viazaná, ktorý je zvyčajne vyjadrený jednoduchým podpisom zmluvných
strán. Signatárske strany musia následne ratifikovať zmluvu podľa všeobecných podmienok a
postupov svojho vnútroštátneho právneho poriadku. Akonáhle bude medzinárodná zmluva takymto
spôsbom ratifikovaná požadovaným počtom signatárskych štátov, nadobúda platnosť a s ňou aj
spojené právne účinky. Z toho vyplýva, že pred samotným nadobudnutím platnosti by zmluva
nemala zakladať signatárskym stranám nijaké pozitívne právne povinnosti. V dôsledku rozdielnych
právnych úprav sa tento proces medzi jednotlivými štátmi výrazne odlišuje, najmä čo sa týka doby
medzi podpisom a konečným nadobudnutím platnosti zmluvy.
Inštitút dočasného vykonávania zmlúv bol zavedený za účelom odstránenia týchto
nedostatkov tradičného spôsobu uzatvárania zmlúv.
Dočasné vykonávanie zmlúv môžeme najlepšie chápať ako pokus o vyriešenie viacerých
problémov, ktoré vytvárajú časové a formálne rozdiely medzi podpisom medzinárodnej zmluvy a
nadobudnutím jej platnosti v jednotlivých štátoch. A to najmä v súčasnosti, kedy si medzinárodné
obchody vyžadujú rýchlu, jednotnú a široko-plošne založenú unifikáciu procesu implementácie
medzinárodnej zmluvy, ktorá má chrániť predovšetkým medzinárodné investície. Poskytnutá
1

77

ochrana a povinnosti vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy sú tak rozhodujúce pre efektivitu
celkového zmluvného režimu. Nerovnosti, ktoré vytvárajú časové rozdiely medzi podpisom a
nadobudnutím platnosti zmluvy, a nedostatočná úprava ratifikačných povinností v medzinárodnom
práve, poskytuje väčšiu možnosť pre jednotlivé štáty využiť výhody režimu medzinárodnej zmluvy v
čase jej podpisovania, bez vynaloženia nákladov vyplývajúcich zo zmluvných povinností spájajúcich
sa až s jej ratifikáciou. Následne táto situácia môže vytvárať príležitosť pre signatárske krajiny na
odklonu od režimu zmluvy nevykonaním procesu ratifikácie alebo jeho úmysleným oddiaľovaním.
Dočasné vykonávanie zmlúv má pomáhať minimalizovať tento problém tým, že núti signatárske
štáty znášať účinky zmluvy alebo jej časti už od okamžiku jej podpisu.
INŠTITÚT DOČASNÉHO VYKONÁVANIA ZMLÚV
Ako som v úvode článku načrtla, proces uzatvárania zmlúv môžeme rozdeliť do troch
rôznych, obyčajne po sebe nasledujúcich, fáz, ktorými sú:
6





vyjadrenie súhlasu štátu s tým, že bude viazaný zmluvou
ratifikácia podľa vnútroštátneho právneho poriadku
nadobudnutie platnosti medzinárodnej zmluvy.

Viedenský dohovor o zmluvom práve v čl. 11 ustanovuje, že štát môže vyjadriť svoj súhlas s
tým, že bude viazaný zmluvou, podpisom, výmenou listín tvoriacich zmluvu, ratifikáciou zmluvy, jej
164
prijatím, schválením alebo prístupom k nej alebo iným dohodnutým spôsobom.
Obyčajne štáty
vyjadrujú tento konsenzus jednoduchým podpisom. Podľa základných pravidiel medzinárodného
práva verejného však samotný podpis zmluvy sám o sebe ešte nezakladá povinnosť signátorov
príslúšnú zmluvu aj ratifikovať a zmluvy taktiež nezakladajú právny účinok pred nadobudnutím ich
165
platnosti. Čl. 18 VDZP stanovuje obmedzenú výnimku z tohto pravidla tak, že signatárom zmlúv
ukladá povinnosť zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť predmet a účel zmluvy. Táto povinnosť
neukladá pozitívné záväzky štátu vykonávať špecifické ustanovenia zmluvy, čo sa vzťahuje aj na
odbobie, ktoré predchádza nadobudnutiu platnosti zmluvy po tom, čo vyjadril svoj súhlas, že bude
166
zmluvou viazaný. V období medzi podpisom a nadobudnutím platnosti zmluvy tak môže vzniknúť
povinnosť štátu čiastočne alebo dočasne dodržiavať ustanovenia zmluvy až do nadobudnutia jej
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účinnosti, ak tak zmluva ustanovuje alebo ak sa zmluvné strany na tom dohodli iným spôsobom.
Avšak toto ustanovenie upravené v čl. 25 VDZP nedefinuje samotnú podstatu dočasného
vykonávania zmlúv ani osobitné povinnosti, ktoré dočasné vykonávanie zmlúv stanovuje. Naopak,
zmluvným stranám necháva široký priestor na ich voľné uváženie, akým spôsobom bude inštitút
dočasného vykonávania zmlúv realizovať.
Pôvodne bolo dočasné vykonávanie zmlúv používané v dvoch typoch situácií. Prvá sa týkala
zmluv, ktoré bezprostredne reagovali na určité formy medzinárodných kríz. V tejto spojitosti
zohrávalii dôležitú úlohu okamžité a rozhodné kroky, ktoré boli nevyhnutné na odvrátenie katastrofy,
a zdĺhavé procesy spojené s ratifikačnými procesmi v jednotlivých krajinách by mohli zmariť takúto
účinnú reakciu. Príkladmi takýchto medzinárodných zmlúv sú napríklad "Pacte d’Entente
Balkanique" z roku 1934; odpoveď OECD na arabské embargo ropy z roku 1973; či odpoveď
Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu na jadrový incident v Černobyle. Druhá situácia
zahŕňa tie typy zmlúv, ktorých rýchla implementácia v jednotlivých krajinách je nevyhnutná na
168
zabezpečenie hlavného účelu zmluvy a celkovej efektivity zmluvného režimu. Do tejto kategórie
môžeme zaradiť (pre účely dočasného vykonávania zmlúv) asi najznámeší Protokol o dočasnom
vykonávaní Všeobecnej dohody o clách a obchode ("Protocol of Provisional Application of GATT").
GATT bola pôvodne vyvinutá ako prostriedok na zabezpečenie zrýchleného postupu zníženia ciel a
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Čl. 11 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve (pre účely článku aj ako"VDZP" alebo
"Dohovor")
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Čl. 24 ods.1, 2 a čl. 26 VDZP
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Čl. 18 b) VDZP
167
Čl. 25 VDZP
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Do tejto kategóriu zmlúv patria napríklad aj zmluvy slúžiace na kontrolu zbrojárstva (napr. "the
Treaty on Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms")
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ďalších prekážok v medzinárodnom obchode, zatiaľ čo súbežne prebiehali ďalšie rokovania o
169
širších zmluvných režimov Medzinárodnej obchodnej organizácie. Na zvýšenie celkovej efektivity
procesu sa v októbri 1947 na primárnych rokovaniach dohodli štáty dočasne aplikovať jednotlivé
ustanovenia GATT, ktoré neboli v rozpore s ich vnútroštátnymi existujúcimi právnymi poriadkami.
Dočasné vykonávanie tak malo byť pôvodne len provizórnym opatrením do času vytvorenia ITO.
Následne však celý projekt vytvorenia ITO zlyhal keď Senát Spojených štátov amerických
zablokoval jej ratifikáciu. Protokol o pedbežnom vykonávaní GATT tak riadil medzinárodné
obchodné vzťahy celých 47 rokov, až do dobby, keď bol GATT nahradený v roku 1994 Svetovou
obchodnou organizáciou ("WTO").
Úspech Protokolu o dočasnom uplatňovaní GATT tak ilustruje potenciál, aký predstavuje
inštitút dočasného vykonávania zmlúv vo vytváraní stabilných medzinárodných obchodov a
investícií. S dočasným vykonávaním medzinárodných zmlúv sa však môžu na rozdiel od viacerých
uvedených výhod spájať aj nevýhody, akými sú nejasnosti a nepresnosti s jej aplikáciou v praxi. V
spojitosti s tým budem ďalej v mojom článku skúmať a analyzovať zmluvné povinnosti vyplývajúce z
dočasného vykonávania zmlúv na príklade Zmluvy o Energetickej charte v súvislosti s
170
rozhodcovským konaním v prípade Jukos proti Ruskej federácii.
ZMLUVA O ENERGETICKEJ CHARTE A PRÍPAD JUKOSU
Ruská federácia podpísala v optimistických 90-tych rokoch Energetickú chartu a neskôr
Dohovor k Energetickej charte obsahujúci Zmluvu o Energetickej charte, ktorou sa majú riadiť
171
všetky aspekty dlhodobej spolupráce a medzinárodnej spolupráce v oblasti energetiky.
Zmluva o
Energetickej charte je právne záväzná dohoda, ktorá stanovuje mnohostranný právny rámec pre
cezhraničné kooperácie v oblasti energetiky. Zmluva nadobudla platnosť 16. apríla 1998 a vzťahuje
na všetky aspekty obchodných energetických aktivít, vrátane obchodu, tranzitu, investície a
energetickej účinnosti. ktorá. Táto multilaterálna zmluva ponúka predovšetkým ochranu a podporu
zahraničných investícií v súlade s ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT).
Zahraničným investíciam má byť v zmluvnom štáte poskytovaná ochrana podľa princípu rovnakého
zaobhádzania ako domácim investíciam alebo zásady najvyššej výhody. Zmluva charakterizuje
investície ako "každý druh aktív patriaci priamo alebo nepriamo investorovi, alebo ktoré má tento
investor pod kontrolou", a okrem iného zahŕňa "firmy, podniky a ďalšie formy majetkovej účasti v
obchodnej spoločnosti, ako aj dlhopisy a iné pohľadávky voči spoločnosti alebo voči inej právnickej
osobe." Pri ochrane takýchto zahraničných investícií sa má uplatňovať tzv. "princíp najlepšieho
úsilia", podľa ktorého nemôžu byť zahraniční investori nijak znevýhodňovaní. Na základe ustanovení
Zmluvy o Energetickej charte má byť zahraničným investorom zabezpečené zaobchádzanie
minimálne na rovnakej úrovni ako domácim investorom. Podľa čl. 13 Zmluvy sa zahrančným
investorom jednej zmluvnej strany garantuje, že ich investície nebudú štátom druhej zmluvnej strany
zoštátnené alebo iným obdobným spôsobom znárodnené či vyvlastnené. A podľa bývalých
akcionárov Jukosu práve k tomu malo dôjsť v nie práve najtransparentnejšom postupe dražby tohto
ropného koncernu a jeho jednotlivých divízií.
7

Pozadie priebehu "zoštátnenia" ropnej spoločnosti Jukos
Od októbra 2003 sa zaoberal moskovský súd masívnym daňovým únikom a daňovým
podvodom ropnej spoločnosti Jukos a koncom júna 2004 na základe výsledkov konania príslušných
daňových úradov vyrubil len za rok 2000 daňový nedoplatok Jukosu vo výške 99 milárd rubľov (3,4
miliardy Eur). Mesiac na to bol voči spoločnosti vyrubený ďalší, porovnateľne vysoký, daňový
nedoplatok spoločnosti za rok 2001, pričom súd prikázal zamraziť aj viacero súkromných účtov
majiteľov Jukosu vo švajčiarskych bankách, na ktorých sa podľa všetkého mali nachádzať práve
7.1
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International Trade Organization ("ITO")
Šlo o 3 súvisiace prípady Hulley Enterprises Lim. (Cyprus) proti Ruskej federácii, Yukos
Universal Limited (Isle of Man) proti Ruskej federácii, a Veteran Petroleum Limited(Cyprus) proti
Ruskej federácii, ktoré však boli rozhodované spoločne (ďalej ako "Jukos proti Ruskej federácii)
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Zmluva o Energetickej charte L380 z dňa 31. 12. 1994 (ktorá nadobudla platnosť dňa 16. 04.
1998), (ďalej aj ako "Zmluva" alebo "ZECH")
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štátne peniaze z masívnych daňových podvodov spoločnosti. V ruskej spoločnosti sa začali v tom
čase chýriť zvesti o platobnej neschopnosti Jukosu a neprestávajúce konania príslušných štátnych
orgánov proti ropnej spoločnosti jej povesti a investíciam taktiež nepomohlo. Práve naopak, viacerí
investori ukončili s ropným koncernom spoluprácu a plánované snahy o národné, ako aj
medzinárodné fúzie spoločnosti sa ocitli na bode mrazu. Medzitým štátni exekútori zmrazili bankové
účty troch dcérskych spoločností Jukosu - Tomskneft, Samaraneftegas a Juganskneftegas.
Spoločnosť jednoducho nemala prostriedky vyplatiť vyrubené daňové nedoplatky a tak skôr či
neskôr muselo dôjsť k jej bankrotu a následnému konkurzu. Ako prvá bola za účelom splatenia
daňových nedoplatkov vydražená najvýznamnejšia dcérska divízia Jukosu, Juganskneftegas. Podľa
federálneho protimonopolného úradu sa nútenej dražby zúčastnili iba dve spoločnosti, a to štátny
Gazpromneft (novovytvorená dcérska spoločnosť Gazpromu) a dovtedy neznáma firma Baikal
Finance Group. Táto spoločnosť vznikla len necelé 2 týždne pred konaním dražby, a prekvapivo s
cenovou ponukou 260,47 miliárd Rublí (asi 9,37 Mld. dolárov) porazila favorita, štátny Gazpromneft.
Celá aukcia trvala necelých 10 minút. O pár dní neskôr celú firmu Baikal Finance Group spolu so
všetkými záväzkami odkúpila štátna ropná spoločnosť Rosneft za symbolickú cenu asi 1 dolár. A tak
skončila najväčšia divízia Jukosu, ktorá produkovala celkovo asi 60 % ropy spoločnosti v štátnej
moci. Zostávajúce aktíva Jukosu boli vydražené postupe v rokoch 2006 a 2007, pričom Rosneft
získal dve ďalšie dôležité divízie Samaraneftegas a Tomskneft, štátny Gazprom získal asi 20% akcií
spoločnosti Sibneft Group. Podobne ako v aukcií Juganskneftegasu neexistovala prakticky žiadna
súťaž a na aukciách sa zúčasňovali iba dva subjekty - štátny koncern Rosneft a subjekt, ktorý slúžil
na uspokojenie formálnych požiadaviek účasti minimálne dvoch účastníkov aukcie. 21. novembra
2007 bol Jukos vyradený z obchodného registra ako právnická osoba a všetky jej investície boli
definitívne ukončené.
Potom, ako súd v Moskve vyslovil konečný rozsudok a vyrubil ropnej spoločnosti Jukos
vysoké daňové nedoplatky, jej majitelia sa chceli vyhnúť ich doplateniu a zároveň chceli zabrániť
bankrotu spoločnosti. Tak sa snažili vtiahnuť do svojho prípadu americké súdnictvo, čím si prípad
Jukosu získal celosvetovú pozornosť. Konkurzný súd v Texase však nebol oprávnený vo veci
rozhodovať, a tak potom, ako žalobu Jukosu zamietol, skúsili bývalí akcionári viac šťastia na
európskom kontinente a podali žalobu proti Rusku na rozhodcovský súd v Haagu a na ESĽP v
Štrasburgu. Bez medzinárodných rámcových dohôd by boli nútení spoliehať sa na ruský justičný
systém, čo však v tomto prípade bolo nemožné, keďže už vyčerpali všetky opravné prostriedky a
povedzme si otvorene, jednalo sa o obzvlášť závažné daňové úniky a podvody voči štátu, a tak by
na ruskej pôde nemali žiadnu šancu domáhať sa finančného zadosťučinenia. Preto sa rozhodli
bývalí akcionári spoločnosti vsadiť na posúdenie priebehu nie veľmi transparentnej dražby divízií
Jukosu na báze medzinárodnej zmluvy - konkrétne sa jednalo o spomínanú Zmluvu o Energetickej
172
charte.
Otázky príslušnosti a prípustnosti rozhodovať na základe Zmluvy o Energetickej
charte
V prípade Jukos proti Ruskej federácii je dôležité hneď na začiatku upresniť, že prv, ako súd
mohol vôbec rozhodovať o samotnom merite veci, zaoberal sa otázkou príslušnosti súdu vo veci
rozhodovať a ak áno, prípustnosti rozhodovať na základe ustanovení Zmluvy o Energetickej charte,
ktorá sa priamo dotýka otátzky dočasného vykonávania tejto zmluvy v Ruskej federácii.
Zmluva o Energetickej charte v sebe zakotvuje riešenie prípadných sporov vzniknutých medzi
jednotlivými zmluvnými stranami, rovnako ako v prípade investícií medzi hostiteľskou krajinou a
investormi. Formu riešenia sporov upravuje piaty diel Zmluvy, podľa ktorej môže investor predložiť
spor jednému rozhodcovi alebo ad hoc rozhodcovskému súdu, ktorý je na tento účel vytvorený
podľa rozhodcovských pravidiel Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (ďalej len
"UNCITRAL"). Bývali akcionari tak podľa týchto pravidiel podali žalobu proti Ruskej federácii na stály
rozhodcovský súd v Haagu, ktorý sa zaoberal otázkou účinnosti Zmluvy o Energetickej charte v
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Ruskej federácii.
7.2
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Čl. 26 ZECH
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Rusko ako žalovaná strana sa v tomto "najväčšom spore v histórii" snažila dokázať, že nie je
viazaná ustanoveniami ZECH, a tak nie je založená ani príslušnosť haagskeho rozhodcovského
súdu rozhodovať v tejto veci, keďže spor sa zakladá na zmluve, ktorá je pre žalovanú stranu
neplatná. Podľa ustanovení ZECH táto zmluva nadobúda platnosť v 90. deň po dátume uloženia 30.
ratifikačnej listiny, listiny prijatí alebo schválení tejto zmluvy alebo prístupu k nej štátom alebo
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organizáciou regionálnej hospodárskej integrácie, ktorá je signatárom charty k 16. júnu 1995.
Do
tejto kategórie tak môžme zaradiť aj Ruskú federáciu, ktorá podpísala zmluvu 17. decembra 1994.
Tá však po podpise nikdy zmluvu neratifikovala, a tak podľa logického výkladu uvedených
ustanovení ZECH v Ruskej federácii nikdy nenadobudla platnosť.
Avšak napriek argumentom ruskej strany nakoniec stály rozhodcovský súd v Haagu rozhodol
v prospech žalobcu a definoval Zmluvu o Energetickej charte vo vzťahu k Ruskej federácii ako
dočasne vykonateľnú zmluvu dôsledkom jej čl. 45, ktorý definuje tzv. "prechodné uplatňovanie" ako
"súhlas s prechodným uplatňovaním tejto zmluvy, až do doby, kedy nadobudne platnosť pre tohto
signatára v súlade s článkom 44, pokiaľ takéto prechodné uplatňovanie nie je v rozpore s jeho
ústavou, zákonmi alebo nariadeniami." Podľa tohto ustanovenia ZECH zaväzuje signatárske štáty k
jej dočasnému používaniu až do jej následnej ratifikácie.
Vyššie citované prechodné uplatňovanie podľa čl. 45 ZECH má platiť v krajine výslovne v
čase pred nadobudnutím platnosti zmluvy v tejto krajine v súlade s čl. 44 ZECH. V súvislosti s
uvedeným vyplýva, že samotný signatár nespadá do definície "zmluvnej strany". A podľa právnej
úpravy riešenia sporov v čl. 26 ods. 1 ZECH, ktorý upravuje "Urovnania sporov medzi investorom a
zmluvou stranou", sa tým pádom ustanovenia zmluvy na Rusko ako na zmluvnú stranu nedajú
použiť. Ruská federácia je však zmluvnou stranou Viedenského dohovoru o zmluvnom práve. Čl. 31
tohto medzinárodného dohovoru stanovuje, že medzinárodná zmluva sa "musí vykladať
dobromyseľne, v súlade s obvyklým významom, ktorý sa dáva výrazom v zmluve v ich celkovej
súvislosti,a takisto s prihliadnutím na predmet a účel zmluvy". Podľa tohto ustanovenia tak možno
konštatovať, že pri právnych nezrovnalostiach pri výklade ustanovení Zmluvy o Energetickej charte
sa podľa čl. 45 ods. 1 zaväzuje každý signatár túto zmluvu dočasne vykonávať dovtedy, kým
nenadobudne v signatárskom štáte platnosť. Pokiaľ prihliadame na predmet a účel zmluvy,
nemožno opomenúť, že hlavný účel ZECH je ochrana a podpora zahraničných investícií zo strany
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zmluvného štátu.
Zmluva o Energetickej charte však nedefinuje inštitút dočasného vykonávania zmluvy ako
výhradnú povinnosť. Podľa zmluvy môže každá signatárska krajina pri podpise podať depozitárovi
výhradu, že nesúhlasí s dočasným vykonávaním zmluvy. Ruská federácia tak mohla využiť možnosť
ustanovenia, podľa ktorého: "každý signatár môže ukončiť predbežné uplatňovanie tejto zmluvy
písomným vyrozumením depozitára o jeho úmysle nestať sa zmluvnou stranou zmluvy. Ukončenie
predbežného uplatňovania pre ktoréhokoľvek signatára sa stane účinným po uplynutí 60 dní odo
176
dňa, kedy depozitár obdržal písomné vyrozumenie takéhoto signatára."
Z uvedeného vyplýva, že
ukončenie predbežného vykonávania zmlúv by aj v takomto prípade pre Rusko nadobudlo účinnosť
až po uplynutí 60 dní odo dňa doručenia jeho písomného oznámenia o tomto zámere depozitárovi.
Ak by aj však Ruská federácia takúto možnsť využila, tak existujúce záväzky investorov by aj
napriek vôli ukončiť dočasné uplatňovanie zmluvy boli naďalej platné. Podľa zmluvy sa totiž zmluvný
štát zaväzuje byť viazaný povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy po dobu 20 rokov odo dňa
účinnosti ukončenia dočasného vykonávania zmluvy. Možno teda konštatovať, že ochrana
zahraničných investícií podľa Zmluvy o Energetickej charte je veľmi silná a pre jednitlivé signatárske
strany je veľmi obtiažne, ba priam nemožné sa odvolávať na neplatnosť zmluvy, prípadne sa vzdať
povinností z nej vyplývajúcich. Uvedená doba 20 rokov podľa čl. 45 ods. 3 slúži investorom práve na
lepšiu a efektívnejšiu ochranu ich investícií, keďže zahraniční investori sa pri investíciách v cuzdích
177
krajinách s neznámou vnútroštátnou legislatívou môžu cítiť v znevýhodnenom postavení.
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Čl. 44 ZECH
Čl. 31 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve z dňa 23. mája 1969 (ďalej aj ako "Dohovor"
alebo "VDZP")
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Otázka prípustnosti rozhodovať na základe ustanovení ZECH spočívala vo výklade
povinností vyplývajúcich z dočasného vykonávania zmluvy pre Ruskú federáciu, či sú tieto
povinnosti pre krajinu záväzné a či je tak použitie inštitútu dočasného vykonávania ZECH v tomto
konaní vôbec možné.
Tu nemožno opomenúť, že Ruská federácia nie je zaviazaná len svojím vnútroštátnym
právom, ale krajina sa musí riadiť aj prameňmi medzinárodného práva verejného. Viedenský
dohovor o zmluvnom práve je najdôležitejší dohovor upravujúci zmluvné vzťahy medzi štátmi. Tento
dohovor okrem iného ustanovuje princíp nemarenia predmetu a účelu zmluvy pred nadobudnutím
jej platnosti. Podľa čl. 18 VDZP je "štát povinný zdržať sa konania, ktorý by mohlo mariť predmet a
účel zmluvy, ak podpísal zmluvu alebo vymenil listiny tvoriace zmluvu s výhradou ratifikácie, prijatia
alebo schválenia, kým jasne neprejavil úmysel, že sa nehodlá stať jej zmluvnou stranou." Dohovor
taktiež upravuje právo uzatvárania medzinárodných zmlúv a režim nadobúdania ich platnosti. Podľa
zásady pacta sunt servanda zaväzuje každá platná zmluva zmluvné strany a musí byť nimi plnená
178
dobromyseľne. Z toho vyplýva, že platnosť Zmluvy o Energetickej charte je napadnuteľná aj týmto
dohovorom. VDZP k tomu jasne definuje: "Neplatnosť, zánik alebo výpoveď zmluvy, odstúpenie
jednej zo strán od zmluvy alebo prerušenie jej vykonávania, ak vyplývajú z vykonávania tohto
dohovoru alebo z ustanovení zmluvy, nijako neovplyvňujú povinnosť štátu plniť záväzky obsiahnuté
179
v zmluve, ktoré mu ukladá medzinárodné právo nezávisle na zmluve."
Viedenský dohovor tiež
spomína inštitút dočasného vykonávania zmlúv. Podľa VDZP sa medzinárodná zmluva alebo jej
časť sa dočasne vykonávajú do nadobudnutia jej platnosti, v prípade ak tak zmluva ustanovuje
180
alebo ak štáty, ktoré sa zúčastnili na rokovaní, sa o tom dohodli iným spôsobom. Túto požiadavku
spĺňa Zmluva o Energetickej charte v čl. 45 ods. 1, podľa ktorého "signatár súhlasí s prechodným
uplatňovaním tejto zmluvy, až do doby, kedy nadobudne platnosť pre tohto signatára v súlade s
článkom". Avšak toto ustanovenie nie je až také jednoznačné, pretože nie je celkom jasné, či sa táto
požiadavka vzťahuje na osobitné povinnosti vylývajúce zo Zmluvy alebo na celú koncepciu
ustanovenia o dočasnom vykonávaní zmluvy. Ako som už spomínala, v súlade s čl. 31 VDZP sa
Zmluva musí vykladať dobromyseľne, v súlade s obvyklým významom, ktorý sa dáva výrazom v
zmluve v ich celkovej súvislosti a takisto s prihliadnutím na predmet a účel zmluvy. A podľa čl. 45
ZECH každý signatár súhlasí s prechodným uplatňovaním tejto zmluvy, no bez ohľadu na to môže
každý signatár pri podpise doručiť depozitárovi vyhlásenie, že nie je schopný prijať toto prechodné
181
uplatňovanie.
Z uvedeného vyplýva, že signatárovi okrem tejto možnosti nevyplýva nijaká iná
možnosť odstúpiť od uplatňovania inštitútu dočasného vykonávania ZECH, a keďže Ruská
federácia takúto možnosť nevyužila, podľa dobromyseľného výkladu v súlade s obvyklým
významom sa má za to, že krajina súhlasila s využívaním inštitútu dočasného vykonávania Zmluvy
o Energetickej charte. To predvída aj Viedenský dohovor o zmluvnom práve, podľa ktorého: "Ak
zmluva neustanovuje inak, alebo ak sa štáty, ktoré sa zúčastnili na rokovaní, nedohodli inak, skončí
sa dočasné vykonávanie zmluvy alebo častí zmluvy vo vzťahu k určitému štátu, ak tento štát oznámi
ostatným štátom, medzi ktorými sa zmluva dočasne vykonáva, svoj úmysel nestať sa zmluvnou
182
stranou."
Povinnosť Ruskej federácie s uplatňovaním prechodného vykonávania Zmluvy o Energetickej
charte je však podľa tejto zmluvy podmienená, a to tak, že nemôže odporovať jej vnútroštátnemu
právu. ZECH to definuje nasledovne: "Každý signatár súhlasí s prechodným uplatňovaním tejto
zmluvy (...) pokiaľ takéto prechodné uplatňovanie nie je v rozpore s jeho ústavou, zákonmi alebo
183
nariadeniami."
Z uvedeného vyplýva, že ak by vo vnútroštátnom právnom poriadku Ruskej
federácie existovalo také ustanovenie, štát by nemal byť viazaný povinnosťou prechodného
uplatňovania Zmluvy.
Ústava Ruskej federácie je zákonom s najvyššou právnou silou v krajine, ktorej žiadne iné
zákony a iné právne akty nemôžu odporovať. Podľa Ústavy RF musia byť všetky zákony v krajine
178
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úradne zverejnené zákonne predpísaným spôsobom, čo sa týka aj Zmluvy o Energetickej charte.
Podľa ruského právneho poriadku musia byť všetky medzinárodné zmluvy, ktoré majú zaväzovať
Ruskú federáciu, ratifikované zákonným spôsobom. A v súlade s Ústavou RF musí mať ratifikácia
medzinárodných zmlúv a dohovorov formu federálneho zákona. Podľa ústavných predpisov musia
byť rozhodnutia o prijatí medzinárodných zmlúv zavedené do Štátnej dumy federálneho
zhromaždenia na ich následnú ratifikáciu prezidentom alebo vládou, podľa toho, kým bola
184
medzinárodná zmluva podpísaná.
Zmluva o Energetickej charte túto ústavnú požiadavku nikdy
nesplnila, na čo sa v spore Ruská federácia odvolávala na jej neplatnosť.
Čl. 16 ods. 4 Ústavy RF však ustanovuje prednosť všeobecne uznávaných princípov a
noriem medzinárodného práva a medzinárodných zmlúv a dohovorov. Podľa tohto ustanovenia, ak
medzinárodná zmluva zakotvuje iné pravidlá ako sú dané vnútroštátnymi právnymi predpismi, budú
sa uplatňovať pravidlá zakotvené medzinárodnou zmluvou. Logicky možno odvodiť, ž podľa tohto
ustanovenia bude mať dočasné vykonávanie Zmluvy o Energetickej charte prednosť pred
vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré inštitút dočasného vykonávania zmlúv vôbec nepoznajú. V tejto
súvislosti nemožno opomenúť čl. 27 VDZP, podľa ktorého sa "strana sa nemôže dovolávať
ustanovení svojho vnútroštátneho práva ako dôvodu pre neplnenie zmluvy." Exsitujú však výnimky,
kedy sa zmluvná strana môže dovolávať neplatnosti zmluvy, a jednou z nich je práve zjavné
porušovanie vnútroštátneho poriadku ustanoveniami medzinárodnej zmluvy a pokiaľ sa ustanovenie
185
týka osobitne dôležtého pravidla vnútroštátneho práva.
Na uvedené sa odvolávala aj Ruská
federácia, ktroá argumentovala silnými západo-mocenské vplyvmi pri podpise Zmluvy, ktorá zjavne
nebola pre krajinu výhodná, taktiež následný odpor politikov a verejnosti proti jej prípadnej ratifikácii,
čo bolo aj dôvodom, že štátna duma túto medzinárodnú zmluvu ani nikdy neratifikovala. Taktiež sa
krajina nikdy ustanoveniami Zmluvy nikdy neriadila a v roku 2009 dokonca Ruská federácia od tejto
186
zmluvy oficiálne odstúpila.
A tak v prípade Jukos proti Ruskej federácii pripadlo rozhodnúť stálemu rozhodcovskému
súdu v Haagu, či došlo k zjavnému porušeniu ruského vnútroštátneho poriadku. Prvá podmienka,
aby sa porušenie týkalo dôležitého pravidla vnútroštátneho práva štátu vyplýva zo samotnej Ústavy
Ruskej federácie, ktorej najvyšší právny význam vyplýva z jej samotných ustanovení, podľa ktorých
jej žiadne zákony a iné právne akty nemôžu odporovať. Druhú podmienku tzv. "zjavného porušenia"
definuje čl. 47 ods. 2, podľa ktorého je porušenie zjavné, ak je "objektívne zrejmé ktorémukoľvek
štátu postupujúcemu v tejto veci podľa obvyklej praxe a dobromyseľne." Napokon súd v Haagu
rozhodol v neprospech Ruskej federácie, podľa výroku ktorého koncept dočasného vykonávania
zmluvy nebolo zjavným porušením Ústavy RF, a tak v súlade s čl. 46 ods. 1 Viedenského dohovoru
o zmluvnom práve Rusko nemohlo odstúpiť od svojích záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o
Energetickej charte.
Až po zodpovedaní týchto dočasných otázok mohol súd následne pristúpiť k rozhodovaniu o
samotnom merite veci, t.j. o otázke zoštátnenia majetku bývalých akcionárov ropného koncernu
Jukos, kedy súd následne vyrubil pokutu voči Ruskej federácii vo výške 50 miliárd amerických
dolárov.
ZÁVER
Dočasné vykonávanie zmlúv má za úlohu pomáhať minimalizovať viaceré problémy, ktoré sú
spôsobené časovými a formálnymi medzerami medzi vyjadrením súhlasu byť zmluvnou stranou a
nadobudnutím platnosti medzinarodnej zmluvy tak, že zaväzuje signatárov znášať zmluvné
povinnosti už od samotného momentu podpisu zmluvy alebo iného prejavu byť zmluvnou stranou.
Avšak ako som ilustrovala v spore Jukos proti Ruskej federácii, za určitých okolností môže tento
inštitút naopak zvýšiť nestabilitu v otázke platnosti medzinárodnej zmluvy a štát sa tak na základe
nejednoznačnosti dočasného vykonávania zmluvy môže domáhať jej neplatnosti. To sa môže stať v
prípadoch, kedy povinnosti vyplývajúce z dočasného vykonávania zmúv nie sú charakterizované
ako všeobecne záväzné alebo ak sú zaväzujúce len v obmedzenom rozsahu zmluvy. Za takýchto
podmienok môže dôjsť k prípadom, kedy je sporné, či v signatárskom štáte je zmluva dočasne
8
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vykonateľná alebo nie. V praxi to môže znamenať, že signatár by mohol napríklad svojím súhlasom
dočasného vykonávania zmlúv využívať výhody režimu zmluvy, a vo chvíli ak by zmluvná strana
uvážila, že zmluva je pre neho nevýhodná, mohla by sa vyhnúť zodpovednosti na základe toho, že z
inštitútu predbežného vykonávania zmluvy nevyplývajú zákonné povinnosti. Rovnako však naopak
môže dôjsť k situáciam, kedy zmluvná strana môže byť zaviazaná podmienkami zmluvy pre krajinu
zjavne nevýhodnej na základe uplatňovania dočasného vykonávania, a na základe zmluvných
ustanovení aj v prípade od odstúpenia od zmluvy bude musieť byť po určitú dobu štát zaviazaný jej
ustanoveniami, a tak môže dochádzať k rozporom zmlúv s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Taktiež nemožno opomenúť nejednoznačnosť formulácie tohto inštitútu, ktorý sa v praxi označuje
ako "dočasné, či predbežné vykonávanie", Zmluva o Energetickej charte naopak používa termín
"prechodné uplatňovanie", čo rovnako môže vyvolávať nejednoznačnosť významu tohto inštitútu.
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ON NATIONAL INSOLVENCY PROCEDURES*
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Abstract: The dynamics of legal development has not stopped in international insolvency law. In
view of the constantly growing European Union, comprising an ever-increasing number of member
states with different legal, political, and cultural backgrounds, its aim of a progressive integration is
challenged by the competition of different legal national systems. Worldwide propagating
dependencies of modern societies promote the desire for political self-determination in various
areas of law. The entry into force of the European Regulation on Insolvency Proceedings (EIR) May
31, 2002, and the current reform proposals, renewed the discussion of the selected model “the
modified universality”. This contribution identifies the particularities of the different principles of
universality and territoriality and compares its application in national and European insolvency
procedures in practice as its impact vice versa. It provides a review of the recent discussion on the
European Insolvency Regulation, in particular on the co-ordination of primary and secondary
proceedings, from a German and European perspective.
Key words: European Insolvency Regulation (EIR), European Law, Extraterritoriality, Division of
competence, Insolvency Law, Main and Secondary Proceedings, Territoriality, Universality.
Abstrakt: Dynamika vývoja v medzinárodnom insolvenčnom práve sa nezastavila. Pri pohľade na
neustále rastúcu Európsku úniu zahŕňajúcu stále narastajúci počet členských štátov s rôznym
právnym, politickým a kultúrnym pozadím komplikuje cieľ v podobe progresívnej integrácie
súťaženia rôznych národných právnych systémov. Celosvetovo narastajúce závislosti moderných
spoločností vyvolávajú v rôznych oblastiach práva túžbu po politickom sebaurčení. Nadobudnutie
účinnosti európskeho predpisu pre konkurzné konanie (European Regulation on Insolvency
Proceedings – EIR) z 31. mája 2002 a súčasné návrhy reformy obnovili diskusiu o zvolenom modeli
„modifikovanej univerzality“. Tento príspevok pomenováva zvláštnosti rôznych princípov univerzality
a teritoriality a porovnáva ich aplikáciu v národných a európskych insolvenčných postupoch v praxi a
ich dopady. Prináša analýzu nedávnej diskusie o Európskom nariadení o insolvencii, najmä o
koordinácii primárnych a sekundárnych postupov, z nemeckej a európskej perspektívy.
Kľúčové slová: Európske nariadenie o insolvencii (European Insolvency Regulation – EIR), právo
Európskej únie, exteritorialita, rozdelenie kompetencií, insolvenčné právo, primárne a sekundárne
postupy, teritorialita, univerzalita.

1.

**

Introduction
In the face of increasing interconnection among national economies, internationally active
companies and private individuals are using the right to freedom of establishment and the free
movement of goods in the European Union (as per Article 49 and Article 54(1) of the Treaty on the
Functioning of the European Union (TFEU)) in particular to realise their transnational objectives and
to expand the trade in goods and services. This results in an increasing geographical spread of
assets.
*

EXTRATERITORIÁLNY
VPLYV
ÚNIJNÉHO
PRÁVA
NA
NÁRODNÉ
POSTUPY
INSOLVENČNÉHO KONANIA translated into Slovak language by Ing. Martin Poprocký.
**
This publication continues the contribution “Restructuring instead of Liquidation from a German
Perspective” held at the international conference “The Milestones of law in the area of Central
Europe 2014”, ISBN 978-80-7160-371-9.
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Supported by the free circulation of capital and payments, as per Article 63 of the Treaty on
the Functioning of the European Union, it leads to a broad branching of the finance system, which
sometimes results in the collapse of one business partner with a dread domino effect within the
euro-zone. 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”).
Cross-border insolvencies are not an exemption anymore but a daily phenomenon not only
with regard to large (group) companies but also reaching to the small and mid-sized enterprises
187
(SMEs). Therefore the aim of this contribution shall also reveal the possible impacts of the latest
amendments regarding the proposal to amend the European Insolvency Regulations (EIR) and
reconsider the particularities of the different principles of universality and territoriality and compares
its application in national and European insolvency procedures on the co-ordination of main and
secondary proceedings.
9

OBJECTIVES OF THE EUROPEAN INTERNATIONAL INSOLVENCY LAW (EIR)
At a time when the assets of insolvent debtors – no longer only multinational companies –
are more and more often spread over different countries and when transnational single markets are
188
to be created outside of Europe as well, international insolvency law becomes more important.
With this European Insolvency Regulation, Council Regulation (EC) No. 1364/2000 of 29
May 2000 on insolvency proceedings, in force since 31 May 2002, the European Member States
have created the first specification for the co-ordination and drafting of cross-border insolvency
proceedings, binding upon the European Single Market with the exception of Denmark. It applies
whenever the debtor has assets or creditors in more than one member state, irrespective of whether
189
he is a natural or legal person.
The Regulation determines which court has jurisdiction to open
insolvency proceedings and ensures the recognition and enforcement of the ensuing decision
190
throughout the Union.
The EU commission proposed a reform of the Insolvency Regulation (EC) in December
2012, which makes it clear that the handling of insolvency proceedings with cross-border
emoluments is to be made easier by solving conflicts about competences and the issue of
conflicting rights. Therefore, the Insolvency Regulation (EC) does not, at present, introduce a
uniform material insolvency law, but sets out procedural regulations and regulations dealing with
conflicting laws in order to close the gap that was opened by Article 1 II, No 2 of the Insolvency
191
Regulation (EC).
9.1

Applicability of the European 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-inpossession-management/ -proceedings). Such proceedings have recently been introduced in a
192
193
number of member states (including in Germany, with the ESUG
and in Slovakia
with the
187

EUROPEAN PARLIAMENT, Report on the proposal for a regulation of the European Parliament
and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1346/2000 on insolvency proceedings
th
(COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD) dated December 20 2013. Explanatory
Statement, page 47.
188
SCHACK: Internationales Zivilverfahrensrecht (International rules of civil procedures), margin
note 1143.
189
Exceptions are insurance undertakings, credit institutions, investment undertakings, which
provide services involving the holding of funds or securities for third parties, or to collective
investment undertakings. Furthermore, issues outside the EIR’s scope are covered by national law.
190
EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 743 final, page 3.
191
REISCHEL, Insolvenzrecht (Insolvency Law), page 317 margin note 915.
192
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
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amendment to the insolvency law effective as of 1 January 2013), as it is assumed that this
194
enhances the outlook for a successful corporate restructuring.
The proposal and the temporary
amendment hereto extend the scope of the Regulation by revising the definition of the “insolvency
195
proceedings” to include hybrid and pre-insolvency proceedings in its Article 1(1). Moreover a new
definition of the “debtor in possession” shall be included in Article 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 cross-border insolvency.
9.2
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 (main) insolvency proceedings should lie with the member state in which the debtor has its
Centre of Main Interest (COMI), however, the application of this criterion proves difficult in practice.
A definition is required here, in particular through the improper relocation of the centre of interest to
more advantageous legal systems (so-called forum shopping for e.g. a quicker discharge of debts)
196
197
and the jurisprudence of the European Court of Justice in legal cases , such as “Interedil” and
198
“DekoMarty” . The concept of the Centre of Main Interest (COMI) will be maintained in Article 1,
because it ensures that the case will be handled in a jurisdiction where the debtor has a genuine

proceedings (“Schutzschirmverfahren”), both amended by the Act on facilitation of the restructuring of
companies in the version of 01/03/2012 (ESUG).
193
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 prepared
th
based on the law in effect on June 30 2013, there is no such restructuring instrument like the German
debtor-in-possession management (also known as “self-administration”).
194
EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 744 final, Grounds point 1.2 page 2.
195
EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 744 final, page 5.
196
“Zaza Retail” ruling of 17/11/2011, Rs. C-112/10 in NZI 2012, 101 with comments from Mankowski
on the permissibility of isolated territorial insolvency proceedings; “Rastelli” ruling of 15/12/2011, Rs.
C-191/10 in NZI 2012, 147 with comments from Mankowski on responsibility for opening proceedings
in the case of extension of the insolvency proceedings to cover a company with registered office in
another member state, incorporating the general criteria of the center of main interest (so-called
COMI); “MG probud Gdynia” ruling of 21/01/2010, Rs. C-444/07 in ZIP 2010, 187 on the
acknowledgement of foreign opening decisions.
197
Ruling of 20/10/2011, Rs. C-396/09 on the refutation of the assumption that the center 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
center 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.
198
Ruling of 12/02/2009, Rs. C-339/07 on international responsibility for applications for the annulment
of insolvency proceedings, in particular for the bundling of proceedings before the court that has
opened insolvency proceedings that are derived directly from the insolvency proceedings or in close
contact with them – for example applications for the annulment of insolvency proceedings. According
to this an administrator could bring an action for liability in insolvency law against a managing director
and an action under the law of tort or corporate law against the same person, before the same court.
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connection. In addition, a new 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 “Interedil” decision of the Court of Justice of the European
Union. 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 actions, which derive directly from
200
insolvency proceedings or are closely linked with them such as avoidance actions.
9.3
Main and Secondary Insolvency Proceedings
In the following the co-ordination of main 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 main insolvency
proceedings no longer has control over assets located in the other member state, which renders the
disposal of a still-active company as a going concern more difficult. In addition, secondary
proceedings are also by nature liquidation proceedings, which make the successful restructuring of
201
the insolvent company problematic.
The court seized 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 postpone the
decision if such opening would be necessary to protect the interests of local creditors. The proposal
obliges the court seized with a request to open secondary proceedings to hear the 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
202
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
203
cooperate and communicate with the court in the other member state involved in the proceedings.
It can notably be crucial to ensure a successful restructuring, e.g. concerning the approval of a
204
protocol setting out a rescue plan. The draft report also addresses the question of what happens
if the insolvency representative is not complying with the undertaking and provides the local
205
creditors the right to seek protection via a court order.
9.4
Summary
The transnational corporate activities and their culture of termination give rise to the
establishment of a legal framework to settle cross-border insolvencies, so that smooth operation of
206
the European Single Market is guaranteed.
This means that the Insolvency Regulation (EC) is
subject to the principle of universality, i.e. an insolvency proceeding that is opened in one member
state encompasses all assets of the debtor that are located in the EU and includes it in the handling
207
of the insolvency (main insolvency proceeding).
This principle, however, is broken by the fact that the Insolvency Regulation (EC), under
special circumstances, also allows for “ancillary insolvency proceedings” (secondary or territorial
insolvency proceedings) to be opened simultaneously to the main insolvency proceeding. These
only encompass the assets of a debtor that are located in a member state other than the one in
199

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.
200
EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 744 final, page 7 and see the case-law of the CJEU in
the “DekoMarty” decision (vis attractiva concursus).
201
EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 744 final, Grounds point 1.2 page 3 and 8 et sq.
202
EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 744 final, page 8.
203
EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 744 final, page 8.
204
EUROPEAN COMMISSION. COM(2012) 744 final, page 8.
205
For instance: by prohibiting removal from asset (Art. 29a (2b)).
206
KOCH/ MAGNUS/ WINKLER VON MOHRENFELS, IPR und Rechtsvergleichung (Private
International Law and Comparative Law), section §12 “Internationales Insolvenzrecht” margin note
6.
207
KOCH/ MAGNUS/ WINKLER VON MOHRENFELS, section § 12 margin note 6.
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which the main proceeding has been opened. Consequently, ancillary proceedings are limited in
208
terms of territory and nullify the universal effect of the main proceeding in this respect.
10

THE PRINCIPLES OF UNIVERSALITY AND TERRITORIALITY
First of all, if insolvency proceedings have a cross-border effect in the jurisdictions of other
legal systems, especially if they also encompass the assets of the debtor in an insolvency
proceeding which are located abroad, the jurisdiction for opening a proceeding and the law
209
applicable to assets both within the country and abroad have to be determined.
Customary
international law requires a legitimising connecting factor for the handling of such situations. The
210
principle of territoriality, which is based on the concept of sovereignty in international law , results
in the fact that a state can only adopt official decisions for its own territory, due to territorial
211
exclusivity.
The basic principle has to be that the handling of an insolvency proceeding will be
subject to the respective national law. First of all, the state opening the insolvency proceeding
determines whether and to which extent the proceeding shall have effect in the national territory or
whether and to which extent the effect shall extend across borders (is global). If it does not claim
cross-border effect, the principle of territoriality is applicable; the proceeding only has effect in the
212
state in which it was opened. In cases where the debtor's assets are accessed in other countries
213
as well, the purpose of the insolvency proceedings, namely the uniform satisfaction of creditors , is
214
faced with special problems.
10.1

Justification of Principles
In a nutshell, one can speak of universality when a national insolvency proceeding extends
its effects to foreign countries, while territoriality means that the effects of the proceeding cease at
215
the borders of the state that opened the proceeding. When applying the principle of territoriality,
216
the uniform satisfaction of creditors is sacrificed to the isolation of the national legal system.
The
principle of universality, on the other hand, means that upon opening of the insolvency proceeding
217
all assets – abroad – are encompassed. The two competing principles start at different aspects of
218
the insolvency proceeding.
The consequence of a strict interpretation of the principle of
universality is a standardised proceeding, i.e. the handling of a cross-border insolvency proceeding
as a single insolvency proceeding, while the principle of territoriality results in a plurality of
proceedings.
If the country opening the proceeding claims cross-border effect, the principle of
universality applies. In this case, the respective state has to decide whether and to which extent it
219
recognises the foreign proceeding in its territory.
The effect of a national insolvency proceeding
extends to all assets located abroad and, vice versa, the effect of a foreign proceeding to the assets
220
located within the national territory.
The state that recognises the claim of validity in its own
221
territory follows the mirrored “wrong universality principle”.
If it, however, refuses the claim of
208

KOCH/ MAGNUS/ WINKLER VON MOHRENFELS, section § 12 margin note 7.
REISCHEL. Insolvenzrecht, margin note 912; JAUERNIG/ BERGER. Zwangsvollstreckungs- und
Insolvenzrecht (Enforcement and Insolvency Proceedings), section § 68 margin note 3.
210
JAUERNIG/ BERGER, Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht, section § 68 margin note 3.
211
ARNAULD, Völkerrecht (International Law), page 144 margin note 342.
212
JAUERNIG/ BERGER, Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht, section § 68 margin note 3.
213
Gleichbehandlung aller Gläubiger = par condicio creditorum.
214
HERDEGEN, Internationales Wirtschaftsrecht (International Business Law), section § 18
Internationales Insolvenzrecht margin note 1.
215
FEHRENBACH, Haupt- und Sekundärinsolvenzverfahren (Main and Secondary Proceedings) ,
page 4.
216
HERDEGEN, Internationales Wirtschaftsrecht, section § 18 margin note 2.
217
HERDEGEN, Internationales Wirtschaftsrecht, section § 18 margin note 2.
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HERDEGEN, Internationales Wirtschaftsrecht, section § 18 margin note 2.
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JAUERNIG/ BERGER, Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht, section § 68 margin note 3.
220
SCHACK, Internationales Zivilverfahrensrecht, section § 2 margin note 1144.
221
JAUERNIG/ BERGER, Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht, section § 68 margin note 3.
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validity for its national territory, e.g. if the debtor's assets located in that country are not
222
encompassed by the foreign insolvency proceeding, the principle of territoriality applies.
The
principle of universality, on the other hand, is oriented towards the purpose of the insolvency
proceeding, which is the balancing of private interests and does not aim at special concerns of the
223
state.
A standardised proceeding based on the principle of universality seems advantageous at
first: there is only one insolvency proceeding for the debtor that encompasses all assets of the
224
debtor and that distributes all profits among the creditors in accordance with the same legal rules.
This model is more efficient and cost-effective than a plurality model and also more just, as the
assets are distributed among the creditors using the same rules for all, and it facilitates cross-border
225
restructurings.
Critics hold against this ideal model that local small creditors usually cannot be
reasonably expected to assert their claims in distant countries due to a lack of necessary
226
resources. As legal systems differ from each other, national creditors run the risk of being placed
in a worse position than they would have been if the insolvency proceeding had been handled
227
according to domestic law, which they trusted would be used.
The principle of territoriality intervenes when the proceeding is handled wholly or in parts
on the national territory of the handling state or when the status of property and rights, which are
228
located in the territory of the state, is concerned.
In its far-reaching form, this principle also
229
includes the effects of external facts on own national territory (principle of effect). The principle of
protection allows individual states to protect own matters and domestic legal assets from external
230
interference, after all. If it regulates the behaviour of foreigners abroad or any other situation that
includes foreign countries without a legitimising connecting factor of this kind, the state is, in
231
principle, in breach of the intervention ban.
The principle of territoriality results from the principle of national territorial sovereignty and is
232
the basis for the validity of territorially restricted sovereignty of national law for foreigners.
What
poses more serious problems is the principle of effect, which has as its starting point the effects on
the own national territory: here, an increased effect on the national territory is required (a direct,
foreseeable and substantial effect) to avoid conflicts between jurisdictions that are unnecessary in
233
an interdependent world.
10.2

The modified version of Universality as a Regulatory Model of the EIR
Some legal systems combine these two principles: on the one hand, the extra-territorial claim
of validity of the opening of a national insolvency proceeding in accordance with the principle of
universality, and on the other hand, geographical limitation of foreign insolvency measures in
234
accordance with the principle of territoriality.
This position was also upheld by German
235
jurisprudence for a long time , until the Bundesgerichtshof [Federal Court of Justice] abandoned it
222

JAUERNIG/ BERGER, Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht, section § 68 margin note 3.
HERDEGEN, Internationales Wirtschaftsrecht, section § 18 margin note 2.
224
FEHRENBACH, Haupt- und Sekundärinsolvenzverfahren, page 5, SCHACK, Internationales
Zivilverfahrensrecht, section § 2 margin note 1142.
225
SCHACK, Internationales Zivilverfahrensrecht, section § 2 margin note 1142, FEHRENBACH,
Haupt- und Sekundärinsolvenzverfahren, page 5.
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SCHACK, International Zivilverfahrensrecht, section § 2 margin note 1147.
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FEHRENBACH, Haupt- und Sekundärinsolvenzverfahren, page 6.
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HERDEGEN, Völkerrecht, section § 26 margin note 2 and 4.
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HERDEGEN, Völkerrecht, section § 26 margin note 2.
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HERDEGEN, Völkerrecht, section § 26 margin note 2.
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HERDEGEN, Völkerrecht, section § 26 margin note 2.
232
HERDEGEN, Internationales Wirtschaftsrecht, section § 18 margin note 2.
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ARNAULD, Völkerrecht, page 145 margin note 345.
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HERDEGEN, Internationales Wirtschaftsrecht, section § 18 margin note 3.
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The German International Insolvency Law was only partially settled in sections 237-238 KO
before the entry into force of the current Insolvency Act. First it was the principle of the territoriality
(BGHZ 53, 383).
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236

237

by establishing a leading principle in 1985 and committed to the principle of universality , also in
favour of foreign insolvency measures. Both German International Insolvency Law and the
238
Insolvency Regulation (EC) follow a “modified principle of universality”.
In the application of the model of “modified universality”, main and secondary insolvency
proceedings do not stand conjointly on the same level, but are closely linked by coordination
regulations (Art. 31-35 Insolvency Regulation (EC)), so that one can speak of an overall proceeding.
10.3

The Problems of Cross-border Insolvencies
The system created by the Insolvency Regulation (EC) is characterised by a potential
plurality of proceedings, in which originally universal cross-border proceedings may disintegrate into
239
one main and, possibly, several secondary insolvency proceedings.
This gives rise to the
question what the relationship of these proceedings is and how they co-operate in the handling of
cross-border insolvencies?
The purpose of any insolvency proceeding (see Section 1 InsO [Insolvenzordnung,
insolvency order]) is to collectively satisfy creditors using the assets of the insolvent debtor. For
international insolvency law, this means realising this basic purpose across borders and
guaranteeing that the global assets of the insolvent debtor are available for satisfaction of the
creditors. Based on the principle of collective satisfaction of the creditors it also follows that the
equal treatment of creditors has to be realised transnationally. Moreover, cross-border
administration and realisation of the assets have to affect the value of the assets as little as
possible. The parties affected have to be able to reliably anticipate the outcome of the application of
the law.
The universal divestment of assets in a standardised proceeding guarantees the
encompassment of the global assets of the debtor. At the same time, it also prevents the debtor
from transferring assets not affected by the insolvency to countries not involved in the proceeding or
from obtaining specific advantages in the way of individual compulsory debt enforcement, which
would stand in contradiction to the principle par conditio creditorum. Moreover, the insolvency
proceeding is based on a single legal system, which involves the foreign creditors and thereby
makes high administrative costs and an increased need for co-operation dispensable. On the other
hand, the principle of universality causes the effects of a national insolvency proceeding to be
extended to other states. Within the European Union, the details of national insolvency rights differ.
While the United Kingdom attaches great importance to enabling the debtor to make a fresh start,
the satisfaction of creditors remains paramount in Germany. The result of this is that due to the
extension of effect of foreign law, creditors are treated differently than they would have been
240
according to their domestic law.
This can be to their advantage, but also disadvantage. Linguistic
barriers, distance and differences in law will largely prevent an efficient handling of the proceeding.
Besides, there are fears that the debtor will choose the insolvency law that predominantly serves his
241
interests or the groups of creditors that exert influence through economic pressure.
A secure
foreseeability of the applicable insolvency law is omitted ex ante and again results in unequal
treatment of the creditors, also with regard to special rule regulations.
11

SUMMARY AND CONCLUSION
Therefore, neither the strict interpretation of the universality model nor of the territoriality
model is able to do justice to what is expected from an international insolvency right. The regulative
system of the Insolvency Regulation (EC) is characterised by the synthetic co-operation of

236

BGHZ 95, 256, 263 et seq.: “Since then, a bankruptcy opening abroad also affected the domestic
assets of the debtor (...)”, today section 35 InsO und section 343 InsO.
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HERDEGEN, Internationales Wirtschaftsrecht, section § 18 margin note 5.
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JAUERNIG/ BERGER, Zwangsvolsstreckungs- und Insolvenzrecht, section § 68 margin note 5.
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FEHRENBACH, Haupt- und Sekundärinsolvenzverfahren, page 24.
240
FEHRENBACH, Haupt- und Sekundärinsolvenzverfahren, page 49. Collateral: For the applicable
German insolvency law, see sections 49 et seq. and 165 et seq. InsO, section 30d ZVG.
241
FEHRENBACH, Haupt- und Sekundärinsolvenzverfahren, page 52.
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universalistic and territorial elements in one overall mechanism for the appropriate handling of the
242
problem of cross-border insolvencies.
The core element is the main insolvency proceeding (Section 335 InsO, Art. 3(I) with Art. 27
p. 1 Insolvency Regulation (EC)), which encompasses the total assets of the debtor and is therefore
243
subject to a (limited) principle of universality.
A secondary insolvency proceeding (Section 356
InsO, Art. 27 Insolvency Regulation (EC)) is an insolvency proceeding opened in another country
after the main insolvency proceeding, which is to be recognised; it follows the principle of territoriality
and only registers assets located in the state in which the secondary insolvency proceeding was
244
opened. A territorial proceeding can be opened without a preceding main insolvency proceeding
in accordance with Section 354 InsO; this also registers only the assets located in the opening
245
country (Art. 3(IV) Insolvency Regulation (EC)) . Thus, territorial and secondary insolvency
proceedings only have effect in the country where they were opened (Art. 3(II) 2 Insolvency
Regulation (EC)) and they follow the principle of territoriality. Simultaneously, they have a blocking
effect with regard to legal recognition. The main insolvency proceeding does not have effect in a
state in which a territorial or secondary insolvency proceeding has been opened (see Art. 17(I),
246
clause 2 Insolvency Regulation (EC)).
Disputes over areas of authority are to be resolved as follows: The opening of a main
insolvency proceeding is autonomously recognised in the member states, Article 16(I) Insolvency
Regulation (EC). A special recognition process is not required. If a main insolvency proceeding has
been opened, no (second) main insolvency proceeding can be opened in another member state,
only secondary proceedings are possible, Article 3(III) Insolvency Regulation (EC). A petition for the
opening of a main insolvency proceeding is unlawful, Article 102, Section 3(I) 1 Insolvency
247
Regulation (EC).
The competences and obligations of the insolvency administrator apply in
248
accordance with the law of the opening state, Article 18 Insolvency Regulation (EC).
The German International Insolvency Law in Section 335 et seq. InsO is applicable in
insolvency proceedings that include foreign elements, as far as the application area of the
Insolvency Regulation (EC) has not been opened. Section 335 assumes an extension of effect and
thereby encompasses the global assets of a debtor when an insolvency proceeding is opened in
Germany.
In German law, the principle of universality has always applied to the effect of a German
249
insolvency proceeding on foreign assets of a debtor (Section 35 InsO). . The enforcement of the
principle of universality normally depends on whether the national insolvency is recognised
250
abroad. If a foreign state follows the principle of territoriality and does not recognise the domestic
insolvency, the insolvency administrator cannot include the foreign assets in the insolvency assets
251
and cannot prevent the individual compulsory debt enforcement against these assets.
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Abstract: Discussions on EU accession to the European Convention of Human Rights (ECHR)
were initiated in the late seventies, but the entry into force of the Lisbon Treaty and Protocol No. 14
to the Convention provided a legal basis for accession and enabled the start of negotiations.On 4th
July 2013 the European Commission submitted a proposal to the Court of Justice of the EU for an
opinion on the compatibility of the draft accession agreement with the Treaties. On 18th December
2014, the Court issued an opinion (Opinion 2/13) , which held that a draft agreement on the EU's
accession to the ECHR does not comply with the EU law. The aim of this paper is the presentation
of this issues which were the subject of the written remarks presented by the Republic of Poland in
the proceedings before the Court rather than the full presentation of the opinion of the Court. Thus
the following aspects will be presented and discussed: (1) admissibility of the request for the
Opinion; (2) the legal character of the protocols to the ECHR; (3) the influence of the accession to
the ECHR on the situation of the Member States; (4) the procedure of the prior involvement of the
Court of Justice; (5) the specific characteristics of EU law as regards judicial review in CFSP
(common foreign and security policy) matters.
Key words: ECHR, Human Rights, ECJ, European Court of Justice, Opinion 2/13, EU law, Polish
perspective

1.

Introduction
252
Discussions on EU accession to the European Convention of Human Rights (ECHR) were
253
initiated in the late seventies, but the entry into force of the Lisbon Treaty and Protocol No. 14 to
254
the Convention provided a legal basis for accession and enabled the start of negotiations.
The accession process enforced the parties to resolve a number of problems, such as the
autonomy of the EU legal system, including (1) the monopoly of the Court of Justice of the EU in the
interpretation of treaties, (2) the mechanism of the double suit against the EU and Member States in
the procedure, (3) institutional issues, e.g. the nomination and selection of a judge from the EU, (4)
EU representation in the Committee of Ministers of the Council of Europe, as well as (5) the EU's
accession to the additional protocols.
255
By decision of the Council of 4th June 2010
the European Commission received a
negotiating mandate and began negotiations with the informal Group on the EU Accession to the
Convention (CDDH-UE), appointed by the Council of Europe. The result of this work was the
256
announcement of draft agreement on the accession in July 2011 . The work on the project was
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carried out subsequently in an ad hoc group of "47 + 1", which reached a final draft of the
agreement.
On 4July 2013 the European Commission submitted a proposal to the Court of Justice of the
EU (under Art. 218, para 11 of The Treaty on the Functioning of the EU) for an opinion on the
257
compatibility of the draft accession agreement with the Treaties . On 18th December 2014, the
258
Court issued an opinion (Opinion 2/13) , which held that a draft agreement on the EU's accession
to the ECHR does not comply with Art. 6 paragraph. 2 TEU and the Protocol (No 8) on Article 2 TEU
on the Union's accession to the ECHR.
259
In the Court's opinion draft accession agreement :
- May violate the specific features and autonomy of EU law as it offers no coordination
between Article 53 of the ECHR and article 53 of the Charter of Fundamental Rights, it does not
prevent the risk of infringement of the principle of mutual trust between Member States in the
European Union law and it does not specify any relationship between the mechanism set out in
Protocol No. 16 to the ECHR (which authorizes the supreme courts of the Member States to appeal
to the European Court of Human Rights <ECHR> requests for an advisory opinion on key issues
relating to the interpretation or application of the ECHR) and the preliminary reference procedure
provided for in the TFEU;
- May violate Art. 344 TFEU since it does not exclude the possibility to claim before the
ECHR Court in disputes between Member States or between them and the Union concerning the
application of the ECHR in the context of the scope of EU law;
260
Surprisingly, the written remarks
presented by the Polish Plenipotentiary to the Court of
Justice of the European Union indicated that a draft agreement on the EU accession to the
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms is compatible with the
Treaties, thus the aim of this presentation is to analyze the possibility of accession to the ECHR
from the Polish perspective.
The aim of this paper is the presentation of this issues which were the subject of the written
remarks presented by the Republic of Poland in the proceedings before the Court rather than the full
presentation of the opinion of the Court.
Thus the following aspects will be presented and discussed: (1) admissibility of the request
for the Opinion; (2) the legal character of the protocols to the ECHR; (3) the influence of the
accession to the ECHR on the situation of the Member States; (4) the procedure of the prior
involvement of the Court of Justice; (5) the specific characteristics of EU law as regards judicial
review in CFSP (common foreign and security policy) matters.
12

ADMISSIBILITY OF THE REQUEST FOR THE OPINION
The Commission submitted to the Court of Justice the final text of the agreement on
accession, but also claimed that the EU's effective participation in the mechanism of judicial review
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Working_documents/CDDHUE_2011_16_final_en.pdf
257
Request for an opinion submitted by the European Commission pursuant to Article 218(11) TFEU
th
(Opinion 2/13) from 7 September 2013
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OPINION 2/13 OF THE COURT (Full Court) from 18 December 2014
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PRESS RELEASE No 180/14 on Opinion 2/13 from 18 December 2014
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of the Republic of Poland (the original source is the Polish text of the remarks obtained from the
Polish Ministry of Justice).
96

laid down in the Convention requires, (in addition to the entry into force of this agreement), at the
level of implementation, special provisions known as the internal provisions. As the Commission
points out in paragraph 58 of the application, the internal provisions (rules) are currently the subject
of informal internal consultations with experts from the Member States in the relevant working group
261
within the Council .
In this context, the attention must be drawn that the European Commission did not present
the comprehensive project of those internal provisions (rules) which aim is to ensure the correct
262
membership of the European Union in the system of the Convention .
The Republic of Poland was of the opinion that the judgment of the Court of Justice must be
accompanied by assumption, according to which the subsequently adopted internal provisions shall
be in accordance with the provisions of the Treaties.
If such an assumption is made the admissibility of the request for the opinion is undoubtable.
263
Also in the opinion of the Court of Justice the assessments relating to those internal rules
put forward both by the Commission and by the Member States and the other institutions that have
submitted observations to the Court are irrelevant to the examination of the present request for an
Opinion and, consequently, do not call into question the admissibility of that request.Accordingly, the
present request for an Opinion is admissible.
13

THE LEGAL CHARACTER OF THE PROTOCOLS TO THE ECHR
Clarification of the legal nature of the additional protocols to the Convention, addressed by
the Commission in paragraphs 22 and 78 and 79 of the application is also needed.
In the opinion of the Polish Government contrary to what the Commission points out, these
protocols have not merely secondary character, but are an important supplement to the original text
264
of the Convention .
The consequence of the complementary nature of additional protocols is the lack of the
possibility of termination notice of these protocols by the Member States without a simultaneous
265
termination of the Convention .
The complementary nature of additional protocols to the Convention means that the
European Union, in order to join them, will have to do so while respecting the division of powers
between the Union and its Member States. The EU will not be entitled to accede to the Additional
Protocols by the very fact of accession to the Convention and independently of the will of the
Member States. By acceding to the Convention the Union has not acquired exclusive competence in
266
all areas covered by the Additional Protocols .
The Court noted that Protocol 16 ECHR (only signed on 2 October 2013) allows ECHR
states’ highest courts to seek advisory opinions from the ECtHR regarding the interpretation and/or
application of rights in the ECHR. Although the EU will not accede to this Protocol, the ECJ
nonetheless perceived it as a threat to the autonomy of EU law, because ECHR states’ highest
courts might prefer to make a preliminary reference to Strasbourg on the compatibility of EU law with
267
ECHR rights, rather than to Luxembourg .
4

261

THE INFLUENCE OF THE ACCESSION TO THE ECHR ON THE SITUATION OF THE
MEMBER STATES

Ibidem.
Ibidem.
263
Opinion 2/13 Part. VIII A, motiv 151, motiv 152.
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S. Douglas-Scott, ‘Opinion 2/13 on EU accession to the ECHR: a Christmas bombshell from the
European Court of Justice’ U.K. Const. L. Blog (24th December 2014) (available at
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Agreement on the Accession should not affect the existing level of boundary by the
Convention by each Member State. Such a disclaimer is particularly important due to the fact that
the agreement will involve not only the Union (EU institutions), but also the Member States (Art. 216,
paragraph. 2 TFEU). Purpose of the aforementioned disclaimer is therefore unambiguous - the point
is that the State shall not be involuntarily bound by the Convention as a result of membership in the
268
Union's in the scope (bigger) wider than it is due to its status as a State Party to the Convention .
Union, in principle, can be bound under the agreement on the accession only by these
protocols, to which the party are all Member States. From the Polish point of view it should not be a
269
problem as this is also the scope of Art. 1 paragraph. 1 of the draft agreement on accession .
5

THE PROCEDURE FOR THE PRIOR INVOLVEMENT OF THE COURT OF JUSTICE
According to the Polish Government also shape of the mechanism of the early involvement of
the Court of Justice, as has been described in detail in paragraphs 134-152 of the Commission’s
proposal could raise some doubts about its compliance with the provisions of the Treaties.
The Commission proposes a mechanism that would apply in the event of a complaint against
a Member State, when infringement assigned to that State is subject to an act of infringement of EU
law, so that the Union could obtain the status of the co-defendant. The aim of the mechanism would
be to allow the Court of Justice ruling on the validity or interpretation of an act of EU law which
contains a provision, according to which a violation result (stems from), in the case that the Court
had not been previousely given the opportunity to make such a decision in the proceedings
conducted under Art. 263 TFEU and 267 TFEU.
The Polish government underlines that although it is compatible with the case law of the
Court of Justice, it is possible to entrust the institutions of the Union under an international
agreement the new powers, these power however cannot lead to a change in the nature of power
allocated to these institutions in the Treaties.
Conferring on the Commission the right to requests for the Court of Justice to rule on the
validity and interpretation of the provisions of EU legislation, contrary to Article 263 TFEU and article
267 TFEU, may lead to a change in the nature of an institution, both the Commission and the Court
of Justice, and to circumvent the conditions laid down in those provisions.
In the ECJ’ s view the mechanism did not reserve to the CJEU only (ie it did not exclude the
ECtHR) the power to rule on whether the CJEU has already dealt with an issue, and, second, it did
270
not permit the CJEU to rule on the interpretation, but only on the validity, of EU law .
6

THE SPECIFIC CHARACTERISTICS OF EU LAW AS REGARDS JUDICIAL REVIEW
IN CFSP (COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY) MATTERS
In the opinion of the Polish plenipotentiary the Commission interprets too broadly the concept
of "mitigation measures" as used in Second paragraph of art. 275 of the TFEU. This raises the risk
of extension of the powers of the Court of Justice in the area of Common Foreign and Security
271
Policy (CFSP) beyond the frames establishedin the Treaties .
It should be emphasized that, in accordance with the rules laid down in Article 1 paragraph. 4
of the agreement on accession, the responsibilities of the Union in the area of CFSP, and the
associated possibility of obtaining the status of the co-defendant, is far beyond the scope of
jurisdiction of the Court of Justice in this area. In this situation, already at the stage of the Court of
268
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Justice opinion in this case, it should be ensured that the scope of the Court's prior involvement
mechanism referred to in Art. 3. 6 of the agreement, will not go beyond the jurisdiction of the Court
272
granted in the area of CFSP in the Treaties .
The Republic of Poland does not agree with the statement contained in paragraph 126 of the
Commission's proposal, according to which national courts may, on the basis of Art. 267 TFEU
addressed the Court of Justice for a preliminary ruling on the validity and interpretation of acts of the
Council in the area of CFSP (whatever their nature or form), whose aim is to cause legal effects in
273
relation to third countries .
274
In this regard the Court of Justice emphasized in the opinion, that the Court has not yet had
the opportunity to define the extent to which its jurisdiction is limited in CFSP matters.
However, as EU law now stands, certain acts adopted in the context of the CFSP fall outside
275
the ambit of judicial review by the Court of Justice .
7

CONCLUSION
Although the three major EU institutions, as well as the EU’s 28 Member States – including
Poland, submitted at the Court hearing that the draft accession agreement was compatible with the
276
EU treaties, the Court held that it is not .
At this point of time the Opinion 2/13 undoubtedly makes it difficult for the EU to proceed with
277
accession .
On the other hand it must be pointed out that the EU is required by the terms of its own
Treaty, Article 6(2) TEU, to accede to the ECHR.
As S. Douglas-Scott argues the history of EU integration provides many illustrations of ad
hoc, pragmatic actions in the face of seemingly impossible practical difficulties.
If we take this into account it can be conclude that the accession may still be achieved.
Nonetheless, the ECJ’s Opinion makes it highly problematic for the Commission to proceed. The
two solution options may be suggested: one is the change of the Treaties, the second one is the
accession to the ECHR without taking into account the opinion 2/13 of the Court.
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AMENDING THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS
- PROTOCOLS 15 AND 16
Sanja Đorđević
University of Niš, Faculty of Law
Abstract: The paper gives and overview of Protocols 15 and 16 to the European Convention of
Human Rights. With regards to Protocol 15, particular emphasis of certain principles in the Preamble
should contribute to the better defining of the position of the European Court in relation to national
courts. Changes of certain admissibility criteria will, on one hand, lead to increasing the efficiency of
the Court, but on the other, put applicants in a significantly less favorable position than is currently
the case. The effectiveness and continuity of the Court is to be achieved by differently defining the
age limit for appointment of judges of the European Court of Human Rights, and a more coherent
jurisprudence by removing the right of parties to object to relinquishment of a case in favor of the
Grand Chamber. On the other hand, the old idea of expanding the advisory jurisdiction revived by
adopting Protocol 16. It aims at achieving a double objective: intensifying and strengthening the
dialogue between higher national courts and the European Court and reducing the large backlog of
applications. Despite some good solutions, there is doubt whether Protocol 16 will be able to
achieve the set goals.
Key words: European Convention on Human Rights, Protocol 15, Protocol 16, admissibility,
applications, advisory opinion, Grand Chamber.

1

INTRODUCTION
The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
(hereinafter: the ECHR) is one of the most important international treaties which has established the
278
most efficient system of human rights protection. The contribution to the efficiency of this system
is its continuous improvement by adopting sixteen protocols of substantive and procedural nature,
with the last being performed in 2013 with the adoption of Protocols 15 and 16. The European Court
on Human Rights (ECtHR), based in Strasbourg, has the central position in the European human
rights protection mechanism.
Protocol 15 is of procedural nature, and continues the reform started a decade ago and
which introduces several new features. First of all, it highlights the subsidiary role of the Court, the
Preamble of the Convention is supplemented by explicitly stating the principle of subsidiarity and the
margin of appreciation. In addition, there was an amendment of certain conditions of admissibility –
to be more precise, the deadline for submission of individual applications has been reduced, form 6
to 4 months, having previously introduced the requirement of "significant damage", as amended by
eliminating one of two exceptions - requires that adequate consideration has been made by a
national court, which prevented the denial of justice. Moreover, it specifies in a different manner the
age limit for the appointment of judges to the Court. Last modification concerns the abolition of
opposition parties transfer the case to the Grand Chamber, thus achieving a more coherent and
uniform jurisprudence.
Although the primary and prevalent jurisdiction of the Court is deciding on applications, since
the adoption of Protocol 2 in 1963, the Court has also had advisory jurisdiction. However, given the
narrowly defined circle of entities authorized to request an advisory opinion as well as the
uncertainties regarding the type of legal questions which may be referred to the Court for an
279
advisory opinion, the possibility of seeking advisory opinions was scarcely used.
Although
Protocol 2 entered into force in 1970, it has been applied only three times so far and is thus
278
279
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280

considered to have little practical significance.
Despite the fact that the Court’s advisory
jurisdiction may be of great importance for uniform interpretation and further development of law, the
significance of Protocol 2 was reduced to a minimum from the outset. As it is "a shame that the
281
advisory jurisdiction does not have a wider scope",
there have been propositions to expand the
advisory jurisdiction by amending Protocol 2. The proposals concerned: 1) expanding the legal
questions that would affect the rights and obligations under the ECHR and its protocols, provided
that they are not directly related to the dispute; and 2) broadening of circle of bodies eligable to refer
the request for an advisory opinion (formerly only the Commission, Parliament, and each State
Party). The restrictions contained in Protocol 2, as well as the desire to further increase the
efficiency of the Court, led to the adoption of Protocol 16 in 2013, which significantly expanded the
advisory jurisdiction of the Court.
2

HISTORY OF THE ADOPTION OF THE PROTOCOL 15
It must be noted that work on the adoption of Protocol 15 began only 10 days after the long
282
awaited entry into force of Protocol 14, at the Interlaken Conference. Having the reform process
of the Court stagnated for over 6 years, work on further reform was significantly accelerated, having
conferences on the future of the Court being held in Izmir and in Brighton.
On the occasion of the opening for signature Protocol 15, numerous human rights nongovernmental organizations indicated that changes must not lead to a weakening of the system of
human rights protection in Europe. At the same time, they were insisting on the principle of
interpretation of the Convention in accordance with its object and purpose, highlighting the nature of
the Convention as a treaty of effective protection of human rights. In this regard, it was stressed out
one must resort to preparatory work (travaux préparatoires) to confirm or clarify ambiguities in the
interpretation of the provisions of the treaty. It should also be said that the coming into force of the
283
revised Rules of Court, and Protocol 15 must read in conjunction with the changes brought by the
revised Rules of Procedure.
3

NOVELTIES ENVISAGED BY PROTOCOL 15
Although at first glance the provisions of Protocol 15 do not significantly deviate from
previous rules, after deeper analysis of the first five articles, one can conclude that the introduced
novelties will lead to important practical consequences. The novelties refer to: 1) the Preamble of
the Convention; 2) the admissibility of individual petitions; 3) the age limit for appointment of judges;
4) elimination of the ability of parties to oppose the assignment of the case to the Grand Chamber.
3.1

The Preamble of the Convention
Although the long-standing jurisprudence of the Court has already crystallized a number of
principles, Protocol 15 in Section 1 amends the Preamble of the Convention by explicitly mentioning
only the principle of subsidiarity and the doctrine of margin of appreciation. Even during the
negotiations in Brighton, non-governmental organizations strongly opposed such amendments, for
fear that this would provide State Parties with the possibility of different approached to some issues
concerning human rights, opposing the current practice of the Court. In addition, they raised special
concern about the highlighting of these two principles, without reference to other, equally important
principles of interpretation and principles of the Convention, developed and frequently applied by the
284
Court.
Also, there is concern that the new solution provides the ability to depart from the
interpretation of these two principles as they are understood in the Courts jurisprudence.
280
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The Explanation Report to Protocol 15 provides a partial answer to this dilemma because it
emphasizes that the intention of the creators of the Protocol was to achieve consistency with the
285
concept of the margin of appreciation, as is called upon in the practice of the Court,
which
confirms that the aim and purpose of the new paragraph added to the Preamble only gives
reference to the concept of the margin of appreciation, as developed by the Court in its practice, and
does not constitute an amendment or extension of it in any way. A similar position was set forth in
286
the Opinion of the Court and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe.
Hence, one can conclude that the preparatory works unequivocally confirm that a new
provision of the Preamble of the Convention must be understood in the context of the long-standing
practice of the Court. All elements and limitations identifies so far, such as the fact or extent of the
margin of appreciation, do not lose their importance. It is therefore of paramount importance that the
new recital of the Preamble is to be interpreted in accordance with the established practice of the
Court in this matter.
As t the principle of subsidiarity, the intention of the writers of Protocol was to clearly highlight
the primary role of national courts in the context of human rights, and once again express the
additional or complementary role of the Court. Bearing in mind the crisis within the European human
rights protection system, it becomes increasingly apparent that a greater burden and responsibility
in protecting human rights has to be returned to national legal systems. In this sense, the analysis of
changes made in the last few protocols reveals the much more important question of legal nature
and future purposes of the Court. Specifically, having in mind the theoretical possibility that each
and every one of the 811 million people, living within the space of State Parties of the ECHR, has
the right to file an individual petition, the Court is increasingly turning to be a constitutional court, and
287
not a court of individual justice.
The division among theorists for and against this view, started
back during the negotiations on the Protocol 14, seems to persist and to be reinstated to the
Protocol 15. There is a very serious debate about whether the Court should provide "single"
288
(individual) or "constitutional" justice.
Individual justice and is the "purpose of existence (raison d'être) of the Strasbourg Court,
which must consider the application of anyone who claims to be a victim." The argument in favor of
"constitutional" justice has been put forward by the former President of the Court, Judge Wildhaber,
who identified the existence of "... the basic dichotomy that is present throughout the Convention:
whether the primary purpose of the system realization individual satisfaction or his mission in this
realizes that the "constitutional" analysis of issues of public concern in the public interest?" In his
opinion, the Court should concentrate its efforts on passing judgment confirming certain abstract
principles of human rights, or systemic judgment that contribute to building a "European public
285
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individual right from the Convention actually means, institutional explains that the institution should
be responsible for providing answers, and the court to find that the method by which the court can
make a normative question. Greer, S: Constitutionalizing Adjudication Under the European
Convention on Human Rights, Oxford Journal of Legal Studies, 2003, pp. 405-433.
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order". Unfortunately, the arguments in favor of the so-called "constitutional" role of the Court did not
find their place in the drafts and reports of the Council of Europe. However, it is important to note
289
that the CDDH discussed this dilemma and stated that a choice of one of the two positions is not
the questions, as it believes that they are not radically different approaches. Therefore, the
proposals outlined in its report back in 2003, trying to reconcile the two views.
While many point out that the system for providing protection of human rights by filing
individual petitions is best, in the present state of overload of the Court by a large number of
applications, it seems justified to accept the criterion of suitability provided by the vision of the
European Court as a quasi-constitutional court of human rights. Despite numerous statements that
290
"the possibility of submitting individual applications is the jewel in the crown of this system"
the
accumulated problems and prolonged crisis within the system looking for a bolder reform.
Although theorists and non-governmental organizations opposed the rather imprecise
formulation of Art. 1 of Protocol 15, they also welcomed the fact that it resembles additional and
supervisory jurisdiction of the Court. This admits that the Court remains the only institution
authorized to define, develop and implement the margin of appreciation as well as the principle of
subsidiarity.
3.2

Admissibility of individual petitions
Conditions of admissibility of individual applications are foreseen in Art. 35 of the Convention
and Protocol 14. The general conditions of eligibility are provided exhaustion of domestic remedies,
as well as a petition within the stipulated time. It was the Protocol 15 was a shortening of the period
of 6 to 4 months. Another change concerns the narrowing of possibilities for deviations from the
term "significance of damage".
3.2.1 Shortening the deadline for submission of individual applications to the Court
The newly adopted Protocol 15 provides for the shortening of the individual submitting the
applications for a third, because instead of 6 months, applicants will have at their disposal only 4
months. The obvious motive for these changes is to increase the efficiency of the Court. The
question is whether it is time thwarted effective access to the Court, which is the core of the
protection system.
On the adoption of Protocol 15, non-governmental organizations officially expressed regret
for the shortening of the period, pointing out that not enough attention was given to the potential
consequences that this amendment will have to: 1) future applicants, 2) the quality of the
applications, and 3) the effectiveness of the Court. Shortening this period may be particularly
harmful in cases where there is a failure or delay in informing the applicants about the judicial
decision of the national court of last instance. Therefore, any potential negative impact on the
possibility of recourse of the Court should be kept to a minimum, using the discretion of the Court in
cases where this right is disproportionately restricted or prevented.
From the standpoint of the applicants, who are often unfamiliar with the practice of the
Strasbourg Court, the administration, even at first glance may seem trivial changes may represent
the change of the same importance as the shortening of the period provided for by Protocol 15. This
represents a significant departure from previous practice of the Court, in which communication will
be considered timely if only a letter with outlines of the specific case was received within the
deadline, after which it would be supplemented. However, since the beginning of 2014, with the
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entry into force of the new Rules of Court, there is only the possibility of addressing the Court with
a single complete application along with all supporting documentation within four months, with no
possibility of subsequent amendments.
Shortening the time frame that is available to applicants will certainly contribute to reducing
the number of requests. However, a question necessarily arises whether the quality of justice and
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consideration of the most serious cases of human rights violations to improve. Is this efficiency at a
high price, which is to be achieved by strict formalism, which will deny applications to persons for
whom the Court was initially formed? The facts indicate that the European Court has a huge docket
of applications, and it is necessary to take large and decisive steps for the sake of further reform of
the system. However, the dilemma remains whether the path of strict formalism is an adequate
solution.
3.2.2 Narrowing the possibilities for deviations from the condition of "significance of
damage"
The existence of "serious damage" as a new admissibility requirement introduced by Protocol
14, foresaw two exceptions (safeguard clauses). One of them was that the Court will consider the
application, even if an individual has suffered no significant damage, provided that respect for
human rights in the Convention and the Protocols imposes a duty on the admissibility of the
application. The second exception provided that the Court, despite the lack of serious damage to the
applicant, however will consider the case if it had not been properly considered by the domestic
court.
The new change introduced by Protocol 15 is the deletion of the second exception to the
admissibility criterion "the seriousness of damage." With the entry into force of the said Protocol, the
Court will not be consider the case in situations where there is no "serious damage", and while there
was no due regard to the case by the national court.
To remove this protective mechanism is criticized by international NGOs. The main value of
the clause is to avoid any denial of justice as a fundamental principle of the rule of law. No matter
how small the matter in dispute was and no matter how small the damage caused by the violation of
human rights, it is essential that in no case constitutes denial of justice. He points out that in practice
be extremely difficult to clearly answer the question of what is "due consideration", especially when
taking into account the characteristics of different legal systems. Therefore, it is concluded that there
will continue to be room for discretionary interpretation of the Court on its "case by case" basis.
3.3

Determination of the age limit for judges
With the adoption of Protocol 14, amendments were made concerning the extension of the
292
mandate of judges from 6 to 9 years and the abolition of reappointment. The age limit of 70 years
remained unchanged, and it was the obligation of State Parties to take that fact into account when
proposing candidates. Specifically, based on the Explanations adopted to Protocol 14, the State
Party could propose a candidate older than 61 (but not those who would at 70 years be less than
293
half of their mandate), should they be elected.
Judges who reach the age of 70 years could
possibly remain in office until the election of a new judge or the completion of a case in which they
judge.
However, as determined by Protocol 15, this age limit is changed so that the age of
candidates for judges at the time of nomination cannot be more than 65 years. In practice, this
would mean that judges will exercise judicial office from the age of 65 to 74, which is significantly
different from the previous formulation of Protocol 14, when it was necessary to leave judicial
function at the age of 70 years. This change was introduced with the aim that highly qualified judges
294
be able to serve a full nine-year term, which would strengthen the consistency of the Court.
This
was welcomed by the Court in its Opinions on Protocol 15 in February 2013. In addition to the
positive side, it should be noted that the new solution also has a downside, because it raises the
question of whether judges of mature years will be able to perform the tasks at hand adequately.
This argument was already emphasized before, when there was strong opposition to make any
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exceptions to the rule of retirement at the age of 70.
Protocol 15.

295

All the more valid is the same argument for

3.4

Relinquishment of jurisdiction to the Grand Chamber
According to the stipulations so far, the Chamber acting in a given case could only with the
consent of the parties to the proceedings decide to relinquish jurisdiction over the case to the Grand
Chamber. Article 30 of the Convention defines guidelines when such a situation is permitted: 1)
when a serious question affecting the interpretation of the Convention and/or the Protocols thereto
occurs; and 2) when there is rick that the Chamber might pass a judgment inconsistent with
judgments previously delivered by the Court. Transferring cases to the Grand Chamber tended to
achieve uniform jurisprudence, which did not happen in reality. Specifically, there is a possibility that
parties to the proceedings oppose ceding jurisdiction, or they had the final say in the decision to
relinquish jurisdiction to the Grand Chamber.
Article 3 of Protocol 15 provides a significant amendment regarding the possibility that the
case be transferred to the Grand Chamber. According to the new solution, whenever there is a
different practice regarding the case to be solved before a panel, there will be greater obligation to
cede jurisdiction to the Grand Chamber. Parties are now abolished of the ability of any objection to
this decision. This amendment aims that the Court creates coherent and uniform interpretation of
guaranteed rights, thereby leading to a strengthening of the supervisory mechanisms of human
rights protection in Europe.
4

THE ADOPTION OF PROTOCOL 16
Although the idea on adopting Protocol 16 was put into effect at the Brighton Conference in
April 2013, it originally dates back to 2006. It must be noted that the idea originally stems from the
Report of the Group of Wise Persons made in 2006, which referres to the possible directions for
further reforms of the European human rights protection system, and stated that “it would be useful
to introduce a system under which the national courts could apply to the Court for advisory opinions
on legal questions relating to interpretation of the ECHR and the protocols thereto, in order to foster
dialogue between courts and enhance the Court’s ‘constitutional’ role.” In the opinion of this group,
only constitutional courts or courts of the highest instance should have the right to submit a request
for an advisory opinion, which would be legally non-binding.
On these premises, negotiations were initiated at intergovernmental conferences in Izmir,
and later on, Brighton. All suggestions were discussed in detail during the preparation and in the
course of the Brighton Conference. On that occasion, the Committee of Ministers decided that the
th
draft optional protocol be prepared by the end of 2013. Protocol 16 was adopted at the 1176
meeting of the Committee of Ministers and opened for signature on 02. 10. 2013.
Unlike Protocol 2 which was incorporated into the text of the ECHR, Protocol 16 does not
envisage such a solution. It will remain a separate treaty, which may enter into force only provided
that it has been ratified by only 10 states. Despite the fact that it does not change the text of the
ECHR, and that a very small number of ratification instruments are needed for its entry into force,
296
Protocol 16 bans any reservations.
The Protocol has been signed by 15 states and ratified by
297
only one (San Marino).
5

THE PROVISONS OF PROTOCOL 16
During the drafting process, the controversy included the following four issues: a) the nature
of the authorized national body of authority; b) the legal effect of an advisory opinion; c) the category
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and type of questions which may be referred to the Court; and d) the process of adopting advisory
298
opinions.
5.1

Nature of the authorized national courts
Although the promotion of cooperation between national courts and the ECtHR was pursued
from the outset, there was a dilemma how far to go in defining the term “authorized national court”.
Given the recognized necessity to narrow the circle of authorized courts, the inspiration for the
299
solution came from the European Union law.
The Protocol states that the higher courts or
tribunals may request an advisory opinion from the ECtHR. The linguistic interpretation of this
provision indicates that this right is pertinent not only to the highest courts in the national judicial
structure but also to all the other higher or second-instance courts in a specific category of cases.
Thus, in addition to supreme and constitutional courts, other national courts may be entitled to
request an advisory opinion, which constitutes the most significant deviation from the initial proposal
made in the Group of Wise Persons Report. This solution clearly has many similarities with the
eligibility of national courts of EU Member States to refer preliminary questions to the Court of
Justice in Luxembourg. Specifically, it is similar to the so-called “specific theory” on the obligation of
national courts to refer preliminary questions, where the position of the court in the judicial hierarchy
is irrelevant but what really matters is that there is no right of appeal against the decisions of this
300
court.
In order to avoid any dilemma on the issue which national courts have the right to refer the
request for an advisory opinion, a significant role is given to the State Parties. According to Article
10, alongside with the ratification instrument, all State Parties are obliged to submit a declaration to
the Secretary General of the Council of Europe which includes a list of all higher courts which are
vested with this right. The list may be modified “at any time“, either by narrowing or expanding the
number of competent courts, which ultimately implies that the State Parties are given considerable
freedom of choice.
5.2

Legal effect of advisory opinions
In public international law, advisory opinions are non-binding. This principle has been
accepted in both protocols - Protocol 2 and 16. Given the fact that Protocol 16 was adopted in the
context of inter-court dialogue and cooperation, the legal solution envisaged in Art. 5 of Protocol 16
is quite logical as it provides that obtained advisory opinions are not binding. The national court
which has made the request for advisory opinion is free to decide whether to abide by the obtained
advisory opinion or not in further court proceedings. Moreover, the obtained advisory opinion does
301
not impede the parties from referring a request to the Court at a later point , which ultimately gives
rise to two alternative scenarios. If the national court abides by the advisory opinion, the Court is
most likely to refuse to consider the application. However, if the domestic court does not act in line
with an advisory opinion, there is a risk of subsequent duplication of proceedings before the Court,
in case the party dissatisfied with the outcome of the national procedure decides to refer a request
to the Court.
Although advisory opinions are not regarded as precedents, they fall within the corpus of
case law, just like judgments and other decisions of the ECtHR.
5.3

The nature and type of questions which the request may refer to
The third key issue in drafting the text of the Protocol was to define the categories and types
of questions that could be referred for an advisory opinion. Although Protocol 16 aimed to specify
as precisely as possible the formal prerequisites for submitting the request, the type of questions
that could be lodged remained somewhat vague. There is no doubt that the request for an advisory
298
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opinion must relate to legal issues as well as to specific cases involving actual disputes pending
before a national court. Thus, the Court avoids giving opinions on abstract or hypothetical legal
302
questions, which is another similarity with the indirect jurisdiction of the Court of Justice.
The
Court is not allowed to consider or establish the factual background, which is the duty of the national
court.
State Parties may submit requests on the issues related to the interpretation or application of
the rights and freedoms envisaged in the Convention or its related protocols. This definition is
inspired by the Art. 43 (para. 2) of the ECHR regarding the civil jurisdiction of the Grand Chamber,
which subsequently generated a dilemma on how to distinguish between the question referred for
the purpose of obtaining an advisory opinion from the identicaly defined question lodged in the
process of deciding upon applications. The question is whether the intention of the creators of
Protocol 16 was to reduce the Court caseload, which would first allow the national court to "touch
ground" by seeking an advisory opinion and, then, “strike the right balance” in submitting the
application for adjudication on the identically defined issue, in the event that the national court did
not comply with the obtained non-binding advisory opinion. On the other hand, if the national court
abides by the advisory opinion, there is no need to refer the case to the European Court again,
which would significantly reduce the Court caseload within its civil jurisdiction. Prima facie, it may
seem to be a great solution, necessarily leading to a win-win combination. However, this attempt to
ease the Court caseload has been criticized by many scholars who noted that it does not entail an
actual decrease of the Court caseload but only the distribution of Court activities into two separate
competences: the advisory opinion and the application procedure.
5.4

The procedure for adopting advisory opinions
Unlike Protocol 2, Protocol 16 contains some basic rules of procedure. The higher national
courts may refer a request for an advisory opinion in all the official languages of the State Parties. A
panel of five judges decided if the admissibility requirements have been met, upon which the
303
request is sent to the Grand Chamber which is to decide on the merits of the specific case.
It may be interesting to point out to the obligation of the Court (the five-member panel of
judges) to explain the reasons for refusing to consider a request for an advisory opinion. Given the
fact that Protocol 14 does not envisage this obligation, it has been subject to extensive criticism,
which is eventually believed to have contributed to envisaging a better solution in the
"communications protocol". Bearing in mind that the objective of Protocol 16 is to establish better
cooperation and communication, the solution involving clarification (even in case the request is
rejected) is reasonable. Namely, if the Protocol is aimed at providing assistance to the national
courts by enhancing mutual cooperation and communication for the purpose of interpretation of law,
any other solution would be unreasonable.
6

ENTRY INTO FORCE AND LEGAL EFFECT
th
Unlike all previous protocols, Protocol 16 will enter into force three months after the 10
ratification instrument has been deposited, which is an important but unprecedented deviation from
the established rule that protocols shall enter into force only after being ratified by all State Parties.
This solution is certainly the result of a compromise but it is also a consequence of the specific
nature of the Protocol. When it comes to the accomplished inter-state compromise, it may be
assumed that the State Parties wanted to avoid the predicament of Protocol 14.
In fact, given its optional nature, the scope and the effect of Protocol 16 will be limited. The
limited scope is expected to shorten the period for the Protocol to enter into force but it is
concurrently expected to create two distinct categories of State Parties: those that have adopted the
Protocol 16 and those that have not accepted it. The success and popularity of Protocol 16 will
largely depend on its immediate application in the states which decided to adopt it and, particularly,
on the experiences and benefits for the national courts of these states.
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7

CONCLUDING REMARKS
Protocol 15 is yet another reform of the European system of human rights protection, with the
aim to further increase the efficiency of the European Court on Human Rights. The explicit
mentioning of the principle of subsidiarity and the margin of appreciation within the Preamble of the
Convention will contribute to better defining the position of the Court in relation to national courts.
Increasing the efficiency of the Court will further be achieved by shortening the deadline for
the submission of applications from 6 to 4 months. This provision will not in itself lead to major
negative consequences for potential applicants. However, such a provision read in conjunction with
the new Rule 47 of the Rules of Court, will lead to a significantly less favorable position of applicants
than is currently the case. It also seems unjustified to delete the safeguard to "the seriousness of the
damage" condition of admissibility, which had allowed the Court to consider cases despite the lack
of substantial harm, had the case not been adequately considered by a domestic court. The
introduced new solutions of Protocol 15 will surely contribute to a significant reduction in the number
of applications sent to the Court, but the question is whether this will not harm the applicant's right to
obtain adequate legal protection before the Court.
The amendment concerning age limit for judges was introduced in order to make possible
that elected judges actually serve a full nine-year term. On the one hand, this will improve both the
consistency of the Court and quality of work. But, on the other, a logical question arises whether
individuals of such an age will be able to adequately perform such tedious tasks.
The previous possibility of parties opposing referral of their case to the Grand Chamber has
been changed. According to the new solution, whenever there is different case law regarding the
case at hand, the Chamber will be obliged to cede jurisdiction to the Grand Chamber, and the
parties denied the ability to object to such a decision. This will lead to uniformity in the interpretation
of certain rights, which will significantly contribute to the strengthening of the overall system of
human rights protection.
The adoption of Protocol 16 has only partially rectified the dual constraint underlying the
request of advisory opinions, established by Protocol 2. Protocol 16 provides that national higher
instance court may refer a request for an advisory opinion of the ECtHR. The extension of the
Court’s advisory jurisdiction is aimed at accomplishing two goals: a) to intensify and strengthen the
dialogue between higher national courts and the European Court, and b) to reduce the large backlog
of applications.
The first objective will be achieved if the Court assumes a position of a participant in a
constructive dialogue, by providing assistance to national courts in resolving problematic issues or
perhaps by giving detailed and bona fides explanations in case the request has been refused. In this
case, we may expect that Protocol 16 will be accepted by the remaining State Parties to the ECHR.
It is assumed that the first cases pertaining to the Court’s advisory jurisdiction will refer to the crucial
issues, such as: jurisdiction, incoherent case law, different conceptions on the margin of
appreciation, and all disputable issues which have been present in the past relations between
national courts and the Court in Strasbourg. On the other hand, if the Court provides insufficient
argumentation on refusing a request, or if it does not have a clear vision of prospective
development of its judicial practice on certain sensitive issues, it will generate considerable distrust
in the system which is being established by Protocol 16.
Even though the cooperation between the courts is hailed in legal theory as an example of
positive practice, there is an implied risk that it will undermine the autonomy and responsibility of
national courts. Protocol 16 is not aimed at creating a system where the national courts will
adjudicate cases merely on the basis of the obtained advisory opinion. On the other hand, in the
case a domestic court does not act in line with the advisory opinion, it will give rise to a new problem
304
of duplicating the proceedings before the ECtHR on the basis of both Court competences.
In addition to expanding the advisory jurisdiction, Protocol 16 affects the so-called
constitutional function of the Court; some authors consider that this function might be better
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exercised via deciding on applications. In fact, the evidence of "constructive dialogue" between the
national courts of the highest instances and the European Court already exist within the Court’s civil
jurisdiction, without the need to reform the European protection system in the direction of expanding
the advisory jurisdiction. All things considered, the positive effects of Protocol 16 concerning the
strengthening of cooperation and dialogue between national courts and the European Court may be
undermined.
When it comes to the second objective, i.e. increasing the Court efficiency, Protocol 16
creates a risk of deteriorating the existing situation instead of achieving the set goals. Given the fact
that the Court is overloaded with excessive backlog and a growing number of upcoming cases,
there is no inherent logic in the idea that the Court will be “helped out” by extending its jurisdiction
into another field, especially taking into account that the Grand Chamber annually delivers no more
than twenty judgments. If we recall that the largest number of applications filed with the Court
include the so-called repetitive or “cloned” cases and inadmissible applications, there is a
reasonable doubt that the solutions envisaged in Protocol 16 may contribute to reducing the
caseload. Repetitive cases are best resolved by adopting the so-called pilot judgment, whereas the
requirements governing the admissibility of applications have been gradually clarified and become
305
more stringent, which also applies to the admissibility procedure itself.
In case of repetitive procedures, the intended goals are again quite contrary to the actual
circumstances. Namely, after obtaining the Court’s advisory opinion, the national court may submit
another application but on a different ground. Instead of enhancing the Court efficiency, it will
increase the overall Court caseload.
All things considered, it may be concluded that the advisory jurisdiction would only be useful
for setting up new standards. The Court is known to have exercised this power within its jurisdiction
concerning applications. Thus, although the intended objectives are commendable, there are still
some reservations that Protocol 16 will be able to accomplish these goals. In case the
aforementioned risks prevail in practice, Protocol 16 will not take full effect, just like Protocol 2.
However, if the positive solutions prevail, Protocol 16 will contribute to achieving a more coherent
human rights protection system. As a result, the Court will no longer be characterized as a "victim of
306
its own success" ; instead, it will help the Court maintain the status of the most efficient
international community court in the field of human rights protection.
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Abstract: With new forms of terrorist groups taking shape recently, a menace of terrorism remains a
crucial issue on the international community´s agenda. The national legislators have been trying to
adopt a legislation that would effectively punish those taking part in violent actions aimed against
peace and security. The paper elaborates on the possibility of public authorities to withdraw a
nationality of person who is found guilty of certain offences. Firstly, the paper introduces concrete
ideas of such legislative measure that started to take shape in Europe. By comparing two national
legal orders, whilst taking into consideration also historical perspective and point of view of
constitutional law, the paper proceeds to examine the legitimacy of such legislation. In this part, it
examines the possible limits of exercising state sovereignty over state´s nationals in the context of
counter-terrorism measures introduced by states. After elaborating the legitimacy and compliancy
with international obligations of legislation allowing for withdrawal of nationality, the paper concludes
by assessing the real efficiency of such legislation.

Key words: loss of nationality, withdrawal, punitive measure, counter-terrorism, state sovereignty,
right to nationality, human rights.

1.

Introduction
With new forms of terrorist groups taking shape recently, a menace of terrorism remains a
crucial issue on the agenda of international community and national lawmaking organs. This paper
examines the possible limits of exercising state sovereignty over state´s nationals in the context of
counter-terrorism measures introduced by states.
Since the outbreak of civil war in Syria, there have been reports that European Union citizens
joined the jihadists to fight on their side. As a result, a quest for an effective system of prevention
and punishment of this kind of direct support of terror and atrocities has been launched. Among
others, it has been proposed on several forums that jihadists (or those, who have joined jihadists’
forces and offered direct or indirect support) should be deprived of their nationality, or at least
should be prevented from re-entering their country of residence.
This approach has stirred a considerable amount of discussions not only in states where
adoption of such legislative measures is under consideration, with political leaders defending vividly
the legitimacy of such measures (United Kingdom, Belgium, Germany) but also in the whole
European Union.
The aim of this paper is to elaborate on whether depriving a national of their nationality as an
act of punishment for joining jihadists would be in compliance with obligations imposed by
international law and the law of the European Union. Furthermore, the objective of the analysis is to
assess the effectiveness of depriving nationals of their nationality as a measure employed in fight
against terror.
The paper proceeds with examining a concrete example of a legislative change that has
been proposed in the Kingdom of Belgium. It attempts to provide a comparative analysis with a legal
order of Slovak Republic, whilst employing a functional approach in such analysis.
8

LOSS OF NATIONALITY AS A PUNITIVE MEASURE
This part of the paper addresses the issue of an involuntary loss of nationality as a result of
the person´s wrongful acts (acts punishable by law).
112

The paper mainly compares legal systems of Belgium and Slovak Republic with the view of
identifying similarities and differences in the statutory provisions regarding nationality, namely the
provisions allowing for a loss of nationality as a means of punishment for illegal conduct. The
comparative analysis takes into account also a historical background of legislation in the pertinent
field in Slovakia.
8.1

Slovak example
Under Slovak Act on Nationality No. 40/1993 Coll., as amended („Slovak Nationality Act“),
there exist several possibilities to lose Slovak nationality. According to Article 9 (1) of a Slovak
Nationality Act, a person can lose their Slovak nationality if one of the following occurs:
a)

b)

person, national of Slovak republic, expressly requests the pertinent authorities to cease
the legal relation between a state and its national (this person ceases to be subject of
right and duties related to nationality)
person, national of Slovak republic, deliberately (after having expressed explicit will do
acquire another nationality) acquires nationality of a foreign state.

Only the aforementioned situations allow for loss of nationality. The Criminal Code does not
provide for loss of nationality as a means of punishment for certain criminalized acts; nor does any
statute enacted in the field of criminal of administrative law allow for stripping an individual of their
Slovak nationality as a form of criminal or administrative punishment. Indeed, any legal act allowing
for loss of nationality as a form of punishment for committing a wrongful act would be in direct
contradiction with the Constitution of the Slovak republic.
Article 5 of the Constitution of the Slovak Republic reads (translated): “No one shall be
deprived of their nationality without their consent.”
The above cited Article of the Constitution of the Slovak Republic defines the competences of
public authorities in relation to citizens; it basically introduces limit of the exercise of state authority
and protects the individuals. State authority (judicial body or administrative body) cannot strip a
307
person off their Slovak nationality, against the will of this person.
Taking into consideration historical legal development, it can be said that Article 5 of the
Constitution of the Slovak Republic, as cited above, was adopted in order not to repeat the situation
of former Czechoslovakia, when considerable amount of citizens lost their nationality as a result of
strict legislative measures, which allowed for an individual to lose their nationality as a punishment
for acts that the state considered violation of national security and political order. Such legislation
was enacted under strong influence of a political context of former Czechoslovakia (being under
communist regime) and acts punishable by loss of nationality were defined rather broadly. They
included: immigration to foreign country without an official permission, leaving a country without
308
permission, political “disloyalty”, etc . Such legislation was highly politically motivated since it
aimed to punish those who oppose the current political regime in some form.
A possibility to withdraw nationality of an individual appeared in the Czechoslovak legislation
in 1948, when an Act on Protection of the Republic (Act no. 231/1948 Coll.) entered in force. Under
Article 53 of the Act on Protection of the Republic, a person who was found guilty of committing
crimes of parricide, espionage, war related crimes against republic, treachery, unauthorized
departure from the republic and failure to return to the republic when requested to do so, could be
awarded an auxiliary punishment of the loss of nationality. The goal of the legislator appears to be
clear – to discourage those opposing to the regime by stripping them of their nationality and thus of
the possibility to participate in public affairs and the critics of such legislation correctly pointed out
that it was in direct contradiction with human rights norms and standards.
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In 1990, after the fall of communist regime, a new legislation was adopted, according to
which persons deprived of their nationality as a result of Act No. 231/1948 Coll. were rehabilitated,
i.e. their judgments were cancelled ex tunc.
As it can be seen, nationality legislation, and mainly the concept of deprivation of nationality,
is somewhat sensitive issue and it must be drafted carefully in order to maintain objective approach
and compliance with human rights.
8.2

Belgian example
Quite recently, Belgian parliament has proposed an amendment to Code on Nationality
(Code de nationalité) according to which a Belgian citizen found guilty of joining jihadists forces
automatically loses their Belgian citizenship, providing that they are also nationals of another state
(seemingly, this punitive measure would thus only be applicable to dual nationals). The measure is a
reaction to the increase of threat of terrorism; however, it has been object to criticism, mostly on the
ground of its non-compliance with rules of international and European law.
It is noteworthy to point out that Belgian legislator has already enacted a system in which a
person can be punished for committing certain illegal acts by losing their Belgian nationality. Under
current Belgian legislation in force, the citizens found guilty of the “acts of terrorism” can be deprived
of their nationality. This has been applicable since 2002, when Belgian parliament adopted
a significant amendment to its Code de nationalité, which became effective on January 1, 2013. This
new legal text gave new competences to judges - they could apply the sanction of deprivation of
nationality on persons convicted of the acts of terrorism. The term “acts of terrorism” is defined in
rather broad terms by Belgian Criminal Code and it includes support of terrorism, such as providing
the terrorist group with relevant pieces of information, equipment, or financial resources. Hence,
already under existing legislation, a Belgian national convicted for committing certain acts of
terrorism can lose their Belgian nationality.
Therefore, the proposed amendment is a more severe form of already existing punitive
policy. It basically extends the scope of application of deprivation of nationality on cases when a
Belgian national joins jihadists’ forces. One of the arguments in favour of this policy is that it would
prevent individuals who joined jihadist terrorist group and face retaliation from the group for any
309
reason to make use of their nationality and seek protection in Belgium. However, as some of the
critics point out, it is disputable whether such effect would acquire desired effect (i.e. prevention of
acts of terrorism in the future) and the issue of efficiency is more elaborated on in the following part
of this paper.
9

CRITICAL VIEW OF DEPRIVATION OF NATIONALITY AS A COUNTER-TERRORISM
MEASURE
Making the rules of loss of nationality more strict (using deprivation of nationality as a form of
punishment) may appear necessary in reality of today´s world (proliferation of terrorism and quest
for effective counter-measures), however, the efficiency, consequences and legality of such
measure might also reveal to be disputable.
Firstly, it should be pointed out that international law and legal rules of the European Union
impose obligations on states according to which states cannot freely and without limits deprive their
nationals of nationality. International community has showed effort to eliminate cases of
statelessness, i.e. a situation when a person is not a national of any country. States should make all
efforts to eliminate cases of statelessness. Surely, one may argue that deprivation of nationality may
deal with this requirement by stating that only those who are holders of two or more nationalities can
be deprived of nationality. In fact, Belgian legislator has employed this logic when preparing a new
text of law as a response to jihadist terrorism. Individuals can lose their Belgian nationality as a
result of their wrongful conduct (joining jihadists) only of they also have another nationality (i.e. if
they are the so-called dual nationals), so after being stripped off their Belgian allegiance, they would
not become stateless. With respect to this, it should be pointed out that in modern world where
globalisation have reached its peak and states are more flexible in their nationality policies, it is
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easier to acquire status of dual national, nevertheless, on the same time, it has become harder to
310
keep a reliable records of cases of dual nationals . It might be difficult to prove that person is a
holder of another nationality. From practical point of view, proceedings in which deprivation of
nationality is at stake might become complicated since the accused might try all possible means to
prove they do not have other nationality. This does not seem to be unrealistic, because individuals
might have a claim for another nationality, and thus might appear to be dual nationals; however,
they may have not made use of this claim and thus may remain holders of only one official
nationality. Furthermore, attention should be given to cases when individual is stripped off a
nationality of a Member State of the European Union, which results in losing the European
citizenship. The European Court of Justice in its judgment known as Rottmann case has challenged
311
the Member States autonomy in nationality matters.
The principle of proportionality is the key
element that a State must consider when ruling on deprivation of nationality. It can be concluded
that rules allowing for automatic loss of citizenship would not be in compliance with the European
rules and that the proportionality should be assessed on the case-to-case basis.
Secondly, the issue of efficiency of such measure should be considered. If a person is
deprived of their nationality, they can be expelled from the territory of a state that was once their
home state. Despite lack of official confirmation, this particular effect might be the motive of the idea
of depriving person convicted of the acts of terror (particularly jihadists) of their nationality. However,
312
according to some human rights practitioners and scholars , state should not just abandon those
who were “infected” by the virus of terrorism. On the contrary, state should take responsibility over
those persons – nationals of this state – and make sure they stand trial for their acts. Especially in
the circumstances when persons who succumbed to join the terrorist group are minors or other
vulnerable persons, state should make sure that these persons are placed under probation and
efforts are made to work with them, to try to change them and integrated back (if possible) to
society.
The solutions outlined above are more complex and inquire more substantial system
changes; however, there is a high chance they prove to be more efficient in long-term basis in the
fight against terror than a simple denial of citizenship rights to convicted terrorists.
10

CONCLUSIVE REMARKS
Naturally, democratic society is trying its best to protect its members against terror. However,
the limits of state sovereignty over its nationals should not be stretched to the point where individual
rights are disregarded. The right of individuals to nationality has become well recognised right in
international law. Deprivation of an individual of their nationality as a result of public intervention has
proved to be a sensible issue, which may fail to comply with obligations set by international law and
European Union law. The fight against terror surely calls for strict measures against individuals
involved in acts of terror. However, such measures should aim to provide for long-term systematic
solution and depriving individuals of their nationality does not offer systematic solution.
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OPINION 2/13 - A LAST NAIL INTO THE COFFIN OF THE EU
ACCESSION TO ECHR OR NEW BEGINNING?
Tomáš Buchta
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law

Abstract: This contribution analyzes the Opinion 2/13 of the Court of Justice of the EU, in which the
Court ruled that draft Accession Agreement of the EU to the ECHR is not compatible with EU law..
On one hand it recognizes justified objections of the Court of Justice to certain elements of
accession instruments, on the other hand it provides critical analysis to those points where the
reasoning of the Court raises doubts. In the end the contribution tries to consider possible options at
hand and outlines the way ahead.
Key words: European Convention on Human Rights, European Court of Human Rights, Court of
Justice of the European Union, Accession Agreement, European Union
1.

Introduction
The accession of the EU to the European Convention on Human Rights (ECHR) is on the
table for around thirty years. Following the impetus provided by the Lisbon Treaty in 2009 and
Protocol 14 in 2010 the general feeling was that the aim of accession would be achieved within
relatively short time. Indeed, in June 2010 the Council of the EU adopted the negotiating directives
to be followed by the European Commission and the international negotiations were concluded on
technical level in April 2013. The next step, which should have moved the process forward, was the
opinion of the Court of Justice of the EU (the Court) on the compatibility of the Accession Agreement
with the EU law. However, it rather seems that the opinion was a step backwards. This contribution
will analyze the objections of the Court raised in Opinion 2/13, their justification and possible way
ahead. In the end it will try to outline the perspective for the years to come in the light of the opinion.
11

OPINION 2/13 AND EVALUATION OF ITS ELEMENTS

11.1

Specific characteristics and autonomy of EU law
The Court of Justice sees a threat to specific characteristics and autonomy of EU law in three
dimensions. First, according to the Court the Accession Agreement does not ensure coordination
between Article 53 of the ECHR and Article 53 of the Charter. The Court while referring to the case
Melloni concludes that no provision of the Accession Agreement prevents the Member States from
applying Article 53 ECHR in restrictive manner. According to the Court the EU Member States
should not provide higher standards of human rights protection for the rights recognized by the
Charter, which correspond to ECHR rights.
Second, the Accession Agreement does not ensure the respect of principle of mutual trust by
not excluding the possibility for the European Court of Human Rights (ECtHR) to request the EU or
the Member States to check whether another Member State observes fundamental rights.
Third, the Accession Agreement does not prevent the risk of bypassing the preliminary ruling
procedure by using the consultation mechanism between national courts and ECHR embedded in
Protocol 16.
This first objection of the Court seems to be also the first one among those which are
unfounded. The lack of coordination between Article 53 of the Charter and 53 of the ECHR may be
challenged already today as all the EU Member States are bound by both Charter and the ECHR. It
is therefore not clear, what kind of new problematic element would add the accession.
In any case, Article 53 ECHR provides for a leeway to the Member States, which may grant
higher standard of protection than the one enshrined in this provision. The limits of this margin of
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appreciation for the EU Member States were provided by the Court in cases Melloni
and
314
Fransson . These cases provide for both floor and ceiling of the EU fundamental rights
315
protection. To be more precise, when implementing EU law, the Member States may provide for
higher standards stemming from ECHR under the two conditions. The first condition is that they do
not compromise the level of protection set by the Charter and the second condition is that they do
not compromise primacy, unity and effectiveness of EU law. Contrary to what the Court says, its
interpretation of Article 53 in the case Melloni does not seem to be a problem, but rather a solution.
In other words the Member States are bound by Article 53 of the Charter as interpreted by the Court
in Melloni and Fransson and they may use Article 53 of the ECHR only to the extent as allowed by
Article 53 of the Charter as interpreted by the Court in Melloni.
The second objection relates to alleged violation of principle of mutual trust as established in
points 78 – 80 of the NS judgment. First of all, again this objection should be raised also with
respect to current status quo, as the Member State may use this international mechanism even
today, irrespective of the process of accession. In any case, it seems that the Court did not look into
other parts of the NS judgment. In particular, according to para 108 of the NS judgment, the Member
State must verify, whether the fundamental rights situation of asylum seeker will not worsen in case
of deportation to another EU Member State in accordance with Article 3 (2) of Regulation No
343/2003.
In addition to that the EU legal system contains several options for one EU Member State to
verify the fundamental rights situation in another Member State, just to mention Article 259 TFEU. It
is according to this provisions that Hungary submitted an action against Slovakia for alleged
316
violation of a freedom of movement, as a right enshrined in the Charter but not in ECHR. It seems
therefore that the EU primary and secondary law provides already the whole set of mechanisms
enabling the Member States to check the level of fundamental rights protection in another Member
State, which are not perceived to be contrary to principle of mutual confidence.
On the last objection of the Court concerning Protocol 16 it must be pointed out, that the
Accession Agreement does not envisage the accession to this protocol. So even after possible
accession of the EU to ECHR, the possibility envisaged by Protocol 16 will not be available for the
EU. It is therefore not clear why the Court availed the possibility of referring to this mechanism.
More puzzling is the Court statement in paragraph 198 of the opinion. According to this
statement “it cannot be ruled out that a request for an advisory opinion made pursuant to Protocol
No 16 by a court or tribunal of a Member State that has acceded to that protocol could trigger the
procedure for the prior involvement of the Court of Justice, thus creating a risk that the preliminary
ruling procedure provided for in Article 267 TFEU might be circumvented, a procedure which, as has
been noted in paragraph 176 of this Opinion, is the keystone of the judicial system established by
the Treaties”. First of all the wording of this paragraph suggests, that the Court is more troubled by
accession of EU Member States to Protocol 16 than by EU accession to ECHR. In any case the
conclusions of the Court refer to prior involvement as a means to circumvent the preliminary ruling
procedure. However the prior involvement was created exactly in order to give the Court of Justice
the opportunity to assess the fundamental rights in cases, where the national court omits to raise a
preliminary question. Be that as it may, if the Court does not perceive the prior involvement as an
appropriate instrument to fill the gaps for missing preliminary ruling procedure, the whole accession
process may be compromised.
In any case also this issue may be resolved on the basis of general principles enshrined in
the case law of the Court of Justice. The fundamental fear of the Court consists in the possibility of
circumvention of the preliminary ruling procedure by means of Protocol 16. To be more precise, the
Court fears that the Member States would ignore the possibility/obligation for courts of highest
instances to raise a preliminary question and use the procedure enshrined in Protocol 16. Again,
this objection can be rebutted by reference to other case law of the Court of Justice, in which the
Court clearly stated that the EU Member States may not preclude the application of EU law,
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including Article 267 TFEU, on the basis of international agreement, in this case Protocol 16.
Should this provision not be respected by national court, the Commission may start infringement
proceedings against the Member State as such.
11.2

Article 344 TFEU
The main reservation of the Court of Justice relates to the fact, that Article 5 of the draft
Accession Agreement does not exclude the possibility of seizing the ECtHR by the EU Member
State or the EU itself on alleged violation of ECHR committed by the EU Member State or the EU
itself in relation with EU law. According to the Court Article 5 of the Accession Agreement only
narrows the scope of obligations stemming from Article 55 ECHR, but does not prevent the EU or its
Member States from seizing the Court on the subject-matter specified above.
It is quite clear from the wording of the opinion, that the Court demands explicit exclusion of
the possibility to seize the ECtHR for the EU or the Member State in interparty cases on matters
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related to EU law. The Court refers in paragraph 205 of the Opinion to its case law Mox Plant ,
where it pointed to Article 282 of the Convention on the Law of the Sea as a provision protecting an
exclusive jurisdiction of the Court of Justice. One may conclude that the EU negotiator should draw
in its proposals an inspiration from this provision of the Convention on the Law of the Sea. Should
this be the case, the proposal of the EU would go against the very purpose of Article 55 of the
ECHR.
The above means that the EU will have to raise an issue, which may be perceived by the
other contracting parties of the ECHR as an additional privilege. A privilege liberating the EU from
the obligation not to use alternative mechanism for a dispute settlement related to ECHR. It is
therefore questionable, whether any proposal to this effect raised by the EU negotiator might be
acceptable by third parties.
From the perspective of the EU Member States this objection of the Court of Justice raises
another problem. As all the EU Member States are contracting parties of the ECHR, the option of
using Article 55 ECHR for interstate dispute exists today, and existed from the entry into force of the
original EEC Treaty. The reasoning of the Court implicitly suggests, that even this possibility is not
acceptable, and the EU Member States should thrive to limit the existing jurisdiction of ECtHR in
interstate disputes. Moreover, the EU Member States are contracting parties to many more
international agreements providing for interstate disputes. Does the objection of the Court mean,
that they should start renegotiating them in order to protect an exclusive jurisdiction of the Court of
Justice? Indeed this objection of the Court brought many more legal issues than it resolved.
11.3

Co-respondent mechanism
The correspondent mechanism is one of the crucial elements of the whole EU accession to
the ECHR. It reflects the specificity of the EU legal system, where primary law is adopted by the
Member States and implemented by the EU institutions and secondary law is adopted by the EU
institutions and implemented mostly by the Member States. The Court of Justice raised three issues
related the Co-respondent mechanism.
According to the first objection raised by the Court of Justice, the ECtHR would interpret EU
law and might affect the distribution of competences between the EU and the Member States when
assessing the request of the EU or the Member States to become co-respondent. The Court of
Justice apparently does not see any problem with the reverse procedure – namely an invitation of
the ECtHR to the EU or the Member States to become co-respondents. However, this procedure will
also involve an assessment of EU law and EU competences. The advantage of this reverse
procedure however is the possibility of the EU actor to correct the analysis of the ECtHR and to
refuse an invitation as it is not binding.
The EU did the utmost in order to alleviate any possible objections with respect to the ECtHR
role in interpreting EU law. The result of this is a very weak expression plausible, which is
embedded in Article 3 para 5 of the accession agreement. In other words, when assessing whether
to trigger the co-respondent mechanism, the ECtHR will not examine the merits of alleged violation
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of the ECHR stemming from EU law, but only plausibility of violation of human rights. It is therefore
not clear, what kind of other limitation for ECtHR should have been raised. In any case any further
limitation for ECtHR would be probably hardly acceptable.
As far as the objection against possible allocation of responsibility under Correspondent
Mechanism is concerned, Article 3 para 7 of the Accession Agreement could not have been clearer.
It states that the respondent and co-respondent shall be jointly responsible, unless the ECtHR
decides on the basis of the views of the respondent and co-respondent otherwise. In other words,
the default option remains joint responsibility, unless the respondent and co-respondent submit a
different proposal, which will be confirmed by ECtHR.
It seems that both possibilities worry the Court. Again, this concern of the Court is not fully
substantiated. In case of default option – joint responsibility, the ECtHR will only conclude that the
violation of ECHR exists without dwelling into the allocation of responsibility of respondent and corespondent. It will be subsequently for internal rules to stipulate the internal EU procedure for
allocation of responsibility. It is expected that majority of cases will follow this procedure. The Court
seems to be worried also by the possibility that the respondent and co-respondent will not jointly
submit grounds for allocating the responsibility to one of them. If this kind of disaccord between
respondent and co-respondent occurs, then the wording of the Article 3 para 7 of the Accession
Agreement does not enable the ECtHR to decide on allocation of responsibility to one of them. In
fact this is also confirmed by para 62 of the Explanatory Report. The objections of the Court to these
two scenarios of allocation of responsibility therefore seem to be unfounded.
Surprisingly enough, the Court sees an issue also in the scenario of responsibility allocated
to respondent or co-respondent by the ECtHR on the basis of the reasons given jointly by them. The
Court concludes that the allocation of responsibility should be decided solely subject to its review if
necessary and on the basis of relevant rules of EU law. It is obvious that a very restricted role for
ECtHR embedded into the Accession Agreement, which will limit itself to confirming the agreement
on allocation of responsibility, was a result of huge effort on the side of EU negotiator. Now even this
achievement is off the table and the Court suggests the exclusive role of EU law subject to its review
if necessary. Should this mean the need to introduce a new prior involvement of the Court before
the decision on allocation of responsibility is adopted, this will certainly not be met with a friendly eye
from the other Contracting Parties of the ECHR. Not to mention the possibility of further prolongation
of the procedure before the ECtHR, capable of hampering the proper administration of justice.
11.4

Prior involvement of the Court of Justice
In the first objection relating to prior involvement the Court outlined the lack of binding
obligation for ECtHR after the initiative of the EU institution to trigger the prior involvement and the
lack of complete and systematic information of the EU of the pending cases before ECtHR. This
objection of the Court was echoed already by the Advocate General Kokott in paras 180 – 184 of
her view. She also admitted existence of borderline cases, in which it will be not clear whether the
Court of Justice already commented on compatibility of fundamental right enshrined in ECHR with
the EU law. Should this be the case, it is true that the margin of appreciation of the ECtHR should
be limited. The feasibility of this option however remains dubious, as the other ECHR contracting
parties might not be willing to accept any proposal to this effect raised by the EU. In any case the
lack of systematic information does not seem to be founded, as the accession instruments, mainly
the explanatory report (para 52) contain many assurances on systematic publication of information.
The second objection of the Court on prior involvement related to alleged narrowing of the
role of the Court of Justice to examine the validity of the secondary law provision and interpretation
of the primary law provision, thus allegedly excluding the possibility of interpreting the secondary EU
law. This conclusion of the Court is not very convincing. Indeed, if the Court decides about the
validity of the provision, it may apart from invalidating the provision decide to uphold it, thus limiting
its role only to interpretation. However should the upholding of an act be interpreted as excluding the
interpretation of secondary law, then we should adopt a wide concept of a notion of validity, which
would involve also interpretation.
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11.5

Common Foreign and Security Policy
The Court´s main objection related to the fact, that the ECtHR will be entitled to review
Common Foreign and Security Policy (CFSP) acts for which the Court of Justice has no jurisdiction.
This issue was one of the most controversial on internal EU level during the preparation of the
negotiating mandate, and also during the international negotiation on the accession agreement.
During the judicial proceedings most of the EU institutions and the Member States, despite diverging
views in the reasoning, were seeking to convince the Court that despite the limitations on the
jurisdiction enshrined in Article 24 TEU, all of the CFSP acts reviewable by the ECtHR will be
covered by the jurisdiction of the Court of Justice. However the Court without giving any feedback to
quite extensive argumentation restricted itself to concluding, that given the absence of Court´s
jurisdiction over certain CFSP acts, there is a risk of entrusting the judicial review to external judicial
body.
According to the Court, it had not yet “the opportunity to define the extent to which its
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jurisdiction is limited in CFSP matters”. However for the purposes of the opinion according to the
Court it was sufficient to conclude, that certain CFSP acts are not reviewable by the Court of
320
Justice.
The question arises whether the Court ever had more suitable occasion to define
precisely which CFSP acts are outside its jurisdiction. Indeed, as already outlined, some interveners
argued that all CFSP acts are reviewable by the Court of Justice. The Court without addressing this
point replied in negative.
It referred among others to opinion 1/09 in which it found the envisaged agreement creating
a unified patent litigation system to be not compatible with the Treaties. However, there are major
differences between these two cases. In the opinion 1/09 the main objection of the Court related to
the fact, that the courts of the Member States would be deprived of the role of implementing the EU
law as ordinary court of the EU, thus having the power to raise a preliminary question. However in
the case of CFSP acts, there is no such a threat. Should there be a rare case with no jurisdiction of
the Court of Justice with respect to acts, claimed to affect the human rights, the Court of Justice
would not be deprived of any jurisdiction, as it does not have any. The national courts do have a
jurisdiction to interpret CFSP acts and the Accession Agreement does not deprive them of any
jurisdiction.
Advocate General Kokott emphasized the lack of any problem with respect to limited
jurisdiction of the Court of Justice in CFSP matters. In particular, she claimed that the authors of the
Lisbon Treaty did not see any contradiction between the accession of EU to ECHR and restricted
321
jurisdiction of the Court of Justice. It is not clear why the Court did not look at this issue also from
the historical perspective.
12
CONCLUSION
Despite the negative opinion of the Court of Justice, the legal obligation enshrined in Article 6
TEU still remains. The EU institutions and the Member States must therefore do their utmost in
order to follow this obligation. However, given the nature and scale of the Court´s objections it is
obvious, that the accession will not be achieved in short time, if ever.
Article 218 provides in case of negative opinion of the Court for two possibilities - Treaty
revision or Accession Agreement change. Both of these options seem to be hardly feasible in the
next years. After the entry into force of the Lisbon Treaty, the fast-evolving world, in particular the
financial crisis evoked the need to bring about a substantive Treaty change (excluding accession
322
Treaty and protocols related to Lisbon Treaty). The only substantive Treaty change
was the
Amendment of Article 136 TFEU, which was adopted by simplified revision procedure, thus not
entailing the transfer of competence. In the years following the entry into force of the Lisbon Treaty
many high representatives of the Member States echoed the need for national referendum in case
of any future Treaty change entailing transfer of competences. Of course the possible Treaty
319

Opinion 2/13 para 251.
Opinion 2/13, para 252.
321
Para 194 of the View of the Advocate General Kokott, Opinion 2/13
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If we do not take into account specific Treaty changes related to entry force of the Lisbon Treaty
(so-called Spanish and Irish Protocols) and the Croatia Accession Treaty.
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change related to Opinion 2/13 will not necessarily require transfer of competence but it is hard to
imagine substantive Treaty change limited only to Opinion 2/13 elements.
As far as the change of Accession Agreement is concerned, not all the objections of the
Court must necessarily be transposed into the text of the Accession Agreement. Internal rules or
declaratory international instruments might be the option as well. In any case, some reservations
must be transposed into the text of the Accession Agreement, for example para 213 of the Opinion
concerning Article 344 TFEU contains a very strong language. It was already outlined that the EU
proposals based on Opinion 2/13 might be perceived as a privilege, liberating the EU as such or its
Member States from specific obligations stemming from obligations.
To sum up, the Opinion 2/13 must be perceived as another step in the process of EU
accession to ECHR, but not as insurmountable obstacle. Nevertheless its complexity makes the
accession process more difficult and the years to come will show the feasibility of transposing its
terms into accession instruments.
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VPLYV EURÓPSKEJ ÚNIE NA LEGISLATÍVU SLOVENSKEJ

REPUBLIKY V OBLASTI HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE
Mária Patakyová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Európska únia ako integračné zoskupenie má jednu zo svojich významných kompetencií
zabezpečovanie ochrany hospodárskej súťaže. Na členské štáty táto kompetencia vplýva jednak
priamo prostredníctvom práva EÚ, jednak prostredníctvom vplyvu na vnútroštátnu legislatívu a
aplikačnú prax. Príspevok sa bude zaoberať vybranými zmenami v legislatíve, ktoré nastali v oblasti
hospodárskej súťaže so zameraním sa na zmeny pod vplyvom EÚ. Po načrtnutí základných
teoretických aspektov sa zameria na príklady najmä v súvislosti k zmenám zákona č. 136/2001 Z. z.
o ochrane hospodárskej súťaže, ktoré nastali po vstupe Slovenskej republiky do EÚ, pričom dôraz
bude kladený na zmeny v posledných rokoch. Príspevok si kladie za cieľ skúmanie otázky, do akej
miery EÚ ovplyvňuje legislatívu Slovenskej republiky v oblasti hospodárskej súťaže, pričom
vychádza z predpokladu, že tento vplyv je zásadný a podmieňuje mnohé zmeny v zákone 136/2001
Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.
Kľúčové slová: súťažné právo, európske právo, dvojitý vplyv európskeho práva na legislatívu,
zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
Abstract: European Union, as an integration bloc, has one of its important competences to provide
the protection of the competition. The influence on the Member States is dual, through the
regulations of EU and through the influence on the legislation and the application practice of a
Member State. This article looks into the selected amendments in the legislation which have
occurred in the field of competition focusing on the amendments due to EU. After outlining the basic
theoretical aspects the article concentrates on the examples of amendments, mainly in relation to
the Act No. 136/2001 on Protection of Competition, in particular those which have come into force
after Slovak Republic joined EU. The article sets the task of answering the question, to what extent
does EU influence the legislation of Slovak Republic in the field of the competition, whereas the
presumption of the answer is that this influence is essential and it determines numerous
amendments of the Act No. 136/2001 on Protection of Competition.
Key words: Competition law, European Union law, dual influence of European Union law on the
legislation, Act No. 136/2001 on Protection of Competition
ÚVOD
Lisabonskou zmluvou došlo k zreteľnému rozdeleniu kompetencií medzi Európsku úniu
a jej členské štáty. Podľa čl. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie iba päť oblastí bolo definovaných
ako oblasti, kde má Únia výlučnú právomoc. Jednou z nich je ustanovenie pravidiel hospodárskej
súťaže potrebných na fungovanie vnútorného trhu. Už z tejto samotnej skutočnosti je viditeľná
dôležitosť oblasti hospodárskej súťaže pre Európsku úniu. Každopádne, výlučná pôsobnosť Únie
platí iba do takej miery, do akej sú súťažné pravidlá potrebné pre fungovanie vnútorného trhu. Čisto
vnútroštátne súťažné problémy teda stále spadajú pod kompetenciu jednotlivých členských štátov,
ktoré ich upravujú svojou vlastnou legislatívou. Predkladaný príspevok sa zameria na to, aký vplyv
má Európska únia na národnú legislatívu v Slovenskej republike. Vychádza sa z predpokladu, že
tento vplyv je zásadný. Analyzovaná bude najmä posledná novela zákona o ochrane hospodárskej
súťaže, konkrétne zákon č. 151/2014 Z. z. a dôvodová správa k nej.
1.



Príspevok je napísaný v rámci grantového projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV
-0158 -12 „Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi“.
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PRÁVNA ÚPRAVA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE
Právna úprava hospodárskej súťaže v Slovenskej republike je upravená v dvoch rovinách.
323
Prvá rovina predstavuje úpravu v rámci Európskej únie, druhá rovina je rovina národná. Tieto dve
úrovne sa navzájom výrazne dopĺňajú. Základný rámec unijnej úpravy tvorí primárne právo, najmä
Zmluva o Európskej únii (napr. čl. 3), Zmluva o fungovaní Európskej únie (predovšetkým čl. 101 a
324
102), Charta základných práv Európskej únie, zmluvy o pristúpení jednotlivých členských štátov ,
325
nariadenia , svoj význam majú aj medzinárodné zmluvy uzatvorené Európskou úniou
326
s medzinárodnými organizáciami alebo tretími štátmi . Tieto sú ďalej interpretované vo svetle
327
rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie (tak Všeobecného súdu , ako aj Súdneho dvora, ktorý
pôsobí ako odvolacia inštancia a ako príslušný súd na konanie o prejudiciálnych otázkach), názorov
328
Generálnych advokátov , rozhodnutí Európskej Komisie a rôznymi usmerneniami vydávanými
Európskou Komisiou.
Nariadenia Európskej únie a zakladajúce zmluvy sa vyznačujú priamym účinkom. Nemusia
byť nijakým spôsobom implementované do národného právneho poriadku. Rozhodnutia Súdneho
dvora Európskej únie síce nie sú stricto sensu všeobecne formálne záväzné, na základe judikatúry
Súdneho dvora Európskej únie sú však základom pre ďalšie rozhodnutia Súdneho dvora Európskej
329
únie , taktiež sa prenášajú do rozhodovacej činnosti národných súdov. Rozhodnutia Európskej
Komisie, ktoré sú často sumarizované do usmernení ňou vydávaných, sú tiež relevantné pre
rozhodovanie pred národnými súdmi, ako bolo ustálené v judikatúre Súdneho dvora Európskej
330
únie .
331
Národné súdy sú čoraz častejšie povolávané aplikovať európske súťažné pravidlá .
332
V prípade splnenia klauzuly medzištátnosti, (prípadne iných podmienok ), aplikujú právo
333
európske . Pri vzťahu k národnému právu nemôže byť opomenutá zásada prednosti európskeho
práva. Esenciálnym pre oblasť súťažného práva je rozhodnutie 14/68 Wilhelm v. Bundeskartelalm,
v ktorom Súdny dvor Európskej únie dospel k záveru, že vnútroštátne právo nemôže nesmie mať
prednosť pred plnou a komplexnou aplikáciou európskeho práva. Preto nemôže dôjsť k prednosti
národného práva v prípade článkov 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Európske právo
2.
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ŽITŇANSKÁ L., OVEČKOVÁ O. a kol.: Obchodné právo. Obchodné spoločnosti. 2. vyd.
Bratislava: IURIS LIBRI, spol. s r. o., 2013, str. 538.
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KARAS V., KRÁLIK A.: Právo Európskej únie. 1. Vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 395.
325
Napr. nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže ustanovených
v článkoch 81 a 82 zmluvy; nariadenie Rady ES č. 139/2004 o kontrole koncentrácii medzi
podnikmi; séria nariadení o skupinových výnimkách.
326
TICHÝ L., ARNOLD R., SVOBODA P., ZEMÁNEK J., KRÁL R.: Evropské právo. 3. Vyd. Praha:
C. H. Beck, 2006, str. 534.
327
Všeobecný súd je príslušný pre konanie o žalobe o neplatnosť rozhodnutia Komisie na prvom
stupni vrátane žalôb, ktoré podávajú členské štáty. Zdroj: WHISH R., BAILEY D.: Competition Law.
Oxford: Oxford University Press, 2012, str. 54- 55.
328
Názory generálnych advokátov, aj keď nie sú záväzné, bývajú častokrát ucelenejšie ako
samotné rozhodnutie Súdneho dvora, obzvlášť keď to predstavuje kompromis medzi sudcami.
Názory majú vysokú právnu kvalitu a obsahujú neoceniteľný zdroj informácii. Zdroj: WHISH R.,
BAILEY D.: Competition Law. Oxford: Oxford University Press, 2012, str. 55.
329
Tento postoj môže byť odvodený z rozhodnutia 283/81 Srl CILFIT and Lanificio di Gavardo SpA
v Ministry of Health.
330
C-322/88 Grimaldi v Fonds des Maladies Professionelles.
331
WHISH R., BAILEY D.: Competition Law. Oxford: Oxford University Press, 2012, str. 56.
332
Európske právo sa aplikuje v prípade splnenia obratových kritérií pri koncentráciách podľa
nariadenie Rady ES č. 139/2004 o kontrole koncentrácii medzi podnikmi. Je potrebné zdôrazniť, že
v tomto prípade sa aplikuje európske právo výlučne, exkluzívnu právomoc na posudzovanie týchto
koncentrácii má Európska komisia.
333
TICHÝ L., ARNOLD R., SVOBODA P., ZEMÁNEK J., KRÁL R.: Evropské právo. 3. Vyd. Praha:
C. H. Beck, 2006, str. 540.
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však nebráni súbežnému použitiu národných zákazov a sankcií. Každopádne, ak nie sú splnené
334
podmienky uvedené v článkoch 101 a 102, vnútroštátne právo môže byť plne aplikované.
Európske právo vplýva aj na individuálne správne akty prijímané Protimonopolným úradom,
či už ako prvoinštančným orgánom, alebo radou Protimonopolného úradu. Ide napríklad
o odvolávanie sa na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie v ich rozhodnutiach. Protimonopolný
úrad má právomoc priamo aplikovať články Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v záujme
zabezpečenia jednotnej aplikácie európskeho práva, je povinný aplikovať a prihliadať aj na inštitúty
335
v práve a judikatúre Európskej únie.
Avšak, unijné súťažné právo preniká aj do legislatívy členských štátov, pričom Slovenská
republika nie je výnimkou. Táto skutočnosť je badateľná na skutkových podstatách konaní
porušujúcich hospodársku súťaž, ktoré sú veľmi podobné v prípade zákona o ochrane hospodárskej
336
súťaže a Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž sú zakázané podľa všeobecnej skutkovej
podstaty európskeho práva v znení: „Nasledujúce sa zakazuje ako nezlučiteľné s vnútorným trhom:
všetky dohody medzi podnikateľmi, rozhodnutia združení podnikateľov a zosúladené postupy, ktoré
môžu ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi a ktoré majú za cieľ alebo následok vylučovanie,
337
obmedzovanie alebo skresľovanie hospodárskej súťaže v rámci vnútorného trhu...“ ; a podľa
všeobecnej skutkovej podstaty slovenského práva v znení: „Dohoda a zosúladený postup
podnikateľov, ako aj rozhodnutie združenia podnikateľov, ktoré majú za cieľ alebo môžu mať za
následok obmedzovanie súťaže (ďalej len "dohoda obmedzujúca súťaž"), sú zakázané, ak tento
338
zákon neustanovuje inak.“ Obidve znenia majú spoločné znaky, konkrétne:
1. zakazujú sa dohody, zosúladené postupy, rozhodnutia združení podnikateľov,
2. ktoré majú za cieľ alebo môžu mať za následok,
3. obmedzovanie (pri európskom znení aj skreslenie a vylučovanie súťaže.
Pri európskom znení sa k týmto pojmovým znakom pridáva ešte špecifikácia, že ide
o súťaž na vnútornom trhu. Tento štvrtý znak korešponduje s vyššie uvedeným vzťahom medzi
vnútroštátnym a európskym súťažným právom, nakoľko časť znenia zo Zmluvy: „ktoré môžu
ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi“, predstavuje klauzulu medzištátnosti. Táto, prirodzene,
nie je prítomná v znení slovenského zákona.
Po vymedzení všeobecnej skutkovej podstaty nasleduje exemplifikatívny výpočet
zakázaných skutkových podstát, pri ktorých je predpoklad, že sa v praxi vyskytujú najčastejšie.
339
Takéto legislatívne riešenie používa slovenská aj európska úprava . Pri porovnaní explicitne
daných, špecifických skutkových podstát je zjavné, že slovenská úprava bola inšpirovaná
európskou, nakoľko všetky skutkové podstaty sú si podobné, dokonca nasledujú v rovnakom poradí.
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TICHÝ L., ARNOLD R., SVOBODA P., ZEMÁNEK J., KRÁL R.: Evropské právo. 3. Vyd. Praha:
C. H. Beck, 2006, str. 541.
335
Dôvodová správa k zákonu č. 151/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony (ďalej len zákon č. 151/2014 Z. z.), str. 19.
336
Zákon 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.
337
Čl. 101 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
338
§ 4 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. § 4 ods. 1 je legálnou definíciou dohody, teda
všeobecnou skutkovou podstatou; je aj všeobecnou zákazovou skutkovou podstatou. Zdroj:
KALESNÁ K., BLAŽO O.: Zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Komentár. 1. Vyd. Praha: C. H.
Beck, 2012, str. 24- 25.
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KALESNÁ K., BLAŽO O.: Zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Komentár. 1. Vyd. Praha: C. H.
Beck, 2012, str. 25.
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Jediný rozdiel je, že § 4 ods. 4 zákona o ochrane hospodárskej súťaže pridáva ešte písmeno f) ,
ktoré sa v unijnej úprave nevyskytuje.
Podobný jav sa opakuje aj pri skutkovej podstate zneužívania dominantného postavenia.
Exemplifikatívny výpočet konaní, ktoré sú považované za zneužívanie dominantného postavenia, sa
341
342
úplne kryjú . Pred poslednou novelou
zákona o ochrane hospodárskej súťaže obsahovala
343
slovenská verzia aj ďalšiu skutkovú podstatu , táto však bola spomínanou novelou vypustená.
Dôvod jej vypustenia bude priestor venovaný nižšie.
VPLYV EURÓPSKEJ ÚNIE NA ZÁKON Č. 151/2014 Z. Z.
Ako bolo demonštrované vyššie, vo všeobecnosti je možné konštatovať, že vplyv
Európskej únie na zákon o ochrane hospodárskej súťaže je markantný. Z tohto nastavenia
nevybočuje ani posledná novela zákon o ochrane hospodárskej súťaže, ktorá bola uskutočnená
zákonom č. 151/2014 Z.z. zo 14. mája 2014 s účinnosťou väčšiny ustanovení od 1. júla 2014.
Týmto zákonom boli vypustené a pridané viaceré ustanovenia, pričom aspoň čiastočný dôvod na
takéto zmeny je potrebné hľadať v práve Európskej únie.
3.
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Zákonom sa vypustila definícia obmedzovania hospodárskej súťaže . V dôvodovej
správe
sa uvádza, s odkazom na plnú harmonizáciu práva hospodárskej súťaže s európskym
právom a priamou aplikáciou článkov 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, že v záujme
jednotnej aplikácie článkov 101 a 102 sa navrhuje vypustenie definície hospodárskej súťaže,
nakoľko táto sa v právnej úprave Európskej únie nenachádza. Ako ďalšie dôvody sú uvádzané
flexibilnejšie reagovanie na nový vývoj v práve hospodárskej súťaže; čas, ktorý uplynul od
zavedenia právnej úpravy hospodárskej súťaže v Slovenskej republike.
Kritickejším pohľadom na dôvodovú správu je možné dospieť k záveru, že ako hlavný
dôvod pre zmenu právnej úpravy, pre vypustenie legálnej definície obmedzovania súťaže, bolo
pripodobnenie slovenskej právnej úpravy unijnej. Slovenská republika do tohto kroku nebola nútená
aktmi Európskej únie, išlo o iniciatívu samotného štátu.
Na tomto mieste treba zdôrazniť dva momenty. Prvým je markantný unijný vplyv aj na
oblasti, v ktorých členské štáty nie sú nútené byť pod jej vplyvom. Druhým je racionalita tohto kroku
vzhľadom na právnu istotu a jednotnú aplikáciu súťažného práva. Podnikatelia ako súťažitelia na
trhu môžu ľahko prekĺznuť z jurisdikcie členských štátov pod jurisdikciu Európskej komisie a naopak.
Napr. pri koncentráciách je právomoc na európskej a národnej úrovni daná obratovými prahmi
a inými podmienkami. Pri zneužívaní dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž nie je
pevne stanovená hranica medzi kompetenciami národných súťažných autorít a Komisie. Ako
vyplýva z predchádzajúcej state, rozhodujúci význam má klauzula medzištátnosti obsiahnutá
v súťažnoprávnych ustanoveniach Zmluvy o fungovaní Európskej únie. „V podstate ide
o delimitačné kritérium, ktoré vylučuje z postihu prostriedkami súťažného práva EÚ také praktiky,
346
ktoré majú negatívny dopad len vo vnútroštátnom meradle.“ Z toho vyplýva, že pre právnu istotu
podnikateľov je vhodné, aby bola národná a európska súťažná úprava konštruovaná čo
najpodobnejšie. Vzhľadom na toto paralelné uplatňovanie vnútroštátneho a európskeho práva
národnými súťažnými autoritami zakotvuje nariadenie 1/2003 tzv. konvergenčné kritériá týkajúce sa
dohôd, rozhodnutí združení podnikov alebo zosúladených postupov, ktoré môžu ovplyvniť obchod
medzi členskými štátmi, ale ktoré nespĺňajú čl. 101 ods. 1 zmluvy, alebo spĺňajú podmienky pre
345
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Konkrétne ide o ustanovenie: „koordinácii podnikateľov vo verejnom obstarávaní,4) v obchodnej
verejnej súťaži4a) alebo inej obdobnej súťaži, v súvislosti s verejným obstarávaním, obchodnou
verejnou súťažou alebo inou obdobnou súťažou.“.
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udelenie výnimky . Aj keď sa členským štátom nezabraňuje prijímať a uplatňovať prísnejšie
vnútroštátne predpisy pre jednostranné konanie podnikov, je vhodné, aby celá aplikácia súťažného
práva na oboch úrovniach naberala podobný charakter.
V tejto súvislosti by sa mohla vyskytnúť otázka, či by nebolo vhodné, aby ku konvergencii
došlo celosvetovo, vzhľadom na globalizáciu svetovej ekonomiky a pôsobenie veľkých súťažiteľov
na nielen medzinárodnej, ale aj medzikontinentálnej úrovni. Z dôvodov opísaných vyššie by takéto
približovanie právnych úprav bolo vítané. Na druhej strane je potrebné zdôrazniť existenciu
rozdielov, právno-kultúrnych aj sociálno-ekonomických, medzi jednotlivými štátmi, ktoré by úplnú
348
asimiláciu mohli znemožniť.
Navyše, na riešenie mnohých súťažných problémov neexistuje
ustálená odpoveď, výrazné rozdiely sa vyskytujú aj pri porovnávaní európskeho a amerického
349
súťažného práva , napriek tomu, že oba právne poriadky je možné považovať za vyspelé.
Zákonom 151/2014 Z. z. sa vypúšťa podrobnejšia úprava pravidla de minimis, ktorá bude
predmetom vyhlášky Protimonopolného úradu. K revízii pravidla sa pristupuje aj na európskej
úrovni, z hľadiska konvergencie týchto pravidiel aj na národnej bude možné, podľa dôvodovej
350
správy , flexibilnejšie reagovať na legislatívne zmeny Európskej únie, zmeny v rámci vývoja
judikatúry.
Pri tejto legislatívnej zmene je teda opäť viditeľný výrazná snaha o prispôsobenie stavu
právnej úpravy súťaže v Slovenskej republike unijnému stavu. Dôvodová správa dokonca explicitne
uvádza, že dochádza k presunu podrobnejšej úpravy zo zákona do vyhlášky, aby bolo možné
rýchlejšie reagovať na zmeny v Európskej únii a v judikatúre. Opäť, z pohľadu jednotnej aplikácie
súťažného práva je táto snaha opodstatnená.
V § 6 ods. 1 novelizovaného zákona o ochrane hospodárskej súťaže sa explicitne
ustanovuje, kto bude nositeľom dôkazného bremena v prípade nárokovania si výhod podľa článku
351
101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie . Ide už o ustálenú prax v súťažnom práve,
z hľadiska komplexnosti právnej úpravy a v súlade s Nariadením 1/2003, kde takéto pravidlo
existuje, sa pridáva do zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
Vyššie uvedená legislatívna zmena predstavuje vyprecizovanie právnej úpravy, má za cieľ
352
dosiahnutie súladu s praxou. Každopádne, podľa dôvodovej správy
ako hlavný argument je
použitá existencia takéhoto pravidla na európskej úrovni.
Zmeny uskutočnené v § 8 sú príkladom vplyvu európskeho práva na slovenskú legislatívu.
Hneď prvá veta dôvodovej správy k tejto zmene uvádza, že zmeny v § 8 majú za cieľ najmä
zosúladenie znenia slovenského právneho predpisu upravujúce hospodársku súťaž so znením
353
článku 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie . Veľká pozornosť je venovaná demonštratívnemu
výpočtu konaní, ktoré sú skutkovými podstatami zneužívania dominantného postavenia. Upozorňuje
sa na judikatúru súdov Európskej únie, ako aj Slovenských súdov, s cieľom poukázať na ustálenosť
347

Čl. 3 ods. 2 nariadenia č. 1/2003.
Napr. podľa predsedu Komisie pre hospodársku súťaž OECD rozvojové krajiny používajú rôzne
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349
Pohľad na súťažné veci je v USA viac ovplyvnený ekonomickými názormi (napr. harvardskej
alebo chicagskej školy) Zdroj: MUNKOVÁ J., SVOBODA P., KINDL J.: Soutěžní právo. 1. Vyd.
Praha: C. H. Beck, 2006, str. 29-30.
350
Dôvodová správa k zákonu 151/2014 Z. z., str. 20.
351
Ide o individuálne výnimky zo zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž.
352
Dôvodová správa k zákonu 151/2014 Z. z., str. 21.
353
Dôvodová správa k zákonu 151/2014 Z. z., str. 22.
128
348

tvrdenia, že aj konanie nevymenované explicitne v § 8 zákona alebo článku 102 Zmluvy môže byť
354
a býva predmetom rozhodnutí o porušení súťažných pravidiel a pokút za toto konanie udelených .
Tento bod dôvodovej správy je zaujímavý, z hľadiska témy tohto príspevku, priamym
355
odkazom na judikatúru európskych súdov . Z toho vyplýva, že nie len presné znenie Zmluvy
a unijných nariadení vplýva na legislatívu Slovenskej republiky, svoju významnú úlohu zohráva aj
judikatúra. V tejto súvislosti je vhodné poukázať na všeobecne známu skutočnosť, že judikatúra
európskych aj slovenských súdov má významný vplyv na rozhodovaciu činnosť Protimonopolného
356
úradu, ktorý na ňu vo svojich rozhodnutiach častokrát priamo odkazuje . Vplyv európskej
judikatúry však v tomto bode nekončí, keďže sa dostáva aj do sféry vplyvu na legislatívu.
V § 8 dochádza k ďalším zmenám, konkrétne vypustením legislatívnej úpravy unikátneho
zariadenia. Odkazuje sa hneď na dva dôvody vyplývajúce z európskeho práva, ktoré stáli za
vypustením úpravy „essential facility“. V prvom rade takáto úprava sa nenachádza v primárnom ani
sekundárnom práve Únie; v druhom rade z teórie, ako aj európskej judikatúry vyplýva zrejmý prístup
k posudzovaniu dominantov vlastniacich unikátne zariadenie. Následne sa uvádza absencia
legálnej definície unikátneho zariadenia aj v iných štátoch.
Z toho vyplýva, že dôvod na vypustenie úpravy unikátneho zariadenia je dôvod externý,
pričom sa poukazuje na úpravu a judikatúru Únie, ako aj na úpravu iných štátov. Opätovne je
možné uviesť, že pri racionalite približovania právnych úprav v rámci Únie je možné vnímať tento
krok pozitívne.
Zmeny uskutočnené zákonom č. 151/2014 Z. z. neobišli ani koncentrácie. Napr. v § 9
novelizovaného zákona sa formulačne upresňuje, kedy v osobitných prípadoch nejde
o koncentráciu. K takémuto spresneniu dochádza v súlade s praxou Protimonopolného úradu
357
a Komisie . Je možné konštatovať, že nielen legislatíva Únie a jej judikatúra vplýva na túto novelu
zákona, ale aj rozhodovacia prax Európskej komisie, čo potvrdzuje eminentný vplyv Únie na
legislatívu súťažného práva.
V § 10 dochádza k vypusteniu slova „uzavreté“ zo slovného spojenia uzavreté účtovné
358
obdobie. Dôvodová správa
uvádza, že uzavreté účtovné obdobie rozhodujúce pre určenie, či
koncentrácia podlieha kontrole Úradu, nie je nikde legálne definované. Úradu sa tiež umožní
vychádzať v špecifických prípadoch z neuzavretého účtovného obdobia, zohľadniť zmeny
nepremietnuté do účtovných závierok overených audítorom. Ako dodatok sa uvádza, že rovnaký
mechanizmus je zohľadňovaný aj Európskou Komisiou.
V tomto prípade, ako vyplýva z dôvodovej správy, existovali pohnútky k legislatívnej zmene
mimo práva Európskej únie, napriek tomu, pre potvrdenie správnosti tejto zmeny, sa poukazuje na
rovnakosť riešenia na európskej úrovni. Vplyv Únie je teda v tomto prípade podporný.
359
Silnejší vplyv je badateľný na zmeny § 10 novelizovaného zákona. Uvádza sa , že
v záujme bližšieho zosúladenia európskej úpravy a konvergencie sa upravuje spôsob výpočtu
obratu na určenie, či koncentrácia podlieha kontrole úradu, v súlade s princípmi výpočtu
používanými Európskou komisiou.
354

Dôvodová správa k zákonu 151/2014 Z. z., str. 22.
Konkrétne ide o: rozsudok Súdneho dvora vo veci 322/91 NV Nederlandsche Banden Industrie
Michelin proti Komisii Európskych spoločenstiev; rozsudok Súdneho dvora vo veci C-280/08 P
Deutsche Telekom proti Európskej komisii; rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-51/89 Tetra PAk
Rausing SA proti Komisii Európskych spoločenstiev; rozsudok Súdneho dvora vo veci C-457/10 P
AstraZeneca AB a AstraZeneca plc proti Európskej komisii.
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Napr. rozhodnutie č. 2011/DZ/R/044 z 21. októbra 2011, ktorým Rada Protimonopolného úradu
Slovenskej republiky mení rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republike, odboru
zneužívania dominantného postavenia č. 2008/DZ/2/052 zo dňa 30. júna 2008. V časti odôvodnenie
na str. 12 sa vyslovene odkazuje na judikatúru súdov Európskej únie, konkrétne napr. na rozsudok
Všeobecného súdu vo veci T- 99/04 AC Treuhand v Komisia.
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V § 12 dochádza k úprave spôsobov „testovania“ podmienky a povinnosti súvisiacich
s podmienkou zverejnením týchto podmienok alebo priamym oslovením osôb. Ako jediný dôvod
360
tejto úpravy sa uvádza skutočnosť, že testovanie sa bežne používa v praxi orgánov na ochranu
hospodárskej súťaže aj Európskej komisie.
Ďalší odsek pridaný k § 12 sa venuje nezávislému správcovi, spôsobu jeho ustanovenia
a jeho úlohám. Úprava odzrkadľuje bežný postup zakotvený v legislatíve Európske únie v súlade
361
s praxou Komisie a iných orgánov pre ochranu hospodárskej súťaže . Rovnako § 13 a § 13a boli
362
pridané v záujme bližšieho zosúladenia právnych úprav.
Európsky vplyv je badateľný aj pri legislatívnej úprave konania pred Protimonopolným
363
úradom. V § 32 dochádza k zmene , ktorá korešponduje so skutočnosťou, že pre oblasť
súťažného práva zánik subjektu bez právneho nástupcu nie je relevantná skutočnosť pre zastavenie
konania, ako je potvrdené v judikatúre na európskej i národnej úrovni. Opätovne dochádza
364
k priamemu odkazu v dôvodovej správe na viaceré judikáty Súdneho dvora Európskej únie.
Vplyv judikatúry je zreteľný aj na nové znenie § 38 novelizovaného zákona. Napríklad sa
interpretačne upresňuje, že aj keď sa v prípadoch zneužívania dominantného postavenia čoraz viac
kladie dôraz na ekonomický prístup, nie je povinnosťou súťažného orgánu presne vypočítať dopad
na trh, stačí preukázať existenciu dopadu, čo je v súlade s judikatúrou európskych súdov, pričom sa
365
priamo odkazuje na rozhodnutie Všeobecného súdu .
Do zákona o ochrane hospodárskej súťaže boli doplnené aj nové paragrafy 38a až 38g. V
§ 38d sa vypúšťa podmienka programu zhovievavosti spočívajúca v tom, že žiadateľ nesmie byť
iniciátorom dohody obmedzujúcej súťaž, čím sa dosahuje súlad s ECN Model Leniency
366
Programme.
Priamy odkaz na ECN Leniency Programme, ako na dokument, ku ktorému sa mala
priblížiť úprava slovenského programu zhovievavosti, predstavuje zaujímavú skutočnosť. Ide o ďalší
zdroj inšpirácie, ktorý nespočíva v európskom práve ako takom, ide o dokument vydaný European
Competition Network, pričom nejde o orgán ani inštitúciu Únie. Tento dokument v úvode ustanovuje
potrebu neodradiť prípadných záujemcov o program zhovievavosti paralelnou kompetenciou
rôznych súťažných orgánov, rôznosťou úprav na úrovni jednotlivých členských štátov a na
367
európskej úrovni . Z pohľadu podnikateľov je jednotná úprava všetkých úrovní omnoho
prehľadnejšia, zvyšuje sa tým aj ich právna istota. Ak sú pravidlá konvergentné, minimalizuje sa
riziko nenaplnenia podmienok zhovievavosti v niektorom štáte, ktoré by mohlo pre podnikateľa
vyústiť do pokút. Preto snaha o priblíženie je racionálna a opodstatnená.
§ 38e upravuje inštitút urovnania, ktorého aplikácia vychádzala z praxe Európskej komisie.
Ďalšiu alternatívnu formu ukončenia správneho konania predstavuje návrh a prijatie záväzkov podľa
368
§ 38f, ktorý bol legislatívne upravený aj pred novelizáciou zákona. Dôvodová správa
priamo
poukazuje na úpravu tohto inštitútu v sekundárnom práve Únie a jeho aplikáciu Európskou
komisiou.
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K výraznej zmene dochádza vo ôsmej časti zákona. § 40 ods. 10 obsahuje povinnosť
poučenia účastníka konania a jeho zástupcu vopred o povinnosti zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu
k obchodnému tajomstvu a dôverným informáciám, o čom sa má vyhotoviť zápisnica. Právny
zástupca má možnosť, za účelom ďalšieho postupu v konaní, nahliadať do utajovaných informácii
bez toho, že by o konkrétnych skutočnostiach informoval osobu, ktorú zastupuje. Takýto postup je
využívaný aj v praxi Európskej komisie.
Aj na tomto mieste je možné pozorovať, že prax Európskej komisie je využívaná ako
369
podporný argument pre obhajobu novelizovaného ustanovenia, ako vyplýva z dôvodovej správy .
4.
ZÁVER
Vplyv Európskej únie na legislatívu Slovenskej republiky je viditeľný prakticky vo všetkých
oblastiach práva, pričom súťažné právo je v tomto smere príkladné. Unijný vplyv sa prejavuje v troch
smeroch. Protimonopolný úrad, prípadne súdy, majú povinnosť aplikovať európske súťažné právo,
napr. čl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a nariadenia, ktoré majú navyše
interpretovať vo svetle judikatúry európskych súdov a usmernení Komisie. Po druhé, dochádza
k vplyvu európskeho súťažného práva aj na legislatívu, keď napr. samotné ustanovenia skutkových
podstát zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž sú skoro identické
s príslušnými ustanoveniami Zmluvy. A tretí smer predstavuje vplyv európskeho práva na aplikáciu
národného súťažného práva, čím dochádza ku aplikačnému približovaniu obidvoch úprav.
Predkladaný príspevok sa detailnejšie zameral na poslednú novelu zákona o ochrane
hospodárskej súťaže. Je možné konštatovať záver, že na viaceré ustanovenia má vplyv primárne
a sekundárne európske súťažné právo. Svoj vplyv uskutočňuje aj judikatúra, pričom sa neraz
v dôvodovej správe priamo odkazuje na konkrétne rozsudky Súdneho dvora Európskej únie. Svoj
efekt má aj rozhodovacia prax Európskej komisie a dokumenty prijaté European Competition
Network.
Stupeň vplyvu, ktorý tieto inštitúty na legislatívu Slovenskej republiky majú, sa líši od
ustanovenia k ustanoveniu. Vo viacerých prípadoch sú uvádzané ako hlavný dôvod pre úpravu
znenia zákona. Pokiaľ je primárny dôvod iný, využívajú sa aspoň ako podporný, sekundárny
argument potvrdzujúci správnosť a potrebnosť legislatívnej zmeny.
Všeobecne je možné zaujať postoj podporujúci takúto snahu o konvergenciu národných
súťažných úprav navzájom a o konvergenciu národnej úpravy s úpravou európskou. Dochádza tým
k zvýšeniu právnej istoty pre podnikateľov, ktorí v rámci vnútorného trhu môžu pôsobiť vo viacerých
štátoch súčasne. Existencia rovnakých, prípadne podobných súťažných pravidiel im môže uľahčiť
pôsobenie na viacerých národných trhoch, čo je esenciálne pre jestvovanie štyroch slobôd, ktorými
sa vyznačuje vnútorný trh. Preto markantný vplyv, ktorý má Európska únia na legislatívu Slovenskej
republiky v oblasti súťažného práva, je možné vnímať pozitívne.
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REFERENDOVÉ „NIE“ A JEHO PRÁVNE DÔSLEDKY
Marek Domin
Katedra ústavného práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Prijatie návrhu predloženého občanom na hlasovanie nie je jediným platným výsledkom
referenda, ktorý Ústava Slovenskej republiky predvída. Za platný výsledok referenda je totiž
potrebné považovať aj to, ak potrebná väčšina hlasujúcich predložený návrh odmietla. Príspevok
preto upriamuje pozornosť najmä na skutočnosť, či by v načrtnutom prípade prichádzala do úvahy
aplikácia ustanovenia čl. 98 ods. 2 Ústavy, podľa ktorého má návrhy prijaté v referende vyhlásiť
Národná rada Slovenskej republiky rovnako ako zákon. Okrem procesného postupu, ktorý by mal
po zápornom výsledku hlasovania nasledovať, sa príspevok venuje aj prípadným dôsledkom
referendového „nie“ na zákonodarnú činnosť Národnej rady pro futuro.
Kľúčové slová: odmietnutie návrhu v referende, platnosť referenda, právne účinky referenda
Abstract: An adoption of a draft submitted to citizens to vote is the only valid result of referendum
expected by the Constitution of the Slovak Republic. For a valid result of the referendum it is
necessary to consider also situation consisted in a fact, that needed majority of voters have rejected
proposed draft. Therefore, the paper draws attention particulary to the issue whether in outlined
case could be possible an application of the provision of Art. 98 par. 2 of the Constitution, according
to which drafts adopted in a referendum shall be promulgated by the National Council of the Slovak
Republic as well as the law. In addition to the procedural process that should follows negative result
of the vote, the paper deals with possible consequences of referendum´s „not“ on the legislative of
the National Council pro futuro.
Key words: rejections of proposal in a referendum, validity of referendum, legal effects of
referendum
ÚVOD
Inštitút referenda zatiaľ nemal v slovenských ústavnopolitických podmienkach príležitosť sa
370
výraznejšie presadiť. Aj napriek skutočnosti, že oprávnení občania odpovedali takmer vždy na im
371
predložené otázky (návrhy) kladne,
žiadne z doterajších referend, s výnimkou jedného
372
373
jediného, nebolo platné. Problém neplatnosti sa vždy týkal nedostatočnej účasti na hlasovaní.
Aj z tohto dôvodu sa celá doterajšia ústavnoprávna doktrína, ako aj právna veda, sústredila takmer
výlučne na zodpovedanie otázky, čo by malo nasledovať po platnom referende, v ktorom by
370

Predmetom tohto príspevku bude výlučne len tzv. celoštátne referendum, ktoré je predmetom
úpravy druhého oddielu piatej hlavy Ústavy Slovenskej republiky.
371
Výnimkou bolo iba referendum z r. 1997, v ktorom bol, predovšetkým pri druhej a tretej otázke,
štatisticky zistený veľmi nízky podiel odpovedí „áno“. Porovnaj referendové štatistiky dostupné na
internetových
stránkach
Štatistického
úradu
Slovenskej
republiky
(dostupné
na
https://www.statistics.sk; cit. 12.02.2015) a odpoveď Štatistického úradu Slovenskej republiky na
žiadosť o poskytnutie informácie doručenú e-mailom dňa 26.01.2015. V tomto prípade však
Ústredná komisia pre referendum uznesením konštatovala, že referendum bolo zmarené. K zneniu
predmetných otázok pozri aj poznámku č. 6.
372
Doposiaľ jediným platným referendom bolo referendum o vstupe Slovenskej republiky do
Európskej únie, ktoré bolo vyhlásené rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky č. 49/2003 Z. z.
Návrh prijatý v tomto referende bol vyhlásený rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej
republiky č. 175/2003 Z. z.
373
V tomto prípade abstrahujeme od problémov spojených s tzv. zmarením referenda z r. 1997.
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374

oprávnení občania odpovedali kladne a predložený návrh tak prijali. Prijatie návrhu predloženého
občanom na hlasovanie však nemusí byť jediným platným výsledkom referenda, ktorý Ústava
375
Slovenskej republiky predvída. Za platný výsledok referenda je totiž potrebné považovať aj to, ak
potrebná väčšina hlasujúcich občanov odpovedala záporne a predložený návrh tak odmietla.
Nemožno dokonca vylúčiť ani takú eventualitu, že subjekt iniciujúci vyhlásenie referenda, t. j. subjekt
formulujúci znenie referendovej otázky (návrhu), by mal záujem na tom, aby bola otázka
376
formulovaná tak, aby želaný výsledok referenda znel „nie“. Príspevok preto upriamuje pozornosť
najmä na skutočnosť, či by v načrtnutom prípade prichádzala do úvahy aplikácia ustanovenia čl. 98
ods. 2 Ústavy, podľa ktorého má návrhy prijaté v referende vyhlásiť Národná rada Slovenskej
republiky (ďalej aj „Národná rada“) rovnako ako zákon. Okrem procesného postupu, ktorý by mal po
zápornom výsledku hlasovania nasledovať, sa príspevok venuje aj prípadným limitujúcim
dôsledkom referendového „nie“ na zákonodarnú činnosť Národnej rady pro futuro.
PLATNOSŤ REFERENDA
Ešte pred pristúpením k samotnej analýze načrtnutých otázok považujeme za conditio sine
qua non aspoň stručnú rekapituláciu podmienok platnosti referenda. Podmienky platnosti referenda
v ústavnom systéme Slovenskej republiky určuje priamo Ústava. Nie sú ďalej rozvíjané
377
nadväzujúcou zákonnou úpravou, a to či už účinnou do 30. júna 2015,
ako ani tou, ktorá
378
nadobudne účinnosť počnúc 1. júlom 2015.
Podmienky platnosti upravuje čl. 98 ods. 1 Ústavy. Sú dve a musia byť splnené kumulatívne.
Prvá podmienka sa týka účasti na hlasovaní. Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila
nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Druhou podmienkou platnosti je, že rozhodnutie muselo
byť prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Toľko výslovná ústavná úprava. Pre
správne pochopenie oboch podmienok platnosti referenda je však potrebné dodať ad 1 to, kto je
oprávneným voličom, a ad 2 to, čo je potrebné rozumieť pod prijatým rozhodnutím.
Pojem oprávnený volič, použitý v čl. 98 ods. 1, je potrebné interpretovať systematicky
v spojení s ďalšími ustanoveniami Ústavy, a to s čl. 94, čl. 74 ods. 3 a čl. 30 ods. 3, ako aj v spojení
s nadväzujúcou zákonnou úpravou. Za oprávneného voliča je teda potrebné považovať občana
379
Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť poslancov Národnej rady.
V spojení so zákonnou
380
úpravou, ktorá realizuje ústavné blanketové normy, to znamená, že oprávneným voličom je každý
374

Pozornosť právnej vedy sa však okrem samotného „premietnutia“ výsledku kladného referenda
zameriava aj na súvisiace otázky, ako je ústavnosť návrhov prijatých v referende či prípustnosť
zasahovania referendom do riadneho volebného obdobia zákonodarného zboru. Porovnaj napr.
GIBA, M.: Referendum o predčasných voľbách: niekoľko úvah. In: Míľniky práva v stredoeurópskom
priestore 2008. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2008, s. 572-578 a GIBA, M.:
Zmena Ústavy Slovenskej republiky formou referenda a otázka kontroly ústavnosti rozhodnutí v ňom
prijatých. In: Interpretace Ústavy České republiky a Ústavy Slovenské republiky: Europeizace
ústavných systémů. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007, s. 44-49.
375
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Ústava“).
376
Takéto úvahy možno badať napr. pri druhej („Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území
Slovenskej republiky?“) a tretej („Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území Slovenskej
republiky?“) referendovej otázke z r. 1997. Predmetné referendum bolo vyhlásené rozhodnutím
prezidenta Slovenskej republiky č. 76/1997 Z. z.
377
Porovnaj zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania
referenda v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o spôsobe vykonania referenda“).
378
Porovnaj ôsmu časť („Referendum“, § 196 až 215) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o podmienkach
výkonu volebného práva“). Citovaný zákon s účinnosťou od 1. júla 2015 deroguje, inter alia, aj
zákon o spôsobe vykonania referenda.
379
Porovnaj čl. 94 Ústavy.
380
Porovnaj § 5 zákona o spôsobe vykonania referenda; § 2 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do
Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o voľbách do
Národnej rady“) a § 3 zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Zákon o podmienkach
výkonu volebného práva počnúc 1. júlom 2015 nahradí aj zákon o voľbách do Národnej rady.
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občan Slovenskej republiky, ktorý v deň konania referenda dovŕšil vek 18 rokov. Do množiny
oprávnených voličov sa započítavajú aj tí občania, ktorí nemajú na území Slovenskej republiky
381
trvalý pobyt.
Rovnako máme za to, že do predmetnej množiny sa započítavajú aj tí občania,
382
u ktorých existujú v danom okamihu prekážky vo výkone práve hlasovať.
Pokiaľ ide o druhú podmienku, za prijaté rozhodnutie je potrebné považovať akékoľvek
rozhodnutie, ktoré prichádza pri hlasovaní v referende do úvahy, t. j. nie len kladné rozhodnutie.
383
V zmysle zákonnej úpravy
musí byť návrh predložený v referende, t. j. referendová otázka,
predložený tak, aby bolo možné odpovedať „áno“ alebo „nie“. Keďže zákon pripúšťa len dve
možnosti ako môže hlasujúci občan na otázku odpovedať, nesplnenie druhej podmienky platnosti
referenda by nastalo jedine v prípade, ak by došlo takpovediac k remíze. Počet kladných odpovedí
na položenú otázku by sa musel rovnať počtu záporných odpovedí. Takáto situácia je, vzhľadom na
celoštátny charakter hlasovania, veľmi nepravdepodobná. Druhá podmienka platnosti však
teoreticky umožňuje aj čiastočnú platnosť resp. neplatnosť výsledkov referenda. Ak je totiž
v referende predložených na hlasovanie viac otázok (návrhov), je potrebné, aj keď to Ústava
expressis verbis neustanovuje, posudzovať druhú podmienku platnosti pri každej z otázok osobitne.
Na záver tejto časti možno zhrnúť, že referendum je platné v prípade, ak sa na hlasovaní
384
zúčastnila nadpolovičná väčšina zo všetkých oprávnených občanov
a súčasne nadpolovičná
väčšina zo zúčastnených odpovedala na položenú otázku jedným z predpokladaných spôsobov.
Platným je teda aj taký výsledok referenda, ak potrebná väčšina odpovedala na položenú otázku
„nie“ a tým predložený návrh odmietla resp. neprijala, t. j. záporný výsledok referenda.
VYHLÁSENIE NEPRIJATÝCH NÁVRHOV ?
Prvá polemická otázka vyvstávajúca z takého výsledku platného referenda, v ktorom
nadpolovičná väčšina zúčastnených občanov odpovedala „nie“, sa týka procesného postupu, ktorý
by mal nasledovať. Možno čl. 98 ods. 2 Ústavy interpretovať tak, že Národná rada vyhlási rovnako
385
ako zákon aj taký výsledok referenda, ktorým oprávnení občania predložený návrh odmietli? Ako
sme už neraz v príspevku naznačili, načrtnutá otázka nestojí v centre pozornosti. Nevenuje jej
osobitnú pozornosť ani ústavnoprávna doktrína, ani slovenské učebnice ústavného (štátneho)
381

V praktickej rovine sa množina oprávnených voličov zisťuje na základe stálych zoznamov
voličov. V súvislosti s voličmi bez trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, ktorým sa počnúc
1. júlom 2015 umožňuje v referenda hlasovať poštou, môže potenciálne nastať problém s ich
nezahrnutím do celkového počtu voličov. Voliči hlasujúci poštou sa totiž zapisujú do osobitného
zoznamu voličov, a to vždy len na základe vlastnej žiadosti. Skutočnosťou však je aj to, že podiel
takýchto voličov pravdepodobne bude, v porovnaní s voličmi zapísanými v stálych zoznamoch
voličov, zanedbateľný. K otázkam stálych zoznamov voličov a osobitného zoznamu porovnaj § 9 a §
197 zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Zákonná úprava účinná do 30. júna 2015, t. j.
zákon o spôsobe vykonania referenda, hlasovanie poštou neumožňoval.
382
Aj v tomto prípade totiž ide o občanov, ktorým právo hlasovať patrí, keďže spĺňajú podmienku
štátneho občianstva a podmienku veku. Vzhľadom na existenciu zákonom uznanej prekážky však
právo hlasovať nemôžu v danej chvíli vykonať. Rozhodujúca je však skutočnosť, že tieto prekážky
majú in genere prechodný charakter, resp. je možné odôvodnene predpokladať, že môžu
v budúcnosti pominúť. Bližšie k prekážkam v práve hlasovať v referende v § 6 zákona o spôsobe
vykonania referenda v spojení s § 2 ods. 2 zákona o voľbách do Národnej rady a v § 4 zákona
o podmienkach výkonu volebného práva.
383
Porovnaj § 1 ods. 4 zákona o spôsobe vykonania referenda a § 202 ods. 3 zákona
o podmienkach výkonu volebného práva.
384
Aj v ďalšom texte budeme preferovať spojenie „oprávnený občan“. Máme totiž za to, že toto je
vzhľadom na skutočnosť, že v prípade referenda nejde stricto sensu o voľby, výstižnejším ako
spojenie „oprávnený volič“.
385
Formuláciu „rovnako ako zákon“ treba z legislatívno-technického hľadiska chápať ako vyhlásenie
(publikovanie) v Zbierke zákonov. Táto formulácia však môže vyvolávať aj určité pochybnosti, a to
pokiaľ ide o výslednú formu vyhlásených návrhov prijatých v referende. Od tohto problému však
v našom príspevku abstrahujeme. Podrobnejšie napr. v DOMIN, M.: Formálno-právna povaha
výsledku referenda. In: Justičná revue, 2010, č. 11, s. 1247-1255.
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387

práva a ani komentáre k Ústave. Výnimkou je v tomto ohľade azda článok R. Procházku, ktorý
sa otázke vyhlásenia neprijatých návrhov v Zbierke zákonov dotkol, a to v súvislosti s problematikou
referenda o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Podrobnejšia argumentácia, či už
388
v prospech vyhlásenia alebo proti nemu, však aj v tomto prípade absentuje. Na položenú otázku
existujú a priori dve odlišné odpovede. Na nasledujúcich riadkoch sa ich v stručnosti pokúsime
argumentačne zdôvodniť resp. vyvrátiť, a to vrátane ich ústavnoprávnych resp. ústavnopolitických
389
dôsledkov.
Prvá alternatíva výkladu ustanovenia čl. 98 ods. 2 Ústavy vedie k záveru, že Národná rada
rovnako ako zákon vyhlási len taký výsledok platného referenda, v ktorom potrebná väčšina
oprávnených občanov odpovedala na položenú otázku „áno“. Povedané inými slovami, ak väčšina
hlasujúcich odpovedala na položenú otázku „nie“, na takýto výsledok nemožno aplikovať normu
obsiahnutú v čl. 98 ods. 2. Takýto záver vychádza predovšetkým zo striktného jazykového výkladu.
Citované ustanovenie totiž expressis verbis ako predmet vyhlásenia uvádza „návrhy prijaté v
referende“. Pre zdôvodnenie prvej alternatívy výkladu je preto kľúčové identifikovanie toho, čo je
resp. čo nie je návrhom prijatým v referende. Referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky
(ďalej aj „prezident“), a to v zmysle čl. 95 ods. 1 Ústavy vždy na žiadosť niektorého z oprávnených
390
subjektov.
Subjekt žiadajúci (navrhujúci) vyhlásenie referenda je taktiež aj subjektom, ktorý
formuluje referendovú otázku resp. otázky, t. j. návrh (návrhy) o ktorom sa má v referende hlasovať.
Vzhľadom na tieto skutočnosti dospejeme pomerne triviálnym logickým a jazykovým výkladom
k záveru, že o prijatom návrhu možno hovoriť len v prípade, ak potrebný počet občanov hlasoval
„áno“, teda hlasoval za návrh resp. za prijatie návrhu. Vychádzajúc z uvedeného za pomoci
argumentum a contrario nutne dôjdeme k záveru, že v prípade, ak nadpolovičná väčšina občanov
hlasovania „nie“, hlasovala proti prijatiu návrhu. Dôsledkom načrtnutého spôsobu interpretácie čl. 98
ods. 2 Ústavy je tak skutočnosť, že keďže nebol žiadny návrh prijatý, nemôže byť ani Národnou
radou záporný výsledok vyhlásený.
Na podporu prvej alternatívy výkladu, t. j. že Národná rada v zmysle čl. 98 ods. 2 Ústavy
neprijaté návrhy nevyhlási v Zbierke zákonov, a to aj napriek platnosti referenda, možno použiť aj
jazykovú komparáciu ustanovení čl. 98 ods. 1 a ods. 2. Zatiaľ čo odsek 2 pracuje so slovným
spojením „návrhy prijaté v referende“, odsek 1, ktorý upravuje podmienky platnosti referenda,
používa pojem „výsledok referenda“. Túto odlišnosť nemožno ignorovať. Rovnako ju ani nemožno
pripisovať na vrub prípadnej nepozornosti ústavodarcu. Naopak, máme za to, že tieto dve odlišné
slovné spojenia majú mať aj odlišný význam. „Výsledok referenda“ je pojmom širším ako „návrhy
391
prijaté v referende“. Z ustanovenia čl. 98 ods. 1 totiž nepochybne vyplýva, že platným výsledkom
referenda je tak prijatie návrhu, ako aj jeho odmietnutie resp. neprijatie. Záverom teda možno
386

Porovnaj napr. BRÖSTL, A. a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Plzeň: Aleš Čenek,
2010, s. 248-251; CIBULKA, Ľ. a kol.: Ústavné právo. Ústavný systém Slovenskej republiky.
Bratislava: PraF UK, 2014, s. 252-256 a PALÚŠ, I. – SOMOROVÁ, Ľ.: Štátne právo Slovenskej
republiky. Košice: UPJŠ, 2011, s. 181-195 .
387
Porovnaj ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina: Eurokódex, 2012,
s. 540-542 a DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Šamorín: Heuréka, 2012,
s. 1079-1082.
388
Porovnaj PROCHÁZKA, R.: Referendum a ratifikácia zmluvy o pristúpení k EÚ. In: Justičná
revue, 2003, č. 2, s. 119-124.
389
Ešte pred analýzou vybraných polemických otázok považujeme za potrebné zdôrazniť, že celý
nasledujúci výklad bude vychádzať z tézy, že výsledok platného referenda, v ktorom občania
predložený návrh prijali, má v podmienkach ústavného systému Slovenskej republiky právne účinky.
Výsledok referenda tak v žiadnom prípade nemožno považovať len za nezáväzný
alebo konzultatívny. Podrobnejšie napr. v uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj
„Ústavný súd“) z 21. mája 1997, sp. zn. II. ÚS 31/97 alebo v náleze zo dňa 28. októbra 2014, sp.
zn. PL. ÚS 24/2014 a odlišnom stanovisku sudcu L. Orosza k tomuto nálezu.
390
Subjektmi oprávneným iniciovať vyhlásenie referenda, t. j. požiadať prezidenta o jeho vyhlásenie,
sú v zmysle čl. 95 ods. 1 Ústavy Národná rada a skupina najmenej 350.000 občanov.
391
V rámci jednej alternatívy výkladu rovnako uvažuje aj J. Drgonec. Porovnaj DRGONEC, J.:
Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Šamorín: Heuréka, 2012, s. 1080.
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konštatovať, že, vychádzajúc z prvej alternatívy výkladu, ak by mal ústavodarca v úmysle upraviť
povinnosť vyhlasovať v Zbierke zákonov aj návrhy neprijaté v platnom referende, v ustanovení čl. 98
ods. 2 by namiesto formulácie „Návrhy prijaté v referende vyhlási Národná rada (...)“ použil napr.
392
formuláciu „Výsledky referenda vyhlási Národná rada (...)“.
Publikáciu v Zbierke zákonov pritom nemožno považovať len za formalitu. Práve naopak.
Publikácia vo všeobecnosti predstavuje conditio sine qua non pre nadobudnutie platnosti
393
normatívneho právneho aktu.
Jeho publikáciou sa tento akt stáva platným, t. j. stáva súčasťou
394
právneho poriadku.
Nadobúda teda normatívny charakter. Dokonca môžeme tvrdiť, že sa stáva
395
formálnym prameňom práva.
V súvislosti s prvou nami prezentovanou alternatívou si však
môžeme položiť otázku, aké dôsledky by malo nepublikovanie záporného výsledku platného
referenda v Zbierke zákonov. Prostredníctvom argumentum a contrario dôjdeme k záveru, že
výsledok referenda, v ktorom väčšina oprávnených občanov hlasovala „nie“, nenadobudne
normatívnych charakter a nestane sa formálnym prameňom práva, a to aj napriek platnosti
výsledkov referenda. Možno teda konštatovať, že záporný výsledok referenda, aj keď ide o prejav
vôle oprávnených občanov, má len politickú a nie právnu relevanciu?
Ako sme na úvod tejto časti zdôraznili, ustanovenie čl. 98 ods. 2 Ústavy pripúšťa dve
interpretačné alternatívy. Druhá z nich sa „odpútava“ od striktného jazykového výkladu, a to
v prospech výkladu extenzívneho a skôr výkladu teleologického charakteru. Druhá alternatíva teda
znie, že v zmysle čl. 98 ods. 2 Ústavy by mala Národná rada vyhlásiť akýkoľvek platný výsledok
referenda. Slovné spojenie „návrhy prijaté v referende“ by sa tak interpretovali extenzívne v tom
zmysle, že za prijatý návrh by sa považovala akákoľvek platne vyjadrená vôľa oprávnených
občanov. Za prijatý návrh by sa tak považoval tak súhlas s predloženým návrhom (otázkou), t. j.
výsledok „áno“, ako aj nesúhlas s predloženým návrhom resp. jeho odmietnutie, t. j. výsledok „nie“.
Zásadným dôsledkom takejto interpretácie, ako sme už naznačili aj v predchádzajúcom odseku, by
bol normatívny charakter výsledku referenda. Vôľa oprávnených občanov, z obsahového hľadiska
predstavujúca nesúhlas s predloženým návrhom, by sa tak stala formálnym prameňom práva.
Pokiaľ ide o argumentačnú podporu pre druhú z načrtnutých alternatív, zdôrazniť treba najmä
ustanovenie
čl. 99 ods. 1 Ústavy. Z toho totiž možno vyvodiť právnu, alebo inými slovami
normatívnu relevanciu akéhokoľvek platného výsledku referenda. Podrobnejšie v nasledujúcej časti
príspevku.
REFERENDOVÉ „NIE“ A LIMITÁCIA ZÁKONODARCU PRO FUTURO
S polemikou, či možno z ustanovenia čl. 98 ods. 2 Ústavy vyvodiť povinnosť Národnej rady
vyhlásiť v Zbierke zákonov aj záporný výsledok referenda, je nerozlučne spätá aj ďalšia otázka. Tá
sa týka vplyvu takéhoto výsledku referenda na zákonodarnú činnosť Národnej rady. Limituje
záporný výsledok platného referenda Národnú radu pri realizovaní jej zákonodarnej činnosti
smerom do budúcnosti?
Ešte pred tým, ako sa pokúsime na položenú otázku nájsť odpoveď, považujeme za potrebné
v stručnosti načrtnúť to, čo máme na mysli pod limitáciou zákonodarnej činnosti prostredníctvom
záporného výsledku referenda. Predstavme si napr. referendum, v ktorom by oprávneným občanom
bola predložená na hlasovanie nasledujúca otázka (návrh): „Súhlasíte s tým, aby bol zákonom
vyžadovaný minimálny vek pre udelenie vodičského oprávnenia na vedenie osobného motorového
392

Výlučne slovné spojenie „návrhy prijaté v referende“ rovnako používa aj zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „zákon o Zbierke zákonov“). V zmysle jeho § 1 ods. 1 sa v Zbierke zákonov
uverejnením vyhlásia „návrhy prijaté v referende podľa čl. 98 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky“.
Vôbec nepracuje so spojením „výsledok referenda“.
393
Vyhlásenie v Zbierke zákonov, samozrejme, nepredstavuje jediný spôsob publikácie všeobecne
záväzných právnych predpisov. So zreteľom na druhy všeobecne záväzných právnych predpisov
(normatívnych právnych aktov), ktoré sa v Zbierke zákonov vyhlasujú, ho však možno označiť za
najvýznamnejší spôsob publikácie.
394
Porovnaj aj § 3 ods. 1 zákona o Zbierke zákonov.
395
Právna sila takéhoto prameňa práva, ako aj jeho miesto v hierarchii formálnych prameňov práva,
však predstavuje osobitnú otázku.
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vozidla znížený na 16 rokov?“ Referenda by sa zúčastnil Ústavou požadovaný minimálny počet
oprávnených občanov. Nadpolovičná väčšina zúčastnených by však na položenú otázku
odpovedala „nie“. Aj napriek takejto odpovedi by však predmetné referendum spĺňalo požiadavku
ustanovenú v čl. 98 ods. 1 Ústavy a bolo by preto platné. Nakoľko by však nadpolovičná väčšina
zúčastnených predložený návrh odmietla, nemožno hovoriť o referende, v ktorom by došlo stricto
sensu k prijatiu návrhu. V presnom zmysle slova by prišlo k odmietnutiu predloženého návrhu.
Národnej rade by bol však aj napriek zápornému výsledku referenda, pokračujúc ďalej v našej fikcii,
predložený návrh na prijatie zákona, ktorý by existujúci právny stav menil tak, že minimálny vek pre
udelenie vodičského oprávnenia na vedenie osobného motorového vozidla by sa znížil na 16
396
rokov.
V nadväznosti na takýto obsah potenciálneho návrhu sa následne legitímne očakáva
položenie otázky, či Národná rada vôbec môže zákon s načrtnutým obsahom prijať. Zákon
s takýmto obsahom by totiž bol v zjavnom rozpore s výsledkom referenda, aj keď záporným
výsledkom referenda. Problémom je samozrejme skutočnosť, že Ústava de constitutione lata
zákonodarnú činnosť Národnej rady, so zreteľom na výsledok referenda, expressis verbis nelimituje.
Podobne ako v prípade prvej nami skúmanej otázky, aj v prípade potenciálnej limitácie
zákonodarnej činnosti Národnej rady záporným výsledkom referenda prichádzajú do úvahy dve
odlišné odpovede. Prvá do úvahy prichádzajúca odpoveď je záporná. Ak totiž pripustíme, že
neprijaté návrhy, t. j. záporný výsledok referenda, by nemali byť publikované v Zbierke zákonov,
ďalším záverom by malo byť aj konštatovanie, že takýto výsledok referenda nemá normatívny
charakter a nie je ani formálnym prameňom práva. Logická argumentačná reťaz ďalej musí
pokračovať tak, že ak záporný výsledok referenda nemá normatívy charakter a nie je formálnym
prameňom práva, nemôže Národnú radu ako orgán realizujúci z poverenia Ústavy zákonodarnú
moc v tejto činnosti právne obmedzovať. Pri takejto argumentácii by bolo možné uvažovať
o záväznosti záporného výsledku referenda len v rovine politickej, nie však v rovine právnej.
Uvedený záver však nemusí predstavovať tú „správnu“ odpoveď na nami položenú otázku.
Druhá do úvahy prichádzajúca odpoveď by znela, že aj záporný výsledok (platného)
referenda môže predstavovať limitáciu zákonodarnej činnosti Národnej rady. K takejto odpovedi je
možné dospieť hneď dvoma spôsobmi. Prvý z nich by vychádzal z predpokladu, že by sme pri
analýze prvej polemickej otázky dospeli k záveru, že čl. 98 ods. 2 Ústavy je potrebné interpretovať
tak, že aj záporný výsledok referenda by mal byť Národnou radou vyhlásený ako zákon, t. j. mal by
byť publikovaný v Zbierke zákonov. V porovnaní s prvou alternatívou odpovede by sme následne,
a contrario, mali dospieť k záveru, že keďže by bol záporný výsledok publikovaný v Zbierke
zákonov, mal byť mať normatívny charakter a mal by tak byť považovaný za formálny prameň
práva. V konečnom dôsledku by tak ako formálny prameň práva, nepochybne vyššej právnej sily
397
ako „obyčajný“ zákon, limitoval zákonodarnú činnosť Národnej rady.
Ku kladnej odpovedi na otázku, či záporný výsledok referenda limituje zákonodarnú činnosť
Národnej rady, však možno dospieť aj inou „cestou“. Túto „cestu“ predstavuje čl. 99 Ústavy.
V zmysle jeho odseku 1, „výsledok referenda môže Národná rada Slovenskej republiky zmeniť
alebo zrušiť svojim ústavným zákonom po uplynutí troch rokov od jeho účinnosti“. Z citovaného
ustanovenia možno za použitia argumentum a contrario vyvodiť, že inak ako prostredníctvom
398
ústavného zákona Národná rada nemôže „prekonať“ výsledok referenda.
Logickým dôsledkom
tejto skutočnosti je potom aj to, rešpektujúc hierarchický vzťah medzi ústavným zákonom a
„obyčajným“ zákonom, že „obyčajný“ zákon nemôže byť v rozpore s výsledkom referenda.
Povšimnúť si treba aj terminologickú stránku citovaného ustanovenia. Keďže čl. 99 ods. 1 používa
slovné spojenie „výsledok referenda“ a nie „návrhy prijaté v referende“, možno konštatovať, že
396

In concreto by mohlo ísť o návrh zákona, ktorý by menil ustanovenie § 78 ods. 1 písm. c) zákona
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
397
Vyššia právna sila platného výsledku referenda, predovšetkým výsledku spočívajúceho v prijatí
predloženého návrhu, vyplýva, inter alia, najmä z ustanovenia čl. 99 ods. 1 Ústavy. Podrobnejšie na
ďalších riadkoch.
398
Otázkou na samostatnú diskusiu však ostáva, či je vhodné, predovšetkým so zreteľom na princíp
suverenity ľudu vyjadrený v čl. 2 ods. 1 Ústavy, aby výsledok referenda mohla zmeniť aj Národná
rada a nie len občania v ďalšom referende.
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vôľou ústavodarcu bolo poskytnúť „ochranu“ pre zákonodarcom nie len kladnému výsledku
referenda, ale každému platnému výsledku referenda, t. j. aj zápornému výsledku referenda. Ako
sme uviedli už predchádzajúcej časti, dva rôzne pojmy („výsledok referenda“ vs. „návrhy prijaté v
referende“), pri rešpektovaní nevyhnutnej miery kvality výsledku ústavodarnej činnosti, treba spájať
s dvoma rôznymi významami. V prospech posilnenej (právnej) ochrany akéhokoľvek platného
výsledku referenda svedčí aj to, že ústavodarca nestanovuje len spôsob, akým je možné výsledok
referenda prekonať (t. j. ústavný zákon), ale aj časový odstup, kedy tak možno najskôr urobiť (t. j. tri
roky od účinnosti referenda). Okrem uvedeného, záver o limitujúcom účinku aj záporného výsledku
referenda možno podporiť aj axiologickou argumentáciou, a to predovšetkým odkazom na princíp
suverenity ľudu, ktorý je v podmienkach Ústavy Slovenskej republiky vyjadrený v ustanovení čl. 2
ods. 1.
Limitácie, ktorú pre zákonodarcu predstavuje záporný výsledok referenda, sa však možno
zbaviť nie len prijatím ústavného zákona, po uplynutí predpísanej lehoty, ale aj „novým“ referendom.
Ak by totiž oprávnení občania v ďalšom referende odpovedali na rovnakú otázku (návrh) kladne,
možno to nepochybne považovať za derogáciu predchádzajúceho, v našom prípade záporného
výsledku referenda. Aj pre takýto postup však Ústava predpisuje časové obmedzenie v podobe
troch rokov. V zmysle čl. 99 ods. 2 totiž možno v tej istej veci referendum opakovať najskôr po
uplynutí troch rokov od vykonania predchádzajúceho referenda.
V súvislosti so záporným výsledkom referenda je potrebné dodať, že tento nepredstavuje
limitujúci faktor len pre zákonodarnú činnosť Národnej rady. Vzhľadom na skutočnosť, že na
pomyslenej pyramíde právneho poriadku stojí na stupienku vyššom ako je ten, ktorý patrí
„obyčajnému“ zákonu, musí nutne limitovať aj nižšiu normotvorbu. Ak teda dospejeme k záveru, že
záporný výsledok referenda limituje zákonodarnú činnosť Národnej rady, nepochybne musí limitovať
aj sekundárnu normotvornú činnosť, a to či už normotvornú činnosť výsledkom ktorej sú nariadenia
vlády Slovenskej republiky, ako aj činnosť, ktorá je zavŕšená v podobe všeobecne záväzných
právnych predpisov vydávaných ministerstvami a inými orgánmi štátnej správy. Limitujúci faktor
výsledku referenda sa taktiež nutne musí vzťahovať aj na normotvornú činnosť územnej
samosprávy, vrátane tej originálnej.
ZÁVER
Oprávnení občania majú v referende dve možnosti. Buď na predloženú otázku (návrh)
odpovedajú „áno“ alebo odpovedajú „nie“. Rovnako aj Ústava predpokladá dve situácie, kedy bude
výsledok referenda platný. Za splnenia podmienky účasti je totiž platným nie len kladný výsledok
referenda, t. j. výsledok „áno“ a prijatie predloženého návrhu, ale aj záporný výsledok, t. j. výsledok
„nie“ znamenajúci stricto sensu odmietnutie predloženého návrhu. Nedostatkom súčasnej ústavnej
úpravy však je to, že nedokáže dať exaktnú odpoveď na otázku, aký by mal byť procesný postup
nasledujúci po zápornom výsledku (platného) referenda, ako ani odpoveď na otázku, aký právny
dôsledok by mal takýto výsledok referenda mať.
V príspevku sme sa nažili nájsť odpovede na dve otázky, ktoré prípadný záporný výsledok
referenda so sebou prináša. Prvá z nich sa týkala aplikácie ustanovenia čl. 98 ods. 2 Ústavy aj na
takýto výsledok referenda. Predmetom našich úvah teda bolo to, či má Národná rada v zmysle
citovaného ustanovenia vyhlásiť ako zákon, t. j. vyhlásiť v Zbierke zákonov, aj záporný výsledok
referenda, keďže v danom prípade by nešlo stricto sensu o prijatie referendového návrhu. Máme
však za to, že aplikácia citovaného ustanovenia je na mieste aj v prípade záporného výsledku
referenda. Rigídne lipnutie na doslovnom jazykovom výklade totiž nie je v tomto prípad na mieste,
práve naopak. Domnievame sa, že vzhľadom na splnenie podmienky platnosti referenda, je
potrebné doslovný jazykový výklad prekonať a predmetné ustanovenie vykladať skôr teleologicky,
t. j. so zreteľom na účel inštitútu referenda, ako aj v systematickom spojení s inými ústavnými
ustanoveniami, najmä čl. 2 ods. 1 a čl. 99. Takýto myšlienkovým postupom potom dôjdeme
k záveru, že ak je referendum platné, mala by Národná rada jeho výsledok vyhlásiť, a to bez ohľadu
na charakter tohto výsledku. V opačnom prípade by totiž platný výsledok referenda, samozrejme
máme na mysli záporný výsledok referenda, zostal len v rovine politickej vôle občanov, ťažko by mu
však mohol byť priznaný normatívny charakter. Na uvedený záver je však potrebné nazerať aj
v súvislosti s druhou polemickou otázkou, ktorá bola predmetom príspevku.
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Druhá polemická otázka, ktorou sa predmetný príspevok zaoberal, sa týkala dôsledkov
záporného výsledku referenda na budúcu zákonodarnú činnosť Národnej rady. V spojení
s „nájdenou“ odpoveďou na prvú otázku, predovšetkým však v spojení s ustanovením čl. 99 ods. 1
Ústavy, sme dospeli k záveru, že záporný výsledok referenda predstavuje istú formu limitácie pre
zákonodarnú činnosť Národnej rady pro futuro. Ak totiž v zmysle čl. 99 ods. 1 Národná rada nemôže
výsledok referenda zmeniť inak ako len ústavným zákonom, logickým záverom, bez ohľadu na
prípadné ďalšie, najmä axiologické argumenty, musí byť to, že Národná rada nemôže prijať zákon,
ktorý by odporoval obsahu záporného výsledku referenda. Povedané pragmatickejšie, Národná
rada by nemala prijať zákon, ktorého obsahom by bola taká právna úprava, ktorej dali oprávnení
občania v referende „nie“. Limitujúci dôsledok záporného výsledku referenda sa, samozrejme,
nevzťahuje výlučne na zákonodarnú činnosť Národnej rady. Rovnako pôsobí aj na normotvorné
procesy na nižšej úrovni.
Nami ponúknuté závery však vyvolávajú aj niekoľko nie zanedbateľných problémov.
V súvislosti s odpoveďou na druhú analyzovanú otázku si totiž možno ihneď položiť ďalšiu. Čo
v prípade, ak by Národná rada záporný výsledok referenda nerešpektovala a uzniesla by sa na
zákone, ktorý by bol v rozpore s takýmto výsledkom referenda? Ústava totiž neobsahuje žiadnu
sankciu, ktorá by bola dôsledkom záporného výsledku referenda. V prostredí vyspelej politickej
kultúry a vysokej úrovne právneho povedomia by azda takáto otázka ani nemala zmysel, no realita
je často odlišná... Načrtnutou otázkou však výpočet problémov ani zďaleka nekončí. Ako problém
možno hodnotiť taktiež aj skutočnosť, že ústavodarca Ústavnému súdu expressis verbis nezveril
možnosť, v rámci konania vyplývajúceho z čl. 125 Ústavy, posudzovať súlad zákonov a právnych
predpisov nižšej právnej sily aj s výsledkom referenda, a to nie len s tým záporným. Ako teda vidieť
aj na tomto záverečnom výpočte, ambíciou príspevku nebolo dať na položené otázky definitívne
a nespochybniteľné odpovede. Tento príspevok by totiž mal diskusiu podnietiť, nie ju uzavrieť.
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SLOBODA A BEZPEČNOSŤ: SYMBIÓZA ALEBO
KONFRONTÁCIA?
Peter Matuška
Právnická fakulty Univerzita Komenského v Bratislave
Abstrakt: Nedávne teroristické útoky v Sydney, Peshawari alebo Paríži pripomenuli, že terorizmus
nepozná hranice a je to celosvetový problém, ktorý sa dotýka každého z nás. Útoky na kaviareň,
školu a redakciu satirického denníka ilustrujú perfídnosť páchateľov. Po každom teroristickom útoku
sa objavuje prirodzená otázka, či sa dalo daným útokom zabrániť. Väčšinou kritika smeruje na
policajné orgány alebo tajné služby, ktoré sa bránia nedostatočným personálnym obsadením,
slabým financovaním, ale v neposlednom rade aj slabými právomocami, ktoré sú limitované
ľudskými právami. Práve ľudské práva zabezpečujú slobodu jednotlivca a ochranu jeho telesnej
integrity, a súkromia. Príspevok sa bude zaoberať otázkou či je možné dosiahnuť bod, kde bude
zabezpečená naša bezpečnosť pri plnom rešpektovaní našej slobody.
Kľúčové slová: terorizmus, ľudské práva a slobody, bezpečnosť,
Abstract: The recent terrorist attacks in Sydney, Paris or Peshawari reminded that terrorism has no
boundaries and is a global problem that affects all of us. Attacks on coffee house, school, and the
editor of the satirical newspaper illustrate viciousness of offenders. After each terrorist attack, the
natural question arises whether it was possible to prevent attacks. Most of the criticisms are directed
to the police authorities and secret services, which point out on inadequate staffing, poor financing,
but not least weak powers, which are limited to human rights. Human rights law provide of freedom
of the individual and the protection of physical integrity and privacy. The contribution will deal with
the question whether it is possible to reach a point where it will ensure our security while fully
respecting our freedom.
Key words: terrorism, human rights and freedoms, security
ÚVOD
Po skončení studenej vojny sa medzi mnohými politikmi, odborníkmi, ale aj laickou verejnosťou
rozšíril názor, že bezpečnostné hrozby pominuli a nebudú zohrávať významnejšiu rolu pre väčšinu
demokratických krajín. Viaceré teroristické útoky spáchanie nielen v zahraničí na objekty západných
krajín, ale aj na ich domácej pôde obrátili toto presvedčenie na ruby. Po útokoch z 11. septembra
2001 sa začala tzv. „vojna proti terorizmu“, ktorá nepozná štátne hranice, nemá exaktne určených
aktérov a je možné povedať, že absentuje aj určitá jednotiaca štruktúra. Táto nová situácia priniesla
nové výzvy v oblasti bezpečnosti a samotné štáty museli na tieto výzvy odpovedať. Snaha
o zabezpečenie bezpečnosti a zároveň zachovať demokratické práva akým je napr. právo na
súkromie, je takmer Sizyfovská úloha, avšak to nás nesmie odradiť pri jej napĺňaní.
BEZPEČNOSŤ A SLOBODA
Samotný pojem bezpečnosť je pomerne ťažko definovateľný pojem, najmä vzhľadom na silnú
zložku subjektívneho vnímania jednotlivca, čo považuje za bezpečnosť. Pri pohľade na
problematiku bezpečnosti z pohľadu štátu je možné ako príklad definície čl.1 odsek 3 ústavného
zákona 227/2002, kde je bezpečnosť definovaná ako: ...stav, v ktorom je zachovávaný mier a
bezpečnosť štátu, jeho demokratický poriadok a zvrchovanosť, územná celistvosť a nedotknuteľnosť
hraníc štátu, základné práva a slobody a v ktorom sú chránené životy a zdravie osôb, majetok a
životné prostredie.
Bezpečnosť štátu môže byť ohrozená tak vnútornými faktormi ako sú napr. občianska
vojna, ale aj vonkajšími ako je napr. agresia cudzou mocnosťou. Pre 21. storočie existujú v oblasti
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rôzne predikcie , ktoré predpovedajú zostrenie bezpečnostnej situácie vo svete. Daného
nebezpečenstva si je nepochybne vedomá aj Bezpečnostná rada OSN, ktorá nepochybne aj pod
vplyvom udalostí z 11. Septembra prijala rezolúciu č. 1377 (2001) kde uviedla: „„činy spôsobené
medzinárodným terorizmom predstavujú jednu z najvážnejších hrozieb pre medzinárodný mier
a bezpečnosť v dvadsiatom prvom storočí.“ Samotná problematika terorizmu je mimoriadne
komplikovaná a rozsiahla preto sa v tomto článku zameriame iba na samotné dopady teroristických
akcií. Ako inšpirácia pri vymedzení pojmu terorizmus nám môže poslúžiť čl.2 Návrhu
medzinárodného dohovoru o terorizme kde je terorizmus opísaný ako „..cieľom správania
[teroristov] je vystrašenie populácie, prinútenie vlády alebo Medzinárodnej organizácie niečo urobiť
resp. zdržať sa“ Teroristické akcie spôsobujú nielen materiálne škody, ale ich psychologický efekt
400
mnohokrát podstatne prevyšuje ich priamy dopad.
Deliacu čiaru medzi kriminalitou (akokoľvek
závažnou) a terorizmom predstavuje cieľ akcie. Zatiaľ čo cieľom „bežnej kriminality“ je samotný
spáchaný čin t.j. vražda, únos, vykradnutie banky, tak pri teroristických akciách sú činy spáchané
teroristami iba prostriedkom k naplnenie svojich cieľov. Teroristické skupiny majú vždy svoj
konkrétny politický, resp. ideologický cieľ za ktorý bojujú prostredníctvom svojich činov ako napr.
separatizmus, zmena politického režimu atd. Jedným z najdôležitejších rozdielov medzi kriminalitou
a terorizmom je aj bezpochyby publicita. Pre páchateľov kriminálnych činov je typické, že sa snažia
zakryť svoje konanie pred verejnosťou, ale naopak teroristi sa snažia o presný opak t.j. maximálnu
publicitu. Teroristi sa vždy snažia viesť najmä tzv. psychologickú vojnu proti svojmu nepriateľovi
Sloboda je pojem, ktorý každý pozná, ale jeho definícia je opäť problematická a značne
kontroverzná. Imanentnou súčasťou slobody je však bez akýchkoľvek pochýb súkromie. Tieto pojmy
spolu úzko súvisia t.j. nie je možné mat slobodu bez súkromia a ani súkromie bez slobody. Bez
ohľadu či vnímame slobodu jednotlivca v rôznych sférach ako je napr. sloboda prejavu, pohybu
alebo združovania sa je nevyhnutne spojená so súkromím. Závislosť jedného pojmu od druhého si
401
osvojila aj tzv. Review group
„Pre slobodnú spoločnosť je charakteristické, že ľudia sa nemusia
báť, že ich aktivity alebo rozhovory niekto sleduje, monitoruje, spochybňuje alebo preskúmava.
V slobodnej spoločnosti sú ľudia oslobodený od tohto strachu. Na druhej strane v neslobodných
spoločnostiach toto právo neexistuje a ľudia sa snažia usporiadať svoje životy aby sa vyhli
vládnemu sondovaniu.“ Súkromie je možné vnímať ako určitý základný kameň od ktorého sa
odvíjajú viaceré práva ako napr. právo na slobodu prejavu, slobodne sa združovať alebo slobodu
pohybu a pobytu. Presná definícia súkromia neexistuje a môže byť rôzne definované v rôznych
častiach sveta, vzhľadom na rôznorodosť nielen kultúr, ale aj právneho poriadku. Prvé počiatky
práva na súkromie je možné nájsť v druhej polovici 19. storočia v USA, kde sa sformulovala téza
402
„right to be alone.“ Túto tézu široko spropagovali Warren a Brandeis, avšak počiatky tohto pojmu
403
je možné nájsť u T. Cooley
a vo francúzskom tlačovom zákone z roku 1868. Dnes je právo na
404
súkromie v USA ponímané aj ako „implicitné ústavné právo.“
Vnímanie pojmu súkromie na európskom svetadiely je nevyhnutné odvíjať od čl.8 EDĽP
„Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia
a korešpondencie.“ V Charte základných práv európskej únie je znenie takmer totožné okrem
posledného slova ktoré je nahradené pojmom „komunikácie.“ Samotný Dohovor chápe právo na
súkromie ako právo, ktoré môže byť obmedzované za splnenie určitých podmienok t.j. nie je
absolútne. Podmienky definuje ako:

V súlade so zákonom

Legitímny cieľ: ochrana národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti,
hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom alebo
399

Ako príklad je možné uviesť teóriu o „zrážke civilizácií“ od Huntingtona v Strět civilizací.
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zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo na ochranu práv a slobôd
iných.

Nevyhnutné v demokratickej spoločnosti.
Vyššie uvedené podmienky majú zabezpečiť aby toto právo nebolo obmedzované
svojvoľné alebo nezákonné. Existuje určitý konsenzus vyplývajúci z medzinárodných ľudsko405
právnych dokumentov, ktorý dáva pri ochrane súkromia „priestor na voľnú úvahu“
v tom ako má
byť súkromie chránené a ako treba nastaviť hranicu medzi ochranou súkromia a verejným
406
407
záujmom. ESĽP zaujal podobné stanovisko vo svojom rozsudku Niemietz v Germany kde sa
musel vysporiadať s definíciou súkromia, resp. súkromného života. Nosnou témou sporu medzi
právnikom Niemietz a orgánmi verejnej moci bolo, či prehľadanie jeho kancelárie bolo porušením
súkromia t.j. článku 8 EDĽP. Súd sa pri hľadaní definície súkromia uchýlil k voľnejšej definícii pojmu,
zrejme aby si nevyčerpal možnosti do budúcnosti ak by chcel spresniť svoju koncepciu.
„Súd sa domnieva, že nie je možné alebo potrebné pokúsiť sa o vyčerpávajúcu definíciu
pojmu "súkromný život". Avšak bolo by príliš obmedzujúce obmedziť pojem na "vnútorný kruh", v
ktorom môže jedinec žiť svoj vlastný osobný život, ako sa mu zachce, a vylúčiť z neho celý vonkajší
svet, nezahrnutý vo vnútornom kruhu. Rešpektovanie súkromného života musí zahŕňať do určitej
miery právo na vytváranie a rozvíjanie vzťahov s ďalšími ľudskými bytosťami...nie je dôvod aby zo
súkromného života boli vylúčené pracovné aktivity, ktoré sú pre mnohých príležitosťou, možno aj
najväčšou, rozvíjať vzťahy s vonkajším svetom“
Súd sa nepokúsil jednoznačne zadefinovať pojem súkromie, ale vytvoril určité kontúry,
ktoré by nemali byť ignorované. Zahrnutím aj pracovného „sveta“ do súkromia jednoznačne posilnil
dané právo. Vo svojom neskoršom rozhodnutí súd už vytvoril pevnejšie kontúry jeho videnia pojmu
408
súkromný život. Prípad Botta v Italy
„Súkromný život, podľa názoru súdu, zahŕňa fyzickú a psychickú integritu človeka; záruka
poskytovaná podľa článku 8 Dohovoru je primárne určená na zabezpečenie rozvoja, bez
vonkajšieho zasahovania, osobnosti každého jednotlivca v jeho vzťahoch s inými ľuďmi“
Protiteroristická legislatíva je mnohokrát konfrontovaná s otázkou súkromia. Po udalostiach z 11.
septembra boli prijaté viaceré opatrenia v krajinách ako napr. Nemecko, Spojené štáty americké
alebo Francúzsko. Skoro bez výnimky zvýšili právomoci verejnej moci na úkor občianskych práv
409
jednotlivca.
V posledných rokoch sa významne rozšírili právomoci tajných služieb, resp.
organizácií zameraných na zbieranie a vyhodnocovanie údajov. Všetky akcie, ktoré majú dopad na
súkromie jednotlivca musia byť zákonné t.j. všetky sledovania alebo zbieranie dát musia byť
410
legitímne z pohľadu zákona.
ESĽP už vo svojom rozhodnutí Klaas v Germany uviedol, že
„akýkoľvek systém tajného sledovania vykonávaný štátom musí byť sprevádzaný adekvátnymi
a efektívnymi zárukami proti zneužitiu.“
Aby sa jednoznačnejšie zadefinovali štandardy práva na súkromie a zabránilo porušovaniu
tohto práva vydala Rada Európy pokyny na ochranu ľudských práv a boj proti terorizmu. V rámci
boja proti terorizmu, zbieranie a spracovávanie osobných dát kompetentnými úradmi v mene
národnej bezpečnosti môže byť vykonávané iba:

Sa riadi príslušnými ustanoveniami vnútroštátneho práva

Je proporcionálne k cieľu, ktorý bol predpokladaný samotným zákonom
405

„margin of appreciation“ je doktrína vytvorená ESĽP. Pojem sa týka manévrovacieho priestoru,
ktorý je vymedzený pre národné orgány aby stále spĺňali štandardy podľa EDĽP.
http://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20140320_London_ENG.pdf
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Môže byť predmetom dohľadu externého, nezávislého úradu
Vzhľadom na fakt, že samotné právo na súkromie môže byť obmedzované zo strany
verejnej moci je nevyhnutné zaistiť dôsledné dodržiavanie vyššie uvedených zásad. Napriek faktu,
že určité konflikty medzi ochrancami súkromia a predstaviteľmi verejnej moci prebiehali aj
v minulosti, je možné povedať, že bezprecedentná zmena nastala po udalostiach z 11. septembra
2001. Samotné zmeny nesúvisia iba s rapídnym nárastom zbierania samotných dát, zmenou
412
koncepcie zbierania dát, ale aj s ideou lepšieho „zdieľania dát“
Ako hlavné argumenty, ktoré
oprávňovali rozšírenie právomocí na zbieranie, uchovávanie dát a obmedzovanie súkromia sa
uvádzali napr. zmena charakteru nepriateľa alebo technický pokrok. Z pôvodnej tzv. symetrickej
hrozby, ktorá pozostávala z nepriateľa v podobe ZSSR sa situácia modifikovala na asymetrickú
hrozbu, kde sa namiesto masívneho útoku konvenčnými zbraňami hrozí jednotlivými izolovanými
413
teroristickými akciami.
Hrozba je významná a bezprostredná čo nás oprávňuje na ňu reagovať
primeranými prostriedkami. V prípade, že jediným rizikom by boli príležitostné a drobné útoky,
týkajúce sa niekoľko desiatok ľudí naraz, potom drastické nové sledovacie a iné opatrenia by
414
pravdepodobne neboli odôvodnené.
411

3 SMERNICA 24/2006/ES
Problematika boja proti terorizmu a s ňou súvisiace opatrenia majú priamy dopad aj na
legislatívu Európskej únie. Prijímanie danej legislatívy sa nikdy nezaobíde bez závažnej diskusie, či
prijímané opatrenia nepriznávajú príliš silné právomoci tajným službám, resp. verejným orgánom. Aj
napriek faktu, že právo na súkromie nie je presne definované EDĽP a aj samotná judikatúra sa
vyhýba presnému vymedzeniu pojmov (je možné, že takáto definícia je aj z väčšej časti nemožná
vzhľadom na vysokú dynamiku technického rozvoja), patrí toto právo medzi imanentné súčasti
európskej právnej kultúry. Medzi najkontroverznejšie sa už od počiatku zaraďovala Smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených
alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných
služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES.
Smernica obsahovala viaceré ustanovenia, ktoré budili značnú kontroverziu už od počiatku.
Prvým znakom odporom bola snaha o zrušenie danej smernice pre nedostatok kompetencií
európskych orgánov v danej oblasti. Táto iniciatíva však vyšla naprázdno keďže Súdny dvor
415
európskej únie odmietol toto tvrdenie. Významným medzníkom v živote danej smernice bolo keď
Nemecký ústavný súd rozhodol, že transpozícia smernice do nemeckého právneho poriadku je
416
protiústavná. Toto rozhodnutie spôsobilo, že nemecká vláda sa už nepokúšala o transponovanie
417
danej smernice.
Neskôr bolo Vyšším súdom Írska a Verfassungsgerichtshof t.j. Ústavný súd z Rakúska
iniciované konanie o predbežnej otázke podľa čl. 267 ZFEU. Súdny dvor európskej únie mal posúdiť
platnosť smernice a najmä jej súlad s čl. 7, 8 a 11 Charty základných práv európskej únie. Hlavným
cieľom smernice 2006/24/ES bolo zosúladenie predpisov členských štátov o uchovávaní údajov
vytvorených alebo spracovaných poskytovateľmi verejne dostupných elektronických komunikačných
služieb alebo verejných komunikačných sietí. Motiváciou pre toto zabezpečenie disponibility týchto
údajov bol najmä boj proti organizovanému zločinu a terorizmu. Smernica stanovila povinnosť
uchovávať prevádzkové údaje, údaje o polohe, ako aj s nimi súvisiace údaje, ktoré sú potrebné na
identifikáciu účastníka alebo užívateľa. Na druhej strane neumožňovala uchovávať obsah
komunikácií a vyhľadané informácie .Obidve prejudiciálne otázky boli v členských štátoch vyvolané
411
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súdnymi konaniami, ktoré mali za cieľ zrušiť príslušné vnútroštátne ustanovenia právneho poriadku,
ktoré transponovali smernicu. Vzhľadom nato, že sa obe konanie týkali tej istej veci ich súd spojil do
jedného konania.
Súdny dvor vo svojom rozsudku C-293/12 a 594/12 konštatoval, že uchovávané údaje
umožňujú zistiť s kým a akým spôsobom účastník alebo registrovaný užívateľ komunikoval, určiť
čas komunikácie, ako aj miesto jej uskutočnenia a poznať frekvenciu komunikácií účastníka alebo
registrovaného užívateľa s určitými osobami počas daného obdobia. Tieto údaje ako celok tak môžu
poskytovať veľmi presné informácie o súkromnom živote osôb, ktorých údaje sa uchovávajú, ako
napríklad o ich každodenných zvykoch, mieste trvalého alebo prechodného pobytu, každodenných
alebo iných presunoch, vykonávaných činnostiach, sociálnych vzťahoch a sociálnom prostredí, v
ktorom sa pohybujú.
Smernica vo svojom čl. 5 obsahovala informácie, ktoré majú byť predmetom zbierania zo
strany údajov. Údaje sa mali obsahovať:

Dáta nevyhnutné na sledovanie a identifikovanie zdroja komunikácie

Pri telefonovaní prostredníctvom pevnej alebo mobilnej siete: telefónne číslo
volajúceho, meno a adresu účastníka alebo registrovaného užívateľa

Pri internetovom spojení, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie
prostredníctvom internetu: pridelené užívateľské meno a telefónne číslo
pridelené každej komunikácii, meno a adresu účastníka alebo registrovaného
užívateľa ktorému bola pridelená IP adresa, užívateľské meno alebo tel. číslo.

Údaje potrebné na zistenie adresáta komunikácie: volané číslo, meno a adresu
účastníka hovoru. Toto platí aj pri internetovom aj telefónnom pripojení.

Údaje potrebné na určenie dátumu, času a trvania komunikácie t.j. pri telefónnom
spojení dátum a čas začatia a ukončenia komunikácie a pri internetovom prístupe,
elektronickej pošty a telefonovanie prostredníctvom internetu dátum a čas
prihlásenia a odhlásenia z internetového spojenia v určitom časovom pásme spolu
s dynamickou alebo statickou IP adresou, ktorú komunikácii pridelil poskytovateľ
internetového prístupu, a užívateľské meno účastníka alebo registrovaného
používateľa. Taktiež by sa získavali a uchovávali údaje a prihlásení a odhlásení
z internetovej pošty.

Ďalšie zbierané a uchovávané údaje by sa zameriavali na určenie typu
komunikácie, identifikáciu komunikačného zariadenia a v neposlednom rade údaje
ktoré by zabezpečovali určenie polohy mobilného komunikačného zariadenia.

Jediné čo smernica zakazuje uchovávať údaje slúžiace na zisťovanie obsahu
komunikácie.
Podľa čl. 6 smernice by mali byť všetky tieto údaje zbierané a uchovávané najmenej 6
mesiacov a najviac 2 roky. Na základe vyššie uvedených údajov Súdny dvor skonštatoval, že
uložením povinnosti uchovávať tieto údaje a umožnením prístupu príslušných vnútroštátnych
orgánom k nim smernica mimoriadne rozsiahlym závažným spôsobom zasahuje do základných
práv na rešpektovanie súkromného života a ochranu osobných údajov. Navyše skutočnosť, že
uchovávanie a následné použitie týchto údajov sa uskutočňuje bez informovania účastníka alebo
registrovaného užívateľa, môže v mysli dotknutých osôb viesť k presvedčeniu, že ich súkromný
418
život je predmetom nepretržitého sledovania.
Súd síce uviedol, že samotnou smernicou nie je ohrozená podstata práv vzhľadom nato, že
zakazuje zisťovať obsah samotnej komunikácie, či už písomnej alebo hlasovej. Súd uznal
nevyhnutnosť uchovávania potrebných údajov pre účely prevencie, vyšetrovania, potrestania
419
závažnej trestnej činnosti akou je napr. organizovaný zločin alebo terorizmus.
Na druhej strane
Súdny dvor vo svojom rozsudku rozhodol, že povinnosti podľa čl. 3 a 6 smernice sú samy o sebe
porušením práv garantovaných čl. 7 Charty základných práv. Smernica porušuje aj čl. 8 Charty,
ktorý zabezpečuje ochranu osobných údajov. Na tomto mieste je ešte nevyhnutné spomenúť, že aj
418
419
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napriek faktu, že smernica bola určená pre boj proti terorizmu a organizovanému zločinu, už v roku
2011 bolo osem členských štátov, ktoré povolili používanie informácií získaných vďaka tejto
420
smernici pri všetkých trestných činoch alebo na prevenciu kriminality.
Súd uviedol, že získavané
dáta umožňujú poznať identitu osoby s ktorou užívateľ komunikuje, identifikovať čas, miesto
a v neposlednom rade aj frekvenciu komunikácie. Ak sa dáta dajú do spoločnej súvislosti môžu dať
mimoriadne presné informácie o jednotlivcovi ako jeho každodenné zvyky, dlhodobé alebo
dočasné miesta pobytu, každodenný pohyb a aktivity, sociálne vzťahy atd. Uchovávanie dát za
účelom ich možného sprístupnenia verejným orgánom má priamy dosah na súkromný život podľa čl.
7 Charty základných práv.
Súd vo svojom rozhodnutí skonštatoval, že normotvorca pri tvorbe danej smernice prekročil
hranice stanovené princípom proporcionality. Súd zdôraznil, že ochrana súkromia a ochrana
osobných údajov je mimoriadne dôležitá otázka v ktorej je voľná úvaha normotvorcu obmedzená
a je nevyhnutné nad ňou vykonávať náležitý dohľad. Samotný cieľ smernice t.j. získavanie
a uchovávanie údajov v rámci boja proti terorizmu a organizovanému zločinu je legitímny cieľ, ale
rozsiahly a mimoriadne závažný zásah do páva na súkromie nie je dostatočne vymedzený a preto
ho nie je možné považovať za absolútne minimálne t.j. v súlade s princípom proporcionality.
Jedným z hlavných problémov smernice je, že nevymedzuje určitú skupinu osôb ako napr.
421
osoby podozrivé z páchania z trestnej činnosti,
ale týka sa všetkých osôb, komunikačných
prostriedkov bez akejkoľvek selekcie, resp. rozlišovania. Samotná smernica taktiež neobsahuje
objektívne kritérium, ktoré by umožňovalo kompetentným orgánom prístup k danej databáze
a zabezpečovalo by ochranu, že dané údaje budú použité len pre účely pre ktoré sú
zhromažďované. Smernica iba obsahuje ustanovenie, ktoré odkazuje na „závažné trestné činy“
definované v právnych poriadkoch členských štátov. Generálny advokát vo svojom stanovisku
taktiež namietal, že ochrana súkromia podľa smerníc 95/46 a 2002/58 je vážne ohrozená novou
smernicou. Smernice 95/46 a 2002/58 boli zamerané na ochranu osobných dát v elektronickokomunikačnom sektore. Smernice na ochranu súkromia zabezpečovali nielen súkromnú
komunikáciu, ale aj povinnosť vymazať alebo anonymizovať tieto dáta ak neboli už viacej potrebné.
Medzi najväčšie nedostatky je možné zaradiť aj fakt, že prístup k údajom nie je podriadený nijakej
predbežnej kontrole či už súdneho ale iného nezávislého orgánu.
Je nevyhnutné ešte pripomenúť teritoriálnu a personálnu pôsobnosť smernice. Dopady
smernice boli podstatne širšie ako iba na občanov európskej únie. Účinky smernice mali vplyv
nielen všetkých ľudí, ktorí používali internet v rámci európskej únie, ale aj osoby využívajúce
telekomunikačné prostriedky so sídlom nachádzajúcim sa na území európskej únie. Pod krídlami
smernica sa ocitli do konca aj jednotlivci, ktorí boli kontaktovaný napr. emailom osobou
422
nachádzajúcou sa na území Európskej únie.
Kontroverziu budí aj časť pojednávajúca o dĺžke uchovávania údajov. Smernica určovala
ako minimálny časový rozsah 6 mesiacov opäť bez bližšieho kategorizovania jednotlivých dát.
Absentuje určité rozlišovanie medzi dôležitosťou určitých údajov a prebieha masové zbieranie
všetkých údajov. V neposlednom rade Súdny dvor konštatuje, že smernica nezakotvuje dostatočné
záruky, ktoré by umožňovali zabezpečiť efektívnu ochranu pred zneužitím alebo neoprávnením
použitím. Ako najhoršie sa však javí neexistujúce ustanovenie zabezpečujúce nenávratné zničenie
údajov po uplynutí doby, čo je možné vnímať ako implicitné povolenie ich ponechania. Smernica
neobsahovala ani explicitné ustanovenie o povinnosti uchovávať údaje na území Európskej únie, čo
je možné vnímať ako značný nedostatok. Fakt, že samotné umiestnenie hlavného serveru t.j. jeho
fyzická lokalizácia zohráva značnú úlohu pri jeho ochrane bol opakovane potvrdený viacerými
prípadmi, preto je nevyhnutné vnímať absenciu takéhoto ustanovenia v smernici ako závažný
420
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bezpečnostný nedostatok. Súd vyhlásil smernicu za neplatnú a keďže neobmedzil časové účinky
424
svojho rozsudku, vyhlásenie neplatnosti je účinné ku dňu nadobudnutia účinnosti smernice.
Vzhľadom na závažné nedostatky, ktoré obsahovala vyššie uvedená smernica je možné
považovať jej zrušenie za správny krok smerom k právnemu štátu a demokratickej spoločnosti.
Občania nesmú prísť v mene boja proti terorizmu o svoje práva na slobodu vyjadrovania, pohybu
alebo súkromia. Nedávne teroristické útoky v Európe, ktoré sa odohrali v Kodani, Bruseli a v Paríži
otriasli európskou spoločnosťou. Najmä brutalita a bezcitnosť s ktorou bol vykonaný teroristický útok
v Paríži na redakciu satirického týždenníka vyvolala opäť otázky bezpečnosti, efektivity boja proti
terorizmu a fungovanie tajných služieb. Teroristické útoky je nevyhnutné odsúdiť v čo možno
najširšej možnej miere a potrestať páchateľov. Avšak teroristické útoky sa nesmú stať zámienkou na
posilňovanie policajných praktík v štáte a posilňovanie právomocí polície a tajných služieb. Ak sa
určitá legislatíva neprijala pre jej rozpor s platnými ľudsko-právnymi dokumentmi a hodnotami
demokratickej spoločnosti, tak samotný teroristický útok nemôže byť použitý ako figový list pre
prekrytie akejkoľvek diskusie o možnom dopade na ľudské práva.
Legislatívu v tejto oblasti treba meniť mimoriadne citlivo a po širšej diskusii a nie v chvate
a v silnom citovom rozpoložení, ktoré vždy pohltí väčšinu spoločnosti po teroristickom útoku. Ako
425
príklad je možné uviesť návrh smernice o osobných záznamoch cestujúcich,
ktorá bola
odmietnutá europoslancami v roku 2013 z dôvodu, že panovali obavy o ich dopad na slobodu
a súkromie jednotlivca. Po nedávnych teroristických útokoch sa zintenzívnila snaha o jej finalizáciu
do konca roku 2015, avšak bez širšej diskusie o námietkach odporcov. Požiadavky na zlepšenie
legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov sa dostávajú na vedľajšiu koľaj a ustupujú
protiteroristickej legislatíve. Legislatívny návrh smernice PNR počíta s uchovávaním mien, adries,
telefónnych čísiel, trasy cestujúcich, detailov z kreditných kariet, cestovných lístkov aj tých
o batožine. Systematický zber údajov o cestujúcich z medzinárodných letov prirodzene vyvoláva
otázky, ako by boli uchované dáta chránené. Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks
povedal, že Európa po teroristických útokov v Paríži odštartovala veľmi širokú debatu. „Niektoré
návrhy dávajú bezpečnostným službám neobmedzený prístup k digitálnej komunikácii, zakazujú
šifrovanie atď. Naznačujú tak, že sme sa zo Snowdenovej aféry len veľmi málo poučili
426
o nebezpečenstve hromadného dohľadu pre ľudské práva, zvlášť pre právo na súkromie.“
ZÁVER
Ochránenie práva na súkromie v časoch boja proti terorizmu si vyžaduje prehodnotenie doterajšieho
prístupu. Málokedy bola koncepcia ľudských práv, právny štát a v neposlednom rade aj naša
bezpečnosť v takom ohrození ako je tomu dnes. Je nevyhnutné bojovať proti terorizmu všetkými
legálnymi prostriedkami, ale nesmieme upustiť zo svojich zásad a hodnôt. Právo na súkromie je
charakteristické pre slobodné a demokratické štáty a masívna erózia tohto práva nás môže posunúť
smerom k nedemokratickým štátom. Právo na súkromie je úzko späté so všetkými ďalšími právami
ako sú právo na zhromažďovanie, združovanie, podnikanie, volebné právo alebo právo slobody
pohybu a pobytu. Smernica 2006/24/ES bola zrušená v dôsledku závažného porušovania súkromia
jednotlivcov a ukázala, že súkromie je pod značným tlakom a nie každé opatrenie, akokoľvek dobre
myslené môže byť aj efektívne pri plnom rešpektovaní našich práv. Zrušenie smernice opäť ukázalo
nevyhnutnosť mimoriadne citlivého prístupu pri regulácií oblasti ľudských práv a dôsledné
dodržiavanie princípu proporcionality.
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PRÁVO NA INFORMAČNÉ SEBAURČENIE VO VZŤAHU
K SOCIÁLNYM SIEŤAM
Daniela Čičkánová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou špecifickej oblasti ochrany súkromia, a to právom
na informačné sebaurčenie v prostredí sociálnych sietí nachádzajúcich sa na internete. V článku
sú analyzované najčastejšie zásahy do práva na informačné sebaurčenie a navrhované ich riešenia.
Značnú časť článku tak tvorí vypracovanie praktického zodpovednostného konceptu a postupu
obrany voči jednej z najbežnejších foriem porušovania daného práva medzi jednotlivými užívateľmi
sociálnych sietí.
Kľúčové slová: Právo na informačné sebaurčenie, ochrana súkromia na internete, sociálne
siete, Facebook, Twitter, poskytovateľ služieb
Abstract: The paper deals with the analysis of the specific area of privacy - the right to
informational self - determination in, the conditions of social networks located on the Internet. The
paper analysis the most common interventions in the right of informational self - determination and
also suggest the relevant solutions. A considerable part of the article thus provides practical concept
of liability and procedural defence against one of the most common forms of violations
of aforementioned right between users of social networks.
Key words: right to informational self - determination, protection of privacy on the Internet,
social networks, Facebook, Twitter, service provider
ÚVOD
Protizákonné konanie na internete napriek jeho každodennému využitiu väčšinou občanov
SR zatiaľ nebolo v našej právnej obci (predovšetkým s dôrazom na súdny výklad práva)
analyzované vo väčšom rozsahu. Výnimky tvoria snáď len oblasti ochrany osobnosti prevažne
vo vzťahu k médiám a práva duševného vlastníctva. Medzi základné faktory odôvodňujúce prakticky
nulové množstvo existujúcich konaní v danej oblasti nepochybne patrí konzervativizmus občanov,
v dôsledku ktorého nie je protiprávne konanie vo sfére občianskeho práva na internete v komparácii
napríklad s USA 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 novými otázkami práva na internete.
V dnešnom svete však stále nebola klarifikovaná ani podstata internetu, t.j. „čo“ presne
internet je a aké možnosti ponúka. Medzi aktuálne skutkové 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. Internet naviac nemá právnu subjektivitu,
nemôže sám o sebe právne zaväzovať, ani nadobúdať práva. Nemá ani svojho konkrétneho
majiteľa alebo centrálnu kontrolu či organizáciu. Vniknutie internetu do každodenného života právnej
spoločnosti teda znamená množstvo výziev nielen pre právnu vedu, ale predovšetkým pre súdnu
prax.
Spolu s extrémne rýchlym rozmachom internetu však vznikol virtuálny svet, ktorý sa riadi
vlastnými pravidlami v značnej miere nezávislými od toho skutočného. V tomto kybernetickom
priestore je uchovávané obrovské množstvo informácií o súkromí, ktoré doň vložili priamo dotknuté
osoby alebo tretie osoby, ktorých súkromia sa vložené informácie netýkali vôbec alebo len
parciálne. Z tohto dôvodu právo na informačné sebaurčenie v kontexte virtuálnej reality získava
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nový a významný rozmer, a to práve v oblasti občianskeho práva, kam sa presúva z ústavnej roviny.
V minulosti, keď nebol internet vôbec, resp. nebol často využívaný, totiž zásahy do práva
427
na informačné sebaurčenie v horizontálnych vzťahoch neboli spôsobilé vzhľadom na obmedzené
prostriedky (predovšetkým distribúcia informácií v tlačenej forme) spôsobovať také rozsiahle zásahy
do občianskych práv jednotlivcov. Silou zasahovať do súkromia jednotlivcov vo významnejšom
rozsahu disponovali v podstate len médiá. Ďalšou hrozbou práva na informačné sebaurčenie
je skutočnosť, že osoba, ktorá poskytne akýkoľvek materiál na internet, nie je často schopná
usmerniť nasledujúce používanie tohto materiálu, keďže si ho môže ktokoľvek z internetu „stiahnuť“
a šíriť ďalej v diametrálne odlišnom kontexte. Internet totiž v súlade s vyššie uvedeným funguje bez
akejkoľvek centrálnej kontroly, a to je zrejme kľúčom k jeho rozvoju a úspechu: závisí od toho,
428
čo doň slobodne vložia rôzni užívatelia internetu .
Ako ďalší zaujímavý príklad z oblasti práva na internete a presunu skutočného výkonu práv
do virtuálneho sveta sociálnych sietí je potrebné uviesť status, aký získalo v USA tlačidlo „páči sa
mi“ (tzv. „like“), ktorým užívatelia sociálnej siete Facebook vyjadrujú svoj súhlas alebo iný pozitívny
vzťah s príspevkami tretích osôb. V septembri 2013 rozhodol Federálny súd USA, že využívanie
tejto funkcie je prejavom osobnosti ochraňovaným Prvým článkom Ústavy USA (the 1st
amandement). Svoje rozhodnutie okrem iného odôvodnil skutočnosťou, že predmetná aktivita
užívateľov sociálnej siete Facebook je v podstate formou vyjadrenia protestu či iného verejného
zhromažďovania, ktoré sa však z reálneho sveta preniesli prevažne na internet. Využitie funkcie
429
„páči sa mi“ môže byť dokonca určitou formou petície .
V podmienkach SR nie je známy žiadny prípad, ktorého predmetom bol zásah do práva
na informačné sebaurčenie prostredníctvom sociálnej siete Facebook, ale ani iný relevantne
analyzovaný prípad týkajúci sa charakteru sociálnych sietí aspoň vo všeobecnej rovine. Vzhľadom
na skutočnosť, že v susednej ČR sa už parciálne súdy problematikou sociálnych sietí zaoberali,
je v nadväznosti na existenciu rovnakých základných zásad našich právnych poriadkov
a ich nadštandardne podobnej úpravy, možné skúmať a úspešne aplikovať výklad Ústavného súdu
ČR aj na našu vnútroštátnu legislatívu. Podľa predmetného názoru sociálna sieť Facebook nie je
nevyhnutne sieťou verejnou, ale ani súkromnou. Charakter tejto siete je determinovaný
individuálnymi okolnosťami a nastaveniami jej užívateľa, ktorý môže, ale nemusí sprístupniť svoj
profil vrátane na ňom uvedených príspevkov verejnosti alebo len určitému obmedzenému okruhu
430
subjektov . Odôvodnenie predmetného rozhodnutia je v celom rozsahu možné využiť aj v súdnej
praxi SR.
VYBRANÉ
ZÁSAHY
DO
PRÁVA
V PROSTREDÍ SOCIÁLNYCH SIETÍ

427

NA

INFORMAČNÉ

SEBAURČENIE

Právo na informačné sebaurčenie je v SR menej známym pojmom a predstavuje časovo
neobmedzené osobnostné právo každej fyzickej osoby určiť a kontrolovať, aké jej osobné údaje
boli, sú a budú zhromažďované a uchovávané, akým spôsobom boli, sú alebo budú využívané
alebo využité a za akých okolností boli, sú alebo budú tretím osobám informácie o jednotlivcovi
sprístupňované. Právo na informačné sebaurčenie možno lapidárne zhrnúť aj do všeobecnej, avšak
stručnej definície, podľa ktorej ide o právo každého jedinca určiť, aké jeho osobné údaje budú
odhalené a ako budú využité a za akých okolností budú tretím osobám informácie o jednotlivcovi
zverejnené.
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Predmetnou úvahou sa bližšie zaoberal Generálny advokát M. POIARES MADURO v jednom
z nepochybne najznámejších sporov spoločnosti Google: Návrhy Generálneho advokáta M. Poiares
Maduro prednesené 22.09.2009 vo veci Google France, Google Inc. Proti Louis Vuitton Malletier,
Google France proti Viaticum, Luteciel, Google France proti CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno
Raboin, Tiger, franšíza Unicis, Spojené veci C-236/08, C-237/08 a C-238/08.
429
Bližšie v: GARBER, M.: A Facebook Like Is Now Covered by the First Amendment. [on line], cit.
30.12.2013. Dostupné na internete: [www.theatlantic.com/technology/archive/2013/09/a-facebooklike-is-now-covered-by-the-first-amendment/279828].
430
Viac v náleze Ústavného súdu ČR zo dňa 30.10.2014, sp. zn. III. ÚS 3844/13, ods. 39.
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Medzi najčastejšie zásahy do práva na informačné sebaurčenie na sociálnych sieťach
nepochybne patrí zverejňovanie najrôznejších fotografií alebo audiovizuálnych príspevkov
zobrazujúcich často negatívne, ironizujúce alebo zosmiešňujúce prejavy z osobného života
431
dotknutých osôb bez ich súhlasu. Podľa ustanovenia § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka
však
písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce
sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy môžu byť zabezpečené alebo použité len
so súhlasom tej osoby, ktorej sa týkajú (s výnimkou zákonných licencií). Skutočnosť, či je predmetný
údaj pravdivý alebo nepravdivý, je relevantná len z hľadiska posúdenia intenzity zásahu a súčasne
primeranosti sankcie alebo nápravy za príslušný zásah, nie vo vzťahu k posúdeniu, či k zásahu
došlo. Zverejnenie (vedomé alebo nevedomé) nepravdivých informácií o fyzickej osobe však treba
v zásade vždy bez výnimky považovať za neoprávnený zásah do osobnostných práv,
a to aj v prípade, ak príslušná informácia nebude mať výslovne difamačný charakter. Podstatné
je to, že takýmto spôsobom sa o konkrétnej osobe vysloví nepravda, na základe ktorej tretie osoby
432
môžu túto fyzickú osobu posudzovať skreslene . Pokiaľ by teda aj informácie zo súkromia boli
pravdivé, bola osoba zasahujúca do práva na informačné sebaurčenie vyžiadať si od dotknutého
jednotlivca jeho súhlas spĺňajúci náležitosti platnej legislatívy a v prípade ich nepravdivosti tento
zásah nebola oprávnená vykonať vôbec.
Je potrebné neopomenúť aj ďalšiu častú formu zásadného zásahu do práva na informačné
sebaurčenie, ktorou sú prípady, kedy tretia osoba získa kontrolu nad „virtuálnou identitou inej
osoby“, pričom následne naviac v mene dotknutej osoby koná, a teda sa za ňu vydáva. Medzi
takéto prípady tzv. „podhodeného obsahu“ je z hľadiska už známej praxe možné zaradiť momenty,
kedy tretia osoba získa prístup nielen k profilu dotknutej osoby na sociálnej sieti, ale aj do e –
mailového konta dotknutej osoby a následne zasiela správy tretím subjektom či získa neoprávnený
prístup do konta na blogovacej platforme, z ktorej narušiteľ naviac zverejní v mene dotknutej osoby
blogové príspevky porušujúce práva iných osôb. V danom prípade teda nastane situácia, kedy
sa prioritne zodpovednou stáva osoba, ktorej patrí virtuálna identita, ktorá „konala“ a zasahovala do
práv tretej osoby, hoci v skutočnosti oprávnený majiteľ tejto identity nikdy takýto úkon nevykonal. Pri
riešení predmetnej situácie je opäť možné inšpirovať sa Spolkovou republikou Nemecko, podľa
ktorej judikatúry „ak aj dôjde k neoprávnenému použitiu identity, pričom prístup k nej bol získaný
z dôvodu jej nedostatočného zabezpečenia jej majiteľom, zodpovedá majiteľ konta za konanie tejto
tretej osoby akoby konal sám, ibaže by z jej konania pod touto identitou bolo možné rozpoznať,
433
že nekoná sám majiteľ“ .
ZODPOVEDNOSTNÝ KONCEPT KONANIA UŽÍVATEĽOV SLUŽIEB SOCIÁLNYCH SIETÍ
Na sociálnych sieťach často stane situácia, kedy sa dotknutá osoba stane verejne známou
na základe toho, že tretia osoba zdieľala jej životný neúspech, ktorý v okolí vyvolal emotívne
reakcie, či už pozitívne alebo negatívne. Dotknutá osoba o tom nemusí mať dlhú dobu vedomosť,
až kým náhodne neobjaví svoj „profil“ vytvorený treťou osobou, ktorý obsahuje fotografie
z nepríjemnej situácie a množstvo príspevkov užívateľov sociálnej siete informujúcich o danej osobe
(napríklad známi ľudia z okolia lokalizujúci mesto, v ktorom býva či fotografie z jej reálneho profilu).
Z hľadiska právneho posúdenia vyššie opísaných typov zásahov nie je dôležitý úmysel, na základe
ktorého došlo k zásahu do práva na informačné sebaurčenie danej osoby, ale skutočnosť, že tento
zásah nastal a bol objektívne spôsobilý narušiť alebo ohroziť práva chránené ustanovením § 11
Občianskeho zákonníka, ktoré garantuje okrem iného aj právo na ochranu informačného
sebaurčenia. Vyvolanie následkov sa nevyžaduje. Ten, kto sa zásahu dopustil, nemôže sa zbaviť
434
zodpovednosti ani dôkazom, že bol v omyle (tzv. dôkaz ospravedlniteľného omylu) . Za zásah je
431

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Predmetná právna argumentácia je analyzovaná napríklad aj v rozsudku Najvyššieho súdu ČR
zo dňa 19.11.2004, sp. zn. 30 Cdo 923/2004.
433
Témou sa podrobne zaoberá a analyzuje ju a ďalšie riešenia ponúka publikácia: HUSOVEC, M.:
Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva. Praha: CZ.NIC, z. s. p. o., 2014. S.
45 a nasl., rozhodnutie BGH, Halzband, sp. zn. I ZR 114/06.
434
Bližšie v: rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 24.04.2003, sp. zn. 28 Cdo 2194/2002, rovnako
aj uznesenie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 07.05.2002, sp. zn. 28 Cdo 662/2002.
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potrebné považovať nielen prvotné zverejnenie informácií o súkromí osoby bez jej súhlasu, ale aj
435
ďalšie rozširovanie a zdieľanie tohto zásahu .
Za účelom právneho posúdenia vzťahov spôsobujúcich zásahy do práva na informačné
sebaurčenie vo virtuálnom svete je okrem vyššie uvedeného potrebné posúdiť nasledujúce otázky:
1.
2.
3.

kto je subjektom tejto ochrany so zameraním na aktuálnu problematiku postmortálnej
ochrany práva na informačné sebaurčenie na sociálnych sieťach,
kto je za tieto zásahy zodpovedný a
akou formou je možné žiadať nápravu nezákonného stavu?

Život a zánik virtuálnej identity
Subjektom ochrany sú fyzické osoby, ktoré vo virtuálnom svete vystupujú pod „on – line“
identitou. Takáto identita sa môže prejaviť, resp. vzniknúť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:
a)
b)
c)

jednotlivec je charakterizovaný IP adresou, pričom dynamická IP adresa
je nestabilnou identifikáciou, keďže sa musí viazať vždy na konkrétny čas,
jednotlivec vytvorí svoju identitu na základe osobných údajov, ktoré na sociálnu sieť
(alebo inej služby) vloží a vytvorí svoj profil,
identitu jednotlivca vytvoria tretie osoby na základe osobných údajov, ktoré
na sociálnu sieť (alebo inej služby) vložia a vytvoria tak informačný profil jednotlivca,
pričom sa môže odlišovať vytvorenie jeho skutočného profilu na základe pravdivých
informácií alebo vyfabulovaného profilu na základe úmyselne alebo neúmyselne
poskytnutých nepravdivých informácií (často môže ísť o konanie difamačného
charakteru, zverejňovanie urážlivých príspevkov v písomnej, vizuálnej alebo
audiovizuálnej forme).

Predmetná virtuálna identita je odrazom skutočnej osobnosti, a teda by mala vo všetkých
smeroch požívať rovnakú právnu ochranu. Vo vzťahu k on line identite na sociálnych sieťach
je potrebné spomenúť aj skutočnosť, že právo na informačné sebaurčenie je osobnostným právom,
ktoré zaniká smrťou oprávneného subjektu. Pokiaľ však osoba zomrie alebo je vyhlásená za mŕtvu,
na internete sú naďalej uchovávané informácie z jej súkromia, pričom je zrejmé, že osoba, ktorej
patrili, už s nimi nebude ďalej mať možnosť manipulovať, a teda ich odstrániť či žiadať o ich
odstránenie tretie osoby. Podľa ustanovenia § 15 Občianskeho zákonníka prechádza právo
ochraňovať osobnosť zomretého a práva s ňou spojené manželovi, deťom a ak ich niet,
jeho rodičom. V USA dôležitosť internetu zdôrazňuje aj služba „Legacy Locker“ (voľný preklad
„Skrinka dedičstva“, prostredníctvom ktorej je možné zahrnúť do svojho dedičstva heslá k rôznym
436
internetovým službám .
Otázka, ktorú však bude potrebné v budúcnosti vyriešiť je postup v prípade, že dedičstvo
vrátane prístupu k informačnému profilu zomrelého je predlžené a v súlade s ustanovením § 471
ods. 1 Občianskeho zákonníka bude ponechané veriteľom alebo pripadne štátu (tzv. odúmrť).
Vzhľadom na závažnosť predmetu dedičstva by v tom prípade bolo potrebné legislatívne upraviť
ako vyvrátiteľnú domnienku zásadu, podľa ktorej je dedič oprávnený na prístup a ďalšie spracovanie
informácií zo súkromného života poručiteľa povinný bez ohľadu na spôsob vysporiadania zvyšnej
časti dedičstva požiadať o odstránenie týchto údajov z priestoru internetu, pokiaľ poručiteľ
preukázateľne nerozhodol inak alebo pokiaľ nie je ustanovené inak.
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Napríklad je z praxe možné analogicky aplikovať právnu vetu z rozsudku Najvyššieho súdu ČR
zo dňa 25.02.2003, sp. zn. 28 Cdo 2099/2002: „Ústny alebo písomný zásah môže spočívať
v rozširovaní nepravdivých informácií týkajúcich sa osobnosti fyzickej osoby alebo vo zverejňovaní
pravdivých informácií z intímneho a rodinného života fyzickej osoby proti jej vôli, ako aj
v nepravdivom obvinení z nečestného konania, ktoré obsahom, formou a cieľom presahuje rámec
pravdivej a objektívnej kritiky.“
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Viac
informácií
o službe
Legacy
Locker
sa
nachádza
on
line
[www.passwordbox.com/legacylocker].
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Identifikácia osoby zodpovednej za zásah do práva na informačné sebaurčenie v priestore
sociálnych sietí
Druhou nemenej podstatnou otázkou je nielen posúdenie toho, kto porušovanie v priestore
sociálnych sietí spôsobuje, ale aj kto za takéto porušenie zodpovedá. Porušiť právo na informačné
sebaurčenie zverejnením pravdivých alebo nepravdivých informácií o tretej osobe môžu fyzické
aj právnické osoby (napr. prostredníctvom svojho zamestnanca). Osoba priamo porušujúca právo
iného jednotlivca na informačné sebaurčenie vždy zodpovedá za zásah, ktorý vznikol v príčinnej
súvislosti s jej konaním. Vzhľadom na skutočnosť, že k prejavom zásahu prostredníctvom
internetového pripojenia na sociálnej sieti dochádza všade na svete, kde je táto sociálna sieť
prístupná, je často nemožné určiť konkrétneho porušovateľa. Okrem iného aj z tohto dôvodu vznikla
legislatívna úprava, ktorá v prípade nemožnosti identifikácie subjektu prvotne porušujúceho právo
na informačné sebaurčenie stanovuje podmienky, kedy je za neoprávnený zásah zodpovedný
aj poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti (internet service provider, tzv. ISP, ďalej
437
len „Poskytovateľ služieb“) .
Poskytovateľom služieb je taká fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje služby
informačnej spoločnosti na účely podnikania alebo na iné účely, pričom:
a)

b)

c)

služba je poskytovaná pre iného (logicky sa sem nezaraďujú služby, ktoré poskytuje
zamestnávateľ zamestnancom v rámci výkonu ich pracovnej činnosti, t.j. na základe
pracovnej zmluvy),
podstata služby spočíva v informácii komunikovanej elektronicky (tam, kde podstatu
služby tvorí čokoľvek iné a informácia len umožňuje poskytnutie služby, nejedná sa
o službu informačnej spoločnosti, príkladom môže byť on – line obchod, kde
elektronická komunikácia len uľahčuje uzatvorenie zmlúv),
služba je poskytovaná individuálne (musí ísť o službu, ktorú užívateľ konzumuje
vlastnou aktivitou a je teda poskytovaná za jeho priameho pričinenia – služby
poskytované bez ohľadu na užívateľa ako napríklad rozhlasové vysielanie, do tejto
438
kategórie nepatria) .

Ako ďalšiu zásadnú otázku pri identifikácii zodpovedného subjektu vo vzťahu k predmetu
tohto článku je potrebné analyzovať, akým typom Poskytovateľa služieb sú prevádzkovatelia
439
sociálnych sietí . Smernica o elektronickom obchode rozoznáva tri základné typy Poskytovateľov
služieb, ktorými sú:
437

Podľa ustanovenia § 2 písm. a) Zákona o elektronickom obchode službou informačnej
spoločnosti rozumieme „službu poskytovanú na diaľku počas spojenia elektronických zariadení
elektronickou komunikačnou sieťou spravidla za úhradu na žiadosť príjemcu služby informačnej
spoločnosti, najmä komerčnú komunikáciu, spracovanie, prenos, uchovávanie, vyhľadávanie alebo
zhromažďovanie dát a elektronickú poštu okrem osobnej elektronickej pošty; službou informačnej
spoločnosti nie sú rozhlasové a televízne vysielanie vrátane teletextu, hlasové telefonické služby,
telefaxové služby a služby, ktorých obsah vylučuje ich poskytovanie na diaľku“.
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POLČÁK, R.: Právo na internetu. Brno: Computer Press, 2007. S. 49 až 50. JUDr. POLČÁK
ďalej v uvedenej publikácii objasňuje zaujímavú históriu zodpovednosti Poskytovateľov služieb ešte
v čase pred rozmachom internetových komunít. Medzi prvé komunity patrila komunita Well111,
ktorá sa začala vývíjať už od roku 1985 okolo počítača VAX a niekoľko primitívnych modemov.
Veľmi rýchlo sa však ukázalo, že nie všetky diskusné príspevky rešpektujú práva iných, preto
komunita vypracovala vlastné pravidlá zodpovednosti za obsah diskusných príspevkov vrátane
výzvy „Keď niekoho naštveš, nebudú žalovať nás, ale Teba“. Tieto pravidlá boli samozrejme,
motivované ekonomicky, pretože na ich základe nemusela komunita vynakladať prostriedky na
vzniknuté súdne spory.
439
Sociálna sieť Facebook sa vo svojich zmluvných podmienkach definuje ako „Pojmy „Facebook“
a „Služby Facebooku“ znamenajú naše funkcie a služby, ktoré sprístupňujeme okrem iného
aj prostredníctvom(a) našej webovej lokality na adrese www.facebook.com a na akýchkoľvek iných
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a)

b)

c)

"Mere conduit" ("púhy kanál") (článok 12), ktorého aktivita je zameraná na prenos
informácií, ktoré sú poskytované príjemcom služby, a to prostredníctvom
komunikačnej siete alebo za poskytnutia prístupu do komunikačnej siete,
"Caching" (ukladanie informácií v pamäti) (článok 13), ktorý zodpovedá poskytovaniu
služby prenosu informácií, ktoré sú poskytované príjemcom služby, a to
prostredníctvom komunikačnej siete alebo za poskytnutia prístupu do komunikačnej
siete a
„Hosting“ (ukladanie informácií na hostiteľskom počítači) (článok 14), ktoré
sú poskytované príjemcom služby, a to prostredníctvom komunikačnej siete alebo za
poskytnutia prístupu do komunikačnej siete.

Sociálne siete patria, ako väčšina produktov Poskytovateľov služieb, medzi zmiešané typy
služieb, a teda napríklad sociálna sieť Facebook obsahuje všetky tri vyššie uvedené prvky.
Vzhľadom na skutočnosť, že každý typ má svoj špecifický rozsah zodpovednosti, bude zodpovedať
pri každej konkrétnej službe podľa príslušnej právnej normy, ktorá ju upravuje. Predmetom tohto
príspevku je však predovšetkým tretia uvedená služba hostingu, keďže prostredníctvom nej
dochádza najčastejšie k zásahu do práva na informačné sebaurčenie zverejňovaním,
zhromažďovaním, uchovávaním a používaním údajov zo súkromia osoby bez jej súhlasu
440
a nezriedka aj vedomia na verejnej sociálnej sieti .
Zodpovednosť Poskytovateľa hostingovej služby je negatívne upravená v ustanovení § 6
441
ods. 4 Zákona o elektronickom obchode , podľa ktorého Poskytovateľ služby nezodpovedá za
informácie poskytnuté príjemcom služieb a uložené na jeho žiadosť „do pamäte elektronických
zariadení slúžiacich na vyhľadávanie informácií“ (podľa niektorých autorov sa nachádza v tzv.
„bezpečnom prístave“), pokiaľ kumulatívne splní nasledujúce hmotnoprávne podmienky vylúčenia
zodpovednosti:
a)
b)
c)
d)

Poskytovateľ služby nemá vedomosť o protiprávnom obsahu uložených informácií
alebo o protiprávnom konaní príjemcu služieb a
odstránenie protiprávneho stavu vykoná bez zbytočného odkladu a
príjemca služieb nekonal podľa jeho pokynov,
sám aktívne neovplyvnil existenciu informácií spôsobujúcich zásah do práv iných
442
jednotlivcov .

lokalitách prevádzkovaných pod značkou alebo spoločne so značkou Facebook (vrátane subdomén,
lokalizovaných verzií, miniaplikácií a mobilných verzií); (b) našej Platformy; (c) sociálnych doplnkov,
ako sú tlačidlo „Páči sa mi to“, tlačidlo zdieľať a ďalšie podobné ponuky; a (d) iných médií, značiek,
produktov, služieb, softvéru (napríklad panela s nástrojmi), zariadení alebo sietí, ktorú už existujú
alebo môžu byť vyvinuté neskôr. Spoločnosť Facebook si vyhradzuje právo určiť podľa vlastného
uváženia, že na určité jej značky, produkty alebo služby sa vzťahujú samostatné podmienky, a nie
toto Vyhlásenie o právach a povinnostiach.“ Dostupné na: Vyhlásenie o právach a povinnostiach
[on line], cit. 05.02.2015. Dostupné na internete: [www.facebook.com/legal/terms].
440
Za účelom bližších informácií aj o ďalších typoch Poskytovateľov služieb odporúčame
predovšetkým publikácie HUSOVEC, M.: Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského
práva. Praha: CZ.NIC, z. s. p. o., 2014. 230 s. a POLČÁK, R.: Právo na internetu. Brno: Computer
Press, 2007. 150 s.
441
Zákon č. 22/2004 o elektronickom obchode
442
Posledná uvedená náležitosť sa nenachádza v zákonnej úprave, ale vyplýva zo stabilnej
judikatúry SD EÚ, napríklad ods. 114 a 120 v rozsudku zo dňa 23.03.2010 vo veci Google France,
Google Inc. Proti Louis Vuitton Malletier, Google France proti Viaticum, Luteciel, Google France
proti CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger, franšíza Unicis, spojené veci C-236/08,
C-237/08 a C-238/08 alebo ods. 112 a 113 rozsudku zo dňa 12.07.2011 vo veci L’Oréal SA a iní
proti eBay International AG a iní, číslo C-324/09, k poslednému uvedenému zdroj: HUSOVEC, M.:
Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva. Praha: CZ.NIC, z. s. p. o., 2014.
155

Vzhľadom na predmet práce potrebné vypracovať praktický postup, akým sa môže brániť
fyzická osoba, ktorej právo na informačné sebaurčenie bolo porušené, pričom na danej prípadovej
štúdii je možné najefektívnejšie demonštrovať aj zodpovednosť protizákonne konajúceho užívateľa
internetu a Poskytovateľa služieb.
Na sociálnej sieti sa objaví audiovizuálny príspevok, v ktorom sedemnásťročný mladý muž
na spoločenskej udalosti v úzkom kruhu ľudí, ktorých sa v danom čase v priestore nenachádzalo
viac ako päťdesiat, dostane epileptický záchvat (ďalej pre účely ilustračného prípadu ako
„Poškodený“). Príspevok publikoval užívateľ označený ako „XY“, ktorého profilová fotografia
zobrazuje siamskú mačku a uvádza, že pochádza z Los Angeles. Podľa nepravdivého expresívneho
popisu nachádzajúceho sa pri príspevku Poškodený nemá epileptický záchvat, ale je pod vplyvom
omamných látok. Príspevok si pozrie v priebehu týždňa tritisíc užívateľov, pričom v tzv.
„komentároch“ pod ním niektorí účastníci diskusie uvádzajú, že Poškodeného poznajú a trpí
epilepsiou, ďalej uvádzajú jeho meno a iné informácie z jeho súkromného života, ktoré sa v diskusii
začínajú zhromažďovať v značnom počte. Príspevok spolu s diskusiou nakoniec uvidí aj sestra
Poškodeného, ktorá sa rozhodne situáciu okamžite riešiť a zabezpečiť ochranu práv svojho brata.
Vyššie uvedená zákonná úprava neuvádza, kto je oprávnený notifikovať nezákonne
konajúceho užívateľa sociálnej siete alebo Poskytovateľa služieb, a teda zabezpečiť vedomosť
Poskytovateľa služieb o protiprávnom obsahu na jeho webovom sídle, a dokonca ani neuvádza,
ktorý z uvedených subjektov by mal byť kontaktovaný ako prvý. Vo vzťahu k všeobecnej úprave
obsiahnutej v Občianskom zákonníku (1) má však 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, dotknutá fyzická osoba, a teda oprávnenou
osobou kontaktovať XY by mal byť práve Poškodený. (2) Podľa ustanovenia § 415 Občianskeho
zákonníka je však každý povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví,
na majetku, na prírode a životnom prostredí a keďže z právnej úpravy vyplýva, že Poškodenému
môže v prípade porušenia jeho práva na informačné sebaurčenie vznikať škoda a nemajetková
ujma, môže sestra na základe predmetného ustanovenia konať tak, aby vzniku týchto nárokov
zamedzila, resp. ich minimalizovala. (3) Treťou zásadnou skutočnosťou je fakt, že ustanovenie § 6
Zákona o elektronickom obchode neurčuje, akou formou sa má Poskytovateľ služby dozvedieť
o „protiprávnom obsahu uložených informácií alebo o protiprávnom konaní príjemcu služieb“, z čoho
vyplýva, že zásadnou hmotnoprávnou podmienkou je objektívna vedomosť Poskytovateľa služieb
a nie jej zdroj. Je potrebné zdôrazniť, že v súlade s dikciou predmetného zákona Poskytovateľ
služby nie je povinný sledovať informácie a zároveň ani oprávnený vyhľadávať informácie, ktoré
užívatelia jeho služieb prenášajú alebo ukladajú, s čím však nie je možné sa z hľadiska efektívneho
443
výkonu práv a povinností Poskytovateľa služieb stotožniť . V nadväznosti na vyššie uvedenú
právnu úvahu teda zákonným spôsobom môže sestra Poškodeného postupovať nasledovne:
443

Pokiaľ by Poskytovateľ služby nebol oprávnený „vyhľadávať informácie, ktoré sa prenášajú
alebo ukladajú“, nebol by de facto oprávnený ani bez notifikácie odstraňovať iné príspevky svojich
užívateľov, ktoré sú napríklad v rozpore s dobrými mravmi, homofóbne, vulgárne alebo dokonca
trestnoprávne postihnuteľné. Spoločnosť by však takúto iniciatívu Poskytovateľov služieb mala
podporovať, nie ju zakazovať. Poskytovateľ služieb je naviac subjektom súkromného práva, a teda
by mal disponovať právom primerane zasahovať do spôsobu, akým jej jeho služba využívaná. Na
uvedenú zrejmú nesprávnosť upozorňuje aj JUDr. Husovec, ktorý túto nesprávnosť pripisuje
nesprávnemu prekladu Smernice o elektronickom obchode.
V iných krajinách EÚ upravujúcich svoju legislatívu podľa Smernice o elektronickom obchode, ale
ani napríklad USA nie je Poskytovateľ služby uvedeným spôsobom obmedzovaný. Samozrejme, aj
právo sledovať príspevky prenášané alebo ukladané na sociálne siete môže byť vykonávaná len
primeraným spôsobom. Medzi pomerne nové rozhodnutia patrí rozhodnutie Krajského súdu
Severného okresu Kalifornie zo dňa 23.12.2014, ktorý odmietol návrh spoločnosti Facebook na
zamietnutie návrhu na začatie konania, ktorého predmetom bolo porušovanie súkromnej
komunikácie užívateľov sociálnej siete za účelom vyhľadania kľúčových slov následne využívaných
na aplikáciu behaviorálnej reklamy. Súd rozhodol, že skutočnosť, že sa táto informácia nachádza
v užívateľských podmienkach sociálnej siete, spoločnosť na takéto konanie neoprávňuje
(nedostatok súhlasu). Zdroj: PETTERSON, E.: Facebook Fails to Dismiss Privacy Case Over
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a)
b)

c)

kontaktuje v súlade s prevenčnou povinnosťou XY, upozorní ju na protizákonnosť
príspevku, túto odôvodní a požiada ju o odstránenie napádaného príspevku,
oboznámi Poškodeného s existenciou príspevku a ten vyzve XY v súlade
s ustanovením § 12 Občianskeho zákonníka a súčasne aj prevenčnou povinnosťou
na okamžité odstránenie príspevku,
aj bez kooperácie s Poškodeným v zmysle Zákona o elektronickom obchode upozorní
Poskytovateľa služby – sociálnej siete na protizákonnosť príspevku, túto odôvodní
a požiada ho o odstránenie napádaného príspevku, pričom z hľadiska vzniku
zodpovednosti Poskytovateľa služby nie je dôležité, či sestra notifikovala aj XY.

Poslednou zásadnou otázkou, ktorú je vo vzťahu k problematike tzv. notifikačnej povinnosti
Poskytovateľovi služieb zodpovedať, je obsah a forma oznámenia o „protiprávnom obsahu
uložených informácií alebo o protiprávnom konaní príjemcu služieb“. Tento zo Zákona
o elektronickom obchode nevyplýva, v dôsledku čoho je potrebné riadiť sa všeobecnou právnou
úpravou. Ako každý platný právny úkon, aj notifikácia je prejavom vôle smerujúcim najmä k vzniku,
zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú,
v danom prípade upustenia od neoprávnených zásahov do práva na informačné sebaurčenie
Poškodeného. Aby notifikačná povinnosť splnila zákonné podmienky a bola spôsobilá vyvolať
právne následky, musí notifikácia spĺňať nasledujúce náležitosti:
a)

b)

c)

d)
e)
f)

g)

notifikácia musí byť adresovaná Poskytovateľovi služby a všetky v nej obsiahnuté
informácie musia byť vyjadrené určitým a zrozumiteľným spôsobom, nevzbudzujúcim
pochybnosti o tom, akú vôľu chcel odosielateľ notifikácie prejaviť,
forma notifikácie nie je stanovená, na to, z dôvodu právnej istoty je však vhodné, aby
bola preukázateľná, a to aspoň elektronickou formou (e – mail, komunikačný kanál
Poskytovateľa služby ...),
notifikácia musí obsahovať presnú špecifikáciu predmetného príspevku tak, aby bola
nezameniteľná a určitá (napríklad autor príspevku, miesto na sociálnej sieti, kde je
príspevok uverejnený, čas uverejnenia ...),
notifikácia musí obsahovať informáciu o nezákonnom zásahu príspevku do práv
dotknutej osoby,
notifikácia musí obsahovať aj odôvodenie protiprávnosti zásahu,
predmet notifikácie musí byť možný, inak je notifikácia neplatná, pričom v súlade
s ustanovením § 6 ods. 5. Zákona o elektronickom obchode ním má byť
predovšetkým odstránenie z elektronickej komunikačnej siete alebo aspoň
zamedzenie prístupu k napádanému príspevku,
predmet notifikácie musí priamo súvisieť so zásahom, a teda napríklad nemôže byť
predmetom požiadavky vymazanie celého konta porušovateľa, ale len predmetného
príspevku.

Situácia môže pokračovať dvomi spôsobmi, a teda jeden z oslovených subjektov príspevok
aj s diskusiou odstráni alebo naopak, príspevok je naďalej prístupný a XY a Poskytovateľ služby
buď nereagovali alebo reagovali na žiadosť negatívne a Poskytovateľ služby nie je ochotný ani
prezradiť informácie identifikujúce XY. Pokiaľ sestra Poškodeného splnila hmotnoprávne podmienky
notifikácie, je Poškodený oprávnený domáhať sa ochrany svojho práva na informačné sebaurčenie
súdnou cestou.
Pri výklade skutočnej a konštruktívnej vedomosti sa ešte nad rámec uvedeného uplatňuje aj
tzv. hľadisko obozretného hospodárskeho subjektu. Pokiaľ teda aj oznámenie o nezákonnom
Messages
[on
line],
cit.
22.02.2015.
Dostupné
na
internete:
[www.bloomberg.com/news/articles/2014-12-24/facebook-fails-to-dismiss-privacy-case-overmessages], rovnako RAYMOND, N.: Facebook must face lawsuit over scanning of users'
messages:
judge
[on
line],
cit.
22.02.2015.
Dostupné
na
internete:
[www.reuters.com/article/2014/12/24/us-facebook-lawsuit-classaction-idUSKBN0K213O20141224].
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zásahu nebude spĺňať všetky podmienky, avšak bude z neho zrejmé, že odosielateľ oznámenia je
presvedčený o protiprávnosti príspevku uverejneného na sociálnej sieti spravovanej
Poskytovateľom služieb, mal by tento vykonať ďalšie jednoduché úkony za účelom bližšieho
objasnenia požiadavky odosielateľa. Opomenutie tohto vyšetrenia by mohlo viesť k založeniu
konštruktívnej vedomosti, kedy by Poskytovateľ služby vedome zatváral oči pred porušovaním práv
prostredníctvom jeho služieb (willful blindness), v dôsledku čoho by mohol byť za toto konanie
444
aj napriek nedostatkom notifikácie zodpovedný .
V nadväznosti na uvedenú prípadovú štúdiu vzniká otázka, či v prípade, že je osoba, ktorá
prvotne zasiahla do práva na informačné sebaurčenie, známa, zodpovedná za svoje konanie sama,
pričom v takom prípade Poskytovateľ služby zodpovedný nie je. Vzhľadom na podmienky
zodpovednosti Poskytovateľa služby aplikáciou logického aj teleologického výkladu možné dospieť
k názoru, že za zásah do práva na informačné sebaurčenie vykonávaný konkrétnou
a poškodenému známou fyzickou osobou môže byť Poskytovateľ služby spoluzodpovedný
v prípade naplnenia zákonných podmienok.
Pasívne legitimovaným subjektom môže byť v súlade s vyššie uvedeným priamo
Poskytovateľ služby, keďže po splnení notifikačnej povinnosti sa stal objektívne zodpovedným
za odstránenie alebo zamedzenie prístupu k napádanému príspevku „bez zbytočného odkladu“. Je
potrebné doplniť, že Poskytovateľ by mal taktiež obdobne ako za vlastný obsah zodpovedať aj v
445
prípade ak cudzí obsah za svoj príjme, t.j. ak takýto obsah prevezme .
Za existenciu a následky nezákonného zásahu vzniknuté pred momentom, kedy bol o tomto
upovedomený, Poskytovateľ služby nezodpovedá. Zákon o elektronickom obchode upravuje
zodpovednosť Poskytovateľa služieb len vo všeobecnej rovine, pričom z tejto neurčuje žiadne
výnimky, v zmysle ktorých by Poskytovateľ služby nebol zodpovedný napríklad za náhradu škody či
ďalšie právne následky vzniknuté v príčinnej súvislosti s príspevkom, o ktorého protiprávnosti bol
Poskytovateľ služby riadne a včas informovaný.
V závere je potrebné za účelom komplexného posúdenia právnej úpravy v predmetnej
otázke uviesť, že súd je oprávnený nariadiť Poskytovateľovi služieb odstránenie príspevku
spôsobujúceho nezákonný zásah do práv jednotlivca z elektronickej komunikačnej siete aj vtedy,
ak sa o ich protiprávnosti nedozvedel. Keďže Zákon o elektronickom obchode neuvádza bližšie
podmienky vzniku tejto povinnosti, vyplýva z toho, že notifikačná povinnosť voči Poskytovateľovi
služby bude splnená doručením návrhu na začatie konania vo veci samej alebo na nariadenie
predbežného opatrenia do jeho sféry.
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INŠTITÚT REFERENDA V SR –AKTUÁLNE OTÁZKY
Zuzana Zelenajová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok je venovaný problematike referenda v Slovenskej republike, konkrétne otázkam
účinkov referenda a vzťahu referenda a základných práv a slobôd. Napriek tomu, že obidve otázky
Ústavný súd SR riešil v historicky prvom konaní podľa čl. 95 ods. 2 a čl. 125b ods. 1 Ústavy SR
o súlade predmetu referenda (PL. ÚS 24/2014), vynára sa s nimi viacero problematických bodov.
Autorka sa snaží vysvetliť postoj Ústavného súdu SR pri výklade týchto otázok a zároveň ho
zhodnotiť, pričom poukazuje na argumenty v prospech aj neprospech takéhoto výkladu.
Kľúčové slová: účinky referenda, základné práva a slobody, Ústavný súd SR, konanie o súlade
predmetu referenda.
Abstract: The article is focused on the issue of referendum in the Slovak republic, mainly of its
effect and its relation towards the basic rights and freedoms. Even though, the Constitutional Court
of the SR has referred to both questions- in its historically first proceeding pursuant to Article 95 (2)
and Article 125b (1) of the Constitution of the SR on the compliance of the subject-matter of a
referendum (PL. ÚS 24/2014), there are some problems to be solved. The author tries to explain the
Constitutional Court's attitude towards these questions and, at the same time, assess this attitude by
presenting certain reasons for and against such an interpretation of the Court in question.
Keywords: effect of referendum, basic rights and freedoms, Constitutional Court of the SR,
proceeding on the compliance of the subject-matter of a referendum.
ÚVOD
Posledný polrok hýbala spoločenskou diskusiou na Slovensku téma referenda, ktoré inicioval
petičný výbor Aliancie za rodinu na základe 408 322 podpisov občanov SR. Súlad predmetu tohto
referenda s čl. 93 ods. 3 Ústavy SR bol predmetom nálezu Ústavného súdu SR spis. zn. PL. ÚS
24/2014. Tento nález je významný nielen kvôli kontroverznosti samotných referendových otázok. Už
samotná tematika referenda je v slovenskom právnom prostredí rozporuplná. To je spôsobené
nejednoznačnou ústavnoprávnou úpravou a z toho vyplývajúcou nejasnou aplikáciou či už
v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR alebo právnej doktríny.
Do popredia možno postaviť dva významné aspekty celoštátneho referenda, v ktorých sa
Ústavný súd SR snažil „dotvoriť“ inštitút referenda v SR: spor ohľadom jeho účinkov a negatívne
vymedzenie predmetu referenda vo vzťahu k základným právam a slobodám
Ústavný súd SR sa otázkou účinkov referenda zaoberal vo viacerých svojich predošlých
rozhodnutiach, napriek tomu na ňu nedal jednoznačnú odpoveď. Pri analýze predchádzajúcej
judikatúry Ústavného súdu SR sa môžeme stretnúť s poradnými, príkaznými či priamymi účinkami
446
referenda . Ústavný súd SR sa pokúsil v náleze PL. ÚS 24/2014 o určenie, či má referendum len
príkazný, alebo aj bezprostredný právny účinok.
Dôležitou zásadou demokracie (teda aj priamej demokracie) je vláda väčšiny
s rešpektovaním práv menšiny. Vylúčenie základných práv a slobôd z predmetu fakultatívneho
referenda je do istej miery vyjadrenie tejto zásady. Vzhľadom na to, že aplikácia negatívneho
predmetu referenda nebola doposiaľ jednoznačne stanovená, bolo úlohou Ústavného súdu pre účel
konkrétneho konania podľa čl. 125b Ústavy SR aj pro futuro nájsť vhodnú metodiku .
1.
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Pre podrobnú analýzu doterajšej rozhodovacej činnosti Ústavného súdu pozri BUZINGER, M.:
Referendum a jeho právne účinky. In: Justičná revue, 62, 2010, č.10, s. 1114-1121.
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Prostredníctvom inovatívneho výkladu týchto dvoch oblastí bol čiastočne modifikovaný
ústavný inštitút fakultatívneho celoštátneho referenda v SR. Zároveň sa s vyriešením niektorých
otázok naskytujú ďalšie teoretické aj praktické problematické aspekty, ktorým je potrebné venovať
pozornosť.
PRÁVNE ÚČINKY REFERENDA
Aký význam má referendum v SR? Mnohokrát bolo na verejnosti bagatelizované, keď bolo
označené len za drahý výskum verejnej mienky. Ústavný súd SR sa s touto tézou nestotožnil, čo
priamo uviedol v náleze PL. ÚS 24/2014.
Aby sme mohli priznať inštitútu referenda v právnom poriadku SR jeho zaslúžené miesto, je
potrebné skúmať jeho účinky. Preto bola jednou zo sporných otázok ohľadom referenda otázka, ako
sa prejaví výsledok platného referenda v právnom poriadku SR. Ide len o príkaz voči Národnej rade
SR, aby prijala právnu úpravu na základe platného výsledku referenda, alebo je právne záväzný už
samotný návrh prijatý v referende?
Právny účinok referenda ako príkazu pre poslancov Národnej rady SR na prijatie konkrétnej
právnej úpravy naráža na kolíziu s reprezentatívnym mandátom poslanca Národnej rady SR, ktorý
447
je zakotvený v Čl.73 ods. 2.
Ústavný súd SR v odôvodnení nálezu PL. ÚS 24/2014 uviedol, že
z Ústavy SR povinnosť poslanca Národnej rady SR hlasovať za návrh prijatý v referende pretvorený
do adekvátnej podoby textu právneho predpisu nemožno vyvodiť. To podoprel absenciou sankcie
voči nemu, okrem roviny politickej zodpovednosti.
Druhou možnosťou, ku ktorej sa Ústavný súd SR vyjadril v náleze PL. ÚS 24/2014, je
záväznosť výsledku referenda bez potreby súčinnosti poslancov Národnej rady SR. Národná rada
SR je v sústave štátnych orgánov jediným ústavodarcom a zákonodarcom. To však podľa
Ústavného súdu SR „nevylučuje iný spôsob prijímania všeobecne záväzných pravidiel správania
s právnou silou zákona, prípadne ústavného zákona, konkrétne občanmi v referende.“ Výsledok
fakultatívneho referenda si môže (ale nemusí) v závislosti od konkrétnej použitej formulácie
vyžadovať ďalšie právne konanie národnej rady".
Ústavný súd SR teda riešil dva rôzne, aj keď navzájom sa nevylučujúce právne účinky
referenda: príkazný a bezprostredný. Z kontextu predmetného judikátu vyplýva, že Ústavný súd SR
sa aj kvôli problematickejšej uplatniteľnosti príkazného účinku referenda prikláňa k jeho
bezprostredným právnym účinkom, avšak bližšie sa tejto téze nevenoval.
O bližšie vysvetlenie druhej možnosti sa vo svojom odlišnom stanovisku pokúša sudca
Orosz. Výsledok platného referenda má podľa neho bezprostredné a všeobecne záväzné právne
účinky, ktoré nastanú uverejnením v Zbierke zákonov SR. Návrh prijatý v referende je následne
zohľadňovaný a aplikovaný pri rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR ako referenčné kritérium.
Prijatie všeobecne záväzného právneho aktu prostredníctvom referenda, ktoré si pri
konkrétnej formulácii nemusí vyžadovať právne konanie Národnej rady SR so sebou prináša viacero
otázok.
Z procesného hľadiska je významný čl.98, ods. 2 Ústavy SR: „návrhy prijaté v referende
vyhlási Národná rada Slovenskej republiky rovnako ako zákon.“ Predseda Národnej rady SR má
448
zákonnú povinnosť zabezpečiť vyhlasovanie návrhov prijatých v referende v Zbierke zákonov SR.
Menej jednoznačný je samotný obsah vyhlásenia návrhu prijatého v referende. Keďže
paragrafové znenie nemôže tvoriť prílohu referendovej otázky, obsahom takéhoto vyhlásenia
v Zbierke zákonov by mohlo byť len to, že občania SR v referende prijali návrh, znenie referendovej
otázky a odpoveď na ňu. Za vzorové by sme mohli považovať oznámenie na základe doposiaľ
449
jediného platného referenda č. 175/2003 Z. z. , ktoré okrem uvedenia zákonných a ústavných
2.
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Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a
presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.
448
Paragraf 43 ods. 2 pís. e) Zákona č. 350 / 1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady
Slovenskej republiky
449
175/2003 Z.z. ROZHODNUTIE predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 19. mája 2003 o
vyhlásení návrhu prijatého v referende konanom 16. a 17. mája 2003
Čl. I
161

noriem presne definuje, koľko občanov bolo zapísaných v zozname voličov, koľko hlasovalo
v referende a koľkí odpovedali na referendovú otázku kladne a koľkí záporne. Záverečné
konštatovanie (čl. II ods. 5) oznamuje, že „oprávnení občania Slovenskej republiky nadpolovičnou
väčšinou v referende rozhodli o prijatí návrhu, že súhlasia s tým, aby sa Slovenská republika stala
členským štátom Európskej únie.“
Ďalším problematickým miestom bezprostredného účinku referenda je, že právna norma na
základe výsledku platného referenda by spravidla vyžadovala prechodné, zrušovacie a záverečné
ustanovenia. Z výsledku platného referenda nie je vždy možné identifikovať, kedy má návrh prijatý
v referende nadobudnúť účinnosť. V tomto prípade by bola určite vhodná súčinnosť zo strany
Národnej rady SR v podobe špecifikácie týchto otázok. V opačnom prípade by bolo možné prekonať
tento problém len pomocou ústavno-komfortného výkladu. Otázne je, či by Národná rada SR mala
na základe platného výsledku referenda povinnosť tieto sporné aspekty vyriešiť. Určite nie je
žiaduce ani správne, aby existovala v právnom poriadku SR právna norma so silou zákona (či
dokonca ústavného zákona), ktorej účinnosť nie je jasná. Na prípadnú povinnosť Národnej rady SR
prijať vykonávaní právny prepis, ktorý by upravili tieto ustanovenia, však možno aplikovať to, čo už
bolo zmienené v súvislosti s príkaznými účinkami referenda: kvôli neexistencii sankcie to nemožno
nijako vynútiť.
Vzhľadom na mnohé otázky v súvislosti s bezprostrednými účinkami referenda sa ešte raz
vrátime k možnosti príkazného účinku referenda. Skutočnosť, že v ústavnom práve neexistuje
sankcia neznamená, že neexistuje povinnosť, aj keď to oslabuje vynútiteľnosť právnej normy.
V ústavnom práve sa stretávame s mnohými povinnosťami, z ktorých len porušenie niektorých
zakladá priamu ústavnú sankciu mimo možnosti vyvodenia ústavno-politickej zodpovednosti. To
však neznamená, že tieto povinnosti neexistujú. Na vyriešenie kolízie ústavných princípov zákazu
imperatívneho mandátu by sa mohla ustanoviť výnimka zo zákazu imperatívneho mandátu
a poslanec NRSR by bol viazaný hlasovať podľa výsledku platného referenda. Je však otázne, či by
bolo v kompetencii Ústavného súdu SR podať takýto výklad, alebo by to nebolo možné bez zmeny
Ústavy SR. Najideálnejšie by bolo, keby ústavodarca pridal do textu Ústavy SR vetu, podľa ktorej
450
ak Národná rada SR neprijme v lehote 6 mesiacov právnu normu v súlade s výsledkom platného
referenda, prezident SR obligatórne rozpustí Národnú radu SR.
Napriek viacerým otáznikom ohľadom bezprostredných účinkov referenda, veľkým posunom
tohto nálezu je skutočnosť, že občan môže prostredníctvom referenda vystupovať ako tvorca
zákonodarnej (dokonca aj ústavodarnej) moci. Referendum možno následne označiť za
Podľa čl. 98 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, § 43 ods. 2 písm. e) zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov, v súlade s § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov a
na základe zápisnice Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky o výsledku hlasovania
v referende konanom 16. a 17. mája 2003, ktoré bolo vyhlásené rozhodnutím prezidenta Slovenskej
republiky č. 49/2003 Z. z.,
vyhlasujem
výsledok referenda konaného 16. a 17. mája 2003, v ktorom nadpolovičná väčšina oprávnených
voličov rozhodla o prijatí návrhu, že súhlasia s tým, aby sa Slovenská republika stala členským
štátom Európskej únie.
Čl. II
(1) Referendum sa konalo v piatok 16. mája 2003 a v sobotu 17. mája 2003.
(2) Celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v referende bol 4
174 097.
(3) Celkový počet oprávnených občanov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, bol 2 176 990.
(4) Celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku v referende odpovedali áno , bol 2 012 870
a celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku v referende odpovedali nie , bol 135 031.
(5) Oprávnení občania Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou v referende rozhodli o prijatí
návrhu, že súhlasia s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie.
Pavol Hrušovský v. r.
450
Analógia k čl. 125 ods. 3 Ústavy SR
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nesprostredkovaný výkon štátnej moci a konanie v rozpore s vyhláseným návrhom prijatým v ňom,
451
je v rozpore s vôľou suveréna.
3.

REFERENDUM VS. ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY
Podľa Čl.93 ods. 3 Ústavy základné práva a slobody nemôžu byť predmetom referenda.
Dôvodová správa sa tomuto negatívnemu vymedzeniu predmetu referenda bližšie nevenuje.
Podobne je to aj s doterajšou právnou doktrínou. Pri výklade negatívneho predmetu referenda sa
452
zvykol len skonštatovať obsah ústavného textu , čo dokazuje, že táto právna veta nebola
považovaná za spornú. M. Giba označuje oblasti taxatívne vypočítané v čl. 93 ods. 3 za tie,
453
„v ktorých je konanie referenda vylúčené“ . I. Palúš a Ľ. Somorová uvádzajú, že Ústava SR priamo
vylučuje tieto otázky z možnosti rozhodnúť o nich referendom a dodávajú, že spôsob, akým ústava
vymedzuje predmet referenda, vyvoláva mnohé interpretačné problémy a stáva sa tak dôvodom pre
ich nevyhlásenie, nevykonanie, resp. neplatné výsledky referenda, bližšiemu výkladu týchto
454
problémov sa ale nevenujú.
Ústavný súd založil aplikáciu čl. 93 ods. 3 v spomínanom rozhodnutí na obave, že príliš
extenzívny výklad tohto ustanovenia by viedol k „znefunkčneniu inštitútu fakultatívneho referenda“.
Vzhľadom na univerzálnu povahu základných práv a slobôd by bolo možné rozširujúcim výkladom
zamietnuť takmer akúkoľvek referendovú otázku, pretože sa aspoň okrajovo týka základných práv a
slobôd. Na druhej strane sa však snaží rešpektovať skutočnosť, že zmyslom tohto obmedzenia
predmetu fakultatívneho je prevencia pred tým, aby boli základné práva a slobody ponechané
výlučne na vôli väčšiny.
Na základe týchto dôvodov zvolil Ústavný súd SR metodológiu testu dopadov návrhov,
ktoré by boli prijaté v očakávanom referende. Prostredníctvom tejto metodiky sa skúma, ako sa
zmení alebo nezmení štandard ochrany a uplatňovania základných práv na základe konkrétnej
referendovej otázky. Z hľadiska dopadov návrhov prijatých v referende môžu nastať tri situácie:
1. ak sa rozšíri štandard konkrétneho základného práva a slobody v porovnaní s úrovňou
vyplývajúcou z jeho právnej regulácie a rozhodovacej praxe, v zásade je otázka
prípustná. V tomto prípade je možnosť zásahu ústavného súdu značne limitovaná
a závisí od dôsledného posúdenia individuálnej referendovej otázky. Podmienkou je, že
rozšírenie štandardu jedného základného práva nesmie spôsobiť zníženie štandardu
iného základného práva;
2. zníženie štandardu základného práva a slobody prostredníctvom referenda je
neprípustné. Dôvodom je možnosť narušenia podstaty a zmyslu základného práva
a slobody. Ústavný súd SR je v takomto prípade povinný chrániť pred eróziou základných
práv a slobôd;
3. osobitným prípadom je potvrdenie platného právneho stavu, ak sa štandard základného
práva a slobody nezmení. Prijatie návrhu referenda má za následok posilnenie
a stabilizáciu právneho stavu de lege lata. V takom prípade by Ústavný súd SR otázku
podľa tejto doktríny pripustil. Dôvodom prípustnosti je obava Ústavného súdu SR, že by
inak nepriamo mohol spochybniť prezumpciu ústavnosti právnych predpisov, čo nie je
predmetom konania o súlade predmetu referenda podľa čl. 125b Ústavy SR.
451
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Preskúmavanie ústavnosti platných a účinných právnych predpisov je predmetom
konania podľa čl. 125 Ústavy SR. Podľa ustálenej praxe musí byť každé z jednotlivých
druhov konaní pred ústavným súdom samostatné a nemôže tvoriť súčasť iného druhu
konania. Navyše odmietnutie referendovej otázky by v tomto prípade Ústavný súd SR
považoval za nežiaduci prvok súdneho aktivizmu, a to voči priamemu uplatňovaniu vôle
zdroja štátnej moci.
Výklad čl. 93 ods. 3 podaný plénom Ústavného súdu SR možno označiť za reštriktívny.
Negatívne vymedzenie predmetu referenda predstavuje výnimku z pravidla, že fakultatívnym
referendom sa môže rozhodnúť o dôležitých otázkach verejného záujmu a obmedzuje zákonodarnú
moc ľudu, zdroja moci. Za určitých okolností ho možno označiť aj za teleologický, ak by sme za jeho
účel považovali prevenciu pred obmedzením základných práv a slobôd prostredníctvom referenda.
Pri rešpektovaní požiadavky, aby sa čl. 93 ods. 3 nevykladal tak extenzívne, že by to ohrozilo
funkčnosť inštitútu fakultatívneho referenda, je možné aplikovať minimálne ešte jeden výklad. Tento
výklad je teleologický, pričom účel ustanovenia čl. 93 ods. 3 vidí širšie. Zrejmý dôvod vloženia tohto
obmedzenia do textu Ústavy SR je, že je riskantné a neracionálne zveriť ľudu priame rozhodovanie
o základných právach a slobodách iných. Tomuto výkladu v podstate zodpovedá test vzťahu
otázky referenda k esencii základných práv a slobôd načrtnutý v odlišnom stanovisku sudcu
Mészárosa. Ten kritizuje metodiku pléna a do pozornosti dáva koncept dotýkania sa základných
práv a slobôd, bez ohľadu na to, či sa štandard realizácie základného práva a slobody zvýši alebo
zníži. Samotný test vzťahu otázky referenda k esencii vyjadruje mieru dotýkania sa referendovej
otázky k podstate a zmyslu základného práva a slobody. Prípustnosť referendovej otázky sa skúma
v závislosti od vzdialenosti podstaty, konkrétneho základného práva a slobody. Mieru dotýkania sa
základného práva a slobody by bolo možné rozdeliť do troch kategórií:
1. súvis priamo s podstatou a zmyslom základného práva a slobody,
2. menšia, blízka vzdialenosti k podstate konkrétneho práva,
3. väčšia vzdialenosť od podstaty a zmyslu základného práva a slobody.
V prvých dvoch prípadoch by podľa tohto testu bola otázka nesúladná s čl. 93 ods. 3 a v poslednom
prípade by otázka spĺňala požiadavky čl. 93 ods. 3 Ústavy SR. Tento test by mal podľa sudcu
Mészárosa tiež zohľadňovať povahu práva, ktorého sa referendová otázka týka: „Či ide o klasické
právo alebo o právo inej generácie. Či je explicitne vyjadrené v ústave, alebo je odvodené
judikatúrou či teóriou.“.
Ústavný súd mal aj pri zamietnutí extenzívneho výkladu na výber dve odlišné metodiky
výkladu negatívneho vymedzenia základných práv a slobôd ako predmetu referenda. Obidva možné
výklady sa v určitej miere snažia nepoprieť podstatu uplatňovania priamej demokracie v SR
a neznížiť rozsah uplatňovania základných práv a slobôd. Prvý výklad, test dopadov návrhov,
prijatých v očakávanom referende, je viac priaznivý voči referendu. Druhá metodika, test vzťahu
otázky referenda k esencii základných práv a slobôd, dáva trochu väčší dôraz na základné práva
a slobody v tom zmysle, že o ich podstate sa priamo občanmi nemá hlasovať. Z týchto dvoch
variantov si plénum zvolilo ten prvý.
Určite by sa tento výber dal namietať, ale je to otázka preferencie medzi dvoma významnými
princípmi, keďže v tejto kolízii sa oba nemôžu uplatniť v plnej miere. Problematickosť nevidíme ani
tak v samotnom zvolení testu dopadov návrhov, prijatých v očakávanom referende, ako v jeho
teoretickom i praktickom nedotiahnutí.
Nedôsledné je najmä odôvodnenie pri potvrdení štandardu základného práva de lege lata.
Obava Ústavného súdu SR, že by v prípade neprípustnosti takejto otázky v referende nepriamo
mohol spochybniť prezumpciu ústavnosti právnych predpisov, nie je opodstatnená. Ide o spájanie
dvoch nerovnakých entít. Ústavný súd SR mohol v konaní podľa čl. 125b vysloviť, že predmet
referenda nie je v súlade s čl. 93 ods. 3 a v odôvodnení podotknúť, že tým nespochybňuje
ústavnosť súčasnej právnej otázky, len o nej nemožno hlasovať v referende. Dôvodom zamietnutia
by bolo, že patrí medzi taxatívne stanovené oblasti, ktoré nemôžu byť predmetom referenda. Ak
chcel potvrdenie štandardu uplatňovania základného práva a slobody pripustiť, mohol to odôvodniť
tým, že sa neznižuje štandard uplatnenia základného práva a tým pádom nenastáva erózia
základných práv a slobôd, pred ktorou tento test viac-menej chráni. Tak či onak, samotné
odmietnutie referendovej otázky v žiadnom prípade neznamená automaticky protiústavnosť právnej
úpravy, ktorá sa má touto otázkou potvrdiť.
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Sporná je aj aplikácia tohto testu na konkrétne štyri referendové otázky. Pri všeobecnom
výklade tohto testu je uvedená podmienka, podľa ktorej nie je prípustné, ak rozšírenie štandardu
konkrétneho základného práva a slobody má za následok zníženie štandardu iného základného
práva a slobody. Táto podmienka však nebola daná aj pri potvrdení resp. posilnení právneho stavu
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de lege lata, čo bol v podstate prípad prvej a druhej otázky . Málo podrobný a nedostatočný
prieskum, či sa nezníži štandard uplatňovania iného základného práva a slobody, znižuje
akceptovateľnosť celého testu. Pri aplikácii metodológie skúmania dopadov návrhov na
uplatňovanie základných práv a slobôd navyše Ústavný súd SR nevzal do úvahy, že by návrh prijatý
v platnom referende mohol byť aj taký, že občania v referende na otázku odpovedajú záporne.
Nerátal teda (možno kvôli zvyku voliča v SR, ktorý miesto vyjadrenia záporného postoju v referende
ho vyjadrí svojou neúčasťou alebo kvôli prieskumom verejnej mienky v súvislosti so skúmaným
referendom) s referendovým „nie“. Ak by tieto dva nedostatky v aplikácii tohto testu zohľadnil, celý
nález PL. ÚS 24/2014 by bol oveľa menej spochybniteľný zo strany právnickej obce aj širšej
verejnosti.
ZÁVER:
Plénum Ústavného súdu SR sa zrejme kvôli záchrane a posilneniu inštitútu referenda
rozhodlo vybrať dosť prekvapivou cestou. Aj v súvislosti s účinkami, aj pri vzťahu referenda
a základných práv a slobôd mal Ústavný súd SR na výber minimálne dve alternatívy a pri oboch si
vybral tú, ktorá sa zdá ako viac priaznivá voči referendu bez ohľadu na mnohé otázniky a
pochybnosti, ktoré sú s týmto výkladom spojené.
Načrtnutý koncept bezprostrednej záväznosti výsledku referenda je síce dobre odôvodniteľný
ústavnými zásadami, ale pri jeho praktickom uplatnení sa bude treba popasovať s nedostatkami
jeho praktického uplatnenia: či už ide o obsah normatívneho právneho textu prijatého v referende,
ale aj o prechodné, zrušujúce a záverečné ustanovenia. Tie však možno ťažko vyriešiť len výkladom
a ako najčistejšie riešenie sa ponúka novelizácia Ústavy SR. Pokiaľ k takémuto postupu zo strany
ústavodarného orgánu nedôjde, je otázkou právnej kultúry, aby kompetentné orgány konali tak, aby
sa odstránili problematické body súvisiace s návrhom prijatým priamo občanmi v referende. Ak
v spoločnosti existuje vysoká úroveň právnej kultúry, mnohé veci fungujú „celkom prirodzene aj bez
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toho, aby boli prikázané či zakázané právne záväznými textami.“
Test dopadov návrhov prijatých v očakávanom referende, ktorý bol zvolený na určenie, či je
otázka týkajúca sa základného práva a slobody prípustná, trochu viac preferuje uplatňovanie
priamej demokracie pred negatívnym vymedzením predmetu referenda. Tento test vykladá čl. 93
ods. 3 zrejme najužšie ako sa v demokratickom a právnom štáte dá, preto je jeho samotné zvolenie
kontroverzné. Jeho aplikácia v konkrétnom prípade túto rozpornosť ešte umocňuje. Nedotiahnuto
pôsobí najmä absencia skúmania, či nebol znížený štandard ostatných základných práv a slobôd a
tiež opomenutie faktu, že návrh prijatý v referende môže predstavovať aj zápornú odpoveď na
referendovú otázku. To spôsobuje zníženie vážnosti nielen celého testu, ale aj celého rozhodnutia.
Nález PL. ÚS 24/2014 nepochybne modifikoval inštitút referenda v SR. Napriek istej snahe
o vyjasnenie fakultatívneho referenda však viac otázok otvára ako uzatvára.
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SLOBODA PREJAVU AKO BEZPEČNOSTNÉ RIZIKO?
Nikoleta Bitterová
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Abstrakt: Pri manifestácii slobody prejavu sa často stáva, že dochádza k jej stretu s inými ľudskými
právami a slobodami. Jedna z najpálčivejších kolízií nastáva v súvislosti so slobodou náboženského
vyznania. Tradičný konflikt opäť ožil vo svetle udalostí týkajúcich sa teroristického útoku na redakciu
francúzskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo, ktorý šokoval celý svet. Príspevok bude
analyzovať súvislosti týkajúce sa slobody prejavu, jej limitov a bezpečnostných rizík najmä z
hľadiska judiciálneho prístupu Európskeho súdu pre ľudské práva.
Kľúčové slová: sloboda prejavu, terorizmus, sloboda náboženskej viery, rúhanie
Abstract: The manifestation of freedom of expression is often in direct conflict with other human
rights and freedoms. The clash with the freedom of religion is considered as one of the most
challenging conflicts in this context. Traditional problem has experienced its revival by the attacks on
the editorial office of the cartoon journal Charlie Hebdo, which has shocked the whole world. The
article will analyze the context of the freedom of expression, its limitation and safety risks, mainly
from the point of view of the European Court of Human Rights.
Key words: freedom of expression, terrorism, freedom of religion, blasphemy
ÚVOD
Otázky spojené so slobodou prejavu a jej limitmi sú v dnešných, pohnutých časoch
aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým. Hlavným inšpiračným zdrojom pre príspevok venujúci sa tejto
problematike boli najmä udalosti zo 7. januára 2015, konkrétne teroristický útok na redakciu
francúzskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo. Útok, ktorý bol zdôvodňovaný ako reakcia na
zverejnenie karikatúr urážajúcich moslimskú vieru, nastolil veľa otázok a problémov, vrátane tých,
ktoré sa týkajú slobody a tolerancie v dnešnej spoločnosti. V tejto súvislosti by som rada citovala
slová pápeža Františka, vysokej náboženskej autority pre viac ako dve miliardy kresťanov na celom
svete, k udalostiam zo 7.januára: “Nikto nemôže provokovať, urážať vieru niekoho iného, či ju
zosmiešnovať... Existujú hranice...Každé náboženstvo má svoju dôstojnosť...sloboda prejavu má
457
svoje hranice.” V záujme zdôraznenia názorového kontrastu, uvádzam tiež vyjadrenie jedného z
karikaturistov, ktorý pri spomínanom útoku zahynul: “Sme si vedomí rizika, ale srandu si robiť
458
neprestaneme.”
Tieto výroky z úplne opačných koncov názorového spektra ma privedli k
zamysleniu sa nad viacerými otázkami v súvislosti s uvedenou problematikou a v závere príspevku
sa budem okrem iného snažiť dospieť ku konštatovaniu, či je možné stotožniť sa s niektorým z
uvedených citátov.
Základné otázky, ktoré si v príspevku kladiem sú predovšetkým tie, ktoré smerujú k určeniu
hraníc slobody prejavu vo vzťahu k právam iných alebo či sloboda prejavu ako taká zahŕňa i právo
kritizovať, prípadne karikovať, či iným spôsobom zosmiešnovať náboženstvo. Pozornosť budem
venovať i otázkam zodpovednosti v prípadoch zásahu slobody prejavu do iných práv a slobôd.
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2 CHARLIE HEBDO NEBOL JEDINÝ...
Pri snahe získať čo najväčšie množstvo rôznych informácií a širších súvislostí o
januárovom útoku, som dospela k poznaniu, že takýto typ stretu slobody prejavu a iných práv, resp.
slobôd nie je prvým či jediným svojho druhu. Ojedinelým nie je dokonca i nesystémové riešenie v
podobe teroristického útoku či iného extrémistického činu. Napriek tomu, že najväčším
inšpiračným zdrojom pre príspevok boli januárové udalosti z Paríža, aktuálnosť a závažnosť
problematiky chcem demonštrovať práve prostredníctvom iných obdobných prípadov z posledných
rokov.
2.1 Príčiny konfliktov s náboženským učením
459
Ide o prípady, v ktorých sloboda prejavu naráža často na tzv. blasfémiu, čiže rúhanie
voči náboženskému učeniu. V sekulárnom štáte rúhanie býva predovšetkým deliktom iných
normatívnych systémov ako práva, najmä náboženských (inak je tomu v teokratických systémoch).
Pod rúhanie môže byť subsumované nielen výslovné zosmiešňovanie určitého náboženstva, ale aj
vážne mienená kritika náboženstva či jeho doktrín. Ďalšie dva spôsoby keď sloboda prejavu môže
naraziť na odpor náboženského učenia, resp. konkrétnej náboženskej komunity sú apostázia, teda
odpadlíctvo od náboženstva a prozelytizmus. Apostázia sa spája predovšetkým s arabským svetom
a islamom. V islame sa apostázia označuje aj ako ridda, čo v preklade znamená otočenie sa
chrbtom a je považované za hlbokú urážku Boha. Apostázia je v každom prípade v islame
považovaná za hriech a trest za jej spráchanie nie je fixný, spája s určitou diskrečnou právomocou
460
príslušných orgánov, o prípadu k prípadu.
Prozelytizmus predstavuje snahu o obrátenie,
konvertovanie na inú vieru, pričom hranica medzi legitímnym a nelegitímnym prozelytizmom je vo
461
všobecnosti ťažko definovateľná.
Z dôvodu prehľadnosti prípady uvádzam usporiadné v
chronologickom poradí.
1.2 Prípady stretu slobody prejavu a náboženského učenia
Prvým z uvádzaných prípadov, ktorý si vyžiadal celosvetovú pozornosť a kde sloboda
prejavu, resp. umelecká sloboda narazila na bariéru odporu z náboženských dôvodov bol prípad
spisovateľa Salmana Rushdieho. Rushdie, známy britský spisovateľ indického pôvodu, bol v roku
1989 odsúdený, ájatolláhom Rúholláhom Chomejním, najvyšším duchovným vodcom Iránu, na smrť
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za svoj román Satanské verše. 14. februára 1989, na rádiu Teherán zaznela náboženská fatva so
slovami: “Chcem informovať všetkých nebojácnych moslimov sveta, že autor knihy Satanské verše,
ktorá bola napísaná, vytlačená a vydaná v rozpore s islamom, Prorokom a Koránom, ako aj
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vydavatelia, ktorí si boli vedomí jej obsahu, boli odsúdení na smrť.” V dôsledku tejto hrozby boli
na spisovateľa spáchané viaceré pokusy o atentát. Kontroverzným v Satanských veršoch bolo
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predovšetkým miešanie magického realizmu
a počiatkov islamu v jeho rôznych podobách.
Rushdie tým vytvoril svet, ktorý fiktívne hovoril o živote proroka Mohameda v čase, keď preberal
učenie od Alaha. V knihe vykresľoval počiatočné pochybnosti v Mohamedovej mysli a polyteizmus
existujúci v Mekke pred príchodom Alaha. Najkontroverznejší bol však odkaz na satanské verše (s
poukazom na názov celého románu) ktoré satan dal Mohamedovi, s tým, že pochádzajú od Alaha.
Čo je samozrejme pre moslimov veľmi citlivá záležitosť, ktorá môže vyvolať pochybnosti o pravosti
celého Koránu.
Európa je však v posledných rokoch bohatá na podobné udalosti. V Holandsku pravicový
politik Geert Wilders, známy najmä kvôli svojej nevyberanej kritike islamu a moslimov, čelil súdnemu
procesu pre trestné činy urážok náboženstva a etnických skupín, podnecovanie násilia a
diskriminácie. Theo van Gogh, potomok známeho maliara, bol zavraždený pre svoj film
“Submission” (poddanie sa, podriadenie sa), v ktorom poskytoval svoj pohľad na vzťah medzi
islamom a zneužívaním žien. Nemožno opomenúť ani publikáciu kontroverzných karikatúr proroka
Mohameda v dánskych novinách Jyllands-Posten, ktoré vyvolali nepokoje ohrozujúce
465
veľvyslanectvá a konzuláty po celom svete. Zaujímavým v tejto súvislosti je i fakt, že kým v roku
2005 tieto karikatúry z dôvodu spolupatričnosti prevzali viaceré noviny a časopisy po celom svete,
vrátane spomínaného Charlie Hebdo, po tohtoročných januárových udalostiach viacero periodík
odmietlo karikatúry proroka Mohameda zverejniť. Medzi tými, ktorí tak odmietli urobiť bol i dánsky
466
Jyllands Posten.
Príkladom toho, že stret slobody prejavu, resp. jej umeleckých prejavov a náboženskej
viery nie je len otázkou islamu, hovorí i mediálne známy prípad ruskej punkovej skupiny Pussy Riot.
21. februára 2012 sa odohralo v priestoroch moskovského pravoslávneho Chrámu Krista Spasiteľa
kontroverzné vystúpenie tejto skupiny, ktoré spočívalo v piesni adresovanej Bohorodičke s prosbou,
aby vyhnala Putina preč z Ruska. Členky skupiny boli odsúdené za trestný čin výtržníctva
467
motivovaného náboženskou nenávisťou a odsúdené na dva roky väzenia.
V prípade Pussy Riot
však nešlo o prvú podobnú provokáciu, aj keď táto mala aj značnú protináboženskú konotáciu
vzhľadom na miesto uskutočnenia. Ich akty majú zväčša politickú povahu a smerujú proti
súčasnému (ako aj bývalému) ruskému prezidentovi. Možno súhlasiť s B. Fábrym, že skupina
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dlhodobo vyhľadávala situácie, pri ktorých uskutočňovala slobodu prejavu tak, že sa dostávala do
468
konfliktu s právami iných alebo s inými ústavnými a spoločenskými hodnotami.
K najaktuálnejším prípadom stretu slobody prejavu a náboženskej viery patrí prípad
saudskoarabského bloggera Raifa Badawiho. Považujem za vhodné ho v tomto kontexte uviesť,
napriek tomu, že nejde o principiálny stret v rámci multikultúrnej spoločnosti ako tomu bolo v
predchádzajúcich prípadoch, ale o stret slobody prejavu a náboženských viery vo vnútri
konkrétneho náboženského spoločenstva (Saudská Arábia ako teokracia). Badawi bol odsúdený na
1000 rán bičom a 10 rokov väzenia za údajnú apostáziu, pričom mu stále hrozí trest smrti. R.
Badawi bol zatknutý v roku 2012, okrem iného, za vyjadrenia na Facebook-u, ktoré porušovali
náboženské a štátne zákony. Predovšetkým išlo o vyjadrenia týkajúce sa podpory práv žien,
demokratických reforiem v krajine a deklaráciu toho, že je ateistom. Jeden z dôkazov, ktoré proti
nemu boli použité v rámci trestného konania bolo aj to, že bol na spomínanej sociálnej sieti
469
podporovateľom arabských kresťanov.
Prípad Raifa Badawiho si získal pozornosť celého sveta,
čoho dôkazom sú i mnohé medzinárodné iniciatívy, predovšetkým mimovládnych organizácií,
470
požadujúcich jeho prepustenie.
Posledný prípad, na ktorý upriamim pozornosť je februárový útok v dánskej Kodani, ktorý si
vyžiadal svoje obete a samozrejme, opäť bola v hre sloboda prejavu. Útok sa uskutočnil 14 februára
(teda približne mesiac a týždeň po útokoch na Charlie Hebdo), po tematickom popoludní v
tamojšom kultúrnom centre s názvom “Umenie, rúhanie a sloboda prejavu” a zahŕňal i diskusiu o
januárových útokoch v Paríži. Udalosti sa zúčastnil i švédsky umelec Lars Vilks, ktorý je považovaný
za hlavný cieľ útoku vzhľadom na jeho predchádzajúce obrázky proroka Mohameda. Útoky v Kodani
471
pokračovali i na ďalší deň, keď smerovali proti židovskému obyvateľstvu. V súvislosti s prípadom
prišlo opäť celosvetové odsúdenie útokov. Na podčiarknutie závažnosti problematiky uvádzam i
vyjadrenie slovenského rezortu diplomacie k útokom: "Vnímame tento teroristický akt ako útok na
472
základné hodnoty demokracie vrátane slobody slova."
3 PÔVOD A VÝZNAM SLOBODY PREJAVU
3.1 Sloboda prejavu ako ľudské právo
Sloboda prejavu, je považovaná za výsledok francúzskej buržoáznej revolúcie z roku 1789,
a pravidelne býva zaraďovaná medzi ľudské práva I. generácie, resp. politické práva. Osvietenstvo,
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napr. Amnesty International prostredníctvom petície, ktorú môže podpísať ktokoľvek, žiada je ho
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ktoré bolo živnou pôdou pre racionalizmus, sekularizmus a liberalizmus, bezpochyby položilo
základy dnešnej demokratickej spoločnosti západného typu a nemalým podielom prispelo k rozvoju
473
slobody prejavu. Sloboda prejavu je ako základné ľudské právo zakotvená v medzinárodných
i
474
vnútroštátnych
katalógoch ľudských práv. Avšak, sloboda prejavu nie je, a z povahy veci ani
nemôže byť absolútnym právom. Z tohto dôvodu sa každá garancia obdobnej slobody automaticky
spája s jej obmedzením. Prevažne ide o odsek, ktorý stanovuje dôvody, pre ktoré je možné a
potrebné slobodu prejavu obmedziť. Ods. 2 čl. 10 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a
slobôd (ďalej len Dohovor) hovorí: “Výkon týchto slobôd, pretože zahŕňa povinnosti aj
zodpovednosť, môže podliehať takým formalitám, podmienkam, obmedzeniam alebo sankciám,
ktoré stanovuje zákon, a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej
bezpečnosti, územnej celistvosti alebo verejnej bezpečnosti, na predchádzanie nepokojom alebo
zločinnosti, ochranu zdravia alebo morálky, ochranu povesti alebo práv iných, zabránenia úniku
475
dôverných informácií alebo zachovania autority a nestrannosti súdnej moci.”
3.2 Teoretické názory odôvodňujúce slobodu prejavu
V súvislosti so samotnou existenciou slobody prejavu a jej širokou či úzkou koncepciou sa
spájajú dva názorové prúdy. Prvá zo spomínaných myšlienkových koncepcií považuje slobodu
prejavu za nenahraditeľný príspevok k tolerancii v spoločnosti. Tolerancia je podľa nej v spoločnosti
o mnoho vyššia, ak existuje široká pluralita názorov, ako v spoločnosti, kde sú niektoré názory úplne
zakázané, resp. postihované. Na strane druhej, ďalšia skupina autorov považuje šírenie krajných
476
názorov v spoločnosti a podnecovanie nenávisti (tzv. hate speech ) za škodlivé pre spoločnosť,
pričom majú za to, že existencia úplne voľného trhu myšlienok toleranciu v spoločnosti
477
dekonštruuje.
Tento názor možno považovať za majoritný, nakoľko v právnych poriadkoch
väčšiny štátov existujú skutkové podstaty trestných činov šírenia nenávisti, popierania holokaustu či
478
šírenia extrémistických ideológií.
V prospech slobody prejavu bývajú úvadzané štyri hlavné argumenty, ktoré považujem za
potrebné uviesť. Jedná sa o argumenty pravdy, sebarealizácie, demokracie a napokon argument
všeobecnej favorizácie slobody. Argument sebarealizácie vychádza z rozhodnutia ESĽP vo veci
Handyside v. Spojené kráľovstvo, v ktorom konštatoval, že “sloboda prejavu predstavuje jeden zo
základov demokratickej spoločnosti, jedným zo základných predpokladov pre jej pokrok a rozvoj
479
každého človeka.” Argument demokracie je založený na možnosti participácie každého jednotlivca
480
na fungovaní moderného demokratického štátu a vychádza z princípu suverenity ľudu. Argument
všeobecnej favorizácie slobody, ako tomu už napovedá samotný názov, pertraktuje širokú
koncepciu slobody, len s úzkou interpretáciou jej obmedzení. Za najzaujímavejší, a podľa môjho
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názoru aj za najpresvedčivejší možno považovať argument pravdy, podľa ktorého skutočný význam
a obsah určitej pravdy je zoslabovaný práve tým, že nie je vystavovaný diskusii. Spochybňovanie
určitej pravdy môže na jednej strane pravdu podkopávať, ale na strane druhej tiež posilovať, lebo je
potrebné ju brániť v diskusii a teda uvádzať argumenty na jej podporu.
3.3 Koncepcia slobody prejavu podľa J. S. Milla
Za najvýznamnejšieho podporovateľa tejto teórie možno považovať J. S. Milla, ktorý vo
svojom najznámejšom diele O slobode, argumentuje v prospech slobody prejavu, ako prvku
hľadania pravdy. Mill vo svojej eseji venuje obsahovo a myšlienkovo ucelenú kapitolu argumentácii
v prospech slobody prejavu. Jeho základná téza znie, že nemôžeme naozaj vedieť čo je pravda, ak
si nevypočujeme i názor opačnej strany. Sloboda prejavu je podľa neho nevyhnutná, lebo nikdy si
nemôžeme byť istí, že názor, ktorý sa snažíme potlačiť je nepravdivý, falošný, či klamlivý a ak by
sme si aj náhodou boli istí, jeho potlačenie je podľa Milla ekvivalentným zlom. Prichádza s teóriou,
že ak by bola mienka resp. názor iba súkromným vlastníctvom, ktoré nemá žiadnu hodnotu pre
nikoho iného okrem jej vlastníka, jej znemožnenie by predstavovalo ujmu iba pre takéhoto majiteľa.
Ak sa však umlčuje prejavovanie názorov v spoločnosti, podľa Milla sa tým výrazne ochudobňujú
súčasné i nasledujúce generácie. Deje sa tak z dôvodu, že ak je predmetný potlačený názor
správny, zabraňuje sa tomu, aby nahradil existujúcu chybu pravdou. V opačnom prípade spoločnosť
stráca možnosť jasnejšieho uvedomenia si existujúcej pravdy, ktorá sa podľa Milla rodí práve v
konfrontácii s omylom. Za hodné súhlasu považujem predvšetkým myšlienky týkajúce sa dôležitosti
zachovania mysle otvorenej voči kritike vlastných názorov a myšlienok. Mill ako presvedčený liberál
oslavuje dôležitosť kritického myslenia, otvorenej a slobodnej diskusie a aj o tých zdanlivo najlepšie
481
odôvodnených názoroch.
Vo svojej kapitole venovanej slobode prejavu Mill nevynechal ani konkrétne otázky slobody
prejavu a kritiky vo vzťahu k cirkvám a náboženským učeniam, hovoril však najmä o kresťanstve a
katolicizme. Podľa neho existuje značný rozdiel medzi tými, ktorí prijímajú učenie cirkvi na základe
presvedčenia a medzi tými, ktorí mu jednoducho musia dôverovať. Za holý fakt považuje
skutočnosť, že cirkev neposkytuje nikomu voľbu toho, čo má či môže akceptovať. Podľa neho
duchovní majú zásadnú možnosť a povinnosť čítať “kacírske knihy”, aby sa tako zoznámili s
argumentmi proti cirkevnému učeniu a vystavali tak efektívnejšiu vlastnú argumentáciu v jej
482
prospech.
Cirkev týmto spôsobom získavu určitú prevahu potrebnú na svoje ciele, teda na
dôslednú obhajobu svojich názorov. Tu je nutné podotknúť, že Millovo dielo O slobode bolo
napísané koncom 19. storočia, kedy prístup k literatúre a najmä literatúre kritickej k existujúcim
autoritám nebol takým bežným javom ako je tomu dnes. Avšak, i nad týmto konštatovaním možno
po chvíľke zamyslenia polemizovať. Internet síce dokáže zdieľať množstvo informácií neuveriteľnou
rýchlosťou, problémom sa ukazuje jeho cenzúra a zákaz sociálnych médií ako Facebook, YouTube
či Twitter, napr. najnovšie i v Turecku.
Mill zdôrazňuje, že je potrebné dávať si pozor na tzv. všeobecné pravdy, lebo keď chýba
diskusia, zabúda sa aj na východiská názorov a slová tak strácajú svoj pôvodný význam, ktorý mali
komunikovať. Čo v preklade znamená, že sa z nich stanú nekriticky prijímané dogmy, resp. prázdne
frázy. Podľa Milla je takouto mŕtvou dogmou práve kresťanské učenie, teda poučky, zásady či
zákony pochádzajúce z Biblie, ktoré kresťania vyhlasujú za sväté, a zväčša uznávajú a dodržiavajú
iba zo zvyku. Tieto závery možno podľa Milla vztiahnuť k všetkým náboženským doktrínam.
Zaujímavým je nepochybne i fakt, že Mill i napriek tomu, že bol veľký zástanca slobody vo všetkých
smeroch, načrtol i otázku hraníc, resp. limitov toľko spomínanej slobody prejavu, a to v prípade, že
prekračuje hranice “slušnej diskusie”. Avšak podľa jeho názoru je určenie takejto deliacej čiary
nemysliteľné.
V súvislosti s formou prejavenej slobody, považuje invektívy a sarkazmus za hodné
potlačenia v prípade, že by sa tak dialo na oboch stranách názorového spektra, avšak v skutočnosti
sa, podľa Milla, potláčajú iba ostré prejavy kritiky voči majoritným názorom. Napriek tomu sa
prikláňa k cielenému zjemňovaniu jazyka a vyhýbaniu sa zbytočným útokom a podľa neho by “bolo
o mnoho potrebnejšie predchádzať aktívnym útokom na neveriacich než na náboženstvo.” V závere
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Mill hovorí, že verejná mienka by mala odsúdiť každého, nech už stojí v argumentácii na
ktorejkoľvek strane pomyslenej barikády, ak sa v jeho prejave objavuje nečestnosť či netolerancia.
Pracuje s pojmom etika verejnej diskusie, čím má na mysli, že aj v diskusii o akejkoľvek otázke je
potrebné prejavovať opačnej strane úctu, nič nezveličovať, nič čo by mohlo druhej strane dať za
pravdu nezamlčovať. Takto sa Mill dotkol nielen obsahu slobody prejavu, ktorá je podľa neho
absolútna a pre spoločnosť mimoriadne žiaduca a osožná, ale tiež jej formy, ktorá už podľa neho
483
nemá absolútny charakter.
3.4 Kritika Millovej koncepcie slobody prejavu
S Millom možno vo viacerých otázkach súhlasiť, najmä s požiadavkou na neustále
podrobovanie názorov a tvrdení kritike a diskusii, ktorá je nepochybne legitímna. Kritické myslenie
ako spôsob uvažovania bez pochýb napomáha pri odhaľovaní nových súvislostí pri riešení
tradičných problémov. Vďaka kritickému pohľadu na vec je možné oslobodiť sa od “zabehnutých
koľají” a prísť s riešeniami aj na prvý pohľad neriešiteľné problémy. Rovnako akceptovateľnou je
Millova aplikácia tejto teórie na existujúce náboženské doktríny a nutnosť ich kritiky. Millova logika,
že lepšie zdôvodnené tvrdenie, ktoré sa musí brániť v diskusii a tým je legitímnejšie, teda lepšie a
širšie akceptované, je ľahko pochopiteľná. Avšak je na mieste pýtať sa nakoľko je táto téza ešte
aktuálna, vzhľadom napr. na fakt, že ľudstvo zažilo prvú a druhú svetovú vojnu, a popieranie
holokaustu ako trestný čin nepochybne má svoje opodstatnenie a už tu nejde o hľadanie pravdy. Má
v takomto prípade skutočne zaznieť každý názor? Podľa Milla rozhodne áno... Avšak, je potrebné
vziať do úvahy potenciálne riziko rozširovania nebezpečných, extrémistických a inak závadných
myšlienok v spoločnosti a pomerovať ho s rizikom nenechať voľne zaznieť všetky názory, bez
rozdielu.
Problém možno vidieť aj v tom, že Millov liberalizmus a jeho príliš široká koncepcia slobody
nehovorí nič o zodpovednosti v rámci prejavu. Mill zdôrazňuje ako je potrebné hovoriť o všetkom,
ako je potrebné hovoriť všetko a všetkým, avšak nehovorí nič o zodpovednosti za to, čo bolo
povedané a ani o tom, kto a akým spôsobom ponesie spôsobené dôsledky prejavenej slobody.
Millova teória slobody prejavu mlčí o tom, kto má niesť zodpovednosť za januárové útoky na Charlie
Hebdo či za februárové útoky z Kodane. Nehovorí nič o prípadoch, keď po vyjadrení názoru nepríde
k očakávanému slovnému vyjadreniu názoru opačného, ale nastane demonštrácia takéhoto názoru
prostredníctvom konkrétnych skutkov s fatálnymi následkami.
Limity slobody prejavu podľa Milla nemožno jednoznačne určiť, tak sa nimi pre istotu viac
ani nezaoberá, nezaoberá sa ani otázkami okolo účelu slobody prejavu. Sloboda prejavu predsa
nemôže byť samoúčelná, nemôže byť bohapustou znôškou akýchkoľvek nenávistných, prípadne nič
nevypovedajúcich výrokov rozširovaných napríklad prostredníctvom masovokomunikačných
prostriedkov. Sloboda prejavu musí sledovať legitímny účel a na dosiahnutie tohto účelu si musí
vziať primeraný prostriedok, ktorým stanovený cieľ dosiahnuť môže. Sloboda prejavu, ani kritika ako
jeden zo spôsobov slobody prejavu nemajú byť deštruktívne a iba provokatívne pre samotnú
provokáciu. Provokácia má mať legitímny cieľ, v tomto prípade vyvolať diskusiu. Avšak je otázne, či
je tento cieľ možné dosiahnuť v každom prípade a či je možné ho dosiahnuť zvolenými
prostriedkami.
4 PRÍSTUP EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA K SLOBODE PREJAVU
4.1 Jurisprudencia ESĽP v otázkach týkajúcich sa slobody prejavu
Ako som už spomínala, sloboda prejavu je v Dohovore, ako najvýznamnejšom
ľudskoprávnom katalógu v európskych podmienkach, garantovaná článkom 10: “Každý má právo
na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie
alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice. Tento článok nebráni
štátom, aby vyžadovali udeľovanie povolení rozhlasovým, televíznym alebo filmovým
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spoločnostiam.”
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Ako samotné znenie článku naznačuje, sloboda prejavu chráni jej tri rozličné formy a to
slobodu zastávať názory, slobodu prijímať a slobodu rozširovať myšlienky či informácie. V súvislosti
so slobodou prejavu sa používajú i pojmy ako sloboda slova, či sloboda tlače, prípadne aj ako
sloboda novinárov. Dôležitým momentom je i rozlišovanie medzi skutkovými tvrdeniami, ktoré je
možné hodnotiť z hľadiska pravdivosti/nepravdivosti (teda predovšetkým fakty a informácie) a
hodnotiacimi úsudkami (názory, idey, myšlienky), ktoré napr. nemôžu byť predmetom tlačovej
485
opravy.
ESĽP v rámci svojej rozsiahlej judikatúry týkajúcej sa slobody prejavu vytvára osobitné
skupiny prípadov, jednak podľa kritéria subjektu slobody prejavu, teda rieši otázky spojené so
486
slobodou prejavu napr. u lekárov, advokátov, štátnych zamestancov, novinárov či umelcov.
U
každej z týchto skupín sa v súvislosti so slobodou prejavu vyskytujú odlišné problémy otázky.
Ako ďalšie diferenciačné kritérium ESĽP používa predmet prejavu, rozlišuje tak medzi
politickým prejavom, umeleckým prejavom a komerčným prejavom. V prvej kapitole spomínané
prípady je podľa môjho názoru možné subsumovať pod umelecké prejavy, resp. umeleckú slobodu
tak, ako ju chápe ESĽP. Platí to i pre prípad Charlie Hebdo, kde napriek tomu, že išlo o periodikum,
jeho úlohou nebolo poskytovanie objektívnych informácií v súlade so zásadami žurnalistiky, ale jeho
cieľom bolo baviť čitateľov prostredníctvom provokačného karikovania sociálnej reality. ESĽP
viackrát deklaroval, že umelci prispievajú k obohateniu spoločnosti (napr. Müller v. Švajčiarsko OttoPreminger Institut v. Rakúsko).
4.2 Spôsoby obmedzenia slobody prejavu
Sloboda prejavu, rovnako ako aj ostatné slobody garantované Dohovorom v článkoch 8-11,
môže byť v rámci rozhodovacej činnosti ESĽP obmedzená v zásade troma spôsobmi, ktorých
rozlišovanie je dôležité predovšetkým z metodologického hľadiska. Prvý, najextrémnejší, spôsob je
zakotvený v článku 15 a stanovuje výnimočné dôvody, pre ktoré je možné práva a slobody
487
zakotvené v Dohovore derogovať. Takýmito výnimočnými dôvodmi sa má na mysli predovšetkým
vojna.
Pre účely toho článku sú však zaujímavé najmä zvyšné dva spôsoby obmedzenia slobody
prejavu. Jednak ide o obmedzenie slobody v zmysle ods.2 článku 10, z dôvodov (predvídaných
legitímnych cieľov) v ňom vymenovaných a ďalej ide o kolíziu s rovnocennými právami a slobodami
garantovanými Dohovorom a teda aplikáciou princípu proporcionality. Čl.10 ods. 2 vyžaduje
reštriktívnu interpretáciu, obmedzenie práva musí byť výnimočné, kým samotný ods. 1 má byť
vykladaný extenzívne, aby tak zabezpečil čo najefektívnejšiu ochranu práv. Obmedzenie slobody
prejavu je možné vo vzťahu k informáciám, vo vzťahu k názorom, alebo vôbec nemusí súvisieť so
samostatným obsahom prejavu.
Ak uvažujeme o možnom strete s inými právami garantovanými Dohovorom, v kontexte v
úvode spomínaných prípadov prichádza do úvahy predovšetkým čl. 9 Dohovoru, ktorý chráni
slobodu viery, vyznania a náboženského presvedčenia. Dohovor poskytuje ochranu ako tzv. forum
internum, teda vnútornému presvedčeniu jednotlivca, tak i forum externum, teda vyznávaniu a
prejavovaniu určitého náboženského presvedčenia i navonok, resp. spolu s ostatnými. Samozrejme,
sloboda vyznania má stanovené tiež obligatórne výnimky, pre ktoré je možné ju obmedziť. Podľa M.
Bartoňa však, v prípadoch, ktoré spomínam nemôže prichádzať k stretu slobody prejavu a slobody
vyznania. Podľa neho útok, v podobe karikatúry, či iný zosmiešňujúci či kritický prejav umeleckej
slobody je smerovaný proti samotnému náboženstvu, a teda nemôže teda spadať pod ochranu čl. 9
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Dohovoru, ktorý chráni individuálnu slobodu. Ak podľa neho takéto prejavy smerujú proti
príslušníkom určitej náboženskej skupiny ide o trestný čin šírenia nenávisti, ktorý má byť
postihovaný v zmysle ustanovení trestného práva. Z tohto dôvodu sa má podľa neho v prípadoch
umeleckej satiry smerujúcej proti náboženskému učeniu použiť obmedzujúce ustanovenie čl 10 ods.
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2.
Avšak, ESĽP v obdobných prípadoch vždy berie do úvahy čl. 9, ale v konečnom dôsledku
často používa práve ods. 2 článku 10 a obmedzenie slobody prejavu z dôvodu verejnej morálky.
4.3 Vybrané rozhodnutia ESĽP vo veciach týkajúcich sa slobody prejavu
Za najčastejšie uvádzaný príklad na prístup ESĽP k slobode prejavu je prípad OttoPreminger Institut v. Rakúsko, z roku 1994. Sťažovateľom bolo malé kino v Innsbrucku, ktoré tvrdilo,
že jeho sloboda prejavu v zmysle čl. 10 bola porušená zákazom premietania a následnej
konfiškácie filmu s názvom Koncil lásky. Dôvodom malo byť to, že film zobrazoval Boha, Krista a
Pannu Máriu obscénnym spôsobom. Dôležité je upozorniť na to, že kino film sprístupnilo až od
dovŕšenia 17. roku veku a vopred upozornilo, že sa jedná o náboženskú karikatúru, teda bolo
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potenciálnym divákom poskytnutá komplexná informácia o povahe premietaného filmu. ESĽP mal
za to, že neprišlo k porušeniu slobody prejavu, resp. že jej obmedzenie bolo dôvodné. V tomto
prípade nevzal do úvahy opatrenia, ktoré kino vykonalo, čím kino v podstate ochránilo deti, veriacich
490
a ďalšie skupiny, ktoré mohli mať problém s týmto typom umenia.
Umelecký prejav v podobe románu s názvom “Zakázané frázy”, ktorý sa kriticky vyjadroval
k islamu a prorokovi Mohamedovi bol predmetom prípadu I. A. proti Turecku. Sťažovateľom bol
vydavateľ spomínaného románu, ktorý bol v Turecku odsúdený za rúhačstvo podľa tamojších
zákonov a kniha bola zakázaná. Pri posudzovaní prvku nevyhnutnosti v demokratickej spoločnosti
ESĽP odkazoval na fakt, že prípady týkajúce sa slobody prejavu a zásahov do základných dogiem
konkrétnych náboženských učení patria k tým, ohľadom ktorých neexistuje európsky konsenzus, a z
491
tohto dôvodu často odkazuje na aplikáciu doktríny voľnej úvahy. V rámci tejto doktríny majú štáty
ponechanú širokú diskrečnú právomoc ESĽP mal za to, že v demokratickej spoločnosti síce sú
prijateľnými i tvrdenia, ktoré urážajú či šokujú, a takýto prejav obsahovala aj predmetná kniha, avšak
opatrenia tureckých orgánov boli v súlade s poskytovaním ochrany proti urážlivých útokom v
492
otázkach, ktoré su pre moslimov nedotknuteľné.
Za zaujímavý považujem tiež disent troch sudcov, vrátane českého sudcu K. Jungwierta k
tomuto rozsudku. Vnímanie slobody prejavu je u nich značne liberálnejšie ako u zvyšku senátu, a
trvali na tom, že rozhodnutie o zákaze celej knihy a treste pre autora, kvôli pár odstavcom
vyvolávajúcich rozhorčenie, je neprimeraným zásahom do slobody prejavu a článok 10 bol
porušený. Disentujúci sudcovia s odkazom na prípad Otto-Preminger Institut, kde boli predmetom
“útoku na vieru” kresťania, nie moslimovia, vyjadrili názor, že nie sú presvedčení o správnostnosti
tohto spôsobu rozhodovania ako o precedense a nastal podľa nich čas prehodnotiť prístup ESĽP k
493
otázke slobody prejavu.
Z takejto argumentácie, ako aj pomeru rozhodnutia 6:3, ktorý nie je
najpresvedčivejším, možno usudzovať, že v blízkej budúcnosti v pomerne ustálenej judikatúre ESĽP
vo veciach slobody prejavu môže nastať určitá zmena. Lebo argumentácia uvádzaná ako disent,
môže byť zajtra legitímnym rozhodnutím.
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5 ZÁVER
Ako som spomínala už v úvode príspevku, v závere by som chcela vyjadriť svoj príklon k
jednému z protichodných inšpiračných zdrojov pre jeho napísanie. Tým sa napokon stal výrok
súčasného pápeža na margo útoku na redakciu Charlie Hebdo. Výrok, v ktorom apeluje na
dodržiavanie dôstojnosti každého náboženstva a implicitne v ňom hovorí o rešpekte. Samozrejme,
dôležitosť slobody prejavu ako jedného zo základných stavebných kameňov dnešnej demokratickej
spoločnosti je nepopierateľná a cenzúra zo strany štátnej moci neprípustná. Avšak, výhradne
liberálny koncept, v ktorom by sa absolútna sloboda prejavu vyrovnala s akýmikoľvek prejavmi, tak
ako ho predstavoval J. S. Mill, nie je na základe historickej skúsenosti reálny. Práve z týchto príčin
aj článok 10 ods. 2 Dohovoru stanovuje prípady, resp. dôvody, pre ktoré je možné slobodu prejavu
obmedziť.
Plne si uvedomujem, že satira má vo Francúzsku pevnejší základ, ako v mnohých iných
európskych krajinách. Je ale potrebné zdôrazniť, že takto mierená kritika náboženských dogiem, aj
vzhľadom na vysoký počet moslimov žijúcich vo Francúzsku, nesmerovala iba proti náboženským
fundamentalistom, ale i proti značnému počtu bežných francúzskych občanov. Faktom tiež zostáva,
že vo Francúzsku každoročne konvertuje na islam najviac občanov spomedzi všetkých európskych
krajín, a v rámci prieskumu po januárových útokoch až 42% opýtaných Francúzov uviedlo, že
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predmetné karikatúry vôbec nemali byť vôbec zverejnené.
Pre úplnosť je potrebné dodať, že
satirický magazín si nebral na paškál iba islam, ale i ostatné náboženstvá ako kresťanstvo či
judaizmus, a i ďalšie témy zobrazoval výrazne provokačným spôsobom. Samozrejme, týmto v
žiadnom prípade nejde o ospravedlňovanie teroristických útokov, ani tých z januára, ani tých, ktoré
mali napr. na svedomí život T. van Gogha. Tie je nutné považovať bez debát za odsúdeniahodné.
Podobnými úvahami sa však celá problematika presúva do roviny multikulturalizmu, pre ktorý by
mala byť východiskovou hodnotou nielen tolerancia, ale predovšetkým vzájomný rešpekt. Kým
tolerancia znamená znášanlivosť, rešpekt predstavuje čosi viac, predstavuje akceptáciu.
Kritika v rámci slobody prejavu je žiaduca a nevyhnutná, a to predovšetkým konštruktívna
kritika. Nemyslím, že existuje rozpor medzi podporou slobody prejavu, pokojne aj pre karikatúry
poukazujúce na určité problémy a považovaním niektorých karikatúr, ktoré vyšli v Charlie Hebdo za
urážlivé či postrádajúce akýkoľvek rešpekt. V rámci umeleckých prejavov spomínaných v príspevku
je však potrebné zamyslieť sa nad ich účelom a použitými prostriedkami na ich naplnenie. Čo bolo
cieľom happeningov Pussy Riot? Upútať pozornosť, poukázať na existujúcu politickú situáciu v
krajine? Bol spôsob, ktorý si k tomu zvolili adekvátny? Muselo im predsa byť jasné, že ich
zneucťujúce vystúpenie v kostole, či verejná súlož budú postihnuté v zmysle zákona a že budú
musieť niesť za ne zodpovednosť. Problémom, ktorý pri slobode prejavu často nastáva teda nie je
ani tak obsah konkrétneho prejavu, ale často je to jeho forma, ktorá môže byť príliš útočná,
zbytočne urážlivá a provokačná. Sloboda totiž kráča ruka v ruke so zodpovednosťou. Prístup ESĽP,
v rámci ktorého hojne využíva doktrínu voľnej úvahy býva často označovaný ako alibistický, z
dôvodu, že sa mu nechce vyjadriť ku kontroverznej otázke, lebo by mohol svojím právnym názorom
vyvolať nevôlu naprieč Európou. Avšak mám za to, že v otázkach slobody prejavu, je zvolená
doktrína legitímnym spôsobom odôvodňovania rozhodnutí a zatiaľ nie je potrebné prístup ESĽP
meniť.
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ODRAZ SUPRANACIONALITY PRÁVA EURÓPSKEJ ÚNIE
V SLOVENSKEJ LEGISLATÍVE
Petra Haladejová Preinerová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Predkladaný príspevok poukazuje na vzťah (spolupôsobenie) práva Európskej únie
a právneho poriadku Slovenskej republiky; na ich vzájomnú prepojenosť a podmienenosť, a to
najmä v kontexte Lisabonskej zmluvy. Zároveň mapuje pôsobenie Národnej rady Slovenskej
republiky jednak v rámci európskej normotvorby a jednak v oblasti vlastnej (vnútroštátnej) tvorby
práva. Korelácia oboch komparovaných právnych poriadkov je objasnená prostredníctvom
základných princípov (zásad) práva Európskej únie – predovšetkým supranacionality a subsidiarity.
Kľúčové slová: právo Európskej únie, tvorba práva, právny poriadok Slovenskej republiky,
Lisabonská zmluva, supranacionalita
Abstract: The paper approximates the relationship (co-existence) between the European Union law
and the legal system of the Slovak Republic – their mutual interconnection and conditioning of each
other, especially in context of the Lisbon treaty. It also deals with the influence of the National
council of the Slovak Republic on European law-making and its own (national) law creation as well.
The comparison of the correlation of both legal systems is clarified by the basic principles (doctrines)
of the European Union law – supranationalism and subsidiarity.
Key words: the European Union law, law-making, legal system of the Slovak Republic, the Lisbon
treaty, supranationalism, subsidiarity, harmonisation
ÚVOD
Vstupom Slovenskej republiky (ďalej aj len ako „SR“) do Európskej únie (ďalej aj len ako
„EÚ“) dňom 1. máj 2004 sa stali pre ňu záväznými ustanovenia pôvodných zmlúv a aktov prijatých
495
orgánmi Európskych spoločenstiev, resp. EÚ, a to v zmysle čl. 2 ods. 2 Aktu o pristúpení . SR tak
prevzala celé komunitárne, ako aj úniové právo. Ústavnoprávna opora v rámci prípravy SR na
496
členstvo v EÚ bola vytvorená ústavným zákonom č. 90/2001 Z.z . - konkrétne čl. 7 ods. 2 prvá
veta zafixoval prenos časti výkonu zvrchovaných práv SR na EÚ.
Prednosť primárneho práva EÚ (tzn. zakladajúcich zmlúv) je zakotvená v čl. 7 ods. 5 Ústavy
497
498
SR, prednosť sekundárneho práva EÚ je upravená v čl. 7 ods. 2 druhá veta Ústavy SR .
1

495

Akt o podmienkach pristúpenia (vtedajších 10 kandidátskych krajín, vrátane SR) a o úpravách
zmlúv, na ktorých je založená EÚ predstavuje súčasť Zmluvy medzi vtedajšími 16 členskými štátmi
EÚ a danými kandidátskymi krajinami o (ich) pristúpení k EÚ. NR SR vyslovila súhlas so zmluvou
uznesením č. 365 zo dňa 1. júla 2003 a súčasne rozhodla, že ide o zmluvu podľa § 7 ods. 5 Ústavy
SR. Prezident SR zmluvu ratifikoval dňa 26. augusta 2003.
496
V časovom slede treťou v poradí – tzv. „veľkou novelou ústavy“ – čl. 7 ods. 2 prvá veta znie:
Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom
ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv
na Európske spoločenstvá a Európsku úniu.“
497
Čl. 7 ods. 5 Ústavy SR znie: „Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách,
medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré
priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli
ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.“.
498
Čl. 7 ods. 2 druhá veta Ústavy SR: „Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej
únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré
vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.“
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PRÁVO EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A PRÁVO EURÓPSKEJ ÚNIE
499
Do nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy
(ratifikáciou všetkými členskými krajinami
500
v súlade s ich ústavnými predpismi ), t.j. do 1. decembra 2009 sa právo Európskych Spoločenstiev
501
502
(komunitárne právo) spájalo s tzv. 1. piliérom EÚ.
Európske spoločenstvá
(ďalej aj len ako
„Spoločenstvá“) boli vytvorené na základe princípu nadštátnosti (supranacionality), tzn. členské
štáty Spoločenstiev preniesli časť svojich suverénnych práv v určitých vymedzených oblastiach
(hlavne v hospodárskej oblasti) na Spoločenstvá. Právomoc tvoriť právne normy, prenesená
z členských štátov na Spoločenstvá, umožnila základy vzniku vlastného právneho poriadku
nesubsumovateľného ani pod medzinárodné, ani pod vnútroštátne právo – právneho poriadku sui
generis. Základný prameň komunitárneho práva predstavovala Zmluva o založení Európskeho
503
spoločenstva.
Právo EÚ (tzv. úniové právo) do nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy
tvorené tzv. 2. pilierom (oblasť spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky) a tzv. 3. pilierom
(oblasť policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach) bolo založené na medzivládnej
spolupráci; nadnárodný princíp sa tu neuplatňoval. Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy,
zrušením piliérovej „architektúry“, ktorou bola EU vybudovaná, ES zaniklo, pričom EÚ sa stala jeho
právnym nástupcom z funkčného hľadiska, v dôsledku čoho sa všetko právo (dovtedy delené na
komunitárne a úniové) začalo jednotne označovať „ako právo EÚ“. Pokým sa EÚ nestala subjektom
504
medzinárodného práva , mali jedine Spoločenstvá medzinárodnú právnu subjektivitu, a tým aj
právo Spoločenstiev (komunitárne právo) malo výlučne prednosť pred právom toho – ktorého
členského štátu a zároveň priamy účinok v práve členských štátov. Aj rozhodnutia Súdneho dvora
505
Európskych spoločenstiev
(ďalej len „Súdny dvor“) sa zväčša týkali len 1. piliera (okruhu
506
pôsobnosti) EÚ. Právomoc Súdneho dvora bola v 2. pilieri a v 3. pilieri až na výnimky vylúčená.
2

VZŤAH PRAMEŇOV PRÁVA EÚ, PRÁVA EÚ A PRÁVNYCH PORIADKOV ČLENSKÝCH
ŠTÁTOV EÚ
Vstupom SR do EÚ sa právny poriadok SR rozšíril o nové pramene práva, čím sa výrazne
ovplyvnil spôsob vnútroštátnej tvorby práva, a to najmä z hľadiska obsahovej stránky nových
prameňov právu EÚ. Vplyv práva EÚ na právny poriadok SR sa prejavil „jednak tým, že do nášho
právneho poriadku sa premieta právo EÚ a jednak tvorcovia nášho právneho poriadku sa stávajú
507
spolutvorcami práva EÚ“ .
3

3.1

Primárne pramene práva EÚ

3.1.1 Zakladateľské zmluvy
499

Oficiálny preklad názvu zmluvy znie: „Lisabonská zmluva, ktorou sa mení Zmluva o Európskej
únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva“, označovaná aj ako tzv. „reformná zmluva“.
500
V súlade s článkom 48 Zmluvy o EÚ (tzv. Maastrichtskej zmluvy) musela byť aj Lisabonská
zmluva ako medzinárodná zmluva meniaca primárne právo EÚ ratifikovaná každým členským
štátom, inak by nenadobudla platnosť.
501
Tzv. piliérovú štruktúru EÚ zaviedla Zmluva o EÚ, Lisabonskou zmluvou sa rozdiely medzi
piliermi stierajú; trojpiliérová deľba je už neplatná.
502
tri nadštátne organizácie založené tzv. Parížskou zmluvou podpísanou v roku 1951 (Európske
spoločenstvo uhlia a ocele) a Rímskymi zmluvami podpísanými v roku 1957 (Európske
hospodárske spoločenstvo – neskôr premenované na ES, v súčasnosti neexistuje – zrušené
Lisabonskou zmluvou, funkčne ho nahradila EÚ) a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu
– EURATOM - aj v súčasnosti pôsobí popri EÚ ako samostatný subjekt práva).
503
Pred nadobudnutím platnosti Zmluvy o EÚ platil názov Zmluva o založení EHS, EHS bolo
premenované na ES Zmluvou o EÚ (Lisabonská zmluva premenovala Zmluvu o založení ES na
Zmluvu o fungovaní EÚ).
504
Medzinárodnoprávna subjektivita EÚ vyplýva z čl. 47 Zmluvy o EÚ.
505
Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy zmenený názvom i štruktúrovo na Súdny dvor EÚ
(v zložení Všeobecný súd a osobitné súdy).
506
Porovnaj Klučka J., Mazák J. a kol. Základy európskeho práva. 2004. s. 374.
507
Svák, J. a kol. Teória a prax legislatívy. 2012. s. 38-39.
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Pre primárne pramene práva EÚ tvorené zakladateľskými zmluvami /viď napr. pozn. pod
čiarou 8)/, vrátane ich revízií /zahŕňajúc aj Lisabonskú zmluvu viď pozn. pod čiarou 5)/, prístupovými
zmluvami /s novými členskými štátmi – viď napr. zmluva uvedená v pozn. pod čiarou 1/, záväznými
508
protokolmi a dodatkami je spoločným znakom vôľa zúčastnených členských štátov preniesť časť
509
svojich právomocí
vo vymedzených oblastich na supranacionálne inštitúcie, s cieľom kreovania
samostatného právneho poriadku záväzného a uplatniteľného tak pre ne samotné, ako aj ich
510
štátnych príslušníkov.
Vzhľadom na medzinárodnoprávny charakter uvedených zmlúv, členské
štáty postupovali pri ich uzatváraní v zmysle Viedenského dohovoru o zmluvnom práve (ratifikáciou
511
v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi) . Avšak zakladateľské zmluvy ako samostatný
právny systém - s poukazom na judikatúru Súdneho dvora EÚ – sa odlišujú od medzinárodného
práva najmä spôsobom, akým jeho normy prenikajú do vnútroštátneho práva členských štátov.
Normy obsiahnuté v zakladateľských zmluvách sa vyznačujú bezprostrednou použiteľnosťou
(uplatniteľnosťou); ich prienik do vnútroštátneho právneho poriadku sa uskutočňuje v zásade
512
automaticky . Spravidla bezprostrednou uplatniteľnosťou noriem práva EÚ sa dosahuje aj priamy
účinok týchto noriem na založenie práv a povinností fyzických a právnických osôb, ktorých sa je
možné dovolávať na vnútroštátnych súdoch. Vo všeobecnosti by sme mohli zakladateľské zmluvy
charakterizovať ako zmluvy vytvárajúce právny základ EÚ, obsahujúce formulácie, ktoré definujú
ciele, hodnoty a právne zásady akceptovateľné pre všetky členské štáty integrované v EÚ.
Z interpretácie Súdneho dvora EÚ je možné vyvodiť ich paralelu s ústavou na vnútroštátnej úrovni
v hierarchii chápania prameňov práva.
3.1.2. Právne zásady
Niektoré zo zásad vyplývajú priamo zo zakladateľských zmlúv (napr. zákaz diskriminácie na
základe pohlavia podľa č. 157 ZoFEÚ), no domnievame sa, že väčšina má judikatórny charakter
pôvodu (do práva EÚ prenikli judikatúrou Súdneho dvora EÚ). Právne zásady spravidla vypĺňajú
medzery v pozitívnom práve. Vzhľadom na uvádzanie v právnej teórií viacerých výpočtov
513
ustálených zásad práva EÚ , pričom ich súpis týmto príspevkom nesledujeme, zameriame sa
v danom kontexte ťažiskovo na zásadu prednosti práva EÚ, zásadu subsidiarity a zásadu
proporcionality. Zásadu priameho účinku sme načrtli v predchádzajúcich častiach príspevku.
3.1.2.1 Zásada prednosti práva EÚ
Zásada prednosti práva EÚ neznamená komplexnú nadradenosť právneho poriadku EÚ nad
514
celým vnútroštátnym právom toho-ktorého členského štátu. Princíp prednosti práva EÚ sa uplatní
vtedy, ak dôjde k rozporu medzi určitou právnou normou vnútroštátneho práva a určitou právnou
normou práva EÚ. V takýchto prípadoch sú národné súdy štátov, ako aj iné orgány a inštitúcie
členského štátu, ktoré majú za úlohu aplikovať právo, povinné na základe prednosti práva EÚ použiť
príslušnú právnu normu EÚ. Z uvedeného vyplýva, že konflikt noriem je predpokladom aplikácie
515
zásady prednosti. Princíp prednosti práva EÚ nie je definovaný právom EÚ; bol a je vyvodzovaný,
resp. formulovaný ustálenou rozhodovacou činnosťou Súdneho dvora, podľa prof. Týča
vychádzajúc z troch vlastností právneho systému EÚ, a to:
a) EÚ je založená na obmedzení zvrchovaných práv členských štátov vo vybraných oblastiach –
v tých má EÚ svoju zvrchovanosť, a preto musí byť „zvrchovaným“ právom právo EÚ, ktoré tu
vlastne nahrádza vnútroštátne právo; b) právo EÚ je autonómnym právnym systémom nezávislým
508

Napr. Protokol č. 1 o úlohe národných parlamentov v EÚ pripojený k Lisabonskej zmluve.
Miera prenosu právomocí sa môže líšiť v ústavnoprávnej úprave členských štátov – napr.česká
ústava v čl. 10a ods. 1 hovorí o prenose niektorých právomocí orgánov Českej republiky, Ústava SR
v čl. 7 ods. 2 upravuje (len) prenos výkonu časti svojich práv.
510
Porovnaj Rozhodnutie Súdneho dvora zo dňa 3. júna.1964. Flaminio Costa v Enel 6/64.
511
Porovnaj poznámku pod čiarou 7.
512
Zabezpečenie prieniku zakladateľských zmlúv, ako aj iných medzinárodných zmlúv do právneho
poriadku Slovenskej republiky je zrejmé z cit. ustanovenia Ústavy SR v pozn. pod čiarou 4.
513
ako sú zásada ochrany ľudských práv, zásada právnej istoty, zásada neretroaktivity, zásada
proporcionality, princíp nediskriminácie a iné.
514
Porovnaj: Týč, V. Základy práva Evropské únie pro ekonomy. 2006. s 99.
515
Tichý, L., Arnold, R., Svoboda, P et. al. Evropské právo. 2004. s. 308.
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509

od medzinárodného a vnútroštátneho práva členských štátov EÚ; c) právo EÚ je spoločné
(jednotné) pre všetky členské štáty, čiže je právom regionálne kodifikovaným a ak by nemalo
prednosť pred právnym poriadkom toho-ktorého členského štátu EÚ, stratilo by zmysel – toto právo
musí byť aplikované „jednotne, v rovnakom rozsahu a s rovnakou právnou silou vo všetkých
516
členských štátoch.“
Prvým rozhodnutím zakladajúcim zásadu prednosti (v tom čase komunitárneho práva pred
517
vnútroštátnym) bolo rozhodnutie vo veci Costa v Enel z roku 1964.
Súdny dvor sa na základe
518
teleologického výkladu ustanovení zakladajúcej zmuvy
upriamil na ciele ES a ducha danej
zmluvy. Súdny dvor povýšil komunitárne právo nad vnútroštátne zákony, avšak nekonkretizoval,
ktoré predpisy komunitárneho práva požívajú prednosť pred ktorými predpismi vnútroštátneho
práva. V odôvodnení daného prípadu je však nepriamo obsiahnutá odpoveď – „Voči právu
prameniacemu zo Zmluvy[...] nemožno [...] odporovať na základe vnútroštátneho právneho
predpisu“ – a síce, že sa prednosť vzťahuje na vnútroštátny predpis v akejkoľvek forme.
Vnútroštátne právne poriadky spravidla právomoc pozastaviť účinnosť normy, ktorá je v rozpore
s normou vyššej právnej sily zverujú orgánom kontroly ústavnosti. Náprava vnútroštátnej normy
odporujúcej právu EÚ by mala byť zmenená jej tvorcom (v prípade zákona zákonodarcom), resp.
pozastavením účinnosti zo strany orgánu kontroly ústavnosti. V prípade Simmenthal I.
a Simmenthal II., Súdny dvor zodpovedal na otázku ohľadne neaplikovateľnosti kolidujúcich
vnútroštátnych noriem s (toho času) komunitárnym právom tak, že komunitárne normy majú za
následok „nielen stratu použiteľnosti každého existujúceho ustanovenia vnútroštátneho predpisu,
ktoré je s ním v rozpore, ale vzhľadom na to, že tieto ustanovenia a akty sú neoddeliteľnou
súčasťou právneho poriadku použiteľného na území každého členského štátu, pričom majú
prednosť – aj zabránenie zavedenia nových vnútroštátnych legislatívnych aktov, ktoré sú
519
nezlučiteľné s normami Spoločenstva.“ Zároveň v tomto rozhodnutí Súdny dvor formuloval ďalšiu
požiadavku, a to „v plnej miere aplikovať právo Spoločenstva [...], pričom musí prípadne neaplikovať
520
akékoľvek vnútroštátne ustanovenia právneho predpisu, ktoré je s ním v rozpore.
Súdny dvor
zároveň stanovil povinnosť vnútroštátnemu súdu ex offo neuplatniť vnútroštátnu normu odporujúcu
komunitárnemu právu (od Lisabonskej zmluvy právu EÚ) „bez toho, aby musel najprv žiadať alebo
521
čakať na jej zrušenie legislatívnou cestou alebo iným postupom.
Čiže súdy sú povinné
neaplikovať kolidujúcu vnútroštátnu legislatívu bez ohľadu na to, aký postup na konanie
o neústavnosti stanovuje daná vnútroštátna ústava.
Do prijatia Lisabonskej zmluvy nebola výslovne zásada prednosti EÚ nikde v zakladajúcich
zmluvách EÚ obsiahnutá, jej doplnením do vyhlásenia za text Lisabonskej zmluvy možno pripustiť
isté posilnenie tohto princípu a zároveň akceptáciu doterajšej judikatúry Súdneho dvora vzťahujúcej
sa k tejto zásade.
3.1.2.2 Zásada prednosti práva EÚ a právo Slovenskej republiky
Aj v nadväznosti na predtým uvedené /viď pozn. pod čiarou 4 a 5/ je zrejmé, že Ústava SR
zaraďuje primárne právo EÚ (zakladajúce zmluvy) a časť sekundárneho práva EÚ (právne normy
vydávané inštitúciami EÚ na základe zakladajúcich zmlúv) do hierarchického postavenia právnych
noriem nad zákon. Z rozhodnutia Súdneho dvora v prípade Internationale&Handelsgesellschaft
522
11/70. bod 2. vyvstáva otázka, či právo EÚ nie je nadradené aj Ústave SR ako takej a ústavným
zákonom. Berúc však to úvahy fakt, že normatívny základ pre prenos výkonu časti práv zo SR na
EÚ zakotvuje Ústava SR, ktorá „požičiava“ časť zvrchovaných práv SR a že zrejme by sa táto
516

Týč, V. Základy práva Evropské únie pro ekonomy. 2006. s 100.
Bližšie pozri prípad Flaminio Costa v ENEL 6/64.
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V danom čase platnej Zmluvy o založení EHS.
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Prípad Simmenthal II 92/78., bod 17.
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Tamtiež, bod 21.
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Vyhlásenie č. 17 k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá prijala Lisabonskú zmluvu
však nie je právne záväzné.
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Porovnaj.: Prípad Internationale&Handelsgesellschaft 11/70. bod 2. „Platnosť komunitárneho
predpisu alebo účinok v rámci jedného členského štátu nemôžu byť ovplyvnené skutočnosťou, že
predpis je v rozpore so základnými právami vyplývajúcimi z ústavy daného štátu alebo
s podstatnými štrukturálnymi črtami ústavy.“
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„výpožička“ neuskutočnila, pokiaľ by EÚ reprezentovaná svojimi orgánmi (resp. inštitúciami)
pôsobila proti princípom demokratického a právneho štátu, tak je skôr nepravdepodobné, že by
právne normy národného právneho poriadku a normy práva EÚ boli interpretované ako
523
nesúladné.
V súlade s výkladom zásady prednosti práva EÚ dochádza v niektorých oblastiach k obmedzeniu
zákonodarnej právomoci Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“), keďže podľa
524
Súdneho dvora platné právo EÚ vylučuje prijatie vnútroštátnej normy, ktorá by mu odporovala.
O náležitú aplikáciu práva v súlade so zásadou prednosti práva EÚ dbajú súdy SR (vrátane
všeobecných), a to tým spôsobom, aby malo právo EÚ prednosť pred zákonmi v prípade konfliktu.
Súdy sú v zmysle ustálenej judikatúry Súdneho dvora povinné neuplatniť ustanovenia
vnútroštátneho práva, ktoré je v rozpore s právom EÚ. Nie sú povinné čakať na rozhodnutie NR SR,
aby normu zmenila, príp. na rozhodnutie Ústavného súdu SR (ďalej len „ÚS SR“), aby pozastavil jej
525
účinnosť. Vzťah práva EÚ a národných ústav členských štátov EÚ je jedným z mnohých vecných
526
problémov riešených ústavnými súdmi.
V súlade s čl. 125 Ústavy SR je Ústavný súd poverený
vykonávať kontrolu ústavnosti, okrem iného rozhodovať o súlade zákonov s ústavou, ústavnými
zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas NR SR a ktoré boli ratifikované
a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Zo znenia tohto ustanovenia vyplýva, že ÚS SR
nerozhoduje o súlade zákonov s právnymi aktami EÚ podľa čl. 7 ods. 2 druhá veta Ústavy SR.
Rozhodovanie o rozpore slovenského zákona s právom EÚ prináleží do pôsobnosti všeobecných
súdov; tie sú v takomto prípade povinné vnútroštátnu normu neaplikovať a použiť normu práva EÚ.
ÚS SR sa k zásade aplikácie práva EÚ po prvýkrát vyjadril v náleze sp. zn. PL.ÚS3/09 zo dňa 26.
527
januára 2011 (prípad zisku zdravotných poisťovní),
kedy rozhodoval o súlade vnútroštátneho
zákona s medzinárodnou zmluvou definovanou v čl. 125 ods. 1 v spojení s čl. 7 ods. 2 Ústavy SR
(konkrétne ZoFEÚ). ÚS SR vychádzal zo zásady prednosti práva EÚ, keď dôvodil, že do
rozhodnutia ÚS SR o nesúlade napadnutého právneho predpisu (alebo odloženia jeho účinnosti
podľa čl. 125 ods. 2 Ústavy SR), jeho časti alebo jednotlivého ustanovenia sú všeobecné súdy, ako
aj iné orgány verejnej moci povinné z úradnej moci (ex offo) nepoužiť vnútroštátne právo, ktoré
podľa ich názoru odporuje právu EÚ, pričom všeobecné súdy majú navyše možnosť overiť si takýto
právny názor predložením prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru EÚ podľa č. 267 ZoFEÚ.
Z tohto prelomového nálezu ÚS SR (ktorému sa však vzhľadom na limitujúci rozsah príspevku
bližšie nevenujeme) je možné vyvodiť jednoznačný súlad s judikatúrou Súdneho dvora vykladajúcou
zásadu prednosti práva EÚ (počnúc prípadom Costa v. Enel pokračujúc ďalšími).
3.1.2.3 Zásada subsidiarity a proporcionality
Subsidiarita (podpornosť) je hlavnou zásadou pri vymedzovaní oblasti zodpovednosti
528
členského štátu a zodpovednosti EÚ. EÚ koná v oblastiach, v ktorých má výlučnú právomoc. Ak
523

Porovnaj Čorba, J., Klučka J., Procházka, R., Vávrová, V. Uplatňovanie európskeho práva na
Slovensku. 2003. s. 240.
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Pri označení „právo EÚ“ je potrebné zohľadniť konštatáciu v kapitole 3.3 príspevku týkajúcu sa
oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktorú v zásade nie je možné klasifikovať ako
spadajúcu do kompetencie výkladu Súdneho dvora.
525
Podľa č. 144 ods. 1 Ústavy SR sú súdy povinné aplikovať právo EÚ. Ak sa súd domnieva, že iný
všeobecne záväzný právny predpis, jeho časť alebo jednotlivé ustanovenie, ktoré je relevantné
v danej veci, odporuje normám vyššej právnej sily (ústava, ústavný zákon, medzinárodná zmluva
podľa čl 7. ods. 5 Ústavy SR alebo zákon), je povinný podľa č. 144 ods. 2 Ústavy obrátiť sa na
Ústavný súd SR.
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Porovnaj Orosz, L., Svák, J., Balog, B. Základy teórie konštitucionalizmu. 2011. s. 262.
527
Ústavný súd SR konal na základe návrhu skupiny poslancov NR SR o preskúmanie súladu § 15
ods.6 a § 86d zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach..., s Ústavou SR, Dodatkovým
protokolom k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Zmluvou o FEÚ, pričom ÚS
SR rozhodol, že § 15 ods. 6 cit. zákona nie je v súlade s Ústavou SR (čl. 1 ods. 1., čl.12, čl. 1 a 4,
čl. 35 ods.1 v spojení s čl. 13 os. 4) ani s Dodatkovým protokolom k Dohovoru o ochrane...
528
EÚ má výlučnú právomoc v oblasti colnej únie, pravidlách hospodárskej súťaže potrebných na
fungovanie vnútorného trhu, menovej politike pre členské štáty, ktorých menou je euro, ochrana
183

je právomoc rozdelená medzi EÚ a členské štáty, táto zásada dáva prednosť konaniu členského
529
štátu . EÚ by mala konať iba vtedy v jej nepatriacich oblastiach, ak členský štát nemôže
uspokojivo dosiahnuť (na ústrednej národnej, regionálnej a miestnej) ciele zamýšlané touto
činnosťou a vzhľadom na ich rozsah alebo účinok ich môže EÚ dosiahnuť lepšie. Proporcionalita je
hlavnou zásadou pri určovaní spôsobu, akým Únia by mala vykonávať výlučné právomoci. V ZoEÚ
(čl. 5 ods. 4) sa stanovuje, že obsah a forma činnosti Únie neprekračuje rámec toho, čo je
nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv. Lisabonskou zmluvou sa uskutočnila zmena najmä
z pohľadu spôsobu uplatnenia týchto zásad – každý návrh legislatívneho aktu má obsahovať
dôvodovú správu, na základe ktorej je možné vyhodnotiť jeho súlad s týmito zásadami. Zároveň sa
Lisabonskou zmluvou posilňuje úloha národných parlamentov, ktoré môžu vyjadriť svoj názor, či sú
návrhy legislatívnych aktov v súlade so zásadou subsidiarity a majú právo poslať stanovisko
pôvodcovi legislatívneho aktu. Ak sa vyskytnú negatívne stanoviská (1/3 min.) v legislatívnom
návrhu sa musia vykonať príslušné zmeny, doplnenia alebo sa návrh stiahne.
Zásada subsidiarity a proporcionality je tak očividne snahou o vyváženosť princípu supranacionality
fungovania väčšej časti EÚ.
Medzinárodné zmluvy
Medzinárodné zmluvy, v ktorých je EÚ zmluvnou stranou rozvíjajúcou si hospodárske,
sociálne a politické vzťahy s inými subjektmi medzinárodného práva (v zmysle čl. 216 ods. 2 ZoFEÚ
tieto dohody sú záväzné pre inštitúcie Únie a pre členské štáty) majú prednosť pred sekundárnym
právom, nie však pred primárnym právom a všeobecnými zásadami práva EÚ. V kontexte
ústavného práva SR sú obdobne medzinárodné zmluvy hierarchicky nadradené vnútroštátnym
zákonom, zároveň však podriadené Ústave SR a ústavným zákonom (porovnaj pozn. pod čiarou 2).
530
Niektorí autori uvádzajú medzi primárne pramene medzinárodného práva okrem medzinárodných
zmlúv aj medzinárodnú obyčaj.
3.2

Sekundárne pramene práva EÚ
Môžme ich definovať ako celok normatívnych aktov, prijatých európskymi inštitúciami na
uskutočnenie ustanovení zakladateľských zmlúv. V rámci paralely s vnútroštátnymi právnymi
poriadkami členských štátov EÚ a s poukazom na výklad vyššie v podkapitole 3.1 uvedený, je
možné tieto akty vnímať ako zákony EÚ. Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy sa typy
právnych aktov EÚ členia na: a) Legislatívne akty (čl. 289 ZoFEÚ), prijímané legislatívnym
postupom – vo forme nariadenia, smernice alebo rozhodnutia. Základným zákonodarným orgánom
je Rada - od Lisabonskej zmluvy spolu s ňou rozhoduje Európsky parlament (ďalej len „EP“) ako jej
rovnocenný partner b) Delegované akty (čl. 290 ods. 1 ZoFEÚ) – legislatívny akt môže na Komisiu
delegovať právomoc prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty (na doplnenie alebo zmenu
určitých nepodstatných prvkov legislatívneho aktu) – môžu mať formu nariadenia, smernice alebo
rozhodnutia, avšak súčasne s označením „delegované“ c) Vykonávacie právne akty (čl. 291 ods. 1
a ods. 2 ZoFEÚ) – ustanovuje ich vnútroštátne právo a v prípade potreby ich prijímajú členské štáty
alebo ak sú potrebné jednotné podmienky na vykonávanie právne záväzných aktov EÚ, tieto akty
zveria vykonávacie právomoci Komisii (v osobitných prípadoch Rade) – opäť vo forme nariadenia,
smernice alebo rozhodnutia /avšak pre odlíšiteľnosť od aktov uvedených pod písm. a) označené
v názve ako „vykonávacie“/.
Ad a): aa)Nariadenie – (podľa čl. 288 ods.2 ZoFEÚ) má všeobecnú platnosť, so záväznosťou
všetkých svojich častí, platí priamo v každom členskom štáte (tzn. je súčasťou právneho poriadku
každého členského štátu a nevyžaduje si schválenie, resp. inú implementáciu do národného práva).
Povinne sa publikuje v Úradnom vestníku EÚ. Nariadenia majú priamy vertikálny, ako aj
horizontálny účinok (tzn. fyzické osoby a právnické osoby sa môžu priamo pred vnútroštátnymi
3.3

morských biologických zdrojov v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva, spoločnej
obchodnej politiky
529
Členské štáty majú výlučnú právomoc: ochrana a zlepšovanie zdravia ľudí, priemysel, kultúra,
cestovný ruch, vzdelávanie, odborné vzdelávanie, mládež a šport, civilná ochrana, administratívna
spolupráca
530
Napr. Klučka, J., Mazák, J. a kol. Základy európskeho práva. 2004. s. 131.
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súdmi dovolávať ustanovení nariadenia, a to voči štátu, ako aj voči iným fyzickým osobám alebo
právnickým osobám). Nariadenia, ktoré sa týkajú užšieho počtu adresátov v špecifickej oblasti
možno skôr z hľadiska predmetu úpravy pripodobniť podzákonným normám, resp. správnym aktom
531
na vnútroštátnej úrovni.
ab) Smernica – (podľa čl. 288 ods. 3 ZoFEÚ) – záväzné sú len pre
532
členské štáty ako cieľe, ktoré sú povinné nevyhnutne dosiahnuť v určených lehotách , v rámci
ktorých musí byť transponovaný obsah smernice do právneho poriadku jednotlivých členských krajín
EÚ. Voľba formy prostriedkov je ponechaná na výber členským štátom, čím sa sleduje zachovanie
rôznorodosti národných špecifík (tzn. smernica právo prispôsobuje, nezjednocuje ho). Obsah
smernice však musí mať podobu záväzného predpisu. Transpozícia nie je potrebná, ak vo
vnútroštátnom právnom poriadku už existujú predpisy, zaručujúce dosiahnutie cieľov smernice.
Smernice majú iba vertikálny účinok (fyzická osoba alebo právnická osoba sa môže domáhať
svojich práv voči členskému štátu, ktorý neimplementoval smernicu, opačný postup je logicky
výlučený), tzn. nezakladajú práva a povinnosti medzi dvoma súkromnými osobami. Polemike
ohľadne vertikálnych účinkov a horizontálnych účinkov sa ďalej v tomto príspevku, s ohľadom na
limitovaný rozsah nevenujeme ac) Rozhodnutie (čl. 288 ods. 4 ZoFEÚ) – rozhodnutie je záväzné
v celom rozsahu len pre subjekty, ktorým je určené. Je určené na doriešenie konkrétnych prípadov,
a preto je použiteľné priamo a bezprostredne na adresáta.
Považujeme za dôležité uviesť, že oblasť zahraničnej a bezpečnostnej politiky (bývalý 2. pilier)
533
zostala naďalej
(aj napriek zrušeniu piliérovej štruktúry Lisabonskou zmluvou) vyčlenená
z legislatívnych aktov, a to vzhľadom na chápanie suverenity – jej významu práve pre
zahraničnopolitickú oblasť. Pokiaľ ide o bývalý tretí pilier- oblasť policajnej a súdnej spolupráce
v trestných veciach, v tejto oblasti sú prijímané príslušné legislatívne akty, aj keď niektoré osobitosti
zostali zachované.Vzhľadom na ponímanie primárneho práva ako aj medzinárodného práva, ktoré
sa stalo súčasťou právneho poriadku EÚ ako hierarchicky nadradených sekundárnemu právu, je
zrejmé, že legislatívne aj nelegislatívne akty musia byť s nimi v súlade. Sekundárne právo EÚ
podlieha súdnemu prieskumu zákonnosti, a to buď na základe žaloby podanej tzv. privilegovanými
žalobcami (členskými štátmi a inštitúciami EÚ) alebo priamo a osobne dotknutými fyzickými
a právnickými osobami (viď čl. 263 ZoFEÚ).

3.4

Súdne rozhodnutia Súdneho dvora EÚ

Rozhodnutiam Súdneho dvora EÚ (v súlade s kontinentálnoprávnou tradíciou) žiadne
z ustanovení zakladateľských zmlúv nepriznáva precedenčný význam, ako je však evidentné aj
z predtým uvedeného kontextu, nepochybne ich možno zaradiť medzi osobitné pramene práva EÚ;
534
na pomedzí primárnych so sekundárnymi.
ZÁVER
Vzťah medzi normami, resp. právnymi poriadkami členských štátov a práva EÚ, a rovnako
tak medzi ústavnými súdmi členských štátov a Súdnym dvorom nie je hierarchický; vzťah medzi
vnútroštátnymi právnymi poriadkami a právom EÚ a rovnako tak i vnútroštátnych súdov so Súdnym
535
dvorom EÚ je na horizontálnej úrovni . Napriek tomu ich vzájomné pôsobenie vychádza z princípu
prednosti práva EÚ pred právnymi poriadkami členských štátov, v prípade vzájomného konfliktu
právnych noriem. Rola kvalitného legislatívneho procesu v členských zákonodarných zboroch tým
naberá na vážnosti; rovnako tak súdny prieskum kvality legislatívneho procesu, ktorý predchádzal
prijatiu toho-ktorého zákona do právneho poriadku. Slovenská republika svoju orientáciu
k proeurópskym hodnotám priznanú v slovenskej ústave momentom podpísania Aktu o pristúpení
4
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Craig, P. – De Burca, G. EU Law: Text, Cases and Materials 4th edition. s 83.
V opačnom prípade môže Komisia alebo iný členský štát iniciovať proti danému členskému štátu
konanie pre porušenie povinnosti podľa čl. 258-259 ZoFEÚ.
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Por. Slašťan M. a kol. Budúcnosť Európskej únie: Lisabonská zmluva a Slovensko. 2009. s. 42.
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do EÚ naďalej aktívne preukazuje, čím potvrdzuje správnosť rozhodnutia spred viac ako dekádou
presunúť časť svojich práv na supranacionálnu integračnú entitu ako je Únia v geopolitickom
priestore Európy. Zdrojom istých kolíznych situácií však môže byť postupom času aplikácia zásady
prednosti práva EÚ pred ústavami členských štátov, Slovensko nevynímajúc. Aj keď skor staviame
na predpoklade, že aj v prípade možného nesúladu národného právneho poriadku s právom EÚ,
budú sa snažiť členské štáty preklenúť ho eurokonformným výkladom.
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PRÁVO NA SMRŤ AKO NOVODOBÝ TREND SPOLOČNOSTI (?)
Barbora Blašková
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Abstrakt: Právo slobodne sa rozhodovať je chápané v demokratickej spoločnosti ako
samozrejmosť. Kde sú však limity slobody rozhodovania o vlastnom živote alebo smrti v 21. storočí?
Zahŕňa alebo mala by zahŕňať sloboda rozhodovania aj právo slobodne sa rozhodnúť kedy zomrieť?
Alebo je možné právo na smrť považovať za súčasť práva na život ? Ak pripustíme, že právo na
smrť- či už vo forme pasívnej či aktívnej eutanázie alebo asistovanej samovraždy prináleží v
niektorých štátoch jednotlivcovi (napr. nevyliečiteľne chorému pacientovi) a je prejavom jeho vôle,
čo v prípadoch, keď jednotlivec/pacient nie je schopný svoju vôľu vyjadriť? Je možné jeho vôľu
zomrieť nahradiť rozhodnutím blízkej osoby, lekára, prípadne štátneho orgánu? Analýzou
medzinárodnej úpravy sa pokúsime priniesť odpoveď na položené otázky. V príspevku sa
zameriame predovšetkým na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a neopomenieme ani
najnovší prípad pred týmto súdom a to prípad Lambert a ostatní vs. Francúzsko.
Kľúčové slová: právo na smrť, eutanázia, nevyliečiteľne chorí pacienti, prejav vôle
Abstract: The right of individual to self-determination is understood to be a freedom that can be
taken for granted in a democratic society. Where are limits of such decisions about someone´s life
st
or death in 21 century? However, does this right also include the right to choose when to die when
you are terminally ill? Or is it possible to include into the right to life also the right to die? If we
accept that the law in some States grants the right to die to an individual as an expression of their
will, then what about the instances where an individual is unable to express their intent? Can their
will be substituted for a decision of their relatives or doctor, or of a state authority? An analysis of
international practice will try to provide answers to these questions. This article will consider the
jurisprudence of the European Court of Human Rights, and the latest case before that Court: the
case of Lambert and others v. France.
Key words: right to die, euthanasia, terminally ill patients, expression of will
JE PRÁVO NA SMRŤ AKCEPTOVATEĽNOU SÚČASŤOU PRÁVA NA ŽIVOT? ALEBO
VYJADRENÍM SLOBODY ROZHODOVANIA?
536

Článok 2 Dohovoru
upravujúci právo na život, je nepochybne fundamentálnym článkom
Dohovoru, avšak ani právo na život nie je možné považovať za právo absolútne. Okrem výnimiek
z práva na život stanovených v Dohovore, určitý vývoj v tomto smere zaznamenávame aj
z judikatúry ESLP, ktorá pripúšťa za istých okolností, že úmyselné pozbavenie života nie je
v rozpore s právom na život. Takýmto prípadom bolo napr. konštatovanie, že nenarodené dieťa
nepožíva ochranu podľa čl. 2. Legislatíva členského štátu môže totiž povoliť potraty za špecifických
a v zákone stanovených okolností a takto nastavená legislatíva nie je v rozpore s ustanovením čl. 2
Dohovoru.
V posledných rokoch sa aj v dôsledku neustáleho medicínskeho pokroku na štrasburský súd
obracajú sťažovatelia apelujúci na porušenie čl. 2 Dohovoru, pričom poukazujú na nové právne
otázky, predovšetkým zamerané na „ending life situations“, teda na ukončenie života pacientov,
ktorí sú v terminálnom štádiu ochorenia.
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Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísaný 4. novembra 1950
v Ríme, dostupný na http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SLK.pdf, navštívené
20.3.2015.
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ESĽP sa venoval otázkam súvisiacim s ukončením života na základe vôle pacienta vo
537
viacerých rozhodnutiach. Ide napr. o rozhodnutia ESĽP - Haas vs. Švajčiarsko , Koch vs.
538
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Nemecko a Pretty vs. Veľká Británia a mnoho ďalších.
Pretty vs. Veľká Británia
Dianne Pretty trpela vážnou a nevyliečiteľnou neurodegeneratívnou poruchou, ktorej
príznaky spočívajú v postupnom ochabovaní svalstva rúk a nôh s pridruženými problémami
s dýchaním, pričom pacienti zomierajú spravidla v dôsledku respiračných problémov. Pacientka si
preto želala ukončiť život dôstojne a humánne. Vzhľadom na jej zlý zdravotný stav nebola schopná
sama si vziať život a preto požiadala svojho manžela. Vo Veľkej Británii je asistovaná samovražda
trestným činom a preto pacientka požiadala príslušné orgány o deklarovanie trestnoprávnej imunity
pre jej manžela. Jej žiadosť bola zamietnutá ako v Anglicku, tak aj pred ESĽP.
Význam rozhodnutia štrasburského súdu spočíval v tom, že v ňom ESĽP konštatoval, že
čl. 2 Dohovoru nemôže byť interpretovaný ako pravý opak práva na život a to ako právo na smrť a
že taktiež nezakladá právo slobodne sa rozhodnúť zvoliť si radšej smrť ako život. ESĽP ďalej
uviedol, že právo na smrť, vrátane jeho vykonávania prostredníctvom tretej osoby alebo verejnej
autority, nie je možné vyvodiť z čl. 2. Dohovoru. Napriek tomu, že použitie čl. 2 Dohovoru súd
540
vylúčil, nevylúčil uplatnenie týchto práv prostredníctvom čl. 8 Dohovoru.
ESĽP v rozhodnutí Pretty proti Veľkej Británii ďalej poukázal na možnosť voľnej úvahy
541
štátu, či umožní eutanáziu resp. asistovanú samovraždu
alebo bude takéto konanie postihovať.
Je možné konštatovať, že práve táto voľná úvaha a jej limity sú jedným z aplikačných problémov pri
posudzovaní konkrétnych sťažností pred ESĽP.
Haas vs. Švajčiarsko
V tomto prípade pacient trpel vážnou bipolárnou poruchou osobnosti. Viackrát sa
neúspešne pokúsil o samovraždu a preto sa rozhodol, že požiada o predpis lieku, ktorý ukončí jeho
život bezpečne a dôstojne. Lekári, ktorých oslovil, mu odmietli takýto predpis dať, rovnako aj
príslušné štátne orgány, na ktoré sa odvolal. Pred ESLP sa dovolával ochrany podľa čl. 8 Dohovoru
a to konkrétne, že jeho právo ukončiť život bezpečne a dôstojne bolo porušené (odmietnutím
vydania lekárskeho predpisu na daný liek.
Rovnako ako v prípade Pretty, súd aj v prípade Haas potvrdil, že právo spôsobilej osoby
rozhodnúť sa ako a kedy ukončiť život je jedným z aspektov práva na súkromný život podľa čl. 8
Dohovoru. V tomto prípade, však posudzoval možnosť porušenia čl. 8 Dohovoru odlišne ako
v prípade Pretty. V prípade Pretty sa zameral na posudzovanie otázky, či penalizácia asistovanej
samovraždy sleduje legitímny cieľ a či tým konštituuje neoprávnený zásah do práva na súkromný
život. Súd konštatoval, že osobný záujem jednotlivca je podriadený verejnému záujmu a verejnej
bezpečnosti. Apeloval na zraniteľnosť nevyliečiteľne chorých pacientov, ktorých je potrebné chrániť
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Rozsudok ESĽP vo veci Haas vs. Švajčiarsko z 20. januára 2011, sťažnosť č.
31322/07,dostupné
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Ukončenie života z vôle pacienta nie je považované za trestný čin vo Švédsku a Estónsku.
Belgicko, Luxembursko, Holandsko a Švajčiarsko umožňujú lekárom na požiadanie pacienta
predpísať smrť privodzujúce lieky; 38 ďalších európskych štátov, vrátane Slovenskej republiky,
takéto konanie považuje za trestný čin.
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a preto penalizácia asistovanej samovraždy napĺňa legitímny cieľ. Na druhej strane v prípade
Haas súd posudzoval, či má štát pozitívny záväzok umožniť sťažovateľovi zaobstarať si liek bez
lekárskeho predpisu, ktorého užitie bude mať za následok bezbolestnú smrť bez akéhokoľvek rizika,
že by trpel bolesťami alebo by následkom požitia lieku nebola smrť.
Obmedzenia v prístupe k danému lieku švajčiarska vláda odôvodňovala ochranou zdravia, verejnej
542
bezpečnosti a videla v nej prevenciu kriminality.
Napriek odlišnému prístupu k posudzovaniu súladu s čl. 8 Dohovoru súd teda v oboch
prípadoch dospel k záveru, že štát preukázal legitímny účel, pre ktorý uprednostnil právo na život.
Zaujímavým bol však argument súdu, že právo na život zaväzuje štát legislatívne zakotviť takú
procedúru, ktorá bez pochýb určí, že rozhodnutie jednotlivca ukončiť život je prejavom jeho vôle.
V prípade Haas táto procedúra bola zabezpečená, nakoľko rozhodnutie o predpísaní alebo
nepredpísaní lieku bolo založené na odbornom posudku psychiatra, ktorý skúmal vôľu pacienta.
ESĽP konštatoval, že rozhodnutie švajčiarskych autorít bolo súlade s princípom proporcionality
a teda aj v súlade s čl. 8 Dohovoru.
ESĽP si dal v tomto prípade vypracovať analýzu, kde zisťoval, či legislatíva v jednotlivých
členských štátoch Rady Európy umožňuje jednotlivcovi rozhodnúť sa ako a kedy zomrieť.
Výsledkom tejto analýzy bolo, že drvivá väčšina členských štátov stále pri vyvažovaní práva na život
podľa čl. 2 a práva na smrť podľa čl. 8 Dohovoru uprednostňuje práve právo na život.
Zhrnutím týchto rozhodnutí prídeme k záveru, že právo na život v zmysle čl. 2 Dohovoru
nezahŕňa aj opačné právo- právo na smrť, rovnako ako nezakladá nárok jednotlivca vybrať si medzi
životom a smrťou. Čo je zaujímavé je skutočnosť, že napriek postoju ESĽP, vyplývajúceho z jeho
judikatúry, je právo na dôstojnú smrť obhajované v odbornej literatúre viacerými autormi, aj keď ide
najmä o morálne hľadisko. Právo na smrť je v akceptované pri nevyliečiteľne chorých ľuďoch
v terminálnom štádiu choroby, ktorí majú právo odmietnuť liečbu. Autori sa opierajú nielen o prípady
z krajín tradične známych práve pre možnosť eutanázie, ale aj napr. o prípady z Ameriky, Anglicka,
či najnovšie aj Francúzska, v ktorých legislatíva umožňuje nevyliečiteľne chorým pacientom umožniť
ukončiť liečbu za predpokladu, že nevedie k inému účinku len k predlžovaniu života.
PRÍPAD LAMBERT – NOVÝ POHĽAD?
Otázka práva na smrť bola znovu otvorená v prípade Lambert a ostatní proti Francúzsku.
Vincent Lambert je francúzsky občan, ktorý utrpel v roku 2008 autonehodu. Dôsledkom tejto nehody
543
boli vážne poranenia hlavy, ktoré spôsobili jeho tetraplégiu
a tým aj jeho úplnú odkázanosť na
iných.. Ošetrujúci lekár Vincenta Lamberta rozhodol dňa 11. januára 2014 o zastavení jeho výživy a
hydratácie s účinnosťou. Možnosť rozhodnúť o zastavení liečby (v tomto prípade výživy a
544
hydratácie) lekárovi vyplýva zo zákona „Leonetti“ z 22. apríla 2005
o právach pacienta a o
ukončení života. zákon Leonetti stanovuje princíp brániaci teraupeutickej krutosti, ale odsudzuje tzv.
aktívnu eutanáziu. To znamená, že lekár môže za stanovených podmienok rozhodnúť o ukončení
545
liečby aj za cenu sekundárneho následku, ktorým je smrť pacienta.
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Intersentia Publishing Ltd, 2012, s. 204-205.
543
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z 10. decembra 2014: BLAŠKOVÁ, B.: Ochrana života a práv pacienta v kontexte prípadu Lambert
a ostatní v. Francúzsko.
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Tento prípad je odlišný od predošlých spomenutých vo viacerých aspektoch. V prvom rade
sťažovateľom je rodina pacienta (treba povedať, že v tomto prípade je rodina rozdelená na dva
tábory- časť je za zastavenie liečby pacienta a časť za jeho udržiavanie pri živote), na rozdiel od
iných prípadov, rodina resp. jej časť rodiny zastupuje vôľu a práva pacienta, ktorý je stále nažive.
V prípade Lambert je možné vidieť viacero sporných otázok, za ktoré považujeme najmä
a) Status obete sťažovateľov
Sťažnosť na ESĽP môže podať poškodená osoba. V prípade Lambert prichádza do úvahy
status nepriamej obete.
Nepriamou obeťou je osoba, ktorá podáva sťažnosť vo svojom mene, zo svojej iniciatívy,
avšak k porušeniu práv došlo u inej osoby. V tomto prípade musí nepriama obeť spĺňať dve
požiadavky a to:
1. existencia špecifickej väzby osobného, rodinného alebo iného charakteru k priamej
obeti;
2. nepriamej obeti musí porušením práv podľa Dohovoru vzniknúť ujma, na odstránení
546
ktorej má eminentný záujme podmienený existenciou špecifickej väzby s priamou obeťou.
Je nepochybné, že sťažovatelia sú rodinnými príslušníkmi Vincenta Lamberta. Je však
možné polemizovať o tom, či majú úzky vzťah s obeťou. Tak ako tretia strana v konaní namietala, v
tomto prípade sťažovatelia nepreukázali, že konajú v záujme a v súlade s vôľou Vincenta Lamberta.
Ak pripustíme, že vopred prejavená vôľa V. Lamberta bola prezentovaná jeho manželke a je v
rozpore s konaním sťažovateľov, potom im nie je možné priznať status nepriamej obete.
Otázkou však zostáva, či môžu rodinní príslušníci podať sťažnosť sami za seba. V tomto
547
prípade by rodinní príslušníci mohli namietať porušenia čl. 8 Dohovoru.
b)

Kto je oprávnený zastupovať V. Lamberta?

Napriek tomu, že francúzska legislatíva upravuje možnosť určenia zástupcu osoby
nespôsobilej prejaviť svoju vôľu, žiadna zo strán neiniciovala toto konanie. V. Lambert taktiež neurčil
osobu, ktorá je poverená konať a rozhodovať v jeho mene, ako to umožňuje francúzsky zákon
Leonetti. Z týchto dôvodov je nejasné, či je oprávnená za neho konať manželka alebo rodičia V.
Lamberta spolu so súrodencami. Napriek neexistencii rozhodnutia o jeho zástupcovi, inštitúcie aj
lekári vychádzali z predpokladu, že jeho zástupcom je manželka. Francúzska legislatíva však
stanovuje, že zástupcom osoby má byť osoba, ktorá má k takejto osobe prirodzene blízko. Túto
podmienku nepochybne spĺňa nielen manželka, ale aj rodičia. Situácia V. Lamberta je o to
komplikovanejšia, keďže rodina sa nevedela dohodnúť a tým sa dostávajú do stretu dva protichodné
záujmy. Otázka zastupovania pacienta preto môže byť v určitých prípadoch dôležitou. Vo
francúzskom prípade je však otázka zastúpenia irelevantná (a dokonca aj otázka vôle pacienta
vyznieva rovnako), nakoľko lekár je tým, ktorý má v prípade rozhodovania o ukončení života
konečné slovo a ktorý rozhoduje o „osude” pacienta. Názor lekára je spôsobilý ovplyvniť rozhodnutia
pacientov a rodiny, preto je možné súhlasiť so sťažovateľmi, že zákon Leonetti dáva lekárom
prílišnú moc.
c)

Pochybnosti o prejavenej vôli

Manželka V. Lamberta uviedla, že sa jej manžel v období pred nehodou zveril, že si neželá
ostať v stave odkázanosti a v takomto prípade preferuje ukončiť život. Toto nepodložené vyjadrenie
vôle nezodpovedá podmienkam uvedeným v zákone Leonetti, napriek tomu ho Conseil d’État pri
svojom rozhodovaní bral do úvahy. Tak ako pri zastúpení V. Lamberta neexistuje žiaden dokument
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určujúci zástupcu, ani v tomto prípade nie je žiadny (písomný) dôkaz o jeho želaní. Môžeme
povedať, že táto otázka má dve roviny a to právnu a logickú. Z právneho hľadiska je nevyhnutné,
aby si bol rozhodujúci subjekt (či už lekár, súd, ale aj rodina) istý, že vôľa danej osoby bola
prejavená jednoznačne a nie sú o nej žiadne pochybnosti. Prípadne musia byť presne stanovené
podmienky, kto môže túto vôľu nahradiť.
Vzhľadom na skutočnosť, že pacient vo vegetatívnom stave nemôže odmietnuť liečbu,
otázkou je, ako rešpektovať autonómiu pacienta. Najideálnejšie riešenie je, ak pacient prejaví svoju
vôľu vopred, kde definuje, že v prípade vegetatívneho stavu si neželá pokračovať v liečbe.
Existencia takéhoto prejavu značne uľahčuje rozhodovací proces o ukončení liečby. Nakoľko je
takýto prejav vôle len zriedka urobený, ďalším riešením musí byť rešpektovanie názoru príbuzných
548
pacienta, ktorí najlepšie poznajú hodnoty dôležité pre pacienta.
Až v prípade kolízie názorov v rámci rodiny, je nevyhnutné, aby súd rozhodol o osobe
oprávnenej zatupovať pacienta, prípadne, aby rozhodol súd sám.
d)

Výživa a hydratácia súčasťou liečby pacienta?

Otázka, či je možné považovať výživu a hydratáciu za súčasť liečby alebo nie, rezonuje aj
v prípade Lambert. Francúzska vláda pred štrasburským súdom tvrdila, že výživa a hydratácia
pacienta je súčasťou liečby, nakoľko sa na ňu vyžaduje lekársky predpis a súhlas pacienta. Zároveň
uviedli, že ani francúzsky Zákon o verejnom zdraví ani zákon Leonetti nerozlišujú, ktoré druhy liečby
je možné ukončiť a ktoré nie. Taktiež zákony neobsahujú ustanovenie, ktoré by výživu a hydratáciu
zaraďovali pod liečbu ako takú. Vláda však informovala, že pred prijatím zákona Leonetti vo
francúzskom parlamente prebehla diskusia, či má byť výživa a hydratácia pacienta vyňatá z
liečebných postupov. Zákonodarcovia sa nakoniec rozhodli nevyňať výživu a hydratáciu z možnosti
jej ukončenia. Aj týmto aktom parlamentu vláda argumentovala, že výživa a hydratácia je liečbou.
549

Názor francúzskej vlády v tomto prípade nie je ojedinelý. Rovnaký postoj zaujalo napr.
551
, USA a aj niektoré iné európske krajiny.
Na druhej strane sťažovatelia v prípade Lambert tvrdili, že výživu a hydratáciu nie je možné
považovať za liečbu, ale ide o dennodennú rutinu a nevyhnutnosť pre každého človeka. Túto
skutočnosť podporili argumentom, že žiaden zákon vo Francúzsku nezaraďuje výživu a hydratáciu
ako súčasť liečby.
Bez ohľadu na uvedené, vedci majú jasno v tom, že zastavenie výživy a hydratácie
spôsobí smrť nie z dôvodu vyhladovania pacienta, ale z dôvodu závažného poškodenia mozgu
pacienta.
Napriek tomu existujú názory, že takéto omisívne konanie môže byť považované za
vraždu. Cieľom je ukončiť nezmyselnú liečbu a nie spôsobiť smrť. V intenciách britského príkladuTrust vs. Bland, pokiaľ liečba neprináša žiaden benefit pre pacienta, neexistuje žiadny morálny ani
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právny záväzok lekára poskytnúť takúto liečbu.
550

Anglicko

Na základe prezentovaného je možné rozoznať dva protichodné názory.
1. názor prezentuje, že umelá výživa a hydratácia je odlišným javom oproti bežnej
liečbe, nakoľko reprezentuje nevyhnutný základ k životu. Zatiaľ čo liečba môže byť pozastavená
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alebo neposkytnutá, strava a tekutiny musia byť poskytnuté, v opačnom prípade by došlo k
553
vyhladovaniu pacienta na smrť.
2. názor vychádza zo skutočnosti, že výživa a hydratácia je súčasťou liečby. Pri
pacientoch vo vegetatívnom stave, neschopných prehĺtať, je umelá výživa náhrada prirodzenej
fyziologickej funkcie a preto je možné ju prirovnať k mechanickej ventilácii pacienta, či dialýze.
Tento názor sa opiera aj o skutočnosť, že umelá výživa a hydratácia sa diametrálne odlišuje od
stravy bežného človeka. Je špeciálne nutrične vyvážená za účelom čo najlepšieho vyživovania
poškodeného mozgu. Správne nastavená umelá výživa a hydratácia pacienta vo vegetatívnom
stave najmä v počiatočnom štádiu napomáha regenerácii poškodeného mozgu.
Je veľmi zložité povedať, ktorý z uvedených názorov je správny. Samotné štáty, ktoré
upravujú možnosť zastaviť výživu a hydratáciu pacienta sa tejto otázke šikovne vyhli tým spôsobom,
že jednoducho výslovne vo svojich zákonoch neuviedli, že výživa a hydratácia je súčasť liečby, tak
ako to je aj v prípade Lambert.
Sme však toho názoru, že vyriešenie (nielen) tejto otázky (aj za pomoci štrasburského
súdu) je nevyhnutným predpokladom k posunu v chápaní práva na dôstojnú smrť.
ROZSUDOK ESĽP VO VECI LAMBERT
ESĽP v predmetnej veci rozhodol rozsudkom dňa 5. júna 2015, avšak žiaden posun
554
v argumentácii vo vzťahu k právu na smrť ako ani k „ending-life situations" žiaľ nepriniesol.
Súd
konštatoval, že nedošlo k porušeniu čl. 2 Dohovoru pri implementácii rozhodnutia francúzskeho
súdu o zastavení výživy a hydratácie V. Lamberta. Vo svojom rozsudku uviedol, že neexistuje
konsenzus medzi členskými štátmi Rady Európy, čo sa týka možnosti zastavenia liečby pri
nevyliečiteľne chorých pacientoch. Zdôraznil, že v prípadoch ukončovania života z vôle pacienta, je
nevyhnutné dodržiavať doktrínu „margin of appreciation“ a nechať štátom možnosť voľnej úvahy rozhodnúť sa, akým spôsobom si nastavia svoju legislatívu v predmetnej otázke. Zákon Leonetti
označil za dostatočne jasný a precízny v úprave možnosti zastavenia liečby pacientov
v terminálnom štádiu choroby. Súd ďalej poznamenal, že si je vedomý dôležitosti prerokovávanej
otázky, najmä vzhľadom na zložité lekárske, právne a etické otázky avšak opätovne zopakoval, že
sú to primárne vnútroštátne orgány dotknutého štátu, ktoré by mali posúdiť a overiť, či bolo prijaté
rozhodnutie o zastavení liečby a hydratácie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a aj so
samotným Dohovorom. Úloha ESĽP má spočívať predovšetkým v kontrole dodržiavania Dohovoru
a teda v kontrole dodržiavania pozitívneho záväzku štátu vyplývajúceho z čl. 2 Dohovoru. ESĽP
dospel k záveru, že súčasný prípad bol podrobený hĺbkovej kontrole, v rámci ktorej boli
prezentované a starostlivo zvážené všetky odborné lekárske posudky ako aj stanoviská iných
expertov.
K naznačeným problémom, analyzovaným v článku, sa venoval v pomerne rozsiahlej
a detailnej argumentácii len okrajovo. Pomerne rozsiahlo však analyzoval otázku statusu obete,
teda či rodinní príbuzní V. Lamberta majú právo podať sťažnosť v jeho mene a v jeho prospech.
Usúdil, že naprik tomu, že viackrát pripustil výnimky, tento prípad nespĺňa základné kritéria, na
základe ktorých može tretia osoba podať stažnosť v prospech a v mene priamej obete. Napriek
skutočnosti, že ESĽP neposkytol nový pohľad a posun v argumentácii, čo sa týka problémov
spojeným s „ending life situations“ a s problémami súvisiacimi s právom na smrť, pripojené odlišné
stanovisko piatich sudcov naznačuje existenciu iného názorového prúdu v rámci súdu. A preto
v duchu idei „today´ s dissent is tommoorow‘s judgment“ (dnešné odlišné stanovisko je budúci
rozsudok) je možné dúfať, že pri obdobnom prípade v budúcnosti sa viac sudcov prikloní na stranu
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menšiny. Autori odlišného stanoviska, medzi ktorými je aj slovenský sudca J. Šikuta, detailne
555
a trefne rozobrali práve problémy naznačené v článku.
ZÁVER
Judikatúra ESĽP, ako bolo vyššie načrtnuté, zakladá limity slobody jednotlivca v možnosti
disponovať s právom na život podľa vlastného uváženia, čím zároveň vylučuje beztrestnosť
akéhokoľvek konania smerujúceho k ukončeniu života, ktoré by inak spadalo pod ochranu čl. 8
Dohovoru. Očakávania, že štrasburský súd vyrieši, alebo sa aspoň argumentačne posunie, v tak
závažnej otázke ako je smrť a ukončenie života, sa však nenaplnili. ESĽP sa opäť raz rozhodol
nezasahavovať do voľnej úvahy, ktorú má štát v otázke eutanázie. Právne a etické problémy
v súvislosti s ukončovaním života na základe vôle pacienta alebo tretej osoby však budú neustále
s pokrokmi v medicíne viac a viac rezonovať.
Sme toho názoru, že krajiny, ktoré sa rozhodnú (alebo rozhodli) zakotviť akúkoľvek formu
eutanázie (vrátane možnosti zastavenia liečby pri nevyliečiteľne chorých pacientoch),by mali
dodržiavať isté kritéria, a to:
1.
zákony by mali jednoznačne obsahovať taxatívny výpočet podmienok
uplatnenia práva na smrť, s cieľom eliminovať všetky možné problémy (napr.
zakotvenie liečebných postupov, ktoré je možné zastaviť alebo naopak, ktoré
nie je možné zastaviť),
2.
existencia mechanizmov na jednoznačné a nespochybniteľné zistenie vôle
pacienta a
3.
zároveň vylúčiť akúkoľvek možnosť svojvoľného rozhodovania lekára (tak
ako je to nastavené v podmienkach francúzskeho prípadu).
Až pri kumulatívnom splnení všetkých podmienok môžeme hovoriť o reálnej, právne
a eticky prípustnej realizácii práva na smrť. Na to je však potrebné, aby aj ESĽP zmenil svoju
„rétoriku“, trebárs tak, ako je to prezentované v už spomínanom odlišnom stanovisku.
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JE OPAKOVANÉ ZMRAZOVANIE PLATOV SUDCOV AKO
ÚSTAVNÝCH ČINITEĽOV V SÚLADE S PRINCÍPOM PRÁVNEHO
ŠTÁTU?
Hana Magurová
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou zmrazovania platov sudcov Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky ako ústavných činiteľov a jeho rozporu s ústavne garantovaným princípom
právneho štátu, neoddeliteľnou súčasťou ktorého je aj princíp garancie sudcovskej nezávislosti.
Kľúčové slová: právny štát, zmrazovanie platov sudcov, ústavní činitelia, racionálny zákonodarca.
Abstract: A paper deals with the issue of chilling of Slovakian Supreme Court`s judges
remuneration as constitutional actors and with its contradictory with constitutional principle of the
rule of law, part of which is also a principle of guaranty of judges independence.
Keywords: the rule of law, chilling of judge`s remuneration, constitutional actors, rational lawmaker.
NEZÁVISLOSŤ SUDCOV AKO ZÁRUKA FUNGOVANIA PRÁVNEHO ŠTÁTU
Podľa čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR“) je Slovenská
republika zvrchovaným, demokratickým a právnym štátom. Napriek skutočnosti, že Ústava SR
pojem právny štát nedefinuje, z jej koncepcie, ako aj z výkladu podaného Ústavným súdom
Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd SR“) vyplýva, že princíp právneho štátu v sebe
subsumuje najmä princíp zvrchovanosti ústavy a zákona; garancie základných práv a slobôd;
suverenity ľudu; deľby moci; legality a legitimity verejnej moci a princíp spravodlivosti a právnej
istoty.Podstatu princípu právneho štátu vystihuje najmä princíp legality štátnej moci ako
druhu verejnej moci, ktorý je vyjadrený v čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, podľa ktorého štátne orgány,
vrátane Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „Národná rada SR“), môžu konať iba na
556
základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
Ústavný súd SR, ktorý svojou rozhodovacou činnosťou rozvinul koncepciu
materiálneho právneho štátu, opakovane vyzdvihol predpoklady a záruky fungovania
právneho štátu. Začlenil medzi ne deľbu výkonu verejnej moci (oddelenosť, samostatnosť,
nezlučiteľnosť a nezávislosť moci), legalitu a legitimitu verejnej moci, ochranu ústavnosti a ochranu
sudcovskej nezávislosti.Ako uviedol vo svojom uznesení sp. zn. PL. ÚS 52/99 zo 4. júla 2000,
garanciu sudcovskej nezávislosti nemožno považovať „za nejakú „výsadu“ súdnej moci, ale (a
naopak) za nevyhnutný predpoklad naplnenia jej zodpovednosti za nestranné a spravodlivé súdne
557
rozhodnutie,“ nakoľko „zabezpečením nezávislosti sudcov (t. j. aj nezasahovaním iných subjektov
do ich konania a rozhodovania) sa vylučuje akýkoľvek vzťah ich podriadenosti k inej zložke štátnej
558
moci.“
Zabezpečenie nezávislosti sudcov v sebe obsahuje „viacero druhov záväzkov štátu, t. j.
nielen vytvorenie ústavných a zákonných garancií nezasahovania do výkonu súdnictva inými
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Z čl. 2 ods. 3 Ústavy SR je zrejmé, že sloboda jednotlivca je na druhej strane principiálne
neobmedzená, pretože každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť,
by konal niečo, čo zákon neukladá.
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subjektmi.“ Systém garancie nezávislosti sudcov je tvorený právnymi, ako aj faktickými
prostriedkami sudcovskej nezávislosti, pričom z hľadiska druhu právnej úpravy ich môžeme
rozčleniť na ústavné záruky nezávislosti sudcov a zákonné záruky nezávislosti sudcov.
Z rozhodnutia Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 52/99 zo 4. júla 2000 vyplýva, že právne
záruky sudcovskej nezávislosti môžeme v zásade deliť na:
a) inštitucionálne záruky, ktoré zabezpečujú nezávislosť súdnictva ako celku, jednotlivých
súdov a aj sudcov v smere ich nepodriadenosti žiadnej inej zložke štátnej moci,
b) osobné záruky, t. j. kariérne, stavovské a materiálne záruky, ktoré zabezpečujú
nezávislosť samotných sudcov a ku ktorým sa začleňuje napr. spôsob ustanovovania sudcov do
funkcií; inkompatibilita funkcie sudcu s funkciou v inom orgáne verejnej moci, so
štátnozamestnaneckým pomerom, s pracovným pomerom, s obdobným pracovným vzťahom,
s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby,
ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou okrem
správy vlastného majetku, vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti; právo na
sudcovskú samosprávu a odmeňovanie a hospodárske zabezpečenie sudcov, ktoré zodpovedá
povahe a významu ich činnosti;a
c) procesné záruky, ktoré zároveň napĺňajú a garantujú právo na spravodlivý súdny proces
ako imanentnú súčasť samotného práva súdnu ochranu.
Na účely tohto článku som sa zamerala na osobné záruky sudcovskej nezávislosti,
konkrétne na materiálne záruky sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len
„Najvyšší súd SR“) ako ústavných činiteľov. Ako vyplýva zo samotného názvu článku, venovala
som sa úvahám o vzťahu práva na tzv. valorizáciu platu sudcu Najvyššieho súdu SR ako
predpokladu garancie sudcovskej nezávislosti (ako aj garancie fungovania právneho štátu)
a konania Národnej rady SR. Národná rada SR totiž opakovane „zmrazila“ platy sudcov napriek
tomu, že jej konanie už v minulosti kriticky posúdil Ústavný súd SR. Môžeme konanie Národnej rady
SR označiť ako svojvoľné a arbitrárne, resp. za konanie v rozpore s konceptom tzv. racionálneho
zákonodarcu a v rozpore s princípom právneho štátu?
VYBRANÁ ÚSTAVNÁ A ZÁKONNÁ ÚPRAVA NEZÁVISLOSTI SUDCOV
Podľa čl. 141 ods. 1 Ústavy SR vykonávajú v Slovenskej republike súdnictvo nezávislé
a nestranné súdy. Z čl. 141 ods. 2 Ústavy SR vyplýva, že súdnictvo sa vykonáva na všetkých
stupňoch oddelene od iných štátnych orgánov.
Podľa čl. 144 ods. 1 Ústavy SR sú sudcovia pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri
rozhodovaní sú viazaní ústavou, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 a 5
Ústavy SR a zákonom.
Ako som už uviedla, nezávislosť sudcov predstavuje predpoklad a záruku fungovania
právneho štátu. Princípom právneho štátu si vypomáham z dôvodu, že „Ústava Slovenskej republiky
neobsahuje žiadne ustanovenie dotýkajúce sa platového ohodnotenia ústavných činiteľov, ktoré by
(vo vzťahu k sudcom) konkretizovalo, aká úroveň ich platového ohodnotenia zodpovedá
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rešpektovaniu ústavnej zásady ich nezávislosti.“
Skutočnosť, že štát zabezpečuje nezávislosť sudcov aj ich hmotným zabezpečením vyplýva z
§ 4 ods. 2 zákona Národnej rady SR č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sudcoch a prísediacich“), predmetom úpravy
561
ktorého sú okrem iného aj platové pomery sudcov, špecifikované v jeho siedmej hlave.
Podľa §
65 ods. 5 zákona o sudcoch a prísediacich štát zodpovedá za uspokojenie platových nárokov
sudcu. Základný plat sudcu Najvyššieho súdu SR je podľa § 66 ods. 1 zákona o sudcoch
a prísediacich plat rovnajúci sa 1,3 násobku platu poslanca Národnej rady SR mesačne.
Platy poslancov Národnej rady SR, ako aj niektorých ďalších ústavných činiteľov, vrátane
sudcov, upravuje zákon Národnej rady SR č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých
559

Tamtiež.
Uznesenie Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 14/94 z 27. januára 1995.
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Zákon o sudcoch a prísediacich upravuje postavenie sudcov, vrátane ich práv a povinností; vznik
a zánik funkcie sudcu; disciplinárnu zodpovednosť sudcov; platové pomery sudcov; nároky sudcov
po skončení výkonu sudcovskej funkcie a postavenie prísediacich. Bližšie pozri § 1.
196
560

ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platových
pomeroch niektorých ústavných činiteľov“). Podľa § 2 ods. 1 zákona o platových pomeroch
niektorých ústavných činiteľov patrí poslancovi Národnej rady SR plat vo výške 3 násobku
priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok, znížený podľa § 2 ods. 2 tohto zákona a zaokrúhlený nahor na
celé euro. Základnú ekonomickú kategóriu na výpočet platu sudcu Najvyššieho súdu SR tak
predstavuje priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej
republiky za predchádzajúci kalendárny rok, ktorú na účely stanovenia platu potvrdzuje Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny a ktorá je spojená s koeficientom prepočtu tohto platu na plat
poslanca Národnej rady SR.
Plat sudcu Najvyššieho súdu SR tak nie je stanovený fixne, ale uplatňuje sa tzv. valorizačný
mechanizmus, pretože výška platu sudcu Najvyššieho súdu SR sa každoročne prehodnocuje
podľa nárastu výšky konkrétneho štatistického ukazovateľa zisteného Štatistickým úradom SR za
predchádzajúci kalendárny rok, t. j. podľa priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca
v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok. Platové pomery sudcov Najvyššieho súdu SR
sa tak každoročne prispôsobujú meniacim sa podmienkam transformácie hospodárstva.
NOVELA ZÁKONA O PLATOVÝCH POMEROCH NIEKTORÝCH USTAVNÝCH ČINITEĽOV
A ZMRAZENIE PLATOV SUDCOV
Dňa 27.11.2014 schválila Národná rada SR návrh skupiny poslancov Národnej rady SR
na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o platových pomeroch niektorých
ústavných činiteľov.
Podľa čl. I ods. 3 novely sa za § 29k vkladajú § 29l a § 29m, ktoré znejú:„§ 29l(1) Poslancovi,
prezidentovi, členovi vlády, predsedovi kontrolného úradu, podpredsedovi kontrolného úradu a
generálnemu prokurátorovi patrí v roku 2015 plat a paušálne náhrady vo výške určenej v roku 2011
(§ 29g).(2) Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zriadenej
podľa § 4a ods. 1 druhej vety sú v roku 2015 rovnaké ako v roku 2011.(3) V roku 2015 patrí sudcovi
ústavného súdu plat vo výške určenej v roku 2012.(4) Priemerný plat sudcu vo výške určenej v
roku 2012 podľa tohto zákona je priemerným platom sudcu aj v roku 2015.(5) Platové pomery
sudcov v roku 2015 ustanovuje podľa zásady uvedenej v odseku 4 osobitný predpis.
Podľa čl. II sa za § 151z vkladá § 151za, ktorý vrátane nadpisu znie:„§ 151za Prechodné
ustanovenia účinné od 1. januára 2015. (1) Na účely určenia základného platu sudcu
najvyššieho súdu a sudcu Špecializovaného trestného súdu v roku 2015 sa za základný plat
sudcu najvyššieho súdu alebo sudcu Špecializovaného trestného súdu považuje základný
plat sudcu najvyššieho súdu alebo sudcu Špecializovaného trestného súdu priznaný podľa
tohto zákona v roku 2012.(2) V roku 2015 patrí sudcovi Špecializovaného trestného súdu a
sudcovi najvyššieho súdu, ktorý rozhoduje o opravných prostriedkoch vo veciach, na ktoré je v
prvom stupni príslušný Špecializovaný trestný súd, funkčný príplatok podľa § 69 ods. 2 a 4 vo výške
funkčného príplatku priznaného podľa tohto zákona v roku 2012.“.
Schválením predmetnej novely došlo k pozastaveniu uplatnenia valorizačného
mechanizmu a de facto k tzv. zmrazeniu platov sudcov všeobecných súdov (ako aj sudcov
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Ústavného súdu SR) na úrovni ich platov z roku 2012. Platy ostatných ústavných činiteľov boli
zmrazené na úrovni platov z roku 2011.Samotný systém určovania platov sudcov sa nezmenil, ale
konaním a rozhodnutím Národnej rady SR bol účelovo zabrzdený nárast platov sudcov (valorizácia),
nakoľko plat sudcu Najvyššieho súdu SR v roku 2015 sa neodvíja od priemernej nominálnej
mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2014 ale je odvodený od mzdy za rok
2011. To znamená, že aj napriek tomu, že priemerná nominálna mesačná mzda v hospodárstve má
vzrastajúcu tendenciu, na platoch sudcov Najvyššieho súdu SR sa to neprejavuje.
Z uznesenia Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 52/99 zo 4. júla 2000 vyplýva, že „platové
pomery sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a všeobecných súdov predstavujú zákonnú,
nie ústavnú garanciu ich nezávislosti, pričom Ústava Slovenskej republiky nevylučuje, aby takáto
zákonná úprava reagovala na stav a potreby ekonomiky štátu.“Z dôvodovej správy k návrhu zákona
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Napr. poslancov Národnej rady SR, prezidenta SR, členov vlády SR, generálneho prokurátora
SR, predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR.
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vyplýva, že účelom prijatia novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných
činiteľov bola reakcia na problémy hospodárstva Slovenskej republiky a plánovaná úspora
výdavkov štátneho rozpočtu vo výške 14,1 milióna eur.
Otázne je, či boli v dostatočnej miere splnené podmienky na to, aby Národná rada SR
k zmrazovaniu platov pristúpila. Túto otázku si položila aj predsedníčka Súdnej rady Slovenskej
republiky (ďalej len „Súdnej rady SR“), ktorá využila svoje právo, garantované v čl. 141a ods. 8
Ústavy SR a predložila Ústavnému súdu SR návrh na začatie konania vo veciach súladu právnych
predpisov podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy SR týkajúcich sa výkonu súdnictva. Vo svojom návrhu
poukázala na skutočnosť, že vzhľadom na pozitívnu ekonomickú situáciu Slovenskej republiky
zásah Národnej rady SR spočívajúci v zmrazovaní platov sudcov (tretí rok za sebou) nespĺňa
kritérium o dočasnosti opatrenia a kritérium o výnimočnosti zásahu, ktoré sú (aj podľa judikatúry
Ústavného
súdu
SR)
neoddeliteľnou
súčasťou
materiálnej
garancie
nezávislosti
sudcov.V súčasnosti tak prebieha konanie o súlade právnych predpisov.
Nie je to pritom prvý krát, kedy sa Ústavný súd SR venoval problematike nerešpektovania
ústavných a zákonných záruk sudcovskej nezávislosti, konkrétne platovým pomerom sudcov
a zmrazovaniu platov sudov.
ROZHODOVACIA ČINNOSŤ ÚSTAVNÉHO SÚDU SR
Úvahou o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov sa Ústavný súd SR zaoberal už
vo svojom uznesení sp. zn. PL. ÚS 14/94 z 27. januára 1995, keď konal o súlade zákona SNR č.
420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov v znení zákona Národnej rady
SR č. 148/1993 Z. z. s Ústavou SR. Ústavný súd SR sa zameral na problematiku princípu deľby
moci a rovnosti všetkých zložiek štátnej moci s dôrazom na namietané porušenie rovnocenného
postavenia nositeľa súdnej moci s nositeľmi moci zákonodarnej a výkonnej, pretože plat poslanca
(predstaviteľa zákonodarnej moci) a ministra (predstaviteľa výkonnej moci) nebol na rozdiel od platu
sudcu viazaný. Ústavný súd SR zaujal stanovisko, že „kategóriu rovnosti jednotlivých zložiek štátnej
moci je v rámci Ústavy Slovenskej republiky potrebné chápať tak, že znamená nepodriadenosť
jednej zložky štátnej moci inej (iným zložkám štátnej moci). Definovanie (určenie) platov ústavných
činiteľov nie je tou oblasťou, právnou úpravou ktorej by bolo možné narušiť zásadu rovnosti
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(nepodriadenosti) jednotlivých zložiek štátnej moci podľa Ústavy Slovenskej republiky.“
Platovým pomerom sudcov, ako garancie sudcovskej nezávislosti, sa Ústavný súd SR
venoval vo svojom uznesení sp. zn. PL. ÚS 52/1999 zo 4. júla 2000. Skupina poslancov Národnej
rady SR podala návrh na začatie konania o súlade s Ústavou SR. Posudzovaná bola novela zákona
(zákon č. 57/1999) Národnej rady SR č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných
činiteľov v znení neskorších predpisov. Okrem iných ústavných činiteľov patril sudcom všeobecných
súdov od 1.4.1999 do 31.12.1999 plat vo výške určenej v roku 1998. Išlo o dočasné zmrazenie
platov sudcov na úrovni určenej v roku 1998. Samotný systém odmeňovania sudcov sa nezmenil,
avšak bola pozastavená valorizácia platov sudcov. Ústavný súd SR dospel k záveru, že „Ústava SR
nevylučuje prepojenie platových pomerov sudcov Ústavného súdu SR a všeobecných súdov so
stavom ekonomiky ani prostredníctvom ústavného príkazu neznižovania platov sudcov po dobu
výkonu ich funkcií a ani prostredníctvom žiadnej inej ústavnej garancie vzťahujúcej sa na platové
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pomery sudov.“ Ústavný súd SR vyzdvihol, že platové pomery sudcov predstavujú zákonnú a nie
ústavnú garanciu ich nezávislosti, pričom Ústava SR nevylučuje, aby takáto zákonná úprava
reagovala na stav a potreby ekonomiky štátu. Spomínané zmrazenie platov sudcov však malo len
povahu dočasného opatrenia (9 mesačné zmrazenie), ktoré vyplývalo z reštrikčných opatrení v
štátnom rozpočte a ktoré súviselo s vtedajšou zlou ekonomickou situáciou.
Nálezom sp. zn. PL. ÚS 12/05 zo 04. decembra 2007 Ústavný súd SR rozhodol, že novela
zákona o sudcoch a prísediacich nie je v súlade s čl. 1 ods. 1 (princíp právneho štátu) v spojení s čl.
144 ods. 1 Ústavy SR (garancia nezávislosti súdnictva). V náleze sa spomína zmrazovanie platov,
ku ktorému došlo v roku 2007 napriek skutočnosti, že z analýzy Štatistického úradu SR je zrejmé, že
hrubý domáci produkt od roku 2003 pravidelne rástol. Ústavný súd konštatoval, že zmrazovanie
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Uznesenie Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 14/94 z 27. januára 1995.
Uznesenie Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 52/1999 zo 4. júla 2000.
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platov sudcov narúša Ústavou SR garantovaný princíp právnej istoty ako imanentného znaku
právneho štátu. „Plat sudcu by mal byť stabilnou a nemanipulovateľnou veličinou a nemal by byť
pohyblivým faktorom, s ktorým môže kalkulovať aktuálne vládne zoskupenie. Zásahy zákonodarcu
do oblasti materiálneho zabezpečenia sudcov, za ktoré možno považovať aj platové reštrikcie, resp.
zmrazenie platov či odopieranie zákonom ustanovenej zložky platu narúšajú právnu istotu sudcov.“
V poradí zatiaľ posledným rozhodnutím v oblasti platových pomerov sudcov a problematiky
zmrazovania ich platov je nález sp. zn. PL. ÚS 99/2011 z 11. decembra 2013, v ktorom Ústavný
súd SR vyslovil nesúlad novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov s čl. 1
ods. 1 v spojení s čl. 144 ods. 1 Ústavy SR. Podľa prechodných ustanovení predmetnej novely
došlo od 1.1.2011 k zníženiu platu poslanca Národnej rady SR (ako vymeriavacieho základu pre
plat sudcu Najvyššieho súdu SR) o 15%. V predmetnom Náleze analyzoval Ústavný súd SR svoju
dovtedajšiu rozhodovaciu činnosť, ako aj právnu úpravu zmrazovania platov sudcov v susedných
krajinách.
ZÁVER
Osobne sa domnievam, že v súčasnosti nie je možné hovoriť o hospodársky zlej situácii,
nakoľko zo štatistických ukazovateľov je zrejmé, že v uplynulých dvoch rokoch rástla produktivita aj
priemerná nominálna výška mzdy v národnom hospodárstve. Zmrazovanie platov sudcov
Najvyššieho súdu SR tri roky po sebe podľa môjho názoru nespĺňa atribút výnimočnosti (dočasnosti)
prijatého opatrenia. Zásah do zákonom garantovaného materiálneho zabezpečenia sudcov by
nemal byť výrazom svojvôle Národnej rady SR ale mal by byť odôvodnený výnimočnými
okolnosťami a dočasnosťou.
Je totiž potrebné si uvedomiť, že sudca vykonáva svoju funkciu ako svoje povolanie a jeho
plat je popri správe vlastného majetku, vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti
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a členstva v Súdnej rade SR jediným zdrojom jeho príjmu.
Pritom aj z judikatúry Ústavného súdu SR vyplýva, že príkazy ústavných noriem obsiahnuté
v jednotlivých článkoch Ústavy SR, vrátane princípu právneho štátu, je potrebné rešpektovať pri
prijímaní zákonnej úpravy. Ústavný súd SR sa taktiež opakovane vyslovil, že zásahy Národnej rady
SR do oblasti materiálneho zabezpečenia sudcov, za ktoré možno považovať aj zmrazenie platov
sudcov, narúšajú právnu istotu sudcov. V súlade s doktrínou racionálneho zákonodarcu by tak do
budúcna mala Národná rada SR venovať vyššiu mieru pozornosti rozhodovacej činnosti Ústavného
súdu SR.
Predpokladám, že Ústavný súd SR sa pridrží svojej predchádzajúcej rozhodovacej praxe
a vysloví, že novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorou sa zmrazili
platy sudcov Najvyššieho súdu SR, nie je v súlade s princípom právneho štátu, garantovaného v čl.
1 ods. 1 Ústavy SR a princípom nezávislosti sudcov, garantovaného v čl. 144 ods. 1 Ústavy SR. Na
mnou položenú otázku tak v konečnom dôsledku zodpovie samotný Ústavný súd SR.
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EFEKTIVITA PRIAMEJ DEMOKRACIE V SLOVENSKEJ
REPUBLIKE ?!
Martina Jančíková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V poslednej dobe sme svedkami neustálych pokusov o možnosti ovplyvňovania veci
verejných aj prostredníctvom inštitútov priamej demokracie. Slovenská republika má inštitút
celoštátneho referenda zakotvený v Ústave Slovenskej republiky v piatej hlave s názvom
zákonodarná moc. Keďže nás v roku 2015 čaká ďalšie referendum, ktorého výsledky bude potrebné
transformovať do podoby legislatívneho aktu, je potrebné sa vyjadriť vôbec ku skutočnosti, či platné
referendum je aj právne záväzné samotným splnením kvóra alebo až prijatím legislatívneho aktu
Národnou radou Slovenskej republiky. Príspevok sa snaží aj v nadväznosti na judikatúru Ústavného
súdu Slovenskej republiky v spojitosti so zákonnou úpravou referenda ponúknuť odpoveď na
dlhodobo pertraktovanú otázku, či sú výsledky platného referenda priamo záväzné alebo je Národná
rada Slovenskej republiky povinná na podklade platného referenda prijať zákon a pokiaľ si na dané
otázky odpovieme „nie“, či je vôbec nastavenie referenda v Slovenskej republike dostatočné a teda
efektívne z pohľadu občana pri správe vecí verejných.
Kľúčové slová: priama demokracia, záväznosť referenda, ústavný súd, efektivita
Abstract: Recently we have witnessed the constant attempts of the possibility of influencing public
affairs through the institutes of direct democracy. The Slovak Republic has a national referendum
Institute enshrined in the Constitution of the Slovak Republic in Title V, entitled the legislative power.
Since 2015 we wait another referendum, the results of which will be transformed into a legislative
act, it is appropriate to rule at all to the fact that the referendum is valid and legally binding itself to
fulfilling the quorum and adoption of legislative acts by the National Council of the Slovak Republic.
Summary there is also following the case law of the Constitutional Court of the Slovak Republic in
connection with the legal regulation of the referendum offers a response to long-term question
whether the results are valid or directly binding referendum is the National Council of the Slovak
Republic shall on the basis of the current referendum to adopt a law, insofar as a given questions to
answer "no" to whether or not the setting of the referendum in Slovakia sufficient and therefore
efficient from the perspective of the citizen in public affairs.
Key words: direct democracy , binding referendums , the Constitutional Court , Efficiency
ÚVOD
Je nespochybniteľné, že nástrojom priamej demokracie s najvyššou ústavnou relevanciou
v Slovenskej republike je celoštátne referendum upravené v druhom oddiely piatej hlavy Ústavy
Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“). Ani samotný fakt, že daný inštitút je zaradený v hierarchii
ústavy vyslovene v časti „Zákonodarná moc“ nestačí na to, aby sme vedeli jednoznačne odpovedať
na otázku, či je platný výsledok referenda vôbec právne záväzný a ak áno, ako sa ním stane.
Príspevok sa aj na základe vyššie uvedeného zoberá otvorenou otázkou, či je efektívne
vôbec vykonávať celoštátne fakultatívne referendum v Slovenskej republike, ako hlavný nástroj
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priamej demokracie z dôvodu nedokonalej ústavnej a zákonnej úpravy na jej realizáciu . Aby sa
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Príspevok sa zameriava len na posúdenie otázky v prípade, ak je na podklade fakultatívneho
referenda potrebná legislatívna zmena ústavy alebo zákona. Príspevok nie je venovaný otázke
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dalo konštatovať, že referendum pôsobí ako efektívny nástroj spolupôsobenia občanovej aj pri
legislatívnej činnosti v súčinnosti s Národnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“)
musíme jednoznačne vedieť konštatovať, že výsledky platného referenda sú záväzné a súčasne aj
národná rada je na ich podklade povinná prijať legislatívnu zmenu. Nedávne rozhodnutie Ústavného
súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) vo veci sp. zn. PL. ÚS 24/2014 situáciu so
záväznosťou výsledkov referenda značne skomplikovalo, pričom ústavní právnici a odborníci
z danej oblasti sa rozdelili na dve skupiny, ktoré zastávajú diametrálne odlišné názory na položenú
otázku, a to či výsledky referenda sú právne záväzné, a ako sa má s nimi vyporiadať národná rada,
pokiaľ je na ich podklade potrebná zmena ústavy, či zákonov. V úvode príspevku sa budeme snažiť
analýzou ústavy a príslušných právnych predpisov týkajúcich sa právnej úpravy celoštátneho
referenda a v nadväznosti na judikatúru ústavného súdu zaujať stanovisko, či má opodstatnenie
polemizovať nad záväznosťou výsledkov prijatých v referende a pokiaľ z danej diskusie naďalej
vystanú otvorené otázky, či nie je načase prijať ústavnú úpravu, ktorá by vyvrátila pochybnosti
plynúce z judikatúry ústavného súdu a spravila by tak z ústavného inštitútu konečne efektívny
nástroj priamej demokracie. V opačnom prípade bude možné konštatovať, že vzhľadom na
judikatúru ústavného súdu a ústavnú a zákonnú úpravu má u nás referendum povahu skôr
plebiscitu bez reálnych právnych účinkov.
EFEKTÍVNOSŤ KONANIA REFERENDA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Priama demokracia v Slovenskej republike je chápaná predovšetkým prostredníctvom
ústavného inštitútu referenda. Referendum sa chápe ako hlasovanie občanov o zásadnej otázke
567
verejného záujmu s právne relevantným výsledkom takéhoto hlasovania . Na to, aby bolo možné
konštatovať, že výsledky referenda v Slovenskej republike majú právne relevantný účinok, teda sú
právne záväzné, musí mať aj tento prameň práva svoj procedurálny rozmer, ktorý predpokladá
568
platnosť prijímacej procedúry v celom rozsahu . Bez toho, aby sme s určitosťou nevedeli potvrdiť
alebo skôr vyvrátiť domnienku, že po prijatí návrhu v referende budú jeho výsledky právne záväzne,
nemôžeme konštatovať to, že máme efektívny nástroj priamej demokracie.
Polemika o záväznosti výsledkov referenda v Slovenskej republike trvá niekoľko rokov
a z dôvodu nedostatočnej ústavnej a na ňu nadväzujúcej zákonnej úpravy sú tieto otázky neustále
otvorené. Rozhodnutie ústavného súdu vo veci sp. zn. PL. ÚS 24/2014, ktorým „jemne“ korigoval
svoje predošlé rozhodnutie len v časti, v ktorej viac zobral do úvahy ústavný zákaz imperatívneho
mandátu, stále nedalo jednoznačnú odpoveď, ako sa má postupovať v prípade platného referenda,
ktoré si vyžaduje ďalšie legislatívne zmeny. Nižšie sa budeme venovať nasledovný okruhom, ktoré
spochybňujú efektivitu konania fakultatívneho celoštátneho referenda a to
1.

2.

Judikatúra ústavného súdu, ktorá nastolila niekoľko téz, ktoré spochybňujú automatické
aplikovanie výsledkov referenda a predpokladajú aktívnu činnosť zo strany národnej
rady pri prijímaní zákonov.
Možnosť napadnúť výsledky referenda petičným výborom v konaní pred ústavným
súdom.

VPLYV JUDIKATÚRY ÚSTAVNÉHO SÚDU VO VZŤAHU K ZÁVÄZNOSTI VÝSLEDKOV
REFERENDA
Nielen nedostatočná právna úprava spôsobila polemiku o záväznosti referenda, ale aj
niektoré rozhodnutia ústavného súdu. Medzi prvé rozhodnutia, ktoré naštartovali otázky ohľadom
záväznosti výsledkov potvrdených referendom s dôrazom na potrebu ešte ďalšieho postupu
národnej rady v podobe prijatia legislatívneho aktu patrí nález sp. zn. PL. ÚS 42/95 , kde ústavný
súd vyslovil názor, že v teoretickej polohe je referendum určitou poistkou občana voči parlamentu,
aby si v zásadných otázkach „nechal poradiť“ od občanov, alebo aby občania v referende
hlasovaním zobrali na seba zodpovednosť, ktorú parlament nechce, nemôže, nevie alebo nedokáže
obligatórneho referenda, keďže jeho účinky sú priamo v ústave jednoznačne popísané a na jeho
podklade nie je možné riešiť legislatívne zmeny.
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CIBULKA, Ľ. a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky (Štátoveda) Bratislava: PraF UK, 2013,
s. 130.
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Porovnaj PROCHÁZKA, R., KÁČER, M.: Teória práva. Bratislava: C. H. Beck, 2013, s. 219.
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uniesť. Bohužiaľ v tomto rozhodnutí nepriamo prvýkrát ústavný súd naznačil, že samotná publikácia
výsledkov referenda v Zbierke zákonov na jeho platnosť nestačí a je potrebná určitá následná
legislatívna činnosť zo strany národnej rady. Nielen v podobe predloženia konkrétneho návrhu
zákona, ale aj samotného schválenia daného legislatívneho aktu. Síce následnými rozhodnutiami
569
toto svoje rozhodnutie viac rozvinul a zvýrazňoval záväzný charakter referenda , vyslovene však
spojil záväzné výsledky prijaté v referende ešte s následnou legislatívnou činnosťou národnej rady.
Ďalšie z relevantných rozhodnutí ústavného súdu vo veci záväznosti výsledkov platného
referenda je rozhodnutie sp. zn. 31/97, ktoré opätovne vyvrátilo tézu, že výsledky referenda stačí
len publikovať v Zbierke zákonov a nie je na to potrebné prijímať ústavný zákon (to isté sa
samozrejme dá aplikovať aj na prijatie zákona). Ústavný súd vo vzťahu k záväznosti referenda vtedy
uviedol, že „povinnosťou kompetentného štátneho orgánu je zabezpečiť, aby návrh
prijatý v referende vyvolal potrebný právny účinok. V referende nemožno priamo na základe
výsledku hlasovania zmeniť ústavu. Prijatie návrhu v referende má ústavnú relevanciu v tom
zmysle, že ním občania zúčastnení na hlasovaní udelia parlamentu príkaz, aby v súlade s
návrhom prijatým v referende zmenil časť ústavy, ktorá bola predmetom vyhláseného
referenda. Ústava však neobsahuje ustanovenie umožňujúce občanom, aby hlasovali priamo
o formulácii navrhnutej zmeny ústavy.“.
Samozrejme, že toto rozhodnutie hneď vyvolalo vlnu polemík, predovšetkým z dôvodu
570
ustanovenia čl. 73 ods. 2 ústavy a to zákazu imperatívneho mandátu poslanca . Tento výklad
ústavného súdu naštartoval vlnu pochybností o tom, či je automaticky rozhodnutie prijaté
v referende aj záväzné. Keďže väčšina zástancov priamej záväznosti referenda dovtedy
argumentovala tým, že nie je potrebný žiaden právny akt zo strany národnej rady, tento postoj sa
ukázal byť dosť naštrbený. Ústavný súd týmto rozhodnutím vyslovene potvrdil skutočnosť, že len
prijatie rozhodnutia v referende nestačí a je potrebný následný návrh zo strany národnej rady
v podobe legislatívnej iniciatívy. Aj keď výklad sa týkal možnosti zmeniť ústavu, je ho možné
aplikovať aj na zákon, pričom ústavný súd jednoznačne skonštatoval, že v referende nemožno
priamo na základe výsledku hlasovania zmeniť ústavu. V ďalšej časti na záväznosť referenda
podmieňuje aktívnou súčinnosťou národnej rady, pričom výsledku dáva „záväzný“ charakter ako
majú poslanci hlasovať. Samozrejme, že bez akýchkoľvek lehôt, prípadne sankcií takýto výklad
otvoril oveľa viac otázok, ako bolo do daného rozhodnutia otvorených.
Aj keď najnovšie rozhodnutie ústavného súdu nemalo priamo podávať výklad sporných
ustanovení, správne sa ústavný súd vo svojom rozhodnutí sp. zn. PL. ÚS 24/2014 vyjadril opätovne
aj k záväznosti fakultatívneho referenda a povinnosti národnej rady prijať právnu úpravu na jej
podklade. Ústavný súd sa tým odchýlil od svojho predošlého rozhodnutia, kde striktne trval na
povinnosti poslancov zaoberať sa návrhom prijatým v referende, ktoré majú povinnosť pretaviť do
zmeny ústavy, či zákona a uviedol, že „ústavný súd však neopomína napätie medzi výsledkom
fakultatívneho referenda, ktorý si môže (ale nemusí) v závislosti od konkrétnej použitej formulácie
vyžadovať ďalšie právne konanie národnej rady, a reprezentatívnym charakterom mandátu
poslanca národnej rady (čl. 73 ods. 2 druhá veta ústavy). Z ústavy teda nemožno vyvodiť povinnosť
poslanca národnej rady prispieť hlasovaním k tomu, aby sa návrh prijatý v referende pretvoril do
adekvátnej podoby textu právneho predpisu. Niet žiadnej právom regulovanej sankcie, ktorá by sa
proti poslancovi národnej rady uplatnila, ak by hlasoval proti vôli prejavenej občanmi v platnom
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Ústavný súd vo svojom rozhodnutí PL. ÚS 24/2014 vyvracia domnienku o tom, že svojou
judikatúrou chce dávať referendum len do pozície plebiscitu a teda to inštitútu majúceho len
odporúčací charakter, pričom dôsledne uvádza , že súčasne je zreteľný postoj ústavného súdu
uznávajúci právne účinky referenda (referendum teda nie je plebiscitom).
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Ústava uvádza, že poslanci mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia
a nie sú viazaní príkazmi. Samotná formulácia výkladu ústavného súdu však popierala túto zásadu.
Okrem iného v tej dobe neexistovala žiadna sankcia, ktorá by poslancom za neuposlúchnutie
výsledku referenda hrozila, samozrejme, keď neberieme v úvahu opakujúce sa parlamentné voľby
a možnosť občanov nevoliť daných kandidátov opätovne.
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referende. Akékoľvek konzekvencie, ktoré by bolo možné v takejto situácii vyvodiť, sú redukované
571
do roviny politickej zodpovednosti .
Značná časť teoretikov očakávala práve od nového rozhodnutia PL. ÚS 24/2014, že dá
odpoveď na to, či je potrebný právny úkon zo strany národnej rady k platnému referendu na jeho
aplikáciu, alebo stačí len splnenie samotného kvóra a stáva sa tak automaticky platným a účinným.
Ústavný súd skôr poopravil svoje predošlé rozhodnutie v tom zmysle, že pridal do svojho
hodnotenia aj existenciu zákazu imperatívneho mandátu v ústave, čím však situáciu ohľadom
záväznosti referenda a následného postupu zo strany národnej rady podľa môjho názoru ešte viac
skomplikoval.
Je potrebné konštatovať, že polemika záväznosti fakultatívneho referenda sa týka len
prípadov, pokiaľ sú otázky formulované tak, že ich odpoveď je ešte potrebné pretaviť do legislatívnej
povahy a následne schváliť. Aj keď sa vyžaduje jasné formulovanie otázok s jednoznačnou
možnosťou odpovede na ne, a to buď „áno“ alebo „nie“, negarantuje to, že určitú dôležitá oblasť
verejného záujmu, ktorá vzíde z referenda, bude možné len jednoducho prijať publikáciou platných
výsledkov referenda v Zbierke zákonov.
Pokiaľ sa pozrieme na argumenty zástancov záväznosti referenda, tie sa opierajú o priamu
záväznosť referenda bez potreby akejkoľvek ďalšej zmeny príslušných zákonov. Avšak presne túto
ich tézu vyvracia ústavný súd, keďže jednoznačne účinky niektorých výsledkov referenda spája ešte
s následným právnym konaním národnej rady. Samozrejme, že v tomto prípade pod pojmom
„právne konanie národnej rady“ myslí ústavný súd podanie návrhu zákona a jeho schválenie
v intenciách prijatého rozhodnutia referendom. Teda nie je možné jednoznačne tvrdiť, že samotnou
publikáciou výsledkov prijatých v referende v Zbierke zákonov sa stávajú platnými a účinnými,
keďže aj ústavný súd určitým typom referend priznáva automaticky povinnosť ešte následného
postupu zo strany národnej rady. Rovnako ústavný súd berúc v úvahu zákaz imperatívneho
mandátu uznáva, že bez dostatočnej podpory daného návrhu v pléne národnej rady, nie je možné
ani jeho schválenie a súčasne vyjadruje použitie jedinej možnej sankcie a to v podobe politickej
zodpovednosti, ktorá sa však môže aplikovať na konkrétnych poslancov až v nasledujúcich
parlamentných voľbách. Takže pokiaľ si dôsledne zhrnieme úvahu, ktorú načrtol ústavný súd,
môžeme jednoznačne tvrdiť, že pripúšťa situácie, že samotné schválenie referenda ešte nemusí
znamenať jeho pretavenie aj do legislatívneho aktu.
Pokiaľ stále uvažujeme nad tým, že aplikácia referendovej otázky si bude vyžadovať aj
572
zásah do viacerých zákonov, či ústavy, bez schválenia národnou radou to nebude možné.
Opätovne je však potrebné otvoriť otázku lehôt, sankcií a detailnejšieho zákonodarného postupu.
Ústavný súd vo svojom žiadnom z rozhodnutí vo vzťahu k postupu národnej rady k platnému
výsledku referenda, nenačrtol legislatívny postup, dokonca ani neodkázal na podobnú právnu
úpravu prijímania zákonov v zmysle Zákona o rokovacom poriadku. Preto sa objektívne vynára
otázka, aké sú lehoty v ktorých má národná rada prijať určitý zákon? Čo v prípade, ak sa národná
rada čiastočne odchýli od návrhu prijatého v referende? Kto bude garantovať, že legislatívne
spracovanie návrhu prijatého v referende je s ním v súlade? Má proces prijímania takéhoto zákona
postupovať troma čítaniami, ako je tomu pri prijímaní bežných zákonov, alebo sa má postupovať vo
špecifickom, nikde neupravenom jednom čítaní? Môžu poslanci k takto predloženému zákonu
predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy? Tieto otázky však nikde nie sú upravené a rovnako
na ich zodpovedanie nemyslel ústavný súd.
Je potrebné ešte poukázať na inú skutočnosť, ktorú opätovne ústavný súd svojím právnym
názorom jednoznačne nevyriešil. Ústavný súd má právomoc posudzovať súlad právnych predpisov
573
a teda aj zákona s ústavou . Otázka, ktorá doteraz nebola predmetom diskusií, keďže sa
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Čo sa myslí pod politickou zodpovednosťou pozri bližšie napríklad KLÍMA, K. a kol.:
Odpovědnost veřejné moci. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2013.
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Doteraz jediné platné fakultatívne referendum v Slovenskej republike o vstupe do Európskej únie
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Konanie pred ústavným súdom o súlade zákona s ústavou upravuje čl. 125 ods. 1 písm. a)
ústavy a zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred
ním a o postavení jeho sudcov v znení nehorších predpisov v druhom oddiely prvej hlavy.
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považovala preventívna kontrola zo strany ústavného súdu (ak o to prezident požiada podľa čl. 95
ods. 2 ústavy) za dostatočnú a vychádzalo sa teda z toho, že takéto konanie nie je možné. Ústavný
súd však k otázke už prijatého zákona na podklade referenda uviedol „súčasne tu prípadná
následná korekcia zo strany ústavného súdu (prostredníctvom konania podľa čl. 125 ústavy) sa javí
574
ako problematická . Opätovne ústavný súd sa šalamúnsky postavil k danej otázke a svojim
rozhodnutím nevylúčil takéto podanie, len ho označil za problematické. Keďže zatiaľ žiadne
referendum, ktoré by si vyžadovalo ešte zákonnú úpravu nebolo v Slovenskej republike platné, je
možné len v teoretickej rovine polemizovať, prečo si aj v tejto otázke nenechal zadné dvierka
575
ústavný súd otvorené a v nadväznosti na viaceré skutočnosti
neposkytol k tejto otázke
jednoznačný zákaz takéhoto podania.
Túto časť je vhodné ukončiť sumárom, kde podľa môjho názoru a názoru vyjadreného
ústavným súdom je potrebné konštatovať, že v prípade, ak je otázka v referende formulovaná tak,
že na jej uplatnenie v reálnom živote je potrebné prijať konkrétny zákon, prípadne novelizovať
viacero zákonov, či dokonca ústavu, nie je tak možné vykonať bez právneho úkonu národnej rady
v podobe podania a následného schválenia konkrétneho legislatívneho aktu. Keďže ústava a ani
zákon neobsahuje konkretizovanie procesu, ako sa má v danom prípade postupovať, je možné len
konštatovať, že bez výslovnej vôle zo strany národnej rady, tak nie je možné postupovať. Súčasne
jasná sankcia za nepodanie daného návrhu zákona voči národnej rade neexistuje, jedine možnosť
občanov v nasledujúcich voľbách si daných poslancov nezvoliť. Avšak to nemá v danom
rozhodovacom období vplyv na to, aby sme vedeli občanom garantovať, že aj po vyzbieraní petície
pod referendum v ústavou stanovenom rozsahu a splnení podmienky platnosti na dané referendum,
bude toto aj plne funkčné a teda sa dostávame do roviny, či je vôbec efektívne iniciovať fakultatívne
referendum do momentu, kým nie je ústavne a zákonne upravená celá procedúra prijímania
výsledkov platného referenda.
2.2

ARGUMENTY V PROSPECH ZÁVÄZNOSTI REFERENDA

Určite je sa potrebné zastaviť a uvažovať aj nad argumentmi zástancov záväznosti
referenda. Nie je možné pri vyššie načrtnutých úvahách opomenúť skutočnosť, že v čl. 2 ods. 1
ústavy sa jednoznačne garantuje výkon štátnej moci občanmi nielen prostredníctvom volených
zástupcov, ale aj prostredníctvom priameho výkonu a teda formou uskutočnenia referenda. Ako
ďalší argument v prospech záväznosti referenda je jeho ústavná úprava v časti zákonodarná moc,
od čoho je možné odvodiť, že účinky referenda majú mať povahu zákona alebo smerovať k prijatiu
576
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zákona. Rovnako aj judikatúra priznáva záväznosť výsledkom referenda. Značná časť autorov
práve skutočnosť publikácie výsledkov referenda v Zbierke zákonov označuje za deň vzniku
právnych účinkov referenda a súčasne argumentujú tým, že následne nie je potrebné vykonávať
žiadnu legislatívnu zmenu.
Vyššie uvedené argumenty bolo potrebné spomenúť v tomto príspevku z dôvodu, že ak
chceme v závere zaujať stavisko k tomu, či je referendum právne záväzné (a slúži ako efektívny
nástroj priamej demokracie) nie je tak možné vykonať bez akýchkoľvek protiargumentov voči
obhajcom daných stanovísk.
So všetkými vyššie načrtnutými argumentmi za záväznosť referenda je potrebné súhlasiť,
jediná skutočnosť, ktorá odlišuje môj postoj od zástancov priamej záväznosti referenda je publikácia
výsledkov v Zbierke zákonov a s tým spojené právne účinky (samozrejme bez následnej potreby
prijímať zákon zo strany národnej rady). Posledný argument, na ktorom značná časť odborníkov
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Pozri PROCHÁZKA, R., KÁČER, M.: Teória práva. Bratislava: C. H. Beck, 2013.
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stavia svoje stanovisko automatickej platnosti výsledkov referenda a teda skutočnosť publikácie
výsledkov referenda v Zbierke zákonov v sebe automaticky podľa môjho názoru nenesie aplikáciu
výsledkov referenda aj do celého právneho poriadku. Dokonca si dovolím tvrdiť to, že aj samotná
ústava v čl. 98 jednoznačne rozlišuje medzi dvoma skutočnosťami. V odseku 1 sa hovorí o tom,
kedy sú výsledky referenda platné a až odsek 2 hovorí o povinnosti tieto návrhy, ktoré vzišli
z referenda publikovať v Zbierke zákonov a to ako zákon. Súčasne si treba priznať, že publikácia
výsledku referenda v Zbierke zákonov; napríklad otázky „Súhlasíte s tým, aby Národná rada
Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za
578
služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom “ si automaticky
vyžaduje ďalšiu legislatívnu činnost zo strany národnej rady a teda samotný výsledok platného
referenda a jeho publikácia v Zbierke zákonov ešte neoslobodí občanov od povinnosti platiť tzv.
koncesionárske poplatky. Dokonca túto tézu zastáva aj ústavný súd, ktorý pripúšťa možnosť pri
určitých druhoch referenda ešte po publikácii výsledkov referenda v Zbierke zákonov aj samotné
prijatie konkrétnej právnej úpravy ako aplikáciu návrhov prijatých v platnom referende do nášho
právneho poriadku.
Iba samotná publikácia výsledkov referenda v Zbierke zákonov však negarantuje aj
záväznosť výsledkov referenda pre národnú radu. To si môžeme jednoducho ukázať na jedinom
platnom referende v Slovenskej republike, ktoré sa konalo 16. a 17. mája 2003, pričom občania
rozhodovali o otázke, či sú za vstup do Európskej únie. Po platnom referende sa jeho výsledky
publikovali v Zbierke zákonov pod číslom 175/2003. Pokiaľ by sme vychádzali zo skutočnosti, že
výsledky referenda publikované v Zbierke zákonov sú pre národnú radu záväzné (a musí sa nimi pri
svojom rozhodovaní striktne pridržiavať), znamenalo by to zrejme aj to, že hlasovanie národnej rady
579
zo dňa 1. júla 2003, ktorou sa udeľoval súhlas so Zmluvou o pristúpení k Európskej únii by nebolo
potrebné a očakávalo by sa, že každý bude hlasovať „ZA“. Tomu sa tak nestalo a 10 poslancov aj
napriek výsledku referenda hlasovalo proti a 1 poslanec vôbec nehlasoval. Pokiaľ by napríklad bol
ináč zložený zákonodarný orgán a teda by počet poslancov negatívne orientovaných na európsku
úniu prevýšil, zrejme by nedošlo k udeleniu daného súhlasu a teda výsledky referenda by mali len
odporúčací charakter. V danom prípade teda publikácia výsledkov referenda v Zbierke zákonov ešte
negarantovala, ako bude v konečnom hlasovaní aj národná rada a predovšetkým jej jednotlivý
poslanci hlasovať.
Podľa nášho názoru rovnaká situácia by mohla nastať aj v prípade úspešného referenda
o otázke, ktorá by si vyžadovala detailnejšiu zákonnú úpravu. Samotný výsledok referenda by
opätovne národná rada v závislosti od výsledku musela pretaviť do paragrafového znenia, o ktorom
by bolo potrebné hlasovať. V závislosti od ideologického zloženia parlamentu by sa až následne
rozhodlo.
Je potrebné ešte prihliadať na fakt, že návrh na fakultatívne referendum okrem skupiny 350
tisíc občanov môže predložiť aj národná rada uznesením. Mohla by nastať aj taká situácia, že
zloženie národnej rady od vyhlásenia referenda po vyhlásenie platných výsledkov referenda by sa
ideologicky zmenilo natoľko, že návrhy prijaté v referende by bola nová národná rada schopná
sabotovať a teda ich nepotvrdiť zákonom.
Ako aj uviedol ústavný súd, neexistuje právny nástroj na to, aby bolo možné donútiť
poslancov k danému postupu a jedinou sankciou by bolo len konanie nasledujúcich parlamentných
580
volieb, prípadne referendum o skrátení volebného obdobia .
V tejto časti je ešte vhodné poukázať na formuláciu referendovej z roku 2000, kde si mohli
občania rozhodnúť o tom, či sú za to, aby sa národná rada uzniesla na ústavnom zákone: Volebné
578

Ide o konkrétnu referendovú otázku z referenda, ktoré sa konalo v Slovenskej republike v roku
2010.
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Celý dokument je zverejnený pod parlamentnou tlačou č. 261 a výsledky hlasovanie je možné
overiť
na
tomto
odkaze:
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=12149
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Pozri bližšie: GIBA, M.: Referendum o predčasných voľbách: niekoľko úvah. In: Míľniky práva v
stredoeurópskom priestore 2008. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2008, s.
572-578.
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obdobie NR SR, zvolenej v roku 1998, sa končí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky,
ktoré sa vykonajú do 150 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda? Toto referendum je presne
príklad toho, že výsledok referenda nie je možné len publikovať v Zbierke zákonov, no na jeho
581
platné účinky sa už z podstaty otázky nastoľuje povinnosť pre národnú radu prijať určitý zákon .
Tu aj zástancovia teórie automatickej platnosti referenda naviazanej na publikáciu výsledkov
referenda v Zbierke zákonov musia uznať, že máme skúsenosti s tým, že samotná referendová
otázka podmieňuje prijatie následného legislatívneho aktu zo strany národnej rady. Táto otázka sa
však osobne týkala každého poslanca, keďže prijatím daného ústavného zákona by si oni sami
skrátili svoju činnosť. Rovnako by neexistoval procesný nástroj, ktorý by donútil 3/5 poslancov
zahlasovať za takýto návrh. Ak by bolo dané referendum platné, mohlo vytvoriť veľmi veľa nových
precedensov do budúcnosti.
A ako uviedol ústavný súd, nie je a ani nemôže existovať nástroj, ktorý by donútil
jednoduchú (v prípade prijatia ústavného zákona ústavnú väčšinu) poslancov, aby za daný výsledok
hlasovali. Z vyššie uvedeného nám jednoznačne vyplýva aj v nadväznosti na judikatúru ústavného
súdu, že v určitých typoch fakultatívneho referenda, kde k právnym účinkom vyplývajúcim
z referenda je potrebné ešte prijatie legislatívneho aktu, nevznikajú právne účinky len platnosťou
referenda v zmysle ústavy (čl. 98 o.ds1), ale až posledným štádiom (predpokladaným v referendovej
otázke alebo ak si samotná otázka ešte podmieňuje prijatie určitého legislatívneho aktu) a teda
prijatím návrhu prijatého v referende v príslušnej legislatívnej podobe.
2.3 NEZODPOVEDANÉ OTÁZKY OHĽADOM EFEKTIVITY KONANIA REFERENDA
V tomto príspevku aj pre dodržanie rozsahu nechcem ísť do detailov a rozoberať všetky
nedostatky právnej úpravy referenda a rozporné formulácie čl. 98 ústavy, keďže sa im v dostatočnej
582
miere venovali iný teoretici . Je potrebné priznať, že v súčasnosti na efektívne fungovanie celého
inštitútu fakultatívneho celoštátneho referenda chýba právna úpravu v ústave a zákone, ktorá by
jednoznačne stanovila procesný postup prijímania zákonov na podklade referenda, stanovila lehoty
na takýto procesný postup, jasne sa vyporiadala s tým, či je možné daný zákon vrátiť prezidentom
a či sa na takýto zákon bude vzťahovať možnosť konania pred ústavným súdom podľa čl. 125 ods.
1 písm. a) ústavy. Samozrejme by bolo vhodné uvažovať aj o efektívnejšom nástroji dosiahnutia
prijatia platného výsledku v referenda národnou radou a to prostredníctvom nového typu konania
pred ústavným súdom.
Inú otázku, ktorú chcem v tejto časti otvoriť je stále teoretikmi uvádzaná možnosť napadnúť
výsledky referenda konaním pred ústavným súdom. Keďže príspevok si dáva za cieľ uvažovať
o tom, či je inštitút priamej demokracie v Slovenskej republiky efektívny nielen z pohľadu záväznosti
referenda, skúsime sa detailnejšie pozrieť na konkrétne konanie pred ústavným súdom. Ako ďalší
z argumentov v prospech záväzných výsledkov referenda slúži argument možnosti obrátiť sa na
583
ústavný súd v zmysle konania o sťažnostiach proti výsledku referenda . Pri tejto otázke uviedol
584
ústavný právnik J Drgonec , že ak by parlament výsledky referenda nevyhlásil ako zákon,
následne by mali mať občania, resp. petičný výbor právo obrátiť sa na ústavný súd . Ten by
následne národnej rade uložil prijatie takejto právnej úpravy v istom čase. Ako ďalej uviedol „v
581

Podobne boli formulované aj referendové otázky z roku 2010, napríklad: Súhlasíte s tým, aby
Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca
Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o
priestupkoch? Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila
počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho
volebného obdobia?
582
Porovnaj DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky: komentár. 3.vyd. Šamorín: Heuréka,
2012, s. 1060-1083.
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Postup v zmysle § 66 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej
republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o konaní pred ústavným súdom“).
584
DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky: komentár. 3.vyd. Šamorín: Heuréka, 2012.
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normálnom právnom štáte by nemohlo prichádzať do úvahy, aby parlament po rozhodnutí súdu
585
naďalej strečkoval a nepripravil návrh takejto právnej úpravy" .
Pokiaľ sa bližšie pozrieme na načrtnutú poistku občanov voči nečinnosti národnej rady vo
vzťahu k platným výsledkom referenda, ako jediný postup v zmysle vyššie uvedeného je postup
podľa § 66 zákona o konaní pred ústavným súdom, je podanie skupiny najmenej 350 tisíc občanov
Slovenskej republiky, pričom sťažnosť musí byť podaná do 30 dní od zverejnenia výsledkov
referenda.
Samotná možnosť napadnúť výsledok referenda je naviazaná na vyhlásenie výsledkov
referenda, pričom pokiaľ by tak chcel vykonať petičný výbor mohlo by tak vykonať na podklade
pravdepodobne nejakého podania, pod ktoré sa budú občania podpisovať formou petície. Samotná
časová tieseň kombinovaná s vysokým počtom podpisov vytvára z tejto ústavnej poistky neefektívny
nástroj. Je samozrejme možné uvažovať o tom, že keď je podmienka na vyhlásenie referenda
naviazaná na 350 tisíc podpisov od občanov, zrejme by sa mal požadovať rovnako vysoký počet
podpisov. No vzhľadom na povinnosť dodržať podmienku 30 dňovej lehoty v kombinácii s vysokým
počtom podpisov sa táto možnosť automaticky stáva nereálnou z pohľadu možnosti napadnúť
výsledok referenda na ústavnom súde zo strany občanov. Keď si zoberieme v úvahu, že samotný
zber podpis pod vyhlásenie referenda v priemere trvá aspoň šesť mesiacov, tak daná lehota je
automaticky likvidačná.
Súčasne sa s danou lehotou vytvára iná otázka. Ústavný súd konaná vždy na návrh a
v ústavou stanovených prípadoch. Niektorí zástancovia záväznosti referenda argumentujú tým, že
nečinnosť národnej rady vo veci neakceptovania výsledkov referenda bude môcť petičný výbor
napadnúť pred ústavným súdom. Zákon však pozná v tomto smere len vyššie spomínané konanie s
lehotou 30 dní, v ktorých môže skupina 350 tisíc občanov napadnúť výsledok referenda. Je možné
uvažovať ešte o konaní o sťažnosti fyzickej osoby, avšak nevieme jednoznačne povedať, či by
ústavný súd nezastal názor, že na možnosť napadnúť výsledok referenda sa musí striktne použiť
deviaty oddiel a nie šiesty oddiel zákona o konaní pred ústavným súdom. Samozrejme, že nie je
jasné v akom rozsahu sa myslí toto konanie, no keď vychádzame z toho, že sa tým myslí aj
aplikácia daných rozhodnutí prijatých v referende, či legislatívna iniciatíva zo strany poslancov, opäť
narážame na nereálnu lehotu 30 dní odo dňa zverejnenia výsledkov. Samotnú skutočnosť
nereálnosti tohto konania dopĺňa aj neexistujúca lehota a sankcie pre národnú radu, v ktorej má
výsledky z referenda aplikovať.
Takže v závere môžeme vyvrátiť aj ďalší z argumentov, ktorí uvádzajú zástancovia
záväznosti referenda a to ústavnú poistku občanov prostredníctvom konania pred ústavným súdom.
Samotná lehota a vysoký počet podpisov od občanov aj z tejto poslednej možnosti zvrátiť nečinnosť
národnej rady sa ukazuje ako veľmi neefektívny nástroj.
ZÁVER
Po zvážení všetkých argumentov vyplývajúcich z judikatúry ústavného súdu a nedostatočnej
ústavnej a zákonnej úpravy inštitútu referenda, musíme zhodnotiť, že aj keď je referendum
upravené v piatej hlave ústavy s označením zákonodarná moc, s dôrazom na princíp suverenity
ľudu, nemôžeme ignorovať fakt, že v podmienkach Slovenskej republiky nie je možné jednoznačne
konštatovať, že výsledky fakultatívneho celoštátneho referenda, ktoré si na svoju aplikáciu vyžadujú
ďalší právny úkon zo strany národnej rady, v podobe prijatia legislatívneho aktu, sú právne záväzné.
Táto úvaha sa opiera predovšetkým o ústavný zákaz imperatívneho mandátu poslanca a teda
neexistenciu spôsobu, ako by bolo možné donútiť potrebný počet poslancov, aby za danú právnu
úpravu, ktorá by aplikovala návrhy prijaté v referende aj hlasovali. Bez doriešenia tejto otázky sa na
jednej strane nedá povedať, že referendum sa dostalo do roviny plebiscitu, avšak rovnako nie je
možné konštatovať, že bez aktívnej súčinnosti zo strany národnej rady po platnom referende, by boli
výsledky referenda aj právne záväzné.
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Na to, aby bolo možné konštatovať, že výsledky referenda v Slovenskej republike majú
právne relevantný účinok, teda sú právne záväzné, musí mať aj tento prameň práva svoj
procedurálny rozmer, ktorý predpokladá platnosť prijímacej procedúry v celom rozsahu. To však
v našom prípade chýba, keďže ústava ani ústavný súd nedal odpoveď na otázku, ako sa má docieliť
prijatie platného návrhu prijatého v referende v právne relevantnej podobe. Nedá sa v tejto veci
spoliehať na demokratické princípy a slušnosť postupu členov zákonodarného orgánu, ale
v právnom štáte musia byť jasne stanovené procesné pravidlá.
Do momentu neodstránenia v príspevku uvedených problémov týkajúcich sa záväznosti
referenda, nie je možné jednoznačne konštatovať, že v podmienkach Slovenskej republiky
disponujeme efektívnymi nástrojmi priamej demokracie.
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DOHOVOR O ĽUDSKÝCH PRÁVACH A BIOMEDICÍNE A JEHO
586
UPLATNENIE V SLOVENSKOM PRÁVNOM PORIADKU
Zuzana Kiselyová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok sa zameriava na charakter Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne ako
formálneho prameňa práva v oblasti biomedicíny. Autorka analyzuje všeobecné požiadavky na
realizáciu biomedicínského výskumu podľa Dohovoru a ich uplatnenie v slovenskom právnom
poriadku, konkrétne v zákone o zdravotnej starostlivosti.
Kľúčové slová: Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, biomedicínsky výskum, podmienky
realizácie biomedicínského výskumu, zákon o zdravotnej starostlivosti.
Abstract: This article focuses on the character of the Convention on Human Rights and
Biomedicine as a formal source of law in the field of biomedicine. The author analyzes the general
requirements for the implementation of biomedical research under the Convention and their
application in the Slovak legal system, specifically in the law on health care.
Key words: Convention on Human Rights and Biomedicine, biomedical research, conditions for the
implementation of Biomedical Research, the law on health care.
Úvod
Medicína sa zahŕňa do takého odvetvia ľudskej činnosti, ktoré si kladie za cieľ záchranu
života alebo aspoň zmiernenie zdravotných ťažkostí. Každý nový poznatok je však v určitom štádiu
bádania potrebné overiť na človeku. V takomto prípade však vzniká rozpor medzi záujmom
spoločnosti, prípadne chorobou postihnutého jednotlivca na novej medicínskej metóde alebo liečive
587
a záujmom na ochrane života a zdravia osoby, ktorá by mala byť objektom tohto experimentu.
Pre Slovenskú republiku je mimoriadne dôležitým Dohovor o ochrane ľudských práv a
dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny - Dohovor o ľudských právach
588
a biomedicíne (ďalej len „Dohovor “), ktorý bol dňa 04.04. 1997 v Oviede otvorený na podpis pre
členské štáty Rady Európy a členov Európskeho spoločenstva. Pre Slovenskú republiku nadobudol
platnosť 1. 12. 1999, jeho prijatie bolo oznámené Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej
republiky pod č. 40/2000 Z. z. K tomuto Dohovoru bol dňa 25.01. 2005 v Štrasburgu prijatý
Dodatkový protokol k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, týkajúci sa biomedicínskeho
výskumu (ďalej len „Protokol“), ktorý pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 01.09. 2007.
Ustanovenia článkov 1 až 32 tohto Protokolu sa považujú za dodatkové články Dohovoru a
príslušne platia všetky ustanovenia Dohovoru. Dohovor má pre oblasť medicínskeho práva veľký
význam aj z toho dôvodu, že Národná rada Slovenskej republiky ho svojím uznesením 1493/2005
1.
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zaradila v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky
medzi medzinárodné zmluvy majúce
prednosť pred vnútroštátnymi zákonmi. Dohovor a jeho dodatky sú vzhľadom na ich právnu povahu
590
významným formálnym prameňom medicínskeho práva.
ANALÝZA
UPLATNENIA
VYBRANÝCH
MEDZINÁRODNÝCH
POZIADAVIEK
REALIZOVANIA BIOMEDICÍNSKEHO VÝSKUMU VO VNÚTROŠTÁTNEJ ÚPRAVE
Cieľom Dohovoru nebolo zachytenie celého predošlého vývoja v oblasti ľudských práv
v zdravotníctve, ale len zavedenie určitých minimálnych štandardov, ktoré budú zaručené vo
všetkých členských štátoch Rady Európy. Danému zodpovedá aj článok 27 Dohovoru, podľa
ktorého sa žiadne z ustanovení Dohovoru nesmie vykladať ako obmedzujúce alebo inak
ovplyvňujúce možnosti zmluvnej strany prijať v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny ďalšie
ochranné opatrenia ako tie, ktoré sú uvedené v Dohovore, čo znamená, že jednotlivým štátom sa
umožňuje obsah práv stanovených Dohovorom ľubovoľne rozšíriť. Napriek tomu by sa nemalo stať,
že by niektorý štát interpretoval Dohovor spôsobom výrazne odlišným od ostatných členských
591
štátov. Preto je nutné porovnať slovenské medicínske právo so znením Dohovoru.
Cieľom Dohovoru je zaručiť základné práva a slobody každému človeku bez rozdielu. To
znamená, že práva zaručené Dohovorom nemôžu byť obmedzené len na niektoré osoby a týkajú sa
každého človeka bez rozdielu, či už ide o štátne občianstvo, trvalý pobyt, finančné možnosti,
zdravotné poistenie a podobne. Na základe Dohovoru je každá zmluvná strana povinná do svojich
vnútroštátnych zákonov a ďalších právnych predpisov začleniť nevyhnutné opatrenia,
zabezpečujúce účinnosť ustanovení Dohovoru, zároveň ponecháva na vôli jednotlivých štátov
592
spôsob, akým tak učinia.
Ako bolo uvedené, Slovenská republika si podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy
Slovenskej republiky zvolila spôsob priamej aplikovateľnosti ustanovení Dohovoru vo
vnútroštátnom právnom poriadku.
Definícia alebo bližšie vysvetlenie pojmu biomedicínsky výskum sa nenachádza ani
v Dohovore, ani v Protokole, pozornosť je venovaná skôr podmienkam realizovania výskumu.
V tomto smere sa možno stretnúť s názormi, že absencia dostatočne presnej a jasnej definície
biomedicínskeho výskumu je nedostatkom Protokolu, a to z dôvodu vysokej právnej sily dokumentu
593
a jeho zjednocujúceho charakteru k jednotlivým právnym poriadkom jeho signatárov. V Dohovore
a Protokole nachádzame len vymedzenie pojmu „zákrok“, pričom v Dohovore je tento pojem
mienený v pomerne širokom zmysle, zahŕňa všetky lekárske výkony najmä za účelom liečebnej,
diagnostickej, preventívnej alebo rehabilitačnej starostlivosti alebo v súvislosti so zdravotníckym
594
výskumom.
Podľa Protokolu (článok 2) znamená pojem „zásah“ fyzický zákrok a akýkoľvek iný
zásah, ak je spojený s rizikom pre psychologické zdravie dotknutej osoby.
Legálnu definíciu pojmu „biomedicínsky výskum“ nachádzame vo vnútroštátnom práve
v zákone 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
(ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“), podľa ktorého „Biomedicínsky výskum je získavanie
a overovanie nových biologických, medicínskych, ošetrovateľských poznatkov a poznatkov z
pôrodnej asistencie na človeku. Biomedicínsky výskum v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii
umožňuje aj podporovať schopnosti jednotlivcov a rodín alebo zlepšovať optimum funkcií a
minimalizovať tie, ktoré sú príčinou ochorení.“
Na základe kritéria priamej prospešnosti výskumu pre osobu, na ktorej sa vykonáva,
rozlišuje zákon o zdravotnej starostlivosti:
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a) biomedicínsky výskum na základe zdravotnej indikácie a
b) biomedicínsky výskum bez zdravotnej indikácie.
Podľa § 26 ods. 8 zákona o zdravotnej starostlivosti výskum na základe zdravotnej
indikácie, t.j. biomedicínsky výskum, od ktorého sa očakáva priamy prospech pre fyzické alebo
psychické zdravie účastníka výskumu, nesmie zahŕňať riziká, ktoré sú v nepomere s jeho
očakávaným prínosom.
Podľa § 26 ods. 9 zákona o zdravotnej starostlivosti výskum bez zdravotnej indikácie, t.j.
biomedicínsky výskum, od ktorého sa neočakáva priamy prospech pre fyzické alebo psychické
zdravie účastníka výskumu, sa môže vykonať len vtedy, ak riziko alebo záťaž spojené s účasťou v
tomto výskume sú pre účastníka výskumu prijateľné.
Zákon o zdravotnej starostlivosti zároveň negatívnym vymedzením určuje osoby, na ktorých
výkon výskumu bez zdravotnej indikácie zakázaný, a to na : a) živom ľudskom plode alebo zárodku,
b)
osobe
vo
väzbe
a
vo
výkone
trestu
odňatia
slobody,
c) vojakovi základnej služby, náhradnej služby a prípravnej služby a osobe vykonávajúcej civilnú
službu, d) osobe v ústavnej starostlivosti ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá
závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, e) cudzincovi.
Podľa článku 2 Dohovoru „Záujmy a blaho človeka budú mať prednosť pred výhradným
záujmom vedy a spoločnosti.“ Zásada priority ľudskej bytosti predstavuje základné interpretačné
pravidlo pri výklade Dohovoru, t.j. všetky ďalšie ustanovenia Dohovoru musia byť interpretované
v súlade s ním. Cieľom Dohovoru a dôvodom jeho vzniku je ochrana ľudských práv a dôstojnosti
ľudskej bytosti. Na jednej strane je nepochybné, že dôstojnosť a ochrana základných práv ľudskej
bytosti má prednosť pred spoločenskými záujmami, ktoré musia tomuto základnému právu ustúpiť.
Na druhej strane je však potrebné aplikovať Dohovor tak, že ochrana práv a dôstojnosti ľudskej
bytosti nemôže byť na úkor základných práv a slobôd iných členov ľudskej spoločnosti. V prípadoch,
kedy by jednotlivec realizáciou svojich práv výrazne zasahoval do základných práv a slobôd iných
členov ľudskej spoločnosti, musia byť logicky práva jednotlivca do istej miery obmedzené. To sa
môže týkať napríklad povinnosti liečebného režimu pri osobách s prenosnými chorobami, ktoré by
mohli ohroziť život a zdravie ostatných členov spoločnosti. Naďalej teda aj pri interpretácii tohto
článku platí zásada, že základné práva a slobody človeka môžu byť primerane v nevyhnutnej miere
595
obmedzené len základnými právami a slobodami ostatných občanov.
Všeobecné pravidlá biomedicínskeho výskumu sú uvedené v článku 15 Dohovoru, podľa
ktorého „Vedecký výskum v oblasti biológie a medicíny sa bude vykonávať slobodne a s
prihliadnutím na ustanovenia tohto dohovoru a iných právnych noriem zabezpečujúcich ochranu
ľudskej bytosti.“
Toto ustanovenie zakotvuje zásadu slobody vedeckého výskumu v oblasti biomedicíny
a medicíny, ktorá je odôvodňovaná tak právom ľudstva na poznanie, ako aj skutočnosťou, že
výsledky pokroku v tejto oblasti môžu priniesť mnoho pozitívneho vo vzťahu k zdraviu pacientov.
Avšak ani sloboda vedeckého výskumu v danej oblasti nie je absolútna. Je obmedzovaná najmä
základnými právami jednotlivcov vyjadrenými predovšetkým v ustanoveniach Dohovoru, osobitný
význam má v tomto smere už spomínaný článok 1 Dohovoru, ktorý chráni integritu, dôstojnosť
596
a identitu jednotlivcov.
Základné podmienky (zásady) biomedicínskeho výskumu sú podrobnejšie uvedené v Protokole:
1. Priorita ľudskej bytosti – prvá zásada vyjadruje prednosť záujmov a blaha ľudskej bytosti
zúčastňujúcej sa na výskume pred výhradným záujmom spoločnosti alebo vedy.
2. Všeobecné pravidlo – opätovne zdôrazňuje, že výskum sa vykonáva slobodne podľa
ustanovení tohto protokolu a ostatných zákonných ustanovení, ktoré zabezpečujú ochranu ľudskej
bytosti.
3. Neexistencia alternatív – v zmysle daného ustanovenia sa povoľuje uskutočnenie
výskumu na človeku iba v prípade, ak neexistuje porovnateľne účinná alternatíva.
4. Riziko a prospech – v predmetnom ustanovení je zakotvená požiadavka, aby výskum
nebol spojený s neúmernými rizikami a záťažou na ľudskú bytosť v porovnaní s potenciálnym
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prospechom, ktorý sa očakáva. Zároveň je stavená požiadavka realizácie výskumu, ktorý nesľubuje
možnosť priameho zdravotného prospechu účastníka výskumu, len na prípad, keď daný výskum nie
je spojený s neakceptovateľným rizikom a neakceptovateľnou záťažou na účastníka výskumu.
Zároveň
je
zdôraznená
ochrana
osôb,
ktoré
nie
sú
spôsobilé
na udelenie súhlasu s výskumom (výskum je spojený s minimálnym rizikom a minimálnou záťažou
pre dotknutého jednotlivca; a na ospravedlnenie zvýšenej úrovne rizika alebo záťaže sa nesmú
použiť žiadne úvahy o dodatkovom možnom prospechu výskumu).
5. Schválenie - predmetom ustanovenie je podmienka realizácie výskumu len vtedy, keď bol
výskumný projekt schválený príslušným orgánom po nezávislom preskúmaní jeho vedeckej podstaty
vrátane zhodnotenia významu cieľa výskumu a multidisciplinárneho preskúmania jeho etickej
prijateľnosti.
6. Vedecká kvalita – napokon Protokol zdôrazňuje povinnosť, aby bol každý výskum
vedecky zdôvodnený, spĺňal všeobecne prijaté kritériá vedeckej kvality a aby bol vykonaný v súlade
s príslušnými odbornými záväznými povinnosťami a štandardmi pod dohľadom príslušne
kvalifikovaného riešiteľa.
Všeobecné podmienky platné pre realizácii oboch druhoch výskumov
v medzinárodnom kontexte - vyjadruje Dohovor stanovením právnych noriem chrániacich osoby,
na ktorých je výskum realizovaný. Pokiaľ ide o osoby, ktoré sú spôsobilé o sebe rozhodovať,
v článku 16 Dohovoru sú uvedené podmienky realizácie výskumu na týchto osobách. Výskum sa
môže vykonávať na ľuďoch iba po splnení všetkých týchto podmienok:
1) neexistuje iná porovnateľne efektívna alternatíva k výskumu na ľuďoch,
2) riziká pre danú osobu nie sú v disproporcii s možným prospechom výskumu,
3) výskumný projekt schválil kompetentný orgán po nezávislom zhodnotení jeho
vedeckého prínosu vrátane zhodnotenia dôležitosti cieľa výskumu a multidisciplinárneho
preverenia jeho etickej prijateľnosti,
4) osoby podstupujúce výskum boli informované o svojich právach a zárukách, ktoré im na
ich ochranu poskytuje zákon,
5) nevyhnutný súhlas osoby, na ktorej má byť realizovaný výskum 5 bol výslovne
vyjadrený a zdokumentovaný. Takýto súhlas možno kedykoľvek slobodne zrušiť.
Dohovor reaguje aj na prípady, keď existujú dobré dôvody, aby bol výskum realizovaný aj na
osobách, ktoré samy nie sú schopné dať súhlas. Ide o maloleté osoby, ktoré nemajú dostatočnú
rozumovú a vôľovú vyspelosť, aby mohli dať súhlas so svojou účasťou na výskume. Okrem nich ide
o osoby plnoleté, ktoré trpia duševnou poruchou, inou chorobou alebo utrpeli úraz ich zdravotný
stav im buď vôbec neumožňuje vyjadriť súhlas, alebo ich vyjadrenie nepovažuje platné právo
v danej veci za relevantný súhlas. Dohovor preto v týchto prípadoch okrem prvých štyroch vyššie
uvedených podmienkach pridáva ešte ďalšie špecifické podmienky:
1) výsledky výskumu budú mať skutočný a priamy priaznivý účinok na zdravie danej
osoby,
2) výskum s porovnateľným účinkom sa nemôže vykonať na osobách, ktoré sú spôsobilé
dať súhlas,
3) potrebný súhlas podľa článku 6 Dohovoru (zastupujúci súhlas) bol udelený špecificky a
písomne,
4) daná osoba nemá námietky.
Výnimočne a za ochranných opatrení ustanovených zákonom sa môže schváliť výskum,
ktorého výsledky nebudú spĺňať prvú podmienku, t.j. výskum nebude mať skutočný a priamy
priaznivý účinok na zdravie danej osoby, ak sú splnené podmienky ostatné uvedené podmienky,
ako aj dodatočné podmienky, a to: a) cieľom výskumu je výrazným zlepšením vedeckého
pochopenia stavu, choroby alebo poruchy jedinca prispieť ku konečnému dosiahnutiu výsledkov,
ktoré by mali priaznivý vplyv na zdravie danej osoby alebo iných osôb rovnakej vekovej kategórie,
alebo osôb postihnutých tou istou chorobou alebo poruchou, alebo osôb s rovnakým zdravotným
stavom, b) výskum je spojený len s minimálnym rizikom a minimálnou záťažou pre danú osobu.
Všeobecné podmienky platné pre realizácii oboch druhoch výskumov
vo vnútroštátnom kontexte stanovuje zákon o zdravotnej starostlivosti nasledovne:
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1) Biomedicínsky výskum možno vykonávať len za podmienok ustanovených zákonom
o zdravotnej starostlivosti a osobitným predpisom, ktorým je zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a
zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch“).
2) Biomedicínsky výskum sa vykonáva slobodne, pri zachovaní práva na ochranu dôstojnosti,
597
na rešpektovanie telesnej integrity a psychickej integrity , bezpečnosti a oprávnených záujmov
účastníka výskumu. Záujmy účastníka výskumu majú vždy prednosť pred záujmami vedy a
spoločnosti.
3) Biomedicínsky výskum možno vykonať len vtedy, ak neexistuje porovnateľne efektívna
alternatíva a takýto výskum
a) je vedecky zdôvodnený,
b) spĺňa všeobecne akceptované kritériá vedeckej kvality,
c) sa vykoná pod vedením kvalifikovaného výskumného pracovníka v súlade s príslušnými
vedeckými a etickými princípmi,
d) sa posúdi a schváli podľa tohto zákona (zákona o zdravotnej starostlivosti) alebo podľa
zákona o liekoch.
4) Ak je do biomedicínskeho výskumu zaradená osoba, ktorá je účastníkom verejného
zdravotného poistenia (podľa § 3 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene
a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č. 352/2005 Z. z.), poskytovateľ je povinný písomne o tom informovať príslušnú
zdravotnú poisťovňu.
Z uvedenej analýzy vyplýva, že vnútroštátna úprava, konkrétne zákon o zdravotnej
starostlivosti prebral do svojich ustanovení podmienky realizácie biomedicínskeho výskumu kladené
Dohovorom a Protokolom, a možno teda konštatovať, že v otázke všeobecných medzinárodných
požiadaviek kladených na realizáciu biomedicínskeho výskumu je naša právna úprave v súlade
s medzinárodnými požiadavkami uvedenými v Dohovore.
Etické otázky vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a etickú prijateľnosť
projektov biomedicínskeho výskumu posudzuje nezávislá etická komisia. Z hľadiska
medzinárodných požiadaviek kladie Protokol dôraz na nezávislé preskúmanie projektu etickou
komisiou, ako aj na nezávislosť samotnej etickej komisie. Podľa Protokolu sa má každý výskumný
projekt predložiť etickej komisii na nezávislé preskúmanie etickej prijateľnosti, pričom projekty sa
majú predkladať na nezávislé preskúmanie v každom štáte, v ktorom sa má vykonávať akákoľvek
výskumná činnosť. Deklarovaným účelom multidisciplinárneho prieskumu etickej prijateľnosti
výskumného projektu je ochrana dôstojnosti, práv, bezpečnosti a blaha účastníkov výskumu.
Hodnotenie etickej prijateľnosti musí byť zároveň založené na primeranom rozsahu odborných
vedomostí, ktorý primerane odráža názory odborníkov a laikov. Posudok vydaný etickou komisiou
musí obsahovať zdôvodnenie záverov komisie.
Z hľadiska vnútroštátnej úpravy reguluje kreovanie, zloženie a činnosť etických komisií
v oblasti biomedicínskeho výskumu predovšetkým zákon o zdravotnej starostlivosti. Úpravu činnosti
etických komisií vo vzťahu klinického skúšania liekov nachádzame aj v zákone o liekoch a
vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 433/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o požiadavkách na pracovisko, na ktorom sa vykonáva klinické skúšanie, o
náležitostiach žiadosti o jeho schválenie, žiadosti o stanovisko k etike klinického skúšania a
náležitostiach tohto stanoviska (ďalej len „Vyhláška“).
Etická komisia posudzuje etickú prijateľnosť projektu biomedicínskeho výskumu na základe
predloženej úplnej dokumentácie projektu. Pravidlá takéhoto posudzovania sú zhrnuté v § 28
zákona o zdravotnej starostlivosti.
Vzhľadom na právny charakter Dohovoru a Protokolu je potrebné, aby projekty predkladané
etickej komisii obsahovali náležitosti uvedené v Prílohe Protokolu, a to konkrétne:
Opis projektu
i) meno hlavného riešiteľa, kvalifikácia a skúsenosti a prípadne osoba zodpovedná za klinické
hľadiská a spôsob financovania,
ii) cieľ a zdôvodnenie výskumu na základe najnovšieho stavu vedeckého poznania,
iii) zamýšľané metódy a postupy vrátane štatistických a iných analytických techník,
597

(uvedené právo je zakotvené v § 11 ods. 9 písm. a) zákona o zdravotnej starostlivosti)
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iv) komplexný súhrn výskumného projektu vo forme zrozumiteľnej laikom,
v) vyhlásenie o predchádzajúcich a súbežných podaniach výskumného projektu na zhodnotenie a
schválenie a výsledky týchto podaní,
Účastníci, súhlas a informácie
vi) zdôvodnenie zaangažovania ľudských bytostí do výskumného projektu,
vii) kritériá na zaradenie alebo vylúčenie kategórií osôb z účasti na výskumnom projekte a ako sa
bude realizovať výber a nábor týchto osôb,
viii) dôvody na zaradenie alebo nezaradenie kontrolných skupín,
ix) opis charakteru a stupňa predvídateľných rizík, ktoré môžu byť spojené s účasťou na výskume,
x) charakter, rozsah a trvanie zásahov, ktoré sa uskutočnia na účastníkoch výskumu, a podrobnosti
celej záťaže spojenej s výskumným projektom,
xi) spôsob monitorovania, hodnotenia a odozvy na nepredvídané udalosti, ktoré môžu mať následky
na súčasný alebo budúci zdravotný stav účastníkov výskumu,
xii) načasovanie a podrobnosti o informovaní osôb, ktoré sa majú zúčastniť na výskumnom projekte,
a navrhovaný spôsob poskytnutia týchto informácií,
xiii) plánovaná dokumentácia na získanie súhlasu alebo - v prípade osôb nespôsobilých udeliť
súhlas - povolenia účasti na výskumnom projekte,
xiv) spôsob zabezpečenia dodržiavania súkromia osôb, ktoré sa majú zúčastniť na výskume, a
zabezpečenia dôvernosti osobných údajov,
xv) spôsob vytýčený na poskytnutie informácií, ktoré sa stanú dostupnými a ktoré môžu mať vzťah k
súčasnému alebo budúcemu zdravotnému stavu osôb, ktoré sa majú zúčastniť na výskume, a
členov ich rodiny,
Iné informácie
xvi) podrobnosti všetkých platieb a odmien v súvislosti s výskumným projektom,
xvii) podrobnosti všetkých okolností, ktoré môžu viesť k stretu záujmov, ktorý môže vplývať na
nezávislé hodnotenie riešiteľov,
xviii) podrobnosti všetkých predpokladaných možných spôsobov využívania výsledkov výskumu,
údajov alebo biologického materiálu vrátane komerčného využitia,
xix) podrobnosti všetkých ostatných etických otázok, ktoré riešitelia vnímajú,
xx) podrobnosti každého poistenia či krytia škôd vyplývajúcich z výskumného projektu.
Etická komisia môže požadovať doplňujúce informácie potrebné na hodnotenie výskumného
projektu.
Na základe uvedených skutočnosti vydá etická komisia svoje stanovisko, pričom v prípade
nevydania kladného stanoviska etickou komisiou k realizácii biomedicínskeho výskumu nie je
možné jeho schválenie príslušným orgánom.
Z analýzy požiadaviek na činnosť, zloženie a nezávislosť etických komisií možno dospieť
k záveru, že ani tomto prípade nie je vnútroštátna úprava v rozpore s medzinárodnými
požiadavkami vyjadrenými v Protokole. Humeník však v tomto smere upozorňuje na rozdiel týkajúci
sa stanovenia náležitostí výskumného projektu (informácii o plánovom výskume), ktoré riešiteľ
predkladá etickej komisii. Zákon o zdravotnej starostlivosti v § 28 ods. 3 a nasl. síce upravuje
povinnosť riešiteľa predložiť komisii úplné písomné informácie o výskume v podobe projektu,
598
neobsahuje však povinné náležitosti tohto projektu (teda minimálny obsah) . Jeho obsah možno
dedukovať z § 28 ods. 1 zákona, kde sú uvedené podmienky na posúdenie etickej prijateľnosti
výskumu. Naopak Protokol v článku 11 a vo svojej prílohe priamo určuje, aký minimálny obsah
musia mať informácie predkladané riešiteľom etickej komisii (náležitosti z Prílohy Protokolu sú
uvedené vyššie. Ďalej vyjadruje názor, podľa ktorého zákon o zdravotnej starostlivosti mohol medzi
svoje ustanovenia zaradiť aj povinnosť etickej komisie skúmať, či predkladateľ výskumného projektu
599
využil všetky možné metódy uverenia svojich výskumných hypotéz.
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rozsiahlejším spôsobom upravuje obsah informácií vo vzťahu klinického skúšania liekov iba § 29
ods. 12 zákona o liekoch a § 5 Vyhlášky, hoci nie tak podrobne, ako Protokol.
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HUMENÍK, I. Ochrana osobnosti a medicínske právo. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2011, s.
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ZÁVER
Cieľom príspevku bola analýza vybraných požiadaviek na realizáciu biomedicínskeho
výskumu vyplývajúcich z Dohovoru (Protokolu) ako významného formálneho prameňa
biomedicínskeho práva v Slovenskej republike, a analýza ich uplatnenia v slovenskom právnom
poriadku, konkrétne v zákone o zdravotnej starostlivosti. Z uvedenej analýzy možno dospieť
k záveru, že zákon o zdravotnej starostlivosti prebral do svojich ustanovení podmienky realizácie
biomedicínskeho výskumu kladené Dohovorom a Protokolom, a možno teda konštatovať, že
v otázke všeobecných medzinárodných požiadaviek kladených na realizáciu biomedicínskeho
výskumu je slovenská právna úprava v súlade s medzinárodnými požiadavkami uvedenými
v Dohovore. Vo vzťahu k činnosti, zloženiu a nezávislosti etických komisií, ako dôležitých prvkov v
procese schvaľovania biomedicínskeho výskumu možno vyvodiť, že vnútroštátna právna úprava je
súladná s medzinárodnými požiadavkami, v danej oblasti však existuje podstatný rozdiel týkajúci sa
stanovenia náležitostí výskumného projektu (informácii o plánovom výskume), ktoré riešiteľ
predkladá etickej komisii. Zákon o zdravotnej starostlivosti neobsahuje všetky povinné náležitosti
tohto projektu (teda minimálny obsah) v porovnaní s Protokolom, ktorý v článku 11 a vo svojej
prílohe priamo určuje, aký minimálny obsah musia mať informácie predkladané riešiteľom etickej
komisii. Vo vzťahu k danému preto možno zaznamenať kritické názory napriek skutočnosti, že
povinné náležitosti výskumného projektu uvedené v Protokole by sa mali v zmysle čl. 7 ods. 5
Ústavy Slovenskej republiky priamo aplikovať. Určitým prínosom v otázke obsahu výskumných
projektov predkladaných etickej komisii by mohlo byť zaradenie povinnosti etickej komisie skúmať,
či predkladateľ výskumného projektu využil všetky možné metódy uverenia svojich výskumných
hypotéz v zákone o zdravotnej starostlivosti.
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DEROGAČNÉ PRAVIDLÁ V SPRÁVNOM PRÁVE
Zuzana Čierniková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok sa venuje použitiu derogačných pravidiel pri výklade právnej úpravy spadajúcej
do oblasti správneho práva. Autorka sa zameriava na rozbor konfliktu derogačných pravidiel (lex
posterior derogat legi priori, lex specialis derogat legi generali a lex superior derogat legi inferiori)
pri výklade právnej úpravy nezlučiteľnosti mandátu starostu obce.
Kľúčové slová: derogačné pravidlá, nezlučiteľnosť mandátu
Abstract: The article deals with principles of interpretation of written law concernning administrative
matters. The article introduces conflicts of principles of lex posterior derogat legi priori, lex specialis
derogat legi generali and lex superior derogat legi inferiori when interpreting laws on incompatibility
of mandate of mayor.
Key words: principles of interpretation, incompatibility of mandate
1

ÚVOD

Výber témy príspevku vychádzala z témy samotnej konferencie, pričom v príspevku by som
sa chcela venovať čiastkovej problematike – postaveniu derogačných pravidiel v oblasti správneho
práva. Príspevok poukazuje na prípad konkurencie troch derogačných pravidiel v oblasti verejnej
správy, konkrétne pri výklade právnej úpravy nezlučiteľnosti mandátu starostu obce (starostu
600
mestskej časti alebo primátora mesta).
2

DEROGÁCIA

Pred vymedzením, čo sa rozumie derogačným pravidlom a konkretizáciou týchto pravidiel, je
potrebné sa venovať otázke derogácie. Derogácia znamená výslovné zrušenie právneho predpisu
právnym predpisom rovnakej alebo vyššej právnej sily. V prípade, že dochádza k zrušeniu len
niektorej právnej normy, ide o derogáciu právnej normy a novelizáciu právneho predpisu.
Ustanovenie, ktorým sa zrušuje právny predpis alebo jeho časť sa nazýva derogačná klauzula. Ak
„nový“ právny predpis neobsahuje derogačnú klauzulu, je pri derogácii potrebné vychádzať z dvoch
derogačných pravidiel (lex specialis derogat legi generali a lex posteriori derogat legi priori), pričom
601
v takom prípade právny predpis implicitne ruší všetky právne normy, ktoré sú s ním v rozpore.
Derogácia podľa Hendrycha predstavuje zrušenie zákona alebo iného právneho predpisu,
pričom ich je možné zrušiť jedine právnymi predpismi rovnakej alebo vyššej právnej sily. Dôsledkom
derogácie je zánik platnosti právneho predpisu. Derogáciu uskutočňujú orgány verejnej moci
s legislatívnou právomocou alebo môže byť súčasťou výkonu súdnej kontroly ústavnosti
602
a legality.
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V ďalšom texte príspevku používam už len slovné spojenie „starosta obce“ alebo len „starosta“,
pričom právna úprava a jej analýza sa týka taktiež inštitútu nezlučiteľnosti mandátu starostu
mestskej časti a primátora mesta. Použitie výrazov „starosta mestskej časti“ a „primátor mesta“
v nasledujúcom texte má slúžiť len na zvýraznenie špecifík.
601
Madar, Z: Slovník českého práva. 3 rozšírené a podstatne prepracované vydanie. Praha: LINDE
Praha a.s., 2002, s. 285. Rovnako Svodoba, J. a kol.: Slovník slovenského práva. Žilina: Poradca
podnikateľa, 2000, s. 125 a 126.
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Hendrych, Dušan a kol.: Právnický slovník. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 114.
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Podľa Surmajovej derogáciou rozumieme zrušenie právnej normy, resp. právneho predpisu,
čím dochádza k zániku jeho platnosti a prestáva byť súčasťou právneho poriadku, teda prvkom
603
platného právneho systému.
Je derogácia zrušením platnosti a účinnosti právneho predpisu, jeho časti, ustanovenia alebo
právnej normy iným právnym predpisom? Ak ju vnímame práve takto, tak pod derogáciu nemôžeme
zaradiť aj rozhodnutie orgánov súdnej moci, ktorým sa vyslovuje medzi právnymi predpismi nesúlad.
V oblasti správneho práva pôjde za platného právneho stavu o rozhodovanie 1. Ústavného súdu
Slovenskej republiky podľa čl. 125 Ústavy SR o súlade zákonov, nariadení vlády, všeobecne
záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
všeobecne záväzných nariadení podľa čl. 68 Ústavy SR (v samosprávnej pôsobnosti) a podľa čl. 71
ods. 2 Ústavy SR (v pôsobnosti preneseného výkonu štátnej správy) s právnymi predpismi vyššej
právnej sily a kvalifikovanými medzinárodnými zmluvami a 2. všeobecných súdov (krajských súdov
a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky) podľa § 250zfa Občianskeho súdneho poriadku o súlade
všeobecne záväzných nariadení v samosprávnej pôsobnosti a pôsobnosti preneseného výkonu
štátnej správy s právnymi predpismi vyššej právnej sily okrem ústavy a ústavných zákonov. Takto
uvažuje aj Prusák, podľa ktorého je rozhodnutie súdu o vyslovení nesúladu právneho predpisu
nutné odlišovať od derogácie z toho dôvodu, že na základe rozhodnutia súdu strácajú právne
604
predpisy resp. ich časti najskôr iba účinnosť a neskôr prípadne aj platnosť.
Ústavný súd
Slovenskej republiky ani všeobecné súdy nemajú právomoc zrušovať právne predpisy. Na základe
nálezu Ústavného súdu SR alebo právoplatného rozsudku všeobecného súdu, ktorým je vyslovený
nesúlad právneho predpisu s právnymi predpismi vyššej právnej sily dochádza k strate účinnosti
právneho predpisu. Ak orgán tvorby práva, ktorý vydal právny predpis tento nedá do súladu
s právnym predpisom vyššej právnej sily v zákonom ustanovenej lehote (6 mesiacov od vyhlásenia
nálezu Ústavného súdu SR alebo 6 mesiacov od právoplatnosti rozsudku všeobecného súdu)
stráca predpis, jeho časť alebo ustanovenie platnosť. Takýto postup orgánu tvorby práva, ktorý
ostáva nečinný a nepristúpi k novelizácii právneho predpisu, považuje Prusák za konkludentné
vyjadrenie jeho vôle derogovať to, čo je obsahom rozhodnutia súdu. Tento spôsob označuje za
osobitný spôsob derogácie napadnutého aktu konkludentným rozhodnutím orgánu tvorby práva,
605
ktorý predpis vydal.
Doposiaľ uvádzané dôvody straty platnosti a účinnosti právneho predpisu alebo jeho časti
môžeme súhrnne označiť ako vonkajšie dôvody. Právna teória delí dôvody straty platnosti
a účinnosti právneho predpisu alebo jeho časti na vonkajšie a vnútorné, pričom za vnútorný dôvod
606
označujeme uplynutie doby platnosti a účinnosti vymedzenej terminovanou právnou normou.
Prusák pri rozbore pojmu derogácia používa pojmy aktívna a pasívna derogácia. Aktívna
derogácia sa podľa neho spája s normatívnym právnym aktom, ktorý zrušuje iný právny akt, jeho
607
časť či ustanovenia a obsahuje ju zrušujúci akt. Pasívnu derogáciu spája s normatívnym právnym
aktom, jeho časťou alebo ustanovením, ktorý je predmetom derogácie, teda sa týka zrušeného
608
aktu.
Vychádzajúc z uvedeného by sme derogáciu mohli definovať ako zrušenie platnosti
normatívneho právneho aktu, jeho časti, ustanovenia alebo právnej normy na základe vôle orgánu
tvorby práva, ktorý buď dotknutý normatívny právny akt novelizuje, zruší na základe derogačnej
klauzuly alebo konkludentne akceptuje zákonom ustanovené právne účinky, ktoré sa viažu na
rozhodnutie príslušného súdu o nesúlade normatívneho právneho aktu s normatívnym právnym
aktom vyššej právnej sily alebo medzinárodnou zmluvou.
Podľa rozsahu zrušenia právneho predpisu rozlišujeme derogáciu čiastočnú, keď dochádza k
zrušeniu určitej časti právneho predpisu (ustanovenia alebo právnej normy) a úplnú derogáciu, keď
dochádza k zrušeniu právneho predpisu v celom rozsahu. Zrušenie právneho predpisu ako celku sa
603

Surmajová, Ž.: Derogácia a derogačné pravidlá. In Zborník vybraných príspevkov z konferencie
Olomoucké debaty mladých právníků 2009, konanej v dňoch 4. až 6. októbra 2009. s. 55.
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Prusák, J.: Teória práva, Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1995, s. 232.
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219

označuje ako abrogácia, v právnej teórii aj praxi sa však bez ohľadu na rozsah zrušenia právneho
609
predpisu najčastejšie používa pojem derogácia.
K derogácii dochádza podľa Knappa 1. explicitne, keď novší právny predpis obsahuje právnu
normu, na základe ktorej dochádza k zrušeniu staršej právnej normy alebo 2. implicitne, keď
k zrušeniu právnej normy dochádza na základe inej právnej normy bez toho, aby to v nej bolo
výslovne uvedené. Explicitná derogácia právnej normy nastáva v zmysle derogačnej klauzuly
spravidla uvádzanej v zrušovacích ustanoveniach právneho predpisu. K implicitnej derogácii právnej
610
normy prichádza na základe derogačných pravidiel.
K uvádzanému ponímaniu explicitnej
derogácie právnej normy môže dôjsť nielen na základe derogačnej klauzuly, ale aj na základe
novelizácie právneho predpisu, v ktorom je norma obsiahnutá, a ktorou dochádza k zrušeniu alebo
zmene právnej normy. Právna teória neprijíma Knappovu tézu o zrušovacích právnych účinkoch
implicitnej derogácie jednotne. Druhá časť právnych teoretikov (k názoru ktorých sa prikláňam)
uvádza, že derogácia mlčky nemá rovnaké účinky ako derogácia výslovná. Použitím derogačných
pravidiel podľa nich nedochádza k zrušeniu právnej normy, ale len k vylúčeniu aplikácie právnej
611
normy v konkrétnom prípade, pričom nepoužitá právna norma zostáva naďalej v platnosti.
Derogačné pravidlá predstavujú interpretačné pravidlá, ktoré zakladajú záver o prípustnom
prednostnom použití právnej normy v závislosti od 1. jej umiestnenia v hierarchii právneho
poriadku, 2. času, teda vzťahu neskoršej a skoršej právnej úpravy a 3. vzťahu všeobecnej
612
a špeciálnej právnej úpravy.
Vzhľadom na uvedené kritéria môžeme identifikovať tri derogačné
pravidlá: 1. Lex superior derogat legi inferiori (právny predpis vyššej právnej sily má prednosť pred
právnym predpisom nižšej právnej sily), 2. Lex posterior derogat legi priori (neskorší právny predpis
má prednosť pred skorším právnym predpisom) a 3. Lex specialis derogat legi generali (špeciálny
právny predpis má prednosť pred všeobecným právnym predpisom).
3

DEROGACNÉ PRAVIDLÁ

1. Lex superior derogat legi inferiori (právny predpis vyššej právnej sily má prednosť pred
právnym predpisom nižšej právnej sily).
K tomuto derogačnému pravidlu právna veda uvádza, že nejde o rímsko-právnu zásadu, no
platí podľa nej, že právna norma vyššej právnej sily má v prípade kolízie s predpisom (predpismi)
613
nižšej právnej sily pri aplikácii prednosť.
Podľa iného vymedzenia „lex superior derogat legi
614
inferiori“ znamená, že právny predpis vyššej právnej sily ruší nižší konkurujúci právny predpis.
Predmetné derogačné pravidlo rieši kolíziu právnych noriem upravujúcich skutkovo zhodnú
vec, ktoré sú zakotvené v právnych predpisoch rôznej právnej relevancie vyplývajúcej z hierarchie
právneho poriadku.
2. Lex posterior derogat legi priori (neskorší právny predpis zrušuje skorší právny predpis)
Ide o rímsko-právnu zásadu, ktorá však neplatila bezvýhradne, v zmysle ktorej zákon vydaný
615
neskôr má prednosť pred normou vydanou skôr.
Podľa inej definície lex posterior derogat legi
priori znamená, že neskorší zákon ruší platnosť zákona skoršieho. K tomuto vymedzeniu Madar
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ďalej uvádza, že táto zásada súvisí s otázkou časovej pôsobnosti noriem, pričom jej podstata
spočíva v tom, že v prípade, ak si obsahovo odporujú právne normy obsiahnuté v normatívnych
aktoch rovnakej právnej sily, z ktorých jeden druhy formálne neruší, pridŕža sa aplikujúci orgán
616
normy neskôr účinnej.
Derogačné pravidlo lex posterior derogat legi priori vyjadruje, že neskorší právny predpis
(právna norma) ruší skorší právny predpis (právnu normu) rovnakej právnej sily, ktorý mu obsahovo
odporuje. Právna teória podľa Surmajovej nepristupuje k povahe právnych účinkov tohto
derogačného pravidla jednotne. Časť právnych teoretikov sa domnieva, že právna norma sa
nezrušuje v pravom zmysle slova, ale v dôsledku tohto interpretačného pravidla dochádza k
neaplikácii staršej normy obsahovo odporujúcej právnej norme novej. Druhá časť pripisuje tomuto
derogačnému pravidlu právne účinky skutočnej derogácie, teda neskoršiu právnu normu považuje
za silnejšiu a spája s ňou zrušovacie právne účinky vo vzťahu k skorším právnym normám, ktoré sú
s ňou nezlučiteľné. Záverom uvádza, že v aplikačnej praxi je skoršiu právnu normu potrebné
považovať za zrušenú, a to napriek tomu, že nedošlo k splneniu požiadavky jej formálneho
617
zrušenia, a teda zostáva súčasťou platného práva.
Hanuš uvádza, že rozpor medzi staršou
a novšou právnou normou nespôsobuje zánik platnosti (účinnosti) niektorej z nich, ale derogačné
pravidlo slúži ako interpretačné pravidlo v prípade konkurencie právnych noriem rovnakej právnej
sily. Pôjde o situácie, kedy prichádza do úvahy aplikácia dvoch alebo viacerých platných a účinných
právnych noriem na totožné podmienky uvedené v ich hypotéze, na ktoré viaže dispozícia právnych
618
noriem odlišné právne následky.
3. Lex specialis derogat legi generali (špeciálny právny predpis má prednosť pred
všeobecným právnym predpisom).
Ide o stredovekú právnu zásadu, podľa ktorej zákon vydaný pre zvláštny prípad má prednosť
619
pred zákonom vydaným pre všetky prípady, pokiaľ mu odporuje.
Zásada „lex specialis derogat
legi generali“ podľa Madara znamená, že špeciálna úprava ruší právnu úpravu všeobecnú, má pred
ňou prednosť. Táto zásada sa uplatňuje v prípade, že právne normy sú obsiahnuté v normatívnych
aktoch rovnakého stupňa právnej sily upravujúcich rovnakú matériu, pričom jeden právny akt druhý
620
formálne neruší.
Vzťah špeciálneho právneho predpisu a všeobecného právneho predpisu je relatívny a je
ho potrebné vymedziť vždy v konkrétnom prípade, pretože pri riešení inej právnej otázky môže dôjsť
621
k zámene pozície špeciálneho a všeobecného právneho predpisu.
V právnej praxi taktiež môže
dochádzať k problémom ohľadne určenia, ktorý právny predpis je v konkrétnom prípade špeciálny
622
a ktorý všeobecný.
Odlíšenie špeciálnej právnej normy od všeobecnej právnej normy vyplýva z miery
abstraktnosti hypotézy právnej normy. Špeciálna právna norma obsahuje prvok, ktorý neobsahuje
všeobecná právna norma, resp. je v nej obsiahnutý všeobecnejšie, tým pádom možno pod
623
všeobecnú normu subsumovať širší okruh prípadov.
Toto odlíšenie je dôsledkom potreby viazať
624
na špeciálnu právnu normu iné právne následky ako na všeobecnú právnu normu.
616

Madar, Zdeněk: Slovník českého práva. 3 rozšírené a podstatne prepracované vydanie. Praha:
LINDE Praha a.s., 2002, s. 633.
617
Surmajová, Ž.: Derogácia a derogačné pravidlá. In Zborník vybraných príspevkov z konferencie
Olomoucké debaty mladých právníků 2009, konanej v dňoch 4. až 6. októbra 2009. s. 59 a 60
618
Hanuš, L.: K materiálni derogaci (interpretačním derogačním pravidlům). In: Právni rozhledy.
Praha: C.H. Beck, č. 24, 2005. s. 899.
619
Hendrych, Dušan a kol.: Právnický slovník. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 303.
620
Madar, Zdeněk: Slovník českého práva. 3 rozšírené a podstatne prepracované vydanie. Praha:
LINDE Praha a.s., 2002, s. 633.
621
Hanuš, L.: K materiálni derogaci (interpretačním derogačním pravidlům). In: Právni rozhledy.
Praha: C.H. Beck, č. 24, 2005. s. 901.
622
Pozri napr. Wintr 84-86
623
Hanuš, L.: K materiálni derogaci (interpretačním derogačním pravidlům). In: Právni rozhledy.
Praha: C.H. Beck, č. 24, 2005. s. 901.
624
Knapp, V.: Teorie práva, Praha: C. H. Beck, 1995. s. 158.
221

Derogačné pravidlo lex specialis derogat legi generali spočíva v tom, že v prípade kolízie
špeciálneho právneho predpisu (právnej normy) a všeobecného právneho predpisu (právnej normy)
vo veci rovnakej právnej otázky, má prednosť špeciálny právny predpis (právna norma), pričom
právnym účinkom je neaplikácia všeobecného právneho predpisu (právnej normy) na predmetný
prípad.
Medzi spomínanými troma derogačnými pravidlami existuje hierarchia, na čele ktorej je
derogačné pravidlo „lex superior derogat legi priori“. Až v prípade, že konflikt právnych noriem
nemožno vyriešiť na základe uvedeného, prichádzajú do úvahy ďalšie dve derogačné pravidlá.
Vzťah derogačného pravidla „lex posterior derogat legi priori“ a „lex specialis derogat legi generali“
dotvárajú dve podpravidlá: „lex posterior specialis derogat legi priori generali“ a „lex posterior
625
generalis non derogat legi priori speciali“.
Výnimku z aplikovania derogačného pravidla „lex
posterior derogat legi priori“ predstavuje prípad, kedy dochádza ku konfliktu skoršej špeciálnej
právnej normy a neskoršej všeobecnej právnej normy. V takom prípade má prednosť skoršia
626
špeciálna právna norma.
Z uvedeného je zrejmá prednosť derogačného pravidlá „lex specialis
derogat legi generali“ pred derogačným pravidlom „lex posterior derogat lex priori.“ Takúto
627
hierarchiu derogačných pravidiel uvádza tiež Hanuš.
Derogačné pravidlá sú teda interpretačné pravidlá, na základe ktorých nedochádza
k formálnemu zrušeniu právnej normy (teda k strate platnosti) alebo účinnosti právnej normy, ale na
základe ktorých sa právna norma len nebude v konkrétnom prípade aplikovať.
4

NEZLUČITEĽNOSŤ MANDÁTU STAROSTU A DEROGAČNÉ PRAVIDLÁ

Príspevok sa v tejto kapitole venuje rozboru právnej úpravy inštitútu nezlučiteľnosti mandátu
starostu obce, starostu mestskej časti a primátora mesta, ktorá je obsiahnutá v zákone SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom
zriadení“) a v ústavnom zákone č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane verejného
záujmu“ alebo „ ústavný zákon“), a to z hľadiska ustanovených právnych dôvodov nezlučiteľnosti,
z hľadiska identifikovaných právnych následkov a z hľadiska právnych účinkov, s ktorými sa spája
nástup právnych následkov. Zároveň poukazuje na konkurenciu troch derogačných pravidiel
v predmetnej právnej úprave.
4. 1

PRÁVNY DÔVOD NEZLUČITEĽNOSTI

Zákon o obecnom zriadení ustanovuje dôvody nezlučiteľnosti funkcie starostu v § 13 ods. 3
taxatívne, pričom v rámci tohto uzavretého výpočtu právnych dôvodov nezlučiteľnosti mandátu
starostu obsahuje odkazovú právnu normu, podľa ktorej je funkcia starostu nezlučiteľná s funkciou
podľa osobitného zákona. Pokiaľ ide o osobnú pôsobnosť zákona o obecnom zriadení, platí tak pre
starostu obce, ako aj starostov mestských častí a primátorov miest. Osobitné zákony obecnej
samosprávy, teda zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o Bratislave“) ani zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice (ďalej len
„zákon o Košiciach“) neupravujú nezlučiteľnosť funkcií resp. inštitút zániku mandátu primátora
mesta, resp. starostu mestskej časti, a preto sa s ohľadom na § 29 zákon o Bratislave a § 24 ods. 1
zákona o Košiciach subsidiárne použijú ustanovenia zákona o obecnom zriadení.
625

Hanuš, L.: K materiálni derogaci (interpretačním derogačním pravidlům). In: Právni rozhledy.
Praha: C.H. Beck, č. 24, 2005. s. 899.
626
Madar, Zdeněk: Slovník českého práva. 3 rozšírené a podstatne prepracované vydanie. Praha:
LINDE Praha a.s., 2002, s. 633 alebo Svodoba, Ján. a kol.: Slovník slovenského práva. Žilina:
Poradca podnikateľa, 2000, s. 125. Obaja autori však upozorňujú na to, že táto zásada nie je
v právnej teórii všeobecne akceptovaná.
627
Hanuš, L.: K materiálni derogaci (interpretačním derogačním pravidlům). In: Právni rozhledy.
Praha: C.H. Beck, č. 24, 2005. s. 901.
222

Právne dôvody nezlučiteľnosti funkcie starostu podľa zákona o ochrane verejného záujmu sú
upravené v čl. 5, ktorý je uvedený názvom „nezlučiteľnosť niektorých funkcií, zamestnaní a činností“.
Rozborom ustanovení čl. 5 ústavného zákona dospejeme k záveru, že nie všetky v ňom uvedené
právne dôvody nezlučiteľnosti sa vzťahujú aj na mandát starostu obce. Pre nás však bude
podstatné hneď ustanovenie čl. 5 ods. 1 ústavného zákona, podľa ktorého: „Verejný funkcionár
nesmie vykonávať funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného
funkcionára podľa Ústavy Slovenskej republiky a zákonov.“ Rovnako aj ďalšia právna úprava
ústavného zákona napríklad pri úprave právnych následkov nezlučiteľnosti tieto viaže na dôvody
628
nezlučiteľnosti uvedené aj v iných právnych predpisoch.
Podľa čl. 2 ods. 1 písm. o) ústavného zákona sa za verejného funkcionára na účely tohto
zákona považuje aj „starosta obce“. Z hľadiska osobnej pôsobnosti ústavného zákona je možné
argumentovať, že jazykovým výkladom čl. 2 dospejeme k tomu, že sa ústavný zákon nevzťahuje na
žiadneho primátora mesta a starostu mestskej časti. Podľa čl. 2 ods. 3 ústavného zákona sa však
na účely tohto ústavného zákona starostovia mestských častí v Bratislave a Košiciach považujú za
starostov obce. Čiže zákon akoby opomenul primátorov miest. Tu je nutné skúmať úmysel
zákonodarcu, pričom samotná dôvodová správa k ústavnému zákonu k čl. 2 okrem iného uvádza:
„Návrh ústavného zákona sa vzťahuje aj na predstaviteľov územnej samosprávy, a to na starostov
obcí (primátorov miest), poslancov mestských zastupiteľstiev, na predsedov vyšších územných
629
celkov a poslancov ich zastupiteľstiev.“
Možno teda konštatovať, že právna úprava ústavného
zákona ohľadne nezlučiteľnosti mandátu sa vzťahuje na verejných funkcionárov, ktorými sú
primátori miest, starostovia mestských častí aj starostovia obcí.
Z hľadiska právnych dôvodov nezlučiteľnosti mandátu starostu možno uviesť, že ústavný
zákon je koncipovaný širšie, pretože sa vzťahuje na právne dôvody nezlučiteľnosti mandátu
uvedené v týchto právnych predpisoch: Ústave SR, ústavných zákonoch a zákonoch. Zákon
o obecnom zriadení sa vzťahuje len na právne dôvody nezlučiteľnosti uvedené v tomto zákone
a iných osobitných zákonoch (medzi ktoré môžeme zaradiť aj ústavné zákony).
4. 2

PRÁVNE NÁSLEDKY NEZLUČITEĽNOSTI

Podľa § 13a ods. 1 písm. h) zákona o obecnom zriadení mandát starostu zaniká v prípadoch
podľa § 13 ods. 3 (teda v prípade nezlučiteľnosti mandátu), ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku
nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu.
Podľa čl. 5 ods. 7 ústavného zákona, ak starosta v čase ustanovenia do verejnej funkcie –
funkcie starostu, vykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou
starostu, je povinný do 30 dní odo dňa ustanovenia do tejto verejnej funkcie kolidujúcu funkciu,
zamestnanie alebo činnosť skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej
skončeniu. Právnym následkom nezlučiteľnosti mandátu podľa ústavného zákona je buď strata
mandátu (čl. 9 ods. 8) alebo uloženie pokuty (čl. 9 ods. 10) a uloženie povinnosti bezodkladne
zanechať funkciu, zamestnanie alebo činnosť nezlučiteľnú s výkonom verejnej funkcie (čl. 9 ods. 7).
Z hľadiska právnych následkov, ktoré identifikuje zákon o obecnom zriadení a na druhej
strane ústavný zákon, môžeme konštatovať, že tieto sú v ústavnom zákone koncipované širšie a
zároveň platí, že pre adresáta právnej úpravy (starostu) predstavujú z hľadiska jeho právneho
postavenia ako starostu možnosť uplatnenia miernejšieho zásahu. Uloženie pokuty, ktoré umožňuje
len ústavný zákon totiž treba nepochybne vnímať ako miernejší zásah ako stratu tohto mandátu.
Taktiež z hľadiska úpravy ústavného zákona možno uviesť, že výrok o strate mandátu má povahu
ultima ratio. Vzhľadom na uvedené možno právnu úpravu zákona o obecnom zriadení považovať
z hľadiska ustanovených právnych následkov, ktoré sa vzťahujú na právne postavenie starostu, za
prísnejšie.
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Napríklad čl. 9 ods. 7 ústavného zákona viaže právne následky s nezlučiteľnosťou s výkonom
verejnej funkcie podľa Ústavy Slovenskej republiky, tohto ústavného zákona alebo zákonov alebo
čl. 9 ods. 8 písm. a) ústavného zákona viaže právne následky s tým, že verejný funkcionár nesplnil
alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom.
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4. 3

PRÁVNE ÚČINKY, S KTORÝMI SA VIAŽU PRÁVNE NÁSLEDKY NEZLUČITEĽNOSTI

S ohľadom na už uvádzané ustanovenie § 13a ods. 1 písm. h) zákona o obecnom zriadení
mandát starostu zaniká v prípade nezlučiteľnosti mandátu, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku
nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu. Mandát starostu
v zmysle zákona o obecnom zriadení zaniká zo zákona, ak nedôjde k splneniu v ňom uvedených
podmienok.
K právnym následkom uvedeným v ústavnom zákone dochádza na základe právoplatného
rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva sa stáva právoplatným
v prípade:
630
a) vyslovenia povinnosti zanechať funkciu (čl. 9 ods. 7) ako vedľajšieho výroku
v závislosti
od výroku rozhodnutia o uložení pokuty,
b) uloženia pokuty (čl. 9 ods. 10), nadobúda právoplatnosť márnym uplynutím lehoty na
podanie opravného prostriedku alebo na základe potvrdzujúceho rozhodnutia Ústavného
súdu Slovenskej republiky,
c) vyslovenia straty mandátu (čl. 9 ods. 8), nadobúda právoplatnosť márnym uplynutím lehoty
na podanie opravného prostriedku alebo na základe potvrdzujúceho rozhodnutia
Ústavného súdu Slovenskej republiky, a to za predpokladu, že medzinárodná zmluva,
ktorou je Slovenská republiky viazaná, neustanovuje možnosť pre verejného funkcionára
obrátiť sa na medzinárodný orgán so žiadosťou o preskúmanie takéhoto rozhodnutia.
V opačnom prípade, a ak sa verejný funkcionár skutočne obráti na tento medzinárodný
orgán, považuje sa podľa čl. 12 ods. 2 ústavného zákona rozhodnutie o strate mandátu za
právoplatné a vykonateľné až vtedy, keď ho tento medzinárodný orgán potvrdí.
Ak bola právoplatným rozhodnutím obecného zastupiteľstva:
a) vyslovená povinnosť zanechať funkciu, starosta je podľa čl. 11 ods. 1 ústavného zákona
povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia skončiť vykonávanie
kolidujúcej funkcie alebo urobiť zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej
skončeniu a oznámiť to orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Ak tak neurobí podľa čl. 11 ods. 2
ústavného zákona ex lege nastávajú uplynutím tejto lehoty právne účinky akoby sa vzdal
funkcie verejného funkcionára, teda funkcie starostu.
b) uložená pokuta, nastáva právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia v tejto časti výroku
súčasne,
c) vyslovená strata mandátu, nastáva právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia v tejto časti
výroku súčasne.
V prípade výroku o uložení pokuty a vyslovení straty mandátu prichádza do úvahy nútený výkon,
pričom na podanie návrhu na jeho začatie je podľa čl. 11 ods. 3 ústavného zákona oprávnené
obecné zastupiteľstvo.
Právnu úpravu zákona o obecnom zriadení je možné označiť za striktnejšiu aj z hľadiska
právnych účinkov, s ktorými sa spájajú právne následky nezlučiteľnosti mandátu starostu. Právne
následky podľa ústavného zákona sa totiž viažu až na právoplatné rozhodnutie obecného
zastupiteľstva a nenastávajú zo zákona, tak ako to je pri zákone o obecnom zriadení.
ZÁVER
Právnu úpravu nezlučiteľnosti mandátu starostu obsahujú dva odlišné právne predpisy,
ktorých vzájomný vzťah možno vnímať v troch rovinách, a to z hľadiska vzťahu:
1. právneho predpisu (právnej normy) staršieho a novšieho, pričom právna úprava zákona
o obecnom zriadení vo veci nezlučiteľnosti mandátu bolo prvýkrát prijatá s účinnosťou odo dňa 18.
9. 1992 zákonom SNR č. 252/1994 Z.z.. Od 8. 5. 2002 nadobudnutím účinnosti zákona č. 205/2002
Z.z. dochádza k zakotveniu právnej úpravy vo veci právnych následkov a právnych účinkov, ktoré
sa viažu na nezlučiteľnosť mandátu starostu v zákone o obecnom zriadení. Ústavný zákon
nadobudol účinnosť dňa 1. 10. 2004. Zákon o obecnom zriadení je v tomto prípade vo vzťahu
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Pretože k uloženiu tejto povinnosti dochádza len v spojení s uložením pokuty.
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k ústavnému zákonu „lex priori“.
2. právneho predpisu (právnej normy) špeciálneho a všeobecného, pričom právna úprava
631
zákona o obecnom zriadení je „lex specialis“ a
3. právneho predpisu (právnej normy) vyššej právnej sily a právneho predpisu nižšej právnej
sily, pričom právna úprava zákona o obecnom zriadení je „lex inferior“. Táto pozícia je jednoznačná,
pretože v prípade zákona o obecnom zriadení je právna úprava nezlučiteľnosti mandátu obsiahnutá
v právnom predpise s právnou silou zákona a v druhom prípade v právnom predpise s právnou silou
ústavného zákona.
Vzhľadom na uvedené tri hľadiska vzťahu oboch právnych predpisov upravujúcich
nezlučiteľnosť mandátu starostu, je potrebné citlivo vnímať hierarchiu troch derogačných pravidiel.
V opačnom prípade by sme sa nedopracovali k jednoznačnému a jednotnému záveru ohľadne
prednosti tej ktorej právnej úpravy. Vychádzajúc z tejto hierarchickej schémy derogačných pravidiel:
„lex superior derogat legi inferiori“ má prednosť pred derogačným pravidlom „lex specialis derogat
legi generali“ a to má prednosť pred derogačným pravidlom „lex posterior derogat legi priori“, možno
vo veci nezlučiteľnosti mandátu konštatovať prednosť právnej úpravy ústavného zákona pred
zákonom o obecnom zriadení. Táto prednosť sa bude týkať všetkých rozoberaných právnych
otázok, teda právnych dôvodov (ústavný zákon subsumuje dôvody zákona o obecnom zriadení),
právnych následkov aj právnych účinkov nezlučiteľnosti. Záverom je nutné konštatovať, že
z hľadiska platnosti a účinnosti zákona o obecnom zriadení, resp. relevantných ustanovení
upravujúcich nezlučiteľnosť mandátu starostu, nevyvoláva aplikácia derogačných pravidiel žiadne
právne účinky. V prípade posudzovania nezlučiteľnosti mandátu starostu sa totiž právna úprava
podľa zákona o obecnom zriadení „len“ nebude aplikovať. K strate platnosti tejto úpravy dochádza
až formálnym zrušením právnej úpravy zákona o obecnom zriadení zákonodarcom. Pokiaľ ide
o účinnosť tejto právnej úpravy, vzhľadom na prechodné ustanovenia budúcich právnych predpisov,
ju nie je možné vylúčiť ani po zrušení platnosti.
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NARIADENIE VLÁDY AKO FORMÁLNY PRAMEŇ SPRÁVNEHO
PRAVA
Žofia Bódiová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: This article focuses on the Government Degree as a formal source of administrative law.
The author focuses on the specifics and the specific authorization of the Government in issuing
Government Degrees and Approximative Government Degree. By comparing of these formal
sources of administrative law the author will try to highlight the differences and commonalities of
these normative legal acts.
Abstrakt: Článok sa zameriava na charakter nariadenia vlády ako formálneho prameňa správneho
práva. Autorka sa zameriava na špecifiká a na osobitné oprávnenia vlády pri vydávaní nariadení a
aproximačných nariadení vlády. Komparáciou týchto formálnych prameňov správneho práva sa
bude snažiť poukázať na rozdiely a spoločné črty týchto normatívnych právnych aktov.
Kľúčové slová: Government Degree, Approximative Government Degree, Source of Administrative
Law
Kľúčové slová: Nariadenie vlády, aproximačné nariadenie, prameň správneho práva
Úvod
Formálne pramene správneho práva môžeme vymedziť ako súbor všeobecne záväzných
právnych predpisov, vydaných štátnymi orgánmi alebo inými orgánmi, ktoré sú na to štátom
splnomocnené. V zásade tieto pramene môžeme zaradiť do štyroch základných okruhov, a to na
základe kritérií vzniku a záväznej formy nasledovným spôsobom:
normatívne právne akty,
právna obyčaj,
právotvorný precedens,
632
normatívna zmluva.
Normatívne právne akty sú v kontinentálnom právnom systéme najfrekventovanejším
prameňom práva. Sústavu právnych aktov vrátane správnych aktov v Slovenskej republike tvoria:
Ústava, ústavné zákony, zákony, nariadenia vlády, všeobecne záväzné právne predpisy ústredných
orgánov štátnej správy, všeobecne záväzné nariadenia obcí a samosprávnych krajov, ako aj
633
všeobecne záväzné vyhlášky okresných úradov.
Účelom hierarchizácie právnych predpisov je predovšetkým zabezpečenie vnútornej
jednoty právneho systému, kde platí, že „norma vyššej právnej sily určuje aj obsah normy nižšej
634
právnej sily “ a „norma vyššej právnej sily je vždy výsledkom normotvornej činnosti orgánu, ktorý
má v hierarchii štruktúry štátnej moci vyššie postavenie než orgán, ktorý prijíma normy nižšej
635
právnej sily“
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V porovnaní s inými právnymi odvetviami slovenského práva, správne právo je zahrnuté do
množstva zákonov a podzákonných predpisov. Medzi podzákonné predpisy by sme mohli zaradiť aj
nariadenie vlády, ako formálny prameň správneho práva.
V dôsledku širokej škály prameňov môžeme hovoriť o správnom práve ako o právnom
odvetví, ktoré je prakticky nekodifikovateľné aj keď existuje čiastočná kodifikácia tak v hmotnom,
ako v procesnom práve. Dovoľujem si skonštatovať, že nekodifikovateľnosť správneho práva
čiastočne spôsobuje aj nespočetne veľa vydaných nariadení vlády, ktoré na jednej strane obohacujú
a konkretizujú, ale mnohokrát aj sťažujú prehľadnosť v prameňoch správneho práva.
1

NARIADENIE VLÁDY

Nariadenie vlády by sme mohli zaradiť medzi normatívne správne akty. Sú to všeobecne
záväzné a podzákonné predpisy, ktoré vydáva vláda ako vrcholný predstaviteľ výkonnej moci.
Vzhľadom na to, že ide o podzákonný predpis, musí byť v súlade so zákonom č. 460/1992
Zb. Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len Ústava SR), ako aj s ústavnými zákonmi a zákonmi
platnými v Slovenskej republike.
Ak hovoríme o nariadení vlády musíme odlišovať nariadenia vlády vydávané na základe
článku 120 ods. 1 Ústavy SR od tzv. aproximačných nariadení vlády, ktoré sú vydávané na základe
článku 120 ods. 2 Ústavy SR. Nariadenia vlády ako aj aproximačné nariadenia vlády sú vydávané
na základe ústavnej delegácie.
Normotvornú činnosť pri vydávaní nariadení vlády vydávané na základe článku 120 ods. 1
Ústavy SR determinuje vôľa Národnej rady, ktorá keď neprejaví vôľu, aby vláda vydala nariadenie,
absentuje aj zákonné splnomocnenie v zmysle Ústavy SR. Vo všeobecnosti platí, že vláda, ako
orgán výkonnej moci nemôže upraviť spoločenské vzťahy vo väčšom rozsahu, ako to ustanovuje
636
zákon a ani spôsobom, ktorý obchádza platné právne predpisy v Slovenskej republike.
Nariadením vlády, ako s formálnym prameňom správneho práva sa môžeme stretnúť či už v
správnom práve hmotnom alebo procesnom, pokiaľ ide o aproximačné nariadenia v tomto prípade
tento okruh je značne zúžený. Osobitný rozmer teda nadobúda delegovanie legislatívnych
právomocí na vládu vo forme aproximačných nariadení, pokiaľ ide o transpozíciu smerníc EU.
1.1

Aproximačné nariadenia

Podľa článku 120 ods. 2 Ústavy SR „Ak tak ustanoví zákon, vláda je oprávnená vydávať
nariadenia aj na vykonanie Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi
spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej a
na vykonanie medzinárodných zmlúv podľa čl. 7 ods. 2 Ústavy SR“.
Bližšie podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády sú na základe ústavného
splnomocnenia upravené v zákone č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania
aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Týmito
podmienkami sú predovšetkým určenie 13 oblastí, v ktorých je vláda oprávnená vydávať
aproximačné nariadenia vlády, ale aj legislatívno-technické podmienky ich vydávania a forma
kontroly vlády Slovenskej republiky Národnou radou Slovenskej republiky pri vydávaní
aproximačných nariadení vlády.
Zo spomínaných 13 oblastí, v ktorých je vláda oprávnená vydávať aproximačné nariadenia
6 oblastí celkom a 2 oblasti čiastočne patria a obohacujú formálne pramene správneho práva.
Aproximačnými nariadeniami sa môžeme stretnúť pri technických predpisoch a normách, pri
podmienkach využitia jadrovej energie a v oblastiach dopravy, pôdohospodárstva, životného
prostredia, voľného pohybu pracovníkov, colného práva a vedenia účtov a daní obchodných
spoločností.
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Aké sú teda hlavné výhody resp. nevýhody vydávania týchto nariadení v oblasti správneho
práva? Ako absolútne pozitívum môžeme považovať časové, procedurálne a technické hľadiskojednoduchá, rýchla úprava resp. regulácia spoločenských vzťahov. Nariadenia vlády nám umožňujú
komplexnú a mnohokrát veľmi podrobnú úpravu spoločenských vzťahov. Nie je vhodné, aby všetky
spoločenské vzťahy boli regulované na zákonnej úrovni. Aproximačné nariadenia sú považované za
efektívny nástroj na zbližovanie nášho národného práva a práva EÚ.
Ako problematické sa javí narušenie trojdelenia moci, predstavitelia vlády na rozdiel od
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky neodvodzujú svoj mandát priamo od občanov.
Zastávam názor, že zákony by mali byť najdominantnejším a zrejme aj najpočetnejším
prameňom a to nielen správneho práva. Mnohokrát sa legislatívne, ústavnoprávne ako i vecne javí
byť najvhodnejšie upraviť predmet návrhu nariadenia vlády z procesného hľadiska zložitejšou
zákonnou formou. Prevalencia podzákonných predpisov spôsobuje len zbytočnú rozdrobenosť
právneho poriadku a aj prameňov správneho práva.
2

APROXIMAČNÉ NARIADENIA VLÁDY AKO
LEGISLATÍVNEHO PROCESU V PARLAMENTE?

NÁSTROJ

NA

OBCHÁDZANIE

V súvislosti s touto otázkou by som chcela upriamiť pozornosť na konkrétny legislatívny
proces. Slovenská republika sa zaviazala implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady
z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy. Jej
cieľom je podporovať uvádzanie čistých a energeticky úsporných motorových vozidiel na trh, čím sa
prispeje k energetickej účinnosti v doprave znížením spotreby paliva a k zlepšeniu kvality ovzdušia
znížením emisií znečisťujúcich látok.
Implementácia smernice bola pôvodne predložená, ako návrh nariadenia vlády Slovenskej
republiky o podpore ekologických a energetických úsporných motorových vozidiel. V zmysle zákona
č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov z 13 oblastí, v ktorých môže vláda vydať
aproximačné nariadenie, táto konkrétna smernica bola zaradená do oblasti životného prostredia a
dopravy.
Vzhľadom na fakt, že sa práve v rámci verejného obstarávania motorových vozidiel majú
zohľadniť určité energetické a ekologické dopady prevádzky týchto motorových vozidiel, nemožno
tvrdiť, že sa návrh týka priamo spoločenských vzťahov v oblasti dopravy a životného prostredia.
Návrhom sa nestanovujú žiadne technické požiadavky v oblasti dopravy ani žiadne požiadavky z
oblasti životného prostredia, ktoré by mali vozidlá spĺňať pri typovom schvaľovaní. Návrh nariadenia
vlády sa z legislatívneho hľadiska primárne dotýka verejného obstarávania, majúc ale vplyv aj na
oblasť životného prostredia.
Podľa názoru Odboru aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR nebolo
vhodné vykonať transpozíciu tejto smernice aproximačným nariadením vlády a odporúčal
transpozíciu smernice zákonom. Vyhodnotil, že predmet návrhu nariadenia vlády jednoznačne
súvisí s oblasťou verejného obstarávania, ktoré je upravené zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon o verejnom obstarávaní). Skonštatoval, že nie je správne trieštiť právnu úpravu určitého
konkrétneho procesu verejného obstarávania do viacerých právnych predpisov, resp. do predpisov
rôznej právnej sily. V podstate aproximačné nariadenie vlády by sa týmto spôsobom stalo
nepriamou novelou k zákonu o verejnom obstarávaní.
Vláda Slovenskej republiky je oprávnená vydávať aproximačné nariadenia podľa Európskej
dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami, ich členskými štátmi a
Slovenskou republikou len v určitých oblastiach, ktoré zákonodarca jasne definoval v § 2 ods. 1
zákona č. 19/2002 Z. z. Nie je možné tieto oblasti umelo rozširovať o právnu úpravu, v rámci ktorej
zákonodarca nezamýšľal splnomocniť vládu v zmysle čl. 120 Ústavy slovenskej republiky a zákona
č. 19/2002 Z. z.
Táto pripomienka v rámci legislatívneho procesu bola vyhodnotená ako „Neakceptovateľná“
s odôvodnením, že ak by bola smernica 2009/33/ES prebratá do zákona o verejnom obstarávaní,
nebol by dôsledne naplnený účel tejto smernice, nebol by dosiahnutý súlad s predmetnou
smernicou a jej transpozícia by bola neúplná. Ďalej argumentoval, že vo svojej podstate ide o
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úpravu nad rámec pravidiel upravených v zákone o verejnom obstarávaní, pretože reguluje len
nákup vozidiel cestnej dopravy, konkrétny spôsob definovania takýchto nákupov a konkrétne
kritériá, na ktorých základe sa má o nákupe vozidiel cestnej dopravy rozhodnúť. Taktiež podotkol,
že nedôslednou implementáciou smernice vzniká aj dôvod na konanie podľa čl. 258 Zmluvy o
Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie voči Slovenskej republike pred Súdnym dvorom
Európskej únie za nesplnenie povinností z nej vyplývajúcich.
Rokovanie o tomto bode bolo prerušené a na finálne odporúčanie Legislatívnej rady vlády
Slovenskej republiky. Obsah návrhu bol upravený formou zákona č. 158/2011 Z.z. o podpore
energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, a tak sa stal trinástou novelou zákona o verejnom obstarávaní.
Tento prípad nám demonštruje, že na prvý pohľad jednoznačných 13 oblastí sa pri vydávaní
aproximačných nariadení môže prekrývať a stotožňujem sa s názorom Odboru aproximácie práva
sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR, že v zákone vymedzené oblasti je potrebné definovať
reštriktívne, aby sa neprekročilo ústavnoprávne splnomocnenie vlády.
3

VYVÁŽENOSŤ ZÁKONODARNEJ A VÝKONNEJ MOCI ?

V tomto smere je veľmi dôležité sledovať aj vyváženosť zákonodarnej a výkonnej moci. V
podstate ústavným zákonom č. 90/2001 Z.z. zákonodarný zbor sám, dobrovoľne sa vzdal časti
svojej najdôležitejšej právomoci v prospech orgánu výkonnej moci. Oprávnene musíme položiť
otázku, či sa Národná rada Slovenskej republiky nedostane do pozície pozorovateľa?
Môžeme skonštatovať, že Národná rada Slovenskej republiky vykonáva kontrolu vlády
Slovenskej republiky predovšetkým schvaľovaním informácie o vydaných aproximačných
nariadeniach vlády Slovenskej republiky a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády
Slovenskej republiky. Povinnosť vlády Slovenskej republiky informovať Národnú radu Slovenskej
republiky vyplýva priamo zo zákona č. 19/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá
vláde Slovenskej republiky informovať polročne Národnú radu Slovenskej republiky o vydaných
aproximačných nariadeniach za uplynulý polrok a o ďalšom zámere ich prijímania v nasledujúcom
období.
Z uvedeného zákona vyplýva, že Národná rada Slovenskej republiky môže po prerokovaní
informácie o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky a o zámere
prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky požiadať vládu Slovenskej republiky,
aby právnu úpravu navrhovanú vo forme aproximačného nariadenia predložila ako vládny návrh
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zákona. Avšak pre Vládu nevyplýva zákonná povinnosť požiadavke NRSR vyhovieť. Domnievam
sa, že by bolo vhodné a žiaduce rozšíriť a upevniť vplyv zákonodarného zboru, aby sme predišli
situáciám kedy by došlo k zneužívaniu generálnej delegácie právomoci na vydanie nariadení, ktoré
by spôsobovalo neprehľadnosť prameňov nielen správneho práva vo forme rôznych nepriamych
noviel.
Predkladaná informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej
republiky v II. polroku 2014 obsahuje celkovo 13 aproximačných nariadení vlády Slovenskej
republiky. Ďalej uvádza názvy návrhov aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, ktoré
vláda hodlá prijať v I. polroku 2015. Zoznam obsahuje celkovo ďalších 13 návrhov aproximačných
nariadení vlády Slovenskej republiky, o ktorých informovali príslušné ústredné orgány štátnej
správy. Európska únia prijíma priebežne buď nové právne akty, alebo akty, ktoré menia a dopĺňajú
už existujúce právne záväzné normy, pričom termíny ukončenia ich transpozície a implementácie sú
v mnohých prípadoch veľmi krátke. Preto môže nastať situácia, kedy bude potrebné pripraviť v I.
polroku 2015 nový vnútroštátny právny predpis, aj nad rámec týchto nariadení.
Ďalšiu formu kontroly nad normotvornou činnosťou výkonnej moci vykonáva Ústavný súd
Slovenskej republiky, ktorý na základe článku 125 ods. 1. písm. b) Ústavy SR, rozhoduje aj
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BALOG, B. : Aproximační nariadenie vlády Slovenskej republiky. Justičná revue, 55, 2003, č.2, s.
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o súlade nariadení vlády s Ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, s ktorými
vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom
ustanoveným zákonom, a so zákonmi. Ústavný súd 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
638
nenapraviteľný následok.
„Ak ústavný súd svojím rozhodnutím vysloví, že medzi právnymi
predpismi uvedenými je nesúlad, strácajú príslušné predpisy, ich časti, prípadne niektoré ich
ustanovenia účinnosť. Orgány, ktoré tieto právne predpisy vydali, sú povinné do šiestich mesiacov
od vyhlásenia rozhodnutia ústavného súdu uviesť ich do súladu s ústavou, s ústavnými zákonmi,
zákonmi a s medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom. Ak tak
neurobia, také predpisy, ich časti alebo ustanovenia strácajú platnosť po šiestich mesiacoch od
639
vyhlásenia rozhodnutia.“
4

ZÁVER

Vzhľadom na početnosť noriem, rôznorodosť vzťahov a kvôli dynamike rozvoja
spoločenských vzťahov môžeme prezumovať, že správne právo aj naďalej ostane nekodifikovaným
právnym odvetvím a nariadenia vlády budú mať svoju opodstatnenosť aj naďalej ako formálny
prameň správneho práva.
Vláda vydáva nariadenia vlády na základe článku 120 ods. 1 Ústavy SR a aj tzv.
aproximačné nariadenia na základe generálnej delegácie, ktorú vyjadruje najvyšší zákon
v Slovenskej republike, Ústava SR. Vláda nemôže pri vykonaní zákona nariadením prekročiť
medze zákona a upraviť spoločenské vzťahy nad rámec zákona. Ak by tieto medze vláda prekročila,
osvojila by si v rozpore s ústavou právomoc parlamentu.
Nariadenia vlády by mali slúžiť na vykonanie zákonov a na efektívnejšiu implementáciu
smerníc EÚ. Dávajú do rúk príslušným orgánom normotvorby nástroj na spresnenie a nie na
komplikovanie zdrojov poznania práva. Príslušné orgány normotvorby by ich mali využívať
primeranou zdržanlivosťou a len po starostlivom uvážení. Našou úlohou ostáva len sledovať tieto
legislatívne zmeny a snažiť sa zorientovať v spleti formálnych prameňov správneho práva.
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FORMÁLNE PRAMENE SPRÁVNEHO PRÁVA UPRAVUJÚCE
POSKYTOVANIE LEKÁRENSKEJ STAROSTLIVOSTI
Lenka Trnkusová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok pojednáva o problematike poskytovania lekárenskej starostlivosti. Konkrétne
sa autorka zamerala na formálne pramene práva, ktoré upravujú problematiku lekárenskej
starostlivosti so sústredením sa na charakteristiku procesu zakladania lekární v podmienkach
Slovenskej republiky. V prípevku autorka spomenula aj problematiku sietí lekární a ich súčasnú
právnu úpravu.
Kľúčové slová: formálne pramene správneho práva, lekárenská starostlivosť, lekárne
Abstarct: The article deals with the issue of the provision of pharmaceutical care. In particular, the
author focused on formal sources of law governing the issue of pharmaceutical care with the focus
on the characteristics of the process of establishing pharmacies in the Slovak Republic. The article
provided by the author mentioned the issue of pharmacy chains and their current legislation.
Key words: formal source of administrative law, pharmaceutical care, pharmacy
ÚVOD
640
Lekárenská starostlivosť je jednou z foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Ako
takú ju upravuje veľké množstvo zákonných a podzákonných predpisov.
Zdravotná starostlivosť je v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „Zákon o zdravotnej starostlivosti“) charakterizovaná ako „súbor pracovných činností, ktoré
vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a
dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého
vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku,
641
liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu.“
1.

Zdravotná starostlivosť sa v zmysle § 7 Zákona o zdravotnej starostlivosti poskytuje ako
ambulantná, ústavná a lekárenská starostlivosť. Ako jednu z foriem poskytovania zdravotnej
starostlivosti lekárenskú starostlivosť upravujú osobitné predpisy a to najmä zákon č. 362/2011 Z.
z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Zákon o liekoch“) a zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov,
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady“).
Pri vymedzení prameňov poskytovania lekárenskej starostlivosti a zdravotnej starostlivosti ako takej
nemožno zabudnúť na zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane zdravia ľudí“), ktorý vymedzuje ochranu zdravia ako
640
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§ 2 ods. 1 Zákona o zdravotnej starostlivosti
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„opatrenia, ktoré sú zamerané na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, na obmedzovanie
výskytu porúch zdravia, na zlepšovanie zdravia prostredníctvom starostlivosti o zdravé životné
642
prostredie a pracovné podmienky, zdravý spôsob života, na výkon štátneho zdravotného dozoru.“
V neposlednom rade je pri lekárenskej starostlivosti nevyhnutnú uviesť tiež zákon č. 98/1995 Z. z.
o liečebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o liečebnom
poriadku“), ktorého predmet predstavujú podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a to na
základe zdravotného poistenia buď za čiastočnú alebo úplnú úhradu.
2.
Lekárenstvo a Farmácia
Lekárenstvo je špecializovaný odbor, ktorého hlavnou úlohou je poskytovanie lekárenskej
starostlivosti. Pri vymedzení pojmu lekárenstvo sa môžeme stretnúť aj s pojmom farmácia.
Farmácia býva najčastejšie vymedzená ako multidisciplinárny odbor, ktorý zabezpečuje liečivá a to
643
pre potreby zdravotnej starostlivosti.
„Farmácia je skúšanie liekov, uvádzanie liekov na trh a
uvádzanie zdravotníckych pomôcok na trh alebo uvádzanie zdravotníckych pomôcok do prevádzky,
výroba liekov, veľkodistribúcia liekov, poskytovanie lekárenskej starostlivosti, zabezpečovanie a
644
kontrola kvality, účinnosti a bezpečnosti liekov a zdravotníckych pomôcok.“
V 80. rokoch sa začal v USA a v Kanade dostávať do popredia nový spôsob vo farmácii a to
lekárenská starostlivosť. Táto starostlivosť predstavovala užšiu spoluprácu lekárnika s lekármi a so
samotným pacientom. Lekárnik tiež označovaný ako farmaceut sa stal centrálnym pojmom
v súvislosti s poskytovaním lekárenskej starostlivosti. V roku 1988 Svetová zdravotnícka organizácie
(WHO) zadefinovala úlohu farmaceuta v systéme zdravotníctva keď uviedla, že farmaceut má
dopĺňať informácie o liekoch, informovať a poučiť pacienta o dávkovaní a účinkoch lieku.
Lekárenstvo je veľmi náročné jednotne definovať tak, aby definíciu mohli využívať všetky krajiny
Európskej Únie. Hlavným dôvodom je, že krajiny sa od seba líšia odlišnou kultúrou, tradíciami
645
a každá z krajín má k lekárenstvu iný postoj. Je možné vytvoriť len istú jednotnú koncepciu.
Úlohou lekárenstva ako špecializovaného odboru je poskytovanie lekárenskej starostlivosti
v takom rozsahu ako ju charakterizuje Zákon o liekoch. Celá koncepcia lekárenskej starostlivosti má
za cieľ to, že systém lekárenstva, teda práca samotných lekární a lekárnika sa bude sústrediť na
pacienta na prvom mieste a až následne na celú radu liekov, ktoré sú predmetom, ktorému lekárnik
rozumie. Opätovne je vyzdvihovaná aktívna úloha farmaceuta - lekárnika, ktorý nie je len
distribútorom liekov, ale tiež radí v oblasti liekov a ich užívania, je odborník na liečivá.
3.

Organizačné zabezpečenie lekární

Lekáreň ako jeden zo subjektov lekárenského trhu zastáva veľmi významné postavenie v rámci
liekovej politiky. Práve lekáreň je jedným zo subjektov, ktorý zabezpečuje výdaj liekov
a zdravotníckych pomôcok pacientom – zákazníkom, poskytuje lekárenskú starostlivosť vrátane
individuálnej prípravy liekov. Všeobecným predpisom, ktorý ustanovuje druhy lekární, základné
náležitosti prevádzkovania lekární, zaobchádzanie s liekmi, kvalifikáciu odborného zástupcu je
Zákon o liekoch. Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo tiež vyhlášku č. 129/2012 Z. z.
o požiadavkách na správnu lekárenskú prax (ďalej len „Vyhláška o správnej lekárenskej praxi“),
ktorá dopĺňa Zákon o liekoch a ustanovuje požiadavky na materiálne a personálne vybavenie
prevádzkarní poskytujúcich lekárenskú starostlivosť.
Subjekty, ktoré pôsobia na lekárenskom trhu okrem lekární sú najmä pacienti, ktorých je
vhodnejšie označovať tiež ako zákazníkov, výrobcovia liekov a následne distribútori
a veľkodistribútori, poisťovne a špecifické postavenie patrí tiež štátu. Všetky uvedené subjekty
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lekárenského trhu, keďže sa jedná o trhové prostredie, medzi sebou súperia, či už ide o voľbu
zdravotnej poisťovne a lekára, miesta lekárne a šírky sortimentu alebo kvalitu a cenu tovaru.

Vlastníctvo lekární a zákonodarstvo upravujúce vlastníctvo lekární v Slovenskej republike
vychádza z európskej legislatívy a okrem iného aj z rozhodnutí Európskeho súdneho dvora. Takto
Európsky súdny dvor stanovil, že v kontexte vlastníctva možno rozlišovať 3 kategórie
potencionálnych vlastníkov lekární a to (i) fyzické osoby, ktoré sú farmaceutmi, (ii) osoby činné
v oblasti farmaceutických výrobkov buď ako výrobcovia alebo veľkodistribútori a (iii) osoby, ktoré nie
646
sú farmaceutmi a nie sú v tejto oblasti ani činné.
Nakoľko sa ochrana a zlepšovania zdravia zaraďuje medzi spoločné kompetencie Európskej
647
Únie a jednotlivých členských štátov
je potrebné uviesť, že členský štát má právo si upraviť
podmienky vlastníctva a prevádzky lekární prostredníctvom obmedzení. Musí byť však zachovaná
podmienka, že „vnútroštátna právna úprava sa uplatňuje bez diskriminácie na základe štátnej
príslušnosti a sleduje cieľ, ktorým je zabezpečiť spoľahlivé a kvalitné zásobovanie obyvateľstva
648
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liekmi“. Podobne v ďalších svojich rozsudkoch Európsky súdny dvor rozhodol, že vnútroštátny
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zákaz vlastníctva a prevádzkovania lekární osobami bez farmaceutického vzdelania neodporuje
zásade voľného pohybu tovaru a služieb. Členským štátom bola daná možnosť, nie povinnosť
obmedzovať vlastníctvo lekární. Zákonodarca by sa mal podľa môjho názoru viac ako na otázku
okruhu osôb, ktoré sú oprávnené vlastniť a prevádzkovať lekáreň zamerať na reguláciu kvality
riadenia, dodržiavanie pravidiel a vymáhanie ich dodržiavania. Zodpovednosť odborných zástupcov
musí byť tesne prepojená s ich kompetenciami.
3.1

Podmienky zakladania lekární

V podmienkach Slovenskej republiky je problematika zakladania a prevádzky lekární značne
neprehľadná a roztrúsená vo viacerých právnych predpisoch. Základné obsahové náležitosti
žiadosti o vydanie povolenia na zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami obsahuje
Zákon o liekoch v § 6, pričom ich možno rozdeliť na personálne, materiálne a správne náležitosti.
a) Personálne podmienky
V zmysle personálnych podmienok stanovených zákonom možno vydať povolenie na
zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami len osobe s odbornou spôsobilosťou,
ktorou musí disponovať žiadateľ alebo ustanovený odborný zástupca. Keďže prevádzka lekární
predstavuje formu poskytovania lekárenskej starostlivosti, okrem povolenia na zaobchádzanie
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s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami musí byť oprávnená osoba držiteľom licencie
na výkon
zdravotníckeho povolania, tak ako to ustanovuje § 6 ods. 4 písm. e) Zákona o liekoch. Žiadateľom
a samotným prevádzkovateľom lekárne môže byť fyzická osoba i právnická osoba. Samozrejme pri
právnickej osobe sa predpokladá splnenie zákon ustanovených podmienok štatutárnym orgánom
pokiaľ nie je ustanovený odborný zástupca. Odborný zástupca je povinný doložiť k žiadosti aj jeho
pracovnú zmluvu okrem prípadu, ak je odborný zástupca aj štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu držiteľa povolenia. V žiadosti je žiadateľ povinný uviesť deň začatia
zaobchádzania s liekmi a zdravotníckymi pomôckami.
V súvislosti s vlastníctvom lekární bola v roku 2012 zavedená nová forma vlastníctva
prostredníctvom lekárenskej siete (tiež nazývanej ako sieť lekární). Lekárenská sieť predstavuje typ
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obchodnej siete s cieľom maximalizácie zisku a podielu na trhu. Podstatu fungovania lekárenskej
siete možno prirovnať k franchisingu, kedy viacero lekární používa ten istý názov ako svoju značku
a má zjednotenú marketingovú stratégiu. Táto forma vlastníctva ovplyvňuje ekonomickú stránku
poskytovania lekárenskej starostlivosti v podobe súťaže na trhu a prinášania atraktívnejších ponúk
pre zákazníkov – pacientov, čo možno považovať za pozitívum. Veľké negatívum však na druhej
strane predstavuje ovplyvňovanie odbornej stránky poskytovania lekárenskej starostlivosti, kedy je
lekárenský trh nútený reagovať na aktivity lekárenských sietí, ktoré sú neraz v rozpore so zákonom
a etickými princípmi lekárenstva a kedy povolanie lekárnika prestáva byť slobodným povolaním.
Uvedená strata slobody lekárnika pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti ide na úkor pacientov,
nakoľko do popredia sa dostávajú čisto ekonomické záujmy a zabúda sa na skvalitňovanie
lekárenských služieb.
Sieťové lekárne uprednostňovali marketingové aktivity na úkor poskytovania kvalitnej odbornej
lekárenskej starostlivosti. Ďalším markantným problémom bola sťažená kontrola osobnej
zodpovednosti za dodržiavanie ustanovení zaobchádzania s liekmi s obsahom omamných
a psychotropných látok a s liekmi s obsahom drogových prekurzorov. Aj keď sa v Zákone o liekoch
nachádzalo ustanovenie, podľa ktorého „fyzickej osobe a právnickej osobe možno vydať povolenie
na poskytovanie lekárenskej starostlivosti len v jednej verejnej lekárni a v jednej pobočke verejnej
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Pozri rozsudok Európskeho súdneho dvora C-171/07 zo dňa 19. mája 2009 Apothekerkammer
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lekárne“ , ani takéto ustanovenie zákona nezabránilo tomu, aby si v praxi lekárne nezakladali
viacero lekární vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným. Vzniknutú situáciu sa legislatíva
pokúsila riešiť ustanovením, podľa ktorého musela mať každá lekáreň len jedného odborného
zástupcu, ktorý môže byť odborným zástupcom len pre jednu lekáreň. Taktiež sa zvýšil vek
odbornej praxe odborného garanta z troch na päť rokov, no žiadne z uvedených opatrení sa
neosvedčilo ako efektívne.
Nakoniec boli novelou zákona č. 459/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o liekoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z. a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Novela zákona o liekoch“) lekárenské siete zrušené. Uvedená
novela nadobudla účinnosť dňa 2. januára 2013. Konkrétne zákonodarca ustanovil v § 21 ods. 13
Zákona o liekoch, že „fyzickej osobe a právnickej osobe možno vydať povolenie na poskytovanie
lekárenskej starostlivosti len v jednej verejnej lekárni a v jednej pobočke verejnej lekárne.“
Povolenie, ktoré bolo vydané pre viacero lekární stráca platnosť v roku 2016.
b) Materiálne a priestorové podmienky
Podmienky na materiálne a priestorové vybavenie obsahuje Zákon o liekoch a Vyhláška
o správnej lekárenskej praxi. V zmysle Zákona o liekoch je žiadateľ povinný uviesť v žiadosti adresu
miesta výkonu činnosti, pričom musí preukázať existenciu právneho vzťahu, ktorý ho oprávňuje
vlastniť alebo užívať priestory, v ktorých bude vykonávať činnosť. Vyhláška o správnej lekárenskej
praxi ustanovuje všeobecné podmienky na priestorové vybavenie prevádzky poskytujúcej
lekárenskú starostlivosť. Prevádzka lekárne môže byť stavebne samostatná alebo môže byť
súčasťou stavby a musí mať oddelený vstup pre pacientov, pre zamestnancov a vstup na príjem
liekov a zdravotníckych pomôcok vrátane vstupu bezbariérového. Komunikačné cesty musia byť
široké najmenej 1 m a priestory prevádzkarne musia byť oddelené od iných priestorov pevnými
stenami dobudovanými až po strop. Ďalšie osobitné podmienky upravuje Vyhláška o správnej
lekárenskej praxi v závislosti od druhu lekárne.
V súvislosti s priestorovým vybavením a umiestnením lekární je zaujímavý rozsudok
Európskeho súdneho dvora, ktorý sa zaoberá počtom lekární a umiestnením viacerých lekární popri
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sebe. V roku 2007 začal Európsky súdny dvor konanie , ktorého predmetom bolo výberové
konanie na nové lekárne v Španielsku. Jedným z kritérií výberového konania bolo demografické
kritérium minimálne 2 800 obyvateľov na jednu lekáreň a geografický predpoklad minimálnej
vzdialenosti 250 m medzi jednotlivými lekárňami. Neúspešní účastníci výberového konania sa
obrátili na súd nakoľko považovali stanovené kritériá za neoprávnené a v rozpore s článkom 49
Zmluvy o fungovaní Európskej Únii upravujúcim právo usadiť sa. Podľa ustálenej judikatúry súdu
uvedenému článku 49 upravujúcim právo usadiť sa odporujú len také vnútroštátne opatrenia, ktoré
sa síce uplatňujú bez diskriminácie založenej na štátnej príslušnosti, ale môžu štátnemu
654
príslušníkovi Únie prekážať alebo sťažovať výkon slobody usadiť sa,
čo v danom prípade nie je
naplnené. Ako konštatoval Európsky súdny dvor, v niektorých prípadoch je možné obmedziť
základné slobody a to napríklad za účelom zaistenia spoľahlivého a kvalitného zásobovania
obyvateľstva liekmi. Namietaná právna úprava je vhodná na zabezpečenie uvedeného cieľa,
nakoľko niektorí lekárnici by mohli mať záujem zakladať si lekárne len v atraktívnych aglomeráciách
a tým pádom by nemusel byť zabezpečený rovnaký prístup k lekárenskej starostlivosti. Ako uviedol
súd v závere rozsudku, článku 49 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie by odporovali len také
ustanovenia, podľa ktorých by dané pravidlo o 2 800 obyvateľoch alebo o 250 metroch
predstavovalo prekážku pre vytvorenie dostatočného počtu lekární spôsobilých zabezpečiť riadnu
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§ 21 ods. 12 Zákona o liekoch s účinnosťou pred Novelou zákona o liekoch.
Rozsudok Európskeho súdneho dvora zo dňa 01.06.2010 č. C-570/07 v spojení s C-571/07 José
Manuel Blanco Pérez a María del Pilar Chao Gómez proti Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios a Principado de Asturias.
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lekárenskú službu v rámci celej geografickej zóny, pričom danú skutočnosť overuje vnútroštátny
súd.
c) Správny postup
Náležitosti, ktoré musia byť dodržané pri procese založenia lekárne v zmysle správneho práva
sú predovšetkým posudky a stanoviská. Samotnou prílohou žiadosti je súhlasný posudok Štátneho
ústavu pre kontrolu liečiv na splnenie priestorového a materiálneho vybavenia žiadateľa. Ďalšia
z príloh je súhlasný posudok príslušného orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva
podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený zákon ustanovuje, že úrad
verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva „rozhoduje o návrhoch na
uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to
vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na
655
uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky. “ V neposlednom rade je nevyhnutné doložiť
k žiadosti záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti, nakoľko obec pri výkone samosprávy
„usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo
vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu
656
prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci.“
Uvedené
ustanovenie zákona platí len ak tak ustanoví osobitný predpis, ktorým je v tomto prípade Zákon
o liekoch.
Žiadosť sa podáva so všetkými predpísaným prílohami Ministerstvu zdravotníctva SR
v prípade, ak žiadateľ žiada o povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej
lekárni. Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a
v pobočke verejnej lekárne podáva žiadateľ samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta
výkonu činnosti.
4.

Záver

Lekárenskú starostlivosť ako jednu z troch foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti
upravuje množstvo formálnych prameňov práva. Autorka v rámci svojho príspevku stručne
charakterizovala najvýznamnejšie z nich, ktorými sú Zákon o zdravotnej starostlivosti, Zákon
o liekoch, Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady, Zákon o ochrane zdravia, Zákon o liečebnom
poriadku, Vyhláška o správnej lekárenskej praxi a mnohé iné.
Lekárenstvo ako špecializovaný odbor má za úlohu poskytovať lekárenskú starostlivosť
v takom rozsahu ako ju charakterizuje Zákon o liekoch. Celá koncepcia lekárenskej starostlivosti má
za cieľ to, že systém lekárenstva sa bude sústrediť na pacienta na prvom mieste a až následne na
celú radu liekov a regulačných opatrení s nimi súvisiacimi.
Autorka v príspevku venovala pozornosť tiež problematike sietí lekární, ktoré boli Novelou
zákona o liekoch účinnou odo dňa 2.1.2013 zrušené.
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NORMATÍVNE AKTY ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY
Michal Mračna
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická Fakulta
Abstrakt: Článok je zameraný na problematikou normatívnych správnych aktov územnej
samosprávy. Približuje uvedenú kategóriu vymedzením pojmov ako správne právo, normy
správneho práva, či správne akty. Následne článok rozoberá otázku normatívnych správnych aktov
z hľadiska pôsobnosti príslušných orgánov územnej samosprávy a klasifikuje tieto akty.
Kľúčové slová: správne právo, normy správneho práva, správne akty, normatívne správne akty
územnej samosprávy.
Key words: The article deals with an issue of normative administrative acts of territorial self –
government. It explains this category by defining terms such as administrative law, the legal norms
of administrative law or the administrative acts. Subsequently, the article deals with the concept of
normative administrative acts from perspective of scope of competence of the local the authorities
and it also classifies those acts.
Abstract: administrative law, legal norms of administrative law, administrative acts, normative
administrative acts of territorial self – government.
1

ÚVOD

Správne právo predstavuje odvetvie verejného práva, ktoré upravuje spoločenské vzťahy
v oblasti verejnej správy, a to vzťahy vznikajúce medzi subjektmi verejnej správy a fyzickými
osobami, medzi subjektmi verejnej správy a právnickými osobami a medzi subjektmi verejnej správy
navzájom, teda z načrtnutej definície správneho práva možno odvodiť, že predmetom úpravy
správneho práva sú spoločenské vzťahy v oblasti verejnej správy, ktoré vznikajú:

medzi spravujúcimi subjektmi verejnej správy konajúcimi prostredníctvom orgánov verejnej
správy a fyzickými osobami,
z uvedeného vyplýva, že na jednej strane tohto vzťahu vždy vystupuje určitý subjekt
verejnej správy a na strane druhej vždy určitá fyzická osoba (občan, bezdomovec,..).

medzi spravujúcimi subjektmi verejnej správy konajúcimi prostredníctvom orgánov verejnej
správy a právnickými osobami,
z uvedeného vyplýva, že na jednej strane tohto vzťahu vystupuje určitý subjekt verejnej
správy a na strane druhej vždy určitá právnická osoba, ktorou môžu byť tak
súkromnoprávne spoločnosti, ale aj verejnoprávne korporácie alebo inštitúcie.

medzi spravujúcimi subjektmi verejnej správy a orgánmi verejnej správy konajúcimi v ich
menej navzájom,
z uvedeného vyplýva, že na oboch stranách tohto vzťahu vystupujú subjekty verejnej
657
správy.
Z hľadiska vymedzenia správneho práva vo vzťahu k iným právnym odvetviam možno
poukázať na tieto charakteristické črty:
a) správne právo je právne odvetvie, ktoré plné spoločenskú funkciu v oblasti verejnej správy,
b) správne právo sa dynamicky rozvíja,
c) správne právo je právne odvetvie, ktoré reglementuje široký okru spoločenských vzťahov,
d) a správne právo je nekodifikované právne odvetvie.
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Vrabko M. a kolektív – Správne právo hmotné, Všeobecná časť. 1. vydanie: Bratislava: C.H.
Beck 2012. str. 62
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Ako vyplýva z vyššie uvedeného jedným zo špecifických znakov správneho práva je, že
ako celok nie je kodifikované. Príčiny nekodifikovateľnosti možno nachádzať najmä v početnosti
právnych noriem správneho práva, jeho rôznorodosti a dynamike (časté zmeny) vzťahov
obsiahnutých v administratívnoprávnych normách.
V správnom práve hmotnom na rozdiel od hmotnoprávnych noriem ďalších základných
právnych odvetví (napr. občianske a trestné právo hmotné) neexistuje unifikujúci zákon, tzv. kódex
(ako je to napr. v obchodnom práve – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník). Normy
správneho práva hmotného sú preto obsiahnuté v desiatkach zákonov upravujúce jednotlivé
odvetvia verejnej správy. Zároveň tak tvoria čo do počtu a rozsahu aj najväčšiu časť slovenského
práva. Určitú výnimku z nekodifikovateľnosti správneho práva predstavuje správne právo procesné,
658
nakoľko je čiastočne kodifikované Správnym poriadkom
.
2. NORMY SPRÁVNEHO PRÁVA
V súvislosti s normami správneho práva je potrebné úvodom vymedziť pojem samotnej
právnej normy „právna norma je všeobecne záväzné pravidlo správania uvedené v osobitej štátom
stanovenej forme, ktorého dodržiavanie je vynútiteľné donucovacou mocou štátu (jeho orgánov).,
pričom „Vychádzajúc zo všeobecnej právnoteoretickej charakteristiky právnej normy možno normy
správneho práva charakterizovať ako všeobecne záväzné pravidla správania sa subjektov
správneho práva , ktoré sú vydané v štátom predpísanej forme, pričom ich plnenie je vynútiteľné
donucovacou mocou štátu alebo, vo vymedzených prípadoch, aj verejnoprávnou samosprávnou
mocou. Ide tu teda o právne normy, ktoré sú obsiahnuté v prameňoch správneho práva, ktoré štát
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a jeho orgány vytvárajú, resp. uznávajú.“
Normy správneho práva možno rozlišovať z pohľadu rôznych klasifikačných kritérií ako
napríklad:
a) z pohľadu územnej pôsobnosti správnej normy poznáme správne normy
s celoštátnou pôsobnosťou a normy s pôsobnosťou pre určitú časť územia.
b) z pohľadu vecnej pôsobnosti normy správneho práva poznáme normy vzťahujúce
sa len na určité odvetvie, či úsek štátnej správy a normy uplatňované vo všetkých
odvetviach, resp. úsekoch štátnej správy.
c) z pohľadu časovej pôsobnosti normy správneho práva poznáme normy, ktoré
nemajú určený čas svojej platnosti a účinnosti a normy, ktoré majú už pri svojom
prijatí určený čas svojej pôsobnosti, resp. stanovený termín svojho pôsobenia.
d) z pohľadu právneho obsahu normy správneho práva poznáme :
a) hmotnoprávne normy – ide o normy, ktoré stanovujú práva a povinnosti
fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy. Tieto normy majú
hmotnoprávnu povahu a taktiež sa označujú ako kompetenčné normy (upravujú
pôsobnosť a právomoc orgánov verejnej správy)
b) procesnoprávne normy – ide o normy, ktoré upravujú postup pri aplikačných
rozhodovacích procesoch
c) normy upravujúce rôzne organizačné postupy, metódy a formy subjektov
verejnej správy.
e) z pohľadu právnej sily normatívneho právneho aktu poznáme normy zakotvené
v zákonoch, normy zakotvené v nariadeniach vlády a v aproximačných
nariadeniach vlády, normy zakotvené v normatívnych správnych aktoch
ústredných orgánov štátnej správy, normy zakotvené v normatívnych správnych
aktoch miestnych orgánov štátnej správy, normy zakotvené v normatívnych
správnych aktoch územnej samosprávy.
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f)

z pohľadu právneho charakteru normy správneho práva poznáme: normy
zaväzujúce, normy zakazujúce, normy splnomocňujúce, normy ustanovujúce
určité práva na uplatnenie ktorých je právny nárok.

g)

Z pohľadu legislatívno-technickej úpravy hypotézy normy správneho práva
- imperatívne, resp. kogentné normy
660
- dispozitívne normy.

3. SPRÁVNE AKTY
Pojem formy činnosti verejnej správy je právno-teoretickým označením, ktoré nemá oporu
v zákonnom vymedzení. Vzhľadom na charakter a podstatu foriem činnosti verejnej správy je
potrebné povedať, že vždy majú právny základ, pričom jednotlivé členenia foriem činnosti verejnej
správy vychádzajú z rozličných kritérií. V prípade, ak formy činnosti verejnej správy sú spôsobilé
vyvolávať právne následky hovoríme o tzv. právotvorných formách činnosti verejnej správy
(právotvorných správnych úkonoch), pričom „V prípade, ak výsledkom činnosti verejnej správy sú
jednostranné právne úkony, ide o správne akty, ktoré možno vymedziť ako verejné mocenské akty,
vydané orgánmi verejnej správy na základe zákonov a v ich medziach, v procese praktickej
661
realizácie úloh verejnej správy.“
Pojem správy akt rovnako ako vyššie uvedené forma činnosti nemá legálnu definíciu,
a teda nejde o legislatívny pojem, avšak jeho obsah ako výsledku činnosti orgánu verejnej správy
možno nachádzať pod konkrétnym označením ako napríklad vyhláška.
Správne akty môžu plniť rôzne funkcie, nakoľko môžu byť základom pre vydanie aktov
inými orgánmi, rovnako môžu mať povahu právnych skutočností, na základe ktorých vznikajú,
menia sa alebo zanikajú právne vzťahy, a to nielen administratívnoprávne, pričom zároveň môžu
mať charakter dôkazného prostriedku a pre súdne orgány, môžu byť dôvodom pre uplatnenie
zodpovednosti.
V súvislosti s procesom vydávania správnych aktov je potrebné akceptovať určité
požiadavky, ktoré dotvárajú a vymedzujú správny akt ako taký, a to napríklad požiadavky
zákonnosti (súlad správnych aktov s ustanoveniami platného práva), kompetentnosti (správny akt
môže vydať len orgán na to oprávnený), hospodárnosti, dodržiavania procedurálnych pravidiel a
požadovanej formy, zabezpečenia systemizácie a prehľadnosti správneho aktu, racionálnej
motivácie, sémantickej jasnosti a jednoznačnosti, všeobecnej zrozumiteľnosti a vecnosti, či
požiadavku účelnosti a správnosti.
Napriek značnej rôznorodosti činnosti verejnej správy, a teda aj rôznorodosti jednotlivých
správnych aktov ako výsledkov činnosti orgánov verejnej správy, je možné z pojmu abstrahovať
všeobecné znaky správnych aktov, ktorými sa správne akty vyznačujú:
a) ide o verejnoprávne akty, teda prejavy verejnomocenského charakteru verejnej správy,
b) ide o výsledky výkonnej a nariaďovacej činnosti verejnej správy,
c) ide o odvodené právne akty, teda správne akty sú vydávané na základe a v medziach
zákona,
d) ide o autoritatívne akty, teda tieto akty musia byť akceptované, nakoľko ich
nerešpektovanie je vynutiteľné štátnou mocou,
e) ide o akty, ktoré majú právne účinky, teda zaväzujú adresáta ako aj subjekt, ktorý ich vydal,
f) ide o akty, ktoré môžu byť vydávané iba kompetentnými orgánmi, resp. oprávnenými
pracovníkmi verejnej správy,
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ide o akty, ktoré sú jednostranným prejavom vôle, teda oprávnený subjekt na ich vydanie
nepotrebuje súhlas zo strany adresáta,
h) ide o finálne akty, teda ide o výsledky činnosti subjektov verejnej správy,
i) ide o akty, ktoré musia byť v súlade s právnymi predpismi, teda musia byť vydané
stanoveným spôsobom, na základe platného právneho predpisu, musia byť vecne správne
662
a rovnako musia predpísané formálne a materiálne náležitosti.
S poukazom na členenie správnych aktov právna teória rozlišuje viaceré klasifikácie
správnych aktov napríklad:
g)

1.

2.

a)
-

b)
-

štátosprávne akty
- ide o autoritatívne štátomocenské akty, ktoré sú vydané kompetentným orgánom štátnej
správy a ktorých vynutiteľnosť je uplatňovaná donucovacími prostriedkami štátu,
samosprávne akty
- ide o autoritatívne neštátnomocenské akty, ktoré sú vydané kompetentným orgánom
samosprávy a ktorých vynutiteľnosť je uplatňovaná inými ako štátnymi donucovacími
prostriedkami.
normatívne správne akty
ide o prejavy normatívnej činnosti foriem verejnej správy , ktorých určujúcou črtou je, že
upravujú prípady určitého druhu a neurčitého počtu, nakoľko „Osoby, ktorým sa práva
a povinnosti normatívnymi správnymi aktmi ukladajú, nesmú byť určené jednotlivo.
Všeobecnosť je vyjadrená v tom, že tieto akty sú záväzné pre všetky osoby, ktoré sú v nich
663
určené na základe všeobecných znakov.“
individuálne správny akty
„sú rozhodnutia v konkrétnych veciach. Nimi orgány verejnej správy aplikujú existujúce
právne normy na jednotlivé prípady. Rozhodujú o právach a povinnostiach konkrétnych
subjektov v rozsahu priznanom najmú zákonnými a podzákonnými právnymi predpismi.
664
Právna teória tieto rozhodnutia označuje aj ako rozhodnutia v rámci aplikácie práva.“

4. NORMATÍVNE SPRÁVNE AKTY
S odkazom na vymedzenie normatívneho správneho aktu ako normatívnej formy činnosti
verejnej správy je potrebné povedať, že normatívny správny akt je podzákonným, všeobecne
záväzným právnym predpisom, ktorého pôvodcom je orgán verejnej moci. Uvedené možno
dokumentovať slovami „Forma, ako aj obsah normatívnych správnych aktov vychádzajú výlučne
z konkrétnych právnych predpisov minimálne so silou zákona, na základe ktorých sú tieto akty
vydávané. Tieto právne predpisy by pritom mali určovať pre orgány takéto akty vydávajúce ich
665
vecnú, miestnu a osobnú príslušnosť.“
Normatívne správne akty zaraďujeme medzi pramene správneho práva, pričom
v konkrétnom prípade môže ísť o :
 nariadenie vlády Slovenskej republiky,
 vyhlášku, výnos, či opatrenie ústredného orgánu štátnej správy ,
 vyhlášku miestnych orgánov štátnej správy,
 všeobecne záväzné nariadenia obcí a vyšších územných celkov vo veci výkonu štátnej
správy.
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Nadväzujúc na vyššie uvedené členenie a právno-teoretické východiska sa normatívne
správne akty podrobnejšie klasifikujú:
a) štátnosprávne normatívne akty externé, t. j. akty všeobecne záväzné – právne predpisy
(napr. v konkrétnom prípade môže ísť o nariadenie vlády Slovenskej republiky)
b) štátnosprávne normatívne akty interné, t. j. akty, ktoré nemajú všeobecnú záväznosť, nejde o
právne predpisy (napr. v konkrétnom prípade môže ísť o uznesenie vlády v podobe
legislatívnych pravidiel vlády)
c) štátnosprávne individuálne akty externé (napr. v konkrétnom prípade môže isť rozhodnutie o
udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky)
d) štátnosprávne individuálne akty interné (napr. v konkrétnom prípade môže isť o rozhodnutie
ministra o určitej personálnej otázke v rámci príslušného ministerstva)
Z hľadiska samosprávnej pôsobnosti rozlišujeme:
a) samosprávne normatívne akty externé (napr. v konkrétnom prípade môže ísť o nariadenie
orgánu územnej samosprávy o zavedení miestnej dane)
b) samosprávne normatívne akty interné (napr. v konkrétnom prípade môže ísť o pravidlá
predkladania podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva)
c) samosprávne individuálne akty externé (napr. v konkrétnom prípade môže ísť o rozhodnutie
príslušného orgánu obce o priestupku)
d) samosprávne individuálne akty interné (napr. v konkrétnom prípade môže ísť o rozhodnutie
starostu obce, či predsedu vyššieho územného celku)
5. NORMATÍVNE SPRÁVNE AKTY V PÔSOBNOSTI ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY
Normatívne správne akty v pôsobnosti územnej samosprávy sa realizujú najmä
666
prostredníctvom štruktúry územnej samosprávy. Ústava Slovenskej republiky
stanovuje, že
základom územnej samosprávy je obec, pričom územnú samosprávu tvorí obec a vyšší územný
celok. Obec a vyšší územný celok sú podľa ústavného vymedzenia samostatné územné
samosprávne a správne cely Slovenskej republiky združujúce osoby, ktoré majú na ich území trvalý
pobyt.
Pokiaľ ide orgány obce sú to:
a) obecné zastupiteľstvo – je tvorené poslancami obecného zastupiteľstva, ktorí sú volení
na štvorročné obdobie obyvateľmi obce, ktorí majú v obci trvalý pobyt,
b) starosta obce – je výkonným orgánom obce, vykonáva jej správu a zastupuje obec
navonok, pričom je volený na štvorročné obdobie obyvateľmi obce, ktorí majú v obci trvalý
pobyt.
Pokiaľ ide orgány vyššieho územného celku sú to:
a) zastupiteľstvo vyššieho územného celku – je tvorené poslancami zastupiteľstva
vyššieho územného celku, ktorí sú volení na štvorročné obdobie obyvateľmi, ktorí majú
trvalý pobyt v územnom obvode vyššieho územného celku,
b) predseda vyššieho územného celku – je výkonným orgánom vyššieho územného celku,
vykonáva jeho správu a zastupuje vyšší územný celok navonok, pričom je volený na
štvorročné obdobie obyvateľmi, ktorí majú trvalý pobyt v územnom obvode vyššieho
územného celku.
Z hľadiska vymedzenia plnenia úloh územnej samosprávy rozlišujeme samosprávnu
pôsobnosť a prenesenú pôsobnosť.
5. 1. PRIMÁRNE VŠEOBECNÉ NARIADENIA ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY
Pokiaľ ide o primárne všeobecné nariadenia územnej samosprávy pôsobnosť orgánov
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územnej samosprávy vyplýva z čl. 68 ústavy v spojení so zákonom o obecnom zriadení
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a zákonom o samosprávnych krajoch . Na základe uvedeného môže územná samospráva, teda
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obec a vyšší územný celok, vydávať vo veciach územnej samosprávy všeobecné záväzné
nariadenia, pričom však platí, že tieto všeobecné záväzné nariadenia územnej samosprávy nesmú
byť v rozpore s ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami s ktorými
vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom
ustanoveným zákonom.
Samosprávna pôsobnosť obce je vykonávaná vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť obce, pričom zákon o obecnom zriadení vymedzuje samosprávnu pôsobnosť
spôsobom, že obec pri výkone samosprávy najmä:
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným
majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva
súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických
osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k
investičnej činnosti v obci,
e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a
materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych
pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a
drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a
verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými
vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce,
chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na
vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
5d
i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa ) a utvára podmienky na zásobovanie obce;
určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón,
koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania
a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia
potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a
príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
m) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
n) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá
o zachovanie prírodných hodnôt,
p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
s) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.
Zároveň je potrebné na margo samosprávnej pôsobnosti obce povedať, že platí
interpretačné pravidlo, že ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon
prenesenej pôsobnosti štátnej správy ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.
Rovnako pre samosprávnu pôsobnosť vyššieho územného celku platí, že je vykonávaná vo
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pričom zákon o samospráve vyšších územných celkov
vymedzuje samosprávnu pôsobnosť spôsobom, že vyšší územný celok pri výkone samosprávy sa
stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov a pritom najmä:
a) zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja
územia samosprávneho kraja,
b) vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja,
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c) obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a
územné plány regiónov,
d) účelne využíva miestne ľudské, prírodné a iné zdroje,
e) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia
potrieb obyvateľov samosprávneho kraja a rozvoja samosprávneho kraja,
f) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné
právnické osoby podľa osobitných predpisov,
g) podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia,
h) utvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a
ostatných prvkov svojho územia,
i) obstaráva a schvaľuje program rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb a
spolupracuje s obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri výstavbe zariadení a
bytov určených na poskytovanie sociálnych služieb,
j) utvára podmienky na rozvoj zdravotníctva,
k) utvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, a na
rozvoj ďalšieho vzdelávania,
l) utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a
stará sa o ochranu pamiatkového fondu,
m) utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj,
n) koordinuje rozvoj telesnej kultúry a športu a starostlivosť o deti a mládež,
o) spolupracuje s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí,
p) podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území
samosprávneho kraja,
q) rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov,
r) vykonáva ďalšie pôsobnosti ustanovené osobitnými zákonmi.
5. 2. SEKUNDÁRNE VŠEOBECNÉ NARIADENIA ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY
Sekundárne všeobecné nariadenia územnej samosprávy vydávajú orgány územnej
samosprávy v rámci pôsobnosti delegovanej čl. 71 ústavy v spojení so zákonom o obecnom
zriadení a zákonom o samosprávnych krajoch. Predmetné všeobecne záväzné nariadenia
predstavujú prenesený výkon štátnej správy, pričom pre tieto všeobecne záväzné nariadenia platí,
že obec a vyšší územný celok ich môžu vydávať v rámci svojej územnej pôsobnosti na základe
zákona a v jeho medziach a zároveň takto prenesený výkon štátnej správy zákonom riadi a kontrolu
vláda. Z uvedeného vyplýva, že nariadenia obce a vyššieho územného celku pri prenesenom
výkone štátnej správy nesmú byť v rozpore s ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi,
medzinárodnými zmluvami s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli
ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, ale rovnako nesmú byť v rozpore
nariadeniami vlády Slovenskej republiky, normatívnymi aktmi ministerstiev a ostatných ústredných
orgánov štátnej správy, či inými aktmi orgánov štátnej správy vyššieho stupňa.
Ako isté kritérium pre prenesenie úloh štátnej správy na obec a zabezpečenie ich realizácie
zákon o obecnom zriadení uvádza, že na obec možno preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je
ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie, pričom s prenesením úloh na obec štát
poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
Obec vykonáva úlohy štátnej správy v rámci preneseného výkonu štátnej správy v zmysle
zákona o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné
669
celky
v oblastiach: pozemných komunikácií, všeobecnej vnútornej správy vedenia matriky,
sociálnej pomoci, územného plánovania a stavebného poriadku pôsobnosť stavebného úradu,
ochrany prírody, školstva, telesnej kultúry, divadelnej činnosti, zdravotníctva, regionálneho rozvoja,
cestovného ruchu.
Na ilustráciu oblasti v rámci ktorých plní úlohy štátnej správy vyšší územný celok možno
uviesť oblasti: pozemné komunikácie, dráhy, cestná doprava, civilná ochrana, sociálna pomoc,
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územné plánovanie, školstvo, telesná kultúra, divadelná činnosť, múzeá a galérie zriaďovanie,
zakladanie, zlučovanie a zrušovanie regionálnych múzeí a galérií, osvetová činnosť, knižnice
zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie a zrušovanie regionálnych knižníc, zdravotníctvo, humánna
farmácia, regionálny rozvoj, cestovný ruch.
V súvislosti s oblasťami v rámci ktorých dochádza k výkonu prenesenej štátnej správy
obcou alebo vyšším územným celkom, ktoré sa vzájomne prekrývajú je potrebné dodať, že zákon
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
presne vymedzuje, čo v rámci konkrétnej oblasti patrí do pôsobnosti obce, resp. vyššieho
územného celku. Napríklad obec v rámci preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva
zabezpečuje zriaďovanie a zrušovanie základných škôl, základných umeleckých škôl,
predškolských zariadení, školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti, centier
voľného času, školských kuchýň a školských jedální zabezpečujúcich stravovanie pre žiakov
základných škôl a pre deti predškolských zariadení, jazykových škôl pri základných školách, pričom
vyšší územný celkom v rámci preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva zabezpečuje
zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení pokiaľ ide o stredné školy, učilištia, strediská
praktického vyučovania, záujmovo-vzdelávacie zariadenia okrem jazykových škôl pri základných
školách, základné umelecké školy, domovy mládeže, zariadenia školského stravovania, zariadenia
praktického vyučovania, strediská služieb škole, školy v prírode.
6. ZÁVER
Záverom je vhodné poznamenať, že „Oba druhy všeobecne záväzných nariadení (primárne
a sekundárne) majú normatívny charakter, sú všeobecne záväzné a z hľadiska územnej pôsobnosti
sa dotýkajú vymedzeného územia, hraníc obce, a ak pôjde o všeobecne záväzné nariadenia
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samosprávneho kraja, budú sa dotýkať hraníc samosprávneho kraja.“
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VEŘEJNÝ ZÁJEM NA REALIZACI PRÁVA NA OBHAJOBU
V PŘESTUPKOVÉM ŘÍZENÍ - PUBLIC INTEREST IN PURSUING
THE RIGHT OF DEFENSE WITHIN MINOR OFFENSE
PROCEEDINGS
Martin Škurek
Název vysílající organizace: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Abstrakt: Cílem příspěvku je zhodnotit význam veřejného zájmu pro realizaci práva na obhajobu v
přestupkovém řízení a jeho vztah s ostatními kolidujícími zájmy. Prameny tohoto příspěvku budou
nejenom zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ale i judikatura Nejvyššího správního soudu,
Ústavního soudu.
Klíčová slova: veřejný zájem, právo na obhajobu, přestupkové řízení, Nejvyšší správní soud,
Ústavní soud
Abstract: The aim of this paper is to evaluate the importance of the public interest in pursuing the
right of defense within minor offense proceedings and its relationship with other competing interests.
Sources of this paper will not only be Administrative Offences Act no. 200/1990 Coll., but also the
case law of the Supreme Administrative Court, the Constitutional Court.
Key words: public interest, the right of defense, minor offense proceedings, the Supreme
Administrative Court, the Constitutional Court
ÚVOD
Jak už vyplývá z názvu a anotace tohoto příspěvku, jeho cílem je zhodnocení vztahu a
případného konfliktu veřejného zájmu reprezentovaného při projednávání přestupků věcně a místně
příslušným správním orgánem na straně jedné a zájmu osoby obviněné z přestupku na realizaci
jejích základních obhajovacích práv na straně druhé. Tato problematika je důležitá z toho důvodu,
že projednáváním přestupků se rozumí rozhodování správních orgánů o vině a trestu za taková
jednání, která jsou v rozporu s těmi zákony obsahujícími skutkové podstaty přestupků, přičemž
postihování přestupků z hlediska jejího materiálního pojetí spadá do rámce veřejné správy.
Veřejnou správu potom můžeme definovat jako správu veřejných záležitostí ve veřejném zájmu a
subjekty, které ji, prostřednictvím svých orgánů, vykonávají, ji realizují jako právem uloženou
povinnost, a to z titulu svého postavení jako veřejnoprávních subjektů.
Pokud bychom chtěli vymezit definici pojmu „veřejný zájem,“ můžeme jistě říct, že se jedná o
neurčitý právní pojem, přičemž podle právní teorie jde o takový zájem, resp. zájmy, jež by bylo
možno označit za obecné či veřejně, resp. obecně prospěšné zájmy, jejichž nositeli jsou blíže
neurčené, nicméně alespoň rámcově determinovatelné okruhy či společenství osob jako tzv.
veřejnost, popř. zájmy, u nichž jde o zájmy společnosti (celospolečenské zájmy).
Co se týče právní úpravy veřejného zájmu v právním řádu České republiky pro oblast výkonu
veřejné správy, tedy i postihování přestupků, na ústavní úrovni v ústavním zákoně č. 2/1993 Sb.,
Listině základních práv a svobod se pojem veřejný zájem vyskytuje v několika ustanoveních,
protože jeho realizace v určitých případech může znamenat protiváhu základních lidských práv.
Podle čl. 11 odst. 4 Listiny může být například „veřejný zájem důvodem omezení vlastnického
práva,…“ tzn., že omezení vlastnického práva musí mít oporu v zákoně a zároveň musí být ve
veřejném zájmu. Nestačí tudíž, aby bylo pouze ve veřejném zájmu bez zákonné opory, nebo aby to
bylo omezení dané zákonem, které však není ve veřejném zájmu.
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Pro oblast projednávání přestupků je klíčová právní úprava veřejného zájmu podle
ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádu, podle kterého „správní orgán dbá, aby
přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i
na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné
rozdíly.“ Toto ustanovení obsahuje tři základní zásady, jimiž jsou správní orgány ve své činnosti
vázány. Jedná se o zásadu ochrany veřejného zájmu („aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným
zájmem“), zásadu nestranného postupu a rovného přístupu („aby přijaté řešení odpovídalo
okolnostem daného případu“) a zásadu ochrany legitimního očekávání či jinak řečeno zásadu
oprávněné důvěry v postupy orgánů veřejné správy („aby při rozhodování skutkově shodných nebo
podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly“). Správní řád je pro oblast postihování přestupků
subsidiárně aplikovatelný jednak podle ustanovení § 1 odst. 2, kde je uvedeno, že: „Tento zákon
nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup…“ a také podle
ustanovení § 51 zákona č. 500/2004 Sb., o přestupcích, kde je uvedeno, že: „Není-li v tomto nebo
jiném zákoně stanoveno jinak, vztahují se na řízení o přestupcích obecné předpisy o správním
řízení…“
V této souvislosti se potom zcela logicky nabízí otázka, zda postup věcně a místně
příslušných správních orgánů, zcela v intencích ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu, hájících
veřejný zájem nemůže vést k potlačení základních obhajovacích práv osoby obviněné z přestupku.
Je totiž zcela nepochybné, že veřejnost má v případě postihování přestupků zájem na tom, aby
dané přestupkové řízení bylo co nejkratší a vedlo k přísnému postihu osoby obviněné z přestupku.
Hypotéza tohoto článku tedy zní, zda nemůže ze strany věcně a místně příslušných správních
orgánů při projednávání přestupků dojít k zhoršení postavení osoby obviněné z přestupku.
VZTAH ZÁKLADNÍCH ZÁSAD ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ
Na výše uvedenou otázku bychom mohli zprostředkovaně odpověď najít odpověď
v ustanovení § 177 odst. 2 správního řádu, kde je uvedeno, že: „Základní zásady činnosti správních
orgánů uvedené v § 2 až 8 se použijí při výkonu veřejné správy i v případech, kdy zvláštní zákon
stanoví, že se správní řád nepoužije, ale sám úpravu odpovídající těmto zásadám neobsahuje…“
Jelikož přestupkový zákon přímo nestanoví soubor a systematiku zásad, kterými se věcně a místně
příslušné správní orgány musejí řídit při projednávání přestupků, jsou na tuto oblast veřejné správy
vztaženy základní zásady činnosti správních orgánů a jejich systematika podle správního řádu.
Důvodová zpráva k současnému správnímu řádu, který nabyl účinnosti 1. 1. 2005, potvrzuje jejich
důležitost, přičemž k základním zásadám činnosti správních orgánů výslovně uvádí, že: „každé
konkrétní ustanovení správního řádu musí být posuzováno v souladu s těmito zásadami a to
zejména v případech, kdy dochází k pochybnostem ve výkladu jednotlivých ustanovení. V případě
zásad správního řízení tedy nejde jen o jakousi právně nezávaznou proklamaci…“
Co se týče jejich výčtu, v ustanovení § 2 odst. 1 správního řádu je zakotvena zásada
zákonnosti (legality), vycházející z čl. 2 odst. 2 a čl. 4 Listiny základních práv a svobod.
V ustanovení § 2 odst. 2 správního řádu je zakotvena zásada správního uvážení a zákaz jeho
zneužití, v odst. 3 zásada ochrany dobrá víry (a oprávněných zájmů), a konečně v odst. 4 zásada
předvídatelnosti rozhodnutí a souladu rozhodnutí s veřejným zájmem. V ustanovení § 3 je
zakotvena zásada materiální pravdy. V ustanovení § 4 odst. 1 je zakotvena zásada veřejné správy
jako služby veřejnosti, v odst. 2 je zakotvena povinnost správního orgánu poučit dotčené osoby o
jejich právech a povinnostech, v odst. 3 a 4 je zakotvena zásada součinnosti správního orgánu s
účastníky řízení. V ustanovení § 5 je zakotvena zásada smírného odstranění rozporů správním
orgánem mezi účastníky řízení. V ustanovení § 6 je zakotvena zásady rychlosti řízení, dále pak
zejména v § 80 (ochrana před nečinností). V ustanovení § 7 odst. 1 a 2 je zakotvena zásada
rovného postavení dotčených osob.
Co se týče významu výše vymezených základních zásad činnosti správních orgánů, je nutné
uvést, že zásada legality vychází z principu vázanosti veřejné správy (veřejné moci) zákonem a to
podle ustanovení čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Zásada
legality (§ 2 odst. 1 správního řádu) je tou nejzákladnější zásadou, jejímž dodržováním jsou
zajišťovány ústavní hodnoty obsažené v ustanoveních Ústavy a Listiny základních práv a svobod.
Co se týče vztahu výše vymezených základních zásad činnosti správních orgánů, právní teorie a
judikatura Ústavního soudu České republiky a Nejvyššího správního soudu ČR stojí na postulátu, že
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všechny základní zásady činnosti správních orgánů podle správního řádu, i ty podle § 2 odst. 4
správního řádu, v nejobecnějším smyslu souvisejí se zásadou legality, která má mezi základními
zásadami nejvýznamnější postavení. Což také z hlediska základní hypotézy tohoto článku
znamená, že věcně a místně příslušné správní orgány, při naplnění dalších základních zásad,
musejí v rámci přestupkového řízení striktně naplňujícího zásadu legality, najít takové řešení
konkrétního případu, které nejlépe odpovídá veřejnému zájmu a okolnostem konkrétního případu.
Hájení veřejného zájmu ze strany věcně a místně příslušného správního orgánu proto nemůže být
důvodem pro potlačení základních obhajovacích práv osoby obviněné z přestupku, protože tato
základní obhajovací práva jsou stanovena příslušnými zákony. Realizace základních obhajovacích
práv osobou obviněnou z přestupku je jedním z projevů aplikace zásady legality v praxi. Tento závěr
víc potvrzuje i jazykový výklad ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu, které hovoří nikoliv o tom, že
postup věcně místně příslušného správního orgánu musí být v souladu s veřejným zájmem, ale
s veřejným zájmem musí být v souladu toliko správním orgánem přijaté řešení, v případě
postihování přestupků vydané rozhodnutí ve věci nebo její jiné řešení.
ZÁKLADNÍ OBHAJOVACÍ PRÁVA OSOBY OBVINĚNÉ Z PŘESTUPKU
Z ustanovení § 2 odst. 1 správního řádu, ve kterém je uvedeno, že: „Správní orgán postupuje
v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou
součástí právního řádu. Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní
smlouva, která je součástí právního řádu…“ a které je vyjádřením zásady legality pro výkon veřejné
správy, vyplývají mnohé konotace. Ponejprv v souladu se zněním ustanovení § 2 odst. 1 správního
řádu jsou správní orgány v rámci realizace všech jejich postupů vázány nejen ústavními zákony a
zákony, ale také ostatními právními předpisy. Dále jsou správní orgány povinny se řídit
mezinárodními smlouvami, kterými je České republika vázána, byly-li řádně ratifikovány a vyhlášeny
ve Sbírce mezinárodních smluv. Pro správní orgány jsou dále závazné přímo aplikovatelné předpisy
práva Evropských společenství a Evropské unie.
Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 správního řádu, jak bylo prokázáno výše, je jedním
z mnoha postupů realizovaných správními orgány i postup vedoucí k vydání rozhodnutí nebo jinému
vyřešení věci v rámci přestupkového řízení. Také v rámci tohoto postupu věcně a místně příslušné
správní orgány musejí respektovat mezinárodní právo, vnitrostátní právo a právo Evropských
společenství a Evropské unie. Zatímco komunitární právo pro oblast projednávání přestupků
nehraje významnou roli, zcela zásadními prameny právní úpravy jsou naopak Evropská úmluva o
ochraně lidských práv a svobod, Listina základních práv a svobod, přestupkový zákon, správní řád a
speciální složkové zákony. V těchto právních předpisech je, mimo hmotněprávních otázek o
předpokladech odpovědnosti za spáchání přestupků, možných sankcích a skutkových podstatách
jednotlivých přestupků, také obsažen souhrn právních norem, které vymezují postavení subjektů
přestupkového řízení, tj. správních orgánů, účastníků přestupkového řízení (těmi jsou obviněný,
navrhovatel, poškozený, majitel věci), dalších na přestupkovém řízení zúčastněných osob a
dotčených orgánů, jejich procesní práva a povinnosti a postup při projednávání přestupků. Obviněný
je esenciálním účastníkem každého přestupkového řízení, přičemž podle výše uvedených právních
předpisů má garantována určitá základní obhajovací práva.
Ustanovení čl. 6 odst. 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod o
základních obhajovacích právech osoby obviněné z přestupku výslovně stanoví, že: „Každý, kdo je
obviněn z trestného deliktu, má tato minimální práva: být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí,
podrobně seznámen s povahou a důvodem obvinění proti němu; mít přiměřený čas a možnosti k
přípravě své obhajoby; obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru nebo,
pokud nemá prostředky na zaplacení obhájce, aby mu byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy
spravedlnosti vyžadují; vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a
výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti sobě; mít bezplatnou
pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému před soudem nebo tímto jazykem
nemluví…“ Aplikovatelnost tohoto ustanovení v oblasti projednávání přestupků, mimo bohaté
judikatury Evropského soudu pro lidská práva potvrdilo i plénum Ústavního soudu, které ve svém
nálezu sp. zn. II. ÚS 788/2000 uvádí, že: „Ačkoliv z pohledu vnitrostátního práva není zákon o
přestupcích formálně součástí trestního práva, vzhledem k tomu, že zákon o přestupcích je
všeobecnou normou, jež dopadá na všechny osoby, a nikoliv jen na nějakou zvláštní, omezenou
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skupinu subjektů, a že pokuta má charakter trestu s cílem odradit pachatele od páchání přestupků,
konstatoval soud, že obvinění z přestupku je svou povahou obviněním trestním… Z klasifikace
řízení o přestupku stěžovatele jako řízení o oprávněnosti trestního obvinění proti němu ve smyslu čl.
6 odst. 1 Úmluvy vyplývá, že stěžovateli náleží i další minimální práva např. právo na přiměřený čas
a možnost přípravy své obhajoby, právo obhajovat se osobně či za pomoci obhájce a právo
vyslýchat či dát vyslýchat svědky. Pro uplatnění těchto práv má fundamentální význam přítomnost
obviněného při projednání trestního obvinění. Čl. 38 odst. 2 Listiny zaručená práva se proto musí
vztahovat i na řízení před správním orgánem v prvním stupni…“
Tímto nálezem pléna Ústavního soudu byla pro oblast projednávání přestupků potvrzena
aplikovatelnost i Listiny základních práv a svobod, přičemž v již zmíněném čl. 38 odst. 2, který se
týká práva na obhajobu, je uvedeno, že: „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…“ a čl. 40 odst. 3 a 4 Listiny
v této souvislosti uvádí, že: „Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě
obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce… Obviněný má právo odepřít
výpověď; tohoto práva nesmí být žádným způsobem zbaven…“
V samotném přestupkovém zákoně je ohledně základních obhajovacích práv osoby
obviněné z přestupku v ustanovení § 73 odst. 2 uvedeno, že: „Obviněný z přestupku má právo
vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům o nich, uplatňovat
skutečnosti a navrhovat důkazy na svou obhajobu, podávat návrhy a opravné prostředky. K
výpovědi ani k doznání nesmí být donucován…,“ přičemž v odst. 1 tohoto ustanovení je uvedeno,
že: „Občan je obviněným z přestupku, jakmile správní orgán učinil vůči němu první procesní úkon.
Na takového občana se hledí, jako by byl nevinen, pokud jeho vina nebyla vyslovena pravomocným
rozhodnutím…“ Výčet základních obhajovacích práv osoby obviněné z přestupku není vyčerpán
pouze obsahem ustanovení § 73 odst. 2 přestupkového zákona, ale na základě subsidiárního
použití správního řádu pro oblast projednávání přestupků jsou tato práva zakotvena také v dalších
ustanoveních správního řádu. Jedná se zejména o ustanovení § 16 správního řádu, kde je
zakotveno právo na tlumočníka, ustanovení § 33, kde je zakotveno právo hájit se sám, nebo za
pomoci advokáta v postavení zmocněnce, ustanovení § 38, kde je zakotveno právo na nahlížení do
spisu a právo na pořizování kopie celého jeho obsahu nebo části, ustanovení § 36 odst. 1, kde je
zakotveno právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu přestupkového řízení až do
vydání rozhodnutí, ustanovení § 36 odst. 2, kde je zakotveno právo vyjádřit v přestupkovém řízení
své stanovisko a právo na informace o řízení a jeho postupu, ustanovení § 36 odst. 3, kde je
zakotveno právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, ustanovení § 81, kde je zakotveno právo na
podání odvolání, ustanovení § 100, kde je zakotveno právo na podání žádosti o obnovu
přestupkového řízení a ustanovení § 175, kde je zakotveno právo obviněného podat stížnost proti
postupu věcně a místně příslušného správního orgánu v rámci přestupkového řízení. V ustanovení
§ 67 odst. 1 přestupkového zákona je potom zakotveno právo osoby obviněné z přestupku být
seznámen s obsahem obvinění.
Ustanovení § 36 správního řádu je možné považovat za reflexi ustanovení čl. 38 odst. 2
Listiny, přičemž Ústavní soud k tomu ve svém nálezu sp. zn. III. ÚS 58/2000 uvádí, že: „Zásadám
spravedlivého procesu, vyplývajícím z čl. 36 odst. 1 Listiny, je nutno rozumět tak, že ve spojení s
obecným procesním předpisem v řízení před správním orgánem musí být dána jeho účastníkovi
možnost vyjádřit se nejen k provedeným důkazům a k věci samé, ale také označit (navrhnout)
důkazy, jejichž provedení pro zjištění (prokázání) svých tvrzení pokládá za potřebné; tomuto
procesnímu právu účastníka odpovídá povinnost správního orgánu nejen o vznesených návrzích
rozhodnout, ale také - pokud jim nevyhoví - ve svém rozhodnutí vyložit, z jakých důvodů navržené
důkazy neprovedl; jestliže tak správní orgán neučiní, zatíží svoje rozhodnutí nejen vadami,
spočívajícími v porušení obecných procesních principů, ale současně postupuje i v rozporu se
zásadami, vyjádřenými v hlavě páté Listiny a v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod…“ Judikatura Nejvyššího správního soudu v souvislosti s realizací práva činit
návrhy a to i důkazního rázu prohlásila v rámci přestupkového řízení za neuplatnitelnou zásadu
koncentrace řízení, podle ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu, ve kterém je uvedeno, že: „K
novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v
průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které
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účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním
stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním…“ Nejvyšší správní soud k tomu
ve svém rozhodnutí sp. zn. NSS 1 As 96/2008 výslovně uvádí, že: „Ustanovení § 82 odst. 4
správního řádu tedy na řízení o správním deliktu nedopadá; uplatní se však typicky u řízení
zahajovaných na návrh, tedy u řízení o žádosti. V nich je koncentrace řízení plně na místě: je totiž v
zájmu žadatele, aby shromáždil a správnímu orgánu předložil všechny potřebné doklady…“ Co se
týče taktiky osoby obviněné z přestupku, ve smyslu ustanovení § 73 odst. 2 věty poslední, Nejvyšší
správní soud v totožném rozhodnutí uvádí, že: „…je na obviněném, jakou procesní strategii zvolí:
může tedy od počátku do konce svůj čin popírat; přiznat se k němu a s orgánem vedoucím řízení
spolupracovat při objasňování okolností činu; nebo se přiznat, poté (například v odvolání) ale svůj
čin popřít a navrhovat důkazy svědčící pro tuto novou verzi. Obviněný v přestupkovém řízení není
totiž povinen poskytovat správnímu orgánu při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí veškerou
potřebnou součinnost, jak to od jiných subjektů správních řízení žádá § 50 odst. 2 správního řádu…“
Významné je i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 A 126/2002, ve kterém
Nejvyšší správní soud ke kvalitativním požadavkům přestupkového řízení, tedy i realizaci práva na
obhajobu osobou obviněnou z přestupku, uvádí, že: „…trestání za správní delikty musí podléhat
stejnému režimu jako trestání za trestné činy a v tomto smyslu je třeba vykládat všechny záruky,
které se podle vnitrostátního práva poskytují obviněnému z trestného činu. Je totiž zřejmé, že
rozhraničení mezi trestnými (a tedy soudem postižitelnými) delikty a delikty, které stíhají a trestají
orgány exekutivy, je výrazem vůle suverénního zákonodárce; není odůvodněno přirozenoprávními
principy, ale daleko spíše je výrazem trestní politiky státu…“
ZÁVĚR
Nakolik se aplikace zásady ochrany veřejného zájmu podle ustanovení § 2 odst. 4 správního
řádu nedotýká procesního postavení osoby obviněné z přestupku, je nutné si položit další otázku a
to tu, zda je aplikace této zásady věcně a místně příslušným správním orgánem v rámci
přestupkového řízení způsobilá ovlivnit situaci osoby obviněné z přestupku. Odpověď je v tomto
případě jednoznačně kladná. Nález pléna Ústavního soudu sp. zn. PI. ÚS 24/04 k tomu uvádí, že:
„Veřejný zájem v konkrétní věci by měl být zjišťován v průběhu správního řízení na základě
poměřování nejrůznějších partikulárních zájmů, po zvážení všech rozporů a připomínek. Z
odůvodnění správního rozhodnutí pak musí zřetelně vyplynout, proč veřejný zájem převážil nad
řadou jiných partikulárních zájmů. Veřejný zájem je třeba nalézt v procesu rozhodování o určité
otázce a nelze jej v konkrétní věci a priori stanovit. Z těchto důvodů je zjišťování veřejného zájmu v
konkrétním případě typicky pravomocí moci výkonné a nikoliv zákonodárné…“ Aplikace zásady
ochrany veřejného zájmu ze strany věcně a místně příslušného správního orgánu se projeví na
postavení osoby obviněné z přestupku až ve finální fázi přestupkového řízení, kdy správní orgán
uvažuje o obsahu meritorního rozhodnutí. Tato skutečnost v rámci přestupkového řízení znamená,
že správní orgán musí zejména rozhodnout, zda je nutné z hlediska ochrany veřejnosti žijící
v určitém správním obvodu a z hlediska prevence přestupkové činnosti osobě obviněné z přestupku
uložit sankci, či nikoliv. Věcně a místně příslušný správní orgán tedy musí při určování obsahu
meritorního rozhodnutí vzájemně vážit veřejný zájem a zájem osoby obviněné z přestupku a také
partikulární zájmy dalších případných účastníků přestupkového řízení. Podle ustanovení § 72 se
vedle obviněného jedná o poškozeného, kterému byla spácháním přestupku způsobena majetková
škoda, vlastníka věci, která může být zabrána nebo byla zabrána a navrhovatele, na jehož návrh
bylo přestupkové řízení zahájeno.
Pokud tedy věcně a místně příslušný správní orgán dojde k závěru, že je nutné osobě
obviněné z přestupku za jeho spáchání uložit sankci, musí vybrat některou z těch, které jsou
uvedeny v ustanovení § 11 přestupkového zákona, tj. napomenutí, pokutu, zákaz činnosti,
propadnutí věci či zákaz pobytu, nebo které jsou uvedeny u skutkových podstat přestupků
upravených zvláštními zákony. V této souvislosti musí věcně a místně příslušný správní orgán
postupovat podle zásad zákonnosti, spravedlnosti, individualizace a přiměřenosti.
Uložení těchto sankcí, mimo jiné i na základě aplikace zásady ochrany veřejného zájmu,
může mít poměrně výrazný dopad do hmotněprávní sféry osoby obviněné z přestupku. Tato
problematika by jistě vydala na samostatný příspěvek.
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KDE KONČÍ VEŘEJNÝ ZÁJEM NA POTRESTÁNÍ PACHATELE
PŘESTUPKU?
Lucia Madleňáková
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Abstrakt: České správní trestání se chtě-nechtě musí vyrovnat s mezinárodními závazky České
republiky, zejména s úpravou spravedlivého procesu zakotveného v čl. 6 Úmluvy. Cílem příspěvku
bude poukázat na ne zcela vyhovující právní úpravu českého správního trestání v souvislosti s
presumpcí neviny, jako klíčové zásady pro trestání jako takové. Příspěvek bude řešit, zda skutečně
veřejný zájem na potrestání pachatele má převažuje nad mezinárodně právně a ústavněprávně
souladnou právní úpravou.
Kľúčové slová: presumpce neviny, správní trestání, správní delikt
Abstract: Czech administrative punishing willy-nilly have to cope with the international obligations of
the Czech Republic, in particular with the adjustment of fair trial enshrined in Art. 6 of the
Convention. Aim of this paper is to highlight not very satisfactory legislation of the Czech
administrative punishing in connection with the presumption of innocence, as key principle for
punishment as such. The contribution will answer the question, whether it is actually a public interest
in such legislation which violates international (and constitutional) law.
Key words: presumption of innocence, administrative punishing, administrative
ÚVOD
Presumpce neviny je jednou z klíčových součástí práva na spravedlivý proces, tak jak je
upravena v základních mezinárodně právních dokumentech a ústavněprávních dokumentech
671
jednotlivých států. V České republice to je čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod , který se
672
673
následně zrcadlí jak do trestního řádu , tak do přestupkového zákona . Uvedený příspěvek se
bude zamýšlet nad formulací důvodu pro zastavení přestupkového řízení podle § 76 odst. 1 písm. c)
přestupkového zákona a její souladností se zásadou presumpce neviny.
Toto zamyšlení pak bude nutně vést k závěru o převaze veřejného zájmu v celém
přestupkovém řízení nad dotčenými lidskými právy obviněného, a to ve srovnání s řízením trestním,
kde záruky ochrany lidských práv obviněného (obžalovaného) jsou větší. Ač by tomu tak být nemělo
vzhledem k definici trestního obvinění podle Úmluvy o ochraně lidských práv a základních
674
svobod .
1

ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ V PŘÍPADĚ NEVINY OBVINĚNÉHO A PRESUMPCE NEVINY
Podstatou zásady presumpce neviny je hledět na odviněného jako na nevinného do
okamžiku, než se jeho vina prokáže. Různé dokumenty tuto zásadu formulují různě, nicméně její
podstata je stále stejná: povinnost, zejména orgánů činných v trestním (přestupkovém) řízení,
považovat obviněného za nevinného do doby, než veřejná moc autoritativně nevysloví, že vinen je.
Samotná tato zásada tak výslovně neuvádí, jak se má k autoritativnímu rozhodnutí dojít, tedy jak má
2

671

Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako
součásti ústavního pořádku ČR, ve znění pozdějších předpisů.
672
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestní řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů.
673
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
674
Dostupná např. zde: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf
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vypadat trestní proces a již vůbec ne, jak má vypadat dokazování. Nicméně uvádí, že v tomto
procesu je nutno na obviněného pohlížet tak, že vinen není. Listina v této souvislosti praví: „Každý,
proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím
rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.“; trestní řád uvádí: „Dokud pravomocným
odsuzujícím rozsudkem soudu není vina vyslovena, nezle na toho, proti němuž se vede trestní
řízení, hledět, jako by byl vinen.“ A přestupkový zákon říká: „Občan je obviněným z přestupku,
jakmile správní orgán učinil vůči němu první procesní úkon. Na takového občana se hledí, jako by
byl nevinen, pokud jeho vina nebyla vyslovena pravomocným rozhodnutím.“ Tedy ještě do právní
moci rozhodnutí o vině je nutno na obviněného pohlížet jako na nevinného.
Svázanost zásady presumpce neviny se zásadou zákonnosti je pak viditelná v ustanovení
Úmluvy, která v čl. 6 odst. 2 uvádí, že „každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za
nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem.“ Samotného procesu,
vedoucího k rozhodnutí o vyslovení viny, resp. dokazování, se pak týká zásada in dubio pro reo.
Tato zásada znamená, že pokud existuje několik verzí o situaci, která je projednávána (skutku) a
tyto verze jsou s ohledem na provedené a proveditelné důkazy stejně možné a stejně
675
pravděpodobné, není možno rozhodnout o vině obviněného.
Totiž nejen podle Ústavního soudu
„prokázání viny obviněného je možné pouze na základě nepochybně zjištěných skutečností za
676
použití procesních prostředků, které trestní řád umožňuje proti obviněnému použít.“
Oba dva principy tak znamenají zejména to, aby rozhodující orgán (a v případě např.
mladistvých i ostatní) přistupoval k obviněnému bez předsudků o jeho vině, a to vyjádřených slovně,
677
či pouze myšlených, a aby důkazní břemeno spočívalo především na obžalobě.
Rozhodující
orgán by tak neměl vyjadřovat názory na vinu či nevinu obviněného předtím, než je vyslovena
autoritativně určitou formou. Podle Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“) je
presumpce neviny porušena i tehdy, kdy „soudní rozhodnutí týkající se obviněného z trestného činu
678
zohledňuje názor, že je vinen, dříve, než je jeho vina zákonným způsobem prokázána.“
Z judikatury ESLP pak také vyplývá, že pokud bylo řízení „dovedeno do konce v podobě
679
osvobození, nesmí soud – obiter dictum – naznačovat, že podezření stále trvá.“ Primárně stát je
ten, komu náleží povinnost dokazovat vinu obviněného a pokud jsou i po provedeném dokazování
pochybnosti o vině pachatele, pak je nutno rozhodnout v jeho prospěch. Mnohokrát se však stává,
že (nejen) rozhodující orgán hledí na pochybnosti o vině obviněného prizmatem svého neúspěchu,
jinak řečeno, má za to, že obviněný je sice vinen, ale z určitého důvodu se to rozhodujícímu orgánu
680
nepodařilo prokázat. Neprokázaná vina tak obecně není chápána stejně jako prokázaná nevina.
A tento trend podporuje i zákonodárce. Nebo je pouze unášen obecným právním (ne-)vědomím?
V teorii trestního řízení (a i v praxi) se totiž rozlišuje situace, kdy je prokázáno, že obviněný
skutek nespáchal, i když ke spáchání skutku došlo, a situace, kdy není prokázáno, že obviněný
skutek spáchal. V prvním případě je tak prokázáno, že skutek spáchal někdo jiný, ve druhém
681
případě je prokázáno, že skutek nespáchal obviněný, ani nikdo jiný.
Trestní řád na tyto dvě
situace reaguje jedním jediným důvodem zastavení trestního stíhání, a to podle § 172 odst. 1 písm.
c) trestního řádu. Můžeme tak dovodit, že obě situace považuje za stejně relevantní a tedy mající
stejný důsledek. Uvedené je pak také z pohledu náhrady škody velice důležité, zákonodárce zde
totiž v souladu se zásadou presumpce neviny konstatuje, že situace, kdy je prokázána nevina a kdy
682
není dostatek usvědčujících důkazů o vině, považuje za dvě strany téže mince.
Přestupkový
zákon však zjevně v těchto dvou situacích vidí zřejmý rozdíl, proto je rozčleňuje do dvou důvodů pro
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 9. 2001, sp. zn. 4 Tz 172/2001.
Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 14. 6. 1995, sp. zn. IV. ÚS 12/95.
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MOLEK, P. Právo na spravedlivý proces, s. 328-329.
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Rozhodnutí ESLP Allenet de Ribemont proti Francii ze dne 10. 2. 1995, stížnost č. 15175/89. Cit.
dle MOLEK, P. Právo na spravedlivý proces, s. 333.
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MOLEK, P. Právo na spravedlivý proces, s. 336.
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REPÍK, B. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo, s. 176. I když formálně se to
uvádí: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář, s. 22; PRÁŠKOVÁ, H. Základy odpovědnosti za
správní delikty, s. 76.
681
ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář, s. 2197.
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Shodně viz JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní, s. 144.
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zastavení přestupkového řízení, tedy první situaci řeší v § 76 odst. 1 písm. b) a druhou situaci
v písm. c).
Důvodů může být několik, a to jak těch odhalitelných, tak latentních, o nichž není nic známo
ani samotnému zákonodárci. Nicméně, výsledek je jasný: v případě přestupkového řízení
zákonodárce mezi prokázanou nevinou a neprokázanou vinou spatřuje rozdíl, ač to je v rozporu se
zásadou presumpce neviny. Uvedené může mít i procesní důvody. Jako nejzásadnější a přitom
stěžejní problém správního trestání jako takového spatřuji v dvojjedinosti správního orgánu jako
orgánu představujícího obžalobu a zároveň orgánu trestajícího. V trestním řízení sice státní
zástupce má v přípravném řízení vystupovat nestranně, nicméně v hlavním líčení je již stranou
sporu a je tedy na něm, aby prokazoval opak – vinu obžalovaného. Hájí zde veřejný zájem na
potrestání pachatele trestné činnosti. Přestupkové řízení však stadium řízení přípravného a hlavního
líčení nemá, je tedy zřejmé, že správní orgán nemůže v celém řízení vystupovat k obviněnému
nestranně. Vyplývá to i ze samotné podstaty správního řízení, dokonce ze zásady činnosti
správních orgánů, kdy ty jsou zřízeny za účelem ochrany veřejného zájmu, zde jistě veřejného
zájmu na potrestání pachatele přestupku. Jak pak lze zaručit, aby správní orgán uplatňoval
presumpci neviny obviněného, když na jedné straně má být ten, kdo chrání veřejný zájem
v postavení obžaloby a zároveň nestranně rozhoduje o právech a povinnostech obviněného jako
„soudce“?
Nešťastné postavení obviněného v přestupkovém řízení vůči dvojjedinému správnímu orgánu
je tak možné dovodit i z konstatování Ústavního soudu o nerespektování presumpce neviny
v trestním řízení pro vytvoření nerovnosti stran mezi obžalobou a obhajobou, ke které
v přestupkovém řízení nikdy nemůže dojít: „Soud by porušil zásadu presumpce neviny, pokud by,
veden změněným právním posouzením, "doplňoval" dosavadní skutková zjištění pouhou úvahou,
kterou by jednoznačně neopřel o důkaz zformovaný v průběhu procesu vlivem působení obou
procesních stran, z jehož povahy, takto procesně zformované, by i přes změnu právního posouzení
plynulo, že je způsobilý zároveň prokázat i nově konstruované právní posouzení. Nepřípustná
presumpce viny by zde spočívala v tom, že soud by úvahu, že jakýkoli procesní návrh obžaloby
nemůže zvrátit nové právní hodnocení, opřel o pouhý, blíže nezdůvodněný, předpoklad. Pokud tedy
soud sám shledá nesprávnou právní kvalifikaci, musí se z hlediska presumpce neviny vypořádat s
tím, zda není nové právní posouzení v nějakém ohledu založeno na úvaze, která by neobstála vůči
683
námitce či důkaznímu návrhu obhajoby či obžaloby.“
Jak z uvedeného vyplývá, ač se v trestním řízení uplatňuje zásada vyhledávací, v hlavním
líčení se již objevuje také zásada projednací, vyplývající z protichůdného postavení stran obžaloby a
obhajoby a nezávislosti rozhodujícího soudu. To však neznamená, že by veškerá procesní aktivita
spočívala pouze na těchto dvou protichůdných stranách, jako je tomu v civilním řízení soudním.
V přestupkovém řízení však absence obžaloby jako strany sporu může mít důležité důsledky ve
vyváženosti procesních práv adresáta (přestupce) a autority správního orgánu. Jako jistou procesní
684
zajímavost pak mohu zmínit právní úpravu tzv. starého správního řádu , která obsahovala zásadu
materiální pravdy pro správní řízení. Podle této zásady bylo nutno zjišťovat skutečný skutkový stav
a to úplně. V takové situaci pak lze pochybovat o vůbec možnosti uplatnění zásady in dubio pro reo,
protože správní orgán de iure nemohl mít pochybnosti o zjištěném skutkovém stavu. Tato úprava
pro svou faktickou neaplikovatelnost byla v (novém) správním řádu nahrazena omezenou zásadou
materiální pravdy, kdy se již skutkový stav věci zjišťuje tak, aby o něm nebyly důvodné pochybnosti.
Formulace zastavení řízení v přestupkovém zákoně, zní „spáchání skutku (…) nebylo
685
obviněnému (…) prokázáno“ . Tato formulace obsahuje snahu správního orgánu o prokázání viny
pachateli, jakoby správní orgán měl za úkol pouze prokazovat vinu, a obsahuje také nenaplněnost
této snahy – ač se správní orgán snažil sebevíce, bohužel, nepodařilo se mu tohoto pachatele
683

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 11. 8. 2004, sp. zn. I. ÚS 639/03.
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.
685
Obdobná formulace se pak nachází ještě na jiném místě právního řádu, a to v zákoně o silničním
provozu (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů), v jeho § 125f odst. 4 písm. b) takto: „obviněnému (…) nebylo spáchání skutku prokázáno.“
Obě formulace jsou zcela totožné, pouze jsou zde jednotlivá slova přeházena. Co do významu a
formulace však podstata zůstává stejná.
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usvědčit. Takto formulované ustanovení o zastavení řízení tak popírá obě zásady, o nichž jsem
hovořila výše: jak zásadu in dubio pro reo, tak presumpci neviny. Vyplývá z ní totiž, že více méně
správní orgán žádné pochybnosti o vině neměl, jeho nástroji se mu pouze technicky tento stav
nepodařilo prokázat. Jak bylo výše naznačeno, rozhodující orgán nemá ani obiter dictum dávat
najevo, co si myslí o vině obviněného. Samotná zákonná formulace zastavení řízení podle
citovaného ustanovení, písm. c) však takové úvahy obsahuje.
Ač formulace stanovená trestním řádem se zdá být velice podobná té v přestupkovém
zákoně, není zcela stejná. Problém, který z obou vyplývá, je však zaměřen na „dokazování“ v obou
případech. Obě formulace totiž zvýrazňují, že vinu je nutno prokazovat, avšak toto zvýraznění
dokazování vede k možnému výkladu, že se prokazuje především vina. Dovedeno do důsledku, že
nic jiného, tedy vina, prokazováno být nemusí. Nevyplývá to přece ze samotné presumpce
(předpokladu/domněnky) neviny? Že tedy nevinu předpokládáme, ale vinu musíme prokazovat?
Zásada presumpce neviny vlastně znamená posun v dokazování směrem k dokazování opaku.
Zásada presumpce neviny totiž stanoví domněnku neviny obviněného, kterou trestající orgány mají
za úkol vyvrátit, proto je kladen takový důraz na dokazování viny. V tomto smyslu by pak bylo
namístě neuvažovat o neprokázání viny, ale o nevyvrácení neviny.
Čtenář by na tomto místě mohl znuděně zaklapnout sborník kroutě hlavou nad tradičním
právnickým slovíčkařením. Je to však skutečně pouze slovíčkaření? Jazykový výklad, který je přece
ten nejméně podstatný? Pro právníky možná, nicméně právní předpisy jsou (měly by!) tvořeny
zejména pro lidi. Pro adresáty veřejné správy. Dostane-li pak adresát veřejné správy, jako obviněný
v řízení o přestupku, rozhodnutí o zastavení takového řízení s výrokem, že řízení se zastavuje,
protože obviněnému nebyla vina prokázána, nemůžeme se divit jeho smíšeným pocitům. Neměl by
dostat rozhodnutí o tom, že je nevinen? Není zásada, o níž zde píšu, zásadou presumpce neviny?
Slova mají velkou sílu. Znegujeme-li slovo vina, bohužel není to to samé, jako když použijeme slovo
nevina. Na to bohužel zákonodárce nepamatoval. Je-li pak zastavení přestupkového řízení jedinou
možností, jak lze autoritativně deklarovat nevinu obviněného, tato nevina je konstatována velice
kulhavě, dokonce s opozitním podtextem.
Procesní záruka presumpce neviny konkretizovaná ve stadiu dokazování znamená, že
rozhodující orgán shromažďuje jak důkazy proti, tak ve prospěch obviněného (toho, komu má být
stanovena povinnost). Tato povinnost pro správní orgány vychází obecně z § 50 odst. 3 správního
řádu: „Správní orgán je povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro ochranu veřejného zájmu. V
řízení, v němž má být z moci úřední uložena povinnost, je správní orgán povinen i bez návrhu zjistit
všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost
uložena.“ Tato úprava se použije i pro přestupkové řízení, protože přestupkový zákon zvláštní
úpravu neobsahuje. Z uvedené formulace však vyplývá zajímavý závěr, který svědčí pro hypotézu,
že správní orgány primárně ochraňují veřejný zájem, avšak práva adresátů tak velkou ochranou
nedisponují. Totiž, jak vidno, správní orgán má pro ochranu veřejného zájmu zjišťovat všechny
skutečnosti. Pro a proti adresátovi však pouze všechny rozhodné skutečnosti.
V České republice zatím posledním nejdále dotaženým pokusem o rekodifikaci správního
686
trestání je tzv. věcný záměr přestupkového zákona. Mohl by tak být nadějí změny diskutovaného
problému. Věcný záměr přestupkového zákona sice považuje zásadu presumpce neviny za jednu
z klíčových zásad pro procesní stránku řízení o přestupcích. Formuluje ji pak velice podobně jako
687
stávající právní úprava.
Bohužel Věcný záměr se s formulací důvodů pro zastavení
přestupkového řízení ve stávajícím přestupkovém zákoně nijak nevypořádal a nešťastnou formulaci
688, 689
zcela přejímá beze změny.
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Věcný záměr zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Viz:
http://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/ria/databaze/VZZ-o-prestupcich.pdf.
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S. 88 věcného záměru.
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S. 107 věcného záměru.
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A tato přejatá formulace zjevně nevadí ani odborníkům. Viz např. VEDRAL, J. K některým
procesním otázkám nové právní úpravy správního trestání, s. 102 – 103.
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ZÁVER
Spojením obou zásad, tedy zásady presumpce neviny a zásady in dubio pro reo, by neměl
vyplynout vzájemně si odporující závěr, ale souladné konstatování o tom, že nelze tvrdit, že by se
v trestním (přestupkovém) řízení prokazovala vina, či nevina, ale že účelem trestního řízení je zjistit,
zda to, co se stalo, je deliktem a kdo je za tento delikt odpovědný. Tedy nemělo by se zjišťovat, zda
delikt, který se stal, spáchal obviněný. Dle mého jedině tak je možné naplnit požadavek zásady
presumpce neviny, tedy hledě na obviněného jako na nevinného mnohdy i subjektivně, nejen
objektivně. Formulace zastavení přestupkového řízení tak, jak ji obsahuje stávající přestupkový (i
nově připravovaný) zákon vyzdvihuje pouze jednu část úkolu správního orgánu v dokazování, tedy
povinnost vyhledávat skutečnosti svědčící ve prospěch obviněného a chránit veřejný zájem na
potrestání pachatele (bohužel bez ohledu na to, kdo tím pachatelem je). Takový závěr je však
zužující a v rozporu se zásadou presumpce neviny, resp. s její podstatou, tedy povinností hledět na
obviněného neutrálně (dokonce tak, jako by byl nevinen).
Stanovuje-li pak zákonodárce rozdíl mezi prokázanou vinou a neprokázanou nevinou,
zbytečně budou odborníci na trestní právo tvrdit, že tomu tak není. Jediným závěrem tohoto
pojednání proto může být, že zákonodárce stanovením dvou různých důvodů zastavení řízení,
kteréžto důvody však s ohledem na zásadu presumpce neviny mají mít zcela stejnou váhu, tuto
zásadu porušuje. Rekodifikace správního trestání by tak měla myslet i na tento problém a
uspokojivě jej v návrhu nového právního předpisu vyřešit.
3
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VEREJNÝ ZÁUJEM NA OCHRANE INFORMÁCIÍ VEREJNÉHO
SEKTORA
Jozef Andraško
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá verejným záujmom na ochrane informáciami verejného sektora.
Ďalej príspevok obsahuje časť týkajúcu sa foriem využívania informácií verejného sektora, pri
ktorom môže dôjsť ku kolízii medzi verejným a súkromným záujmom na ochrane informácií. Autor
sa taktiež vo svojom príspevku venuje ochrane informácií z pohľadu pripravovaného zákona o
informačnej bezpečnosti, ktorého cieľom je zaistenie ochrany pre informačné systémy verejnej
správy.
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informačná bezpečnosť
Abstract: The article deals with the public interest in the protection of public sector information.
Furthermore, the article contains the section regarding to forms of public sector information using
which can rise the collision between public and private interest in protection of information. Author in
his article also deals with the protection of information in view of forthcoming law on information
security which aims to ensure the protection of the public administration information systems.
Keywords: public interest, public sector, public sector information, public administration, information
security
ÚVOD
Problematika informácií verejného sektora, ich ďalšieho využívania a ich ochrany nebola
nikdy tak aktuálna ako v týchto časoch digitálnej éry. Napriek dôležitosti otázok ochrany informácií
verejného sektora a ich ďalšieho použitia, sa tejto problematike a právnym otázkam z tejto oblasti
nevenuje na území Slovenskej republiky dostatočná pozornosť. Nakoľko verejný sektor produkuje
množstvo informácií, je potrebné si uvedomiť, že informácie verejného sektora predstavujú pre
súkromný sektor niekedy menšiu a inokedy zas väčšiu hodnotu a v niektorých prípadoch sa ich
ďalšie využívanie môže dostať do stretu s verejným záujmom. Preto európsky, ako ja slovenský
zákonodarca poskytuje ochranu určitým druhom informácií verejného sektora, kedy nebude možné
uplatniť režim opakovaného používania informácií verejného sektora.
Reakciou na nedostatočnú a nekonzistentnú právnu úpravu informačnej bezpečnosti je
nepochybne iniciatíva v podobe prijatia zákona o informačnej bezpečnosti, ktorý by mal byť
odpoveďou na nedostačujúcu ochranu informácií a informačných systémov pred existujúcimi
hrozbami. Predchádzanie hrozbám, ako aj minimalizovanie už vzniknutých následkov je prioritou nie
len pre verejnú správu, ale aj pre súkromný sektor. Nakoľko žijeme v informačnej spoločnosti, kedy
zaznamenávame nárast informačných a komunikačných technológií, ako aj používateľov služieb
informačnej spoločnosti, vytvárajú sa nové bezpečnostné otázky, na ktoré je potrebné urgentne
reagovať. Potreba vytvorenia právneho rámca ochrany informačných a komunikačných technológií,
ako aj informácií, ktoré sa v nich spracúvajú, by mala byť v súčasnej informačnej spoločnosti
prioritou.
INFORMÁCIE VEREJNÉHO SEKTORA
Napriek tomu, že sa primárne budem venovať právnym otázkam týkajúcich sa informácií
verejného sektora (Public Sector Information), ich využívania a ochrany, je potrebné si zadefinovať
pojem „informácie“. Z čisto informatického hľadiska informácie predstavujú opis nejakej skutočnosti
(reálnej alebo fiktívnej) zaznamenaný v podobe údajov, ktoré je možné prenášať v priestore alebo
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čase. Inými slovami, informácia predstavuje obsah údajov. Je nutné rozlišovať medzi informáciou
a údajmi. Tieto dva pojmy sú často chápané ako synonymá, čo nie je pravdou, nakoľko údaje sú
formou zápisu informácie. Takéto vymedzenie informácie nám pomôže lepšie pochopiť klasifikáciu
690
informácií, ktorá je obsiahnutá v pripravovanom zákone o informačnej bezpečnosti.
Informáciám sa poskytuje ochrana počas jednotlivých fáz ich existencie, ktoré tvoria životný
cyklus informácie - získavanie, prenos, spracovanie informácie, využívanie, uchovávanie, archivácia
a ničenie informácie. Pred samotným použitím informácie je potrebné ju spracovať. Niektoré
informácie sú ľudia schopní spracovávať priamo (napr. pri priamej hlasovej komunikácii), alebo na
691
spracovanie informácií využívajú informačné a komunikačné technológie.
Legislatíva Slovenskej republiky vyslovene nedefinuje pojem „informácie verejného
sektora“, hoci sa ich opakované používanie upravuje, preto je potrebné hľadať definíciu v európskej
legislatíve. S pojmom informácie verejného sektora, sa stretávame v Smernici Európskeho
parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného
sektora (ďalej len „smernica“). Úmysel európskeho zákonodarcu v podobe opakovaného využívania
informácií verejného sektora, odzrkadľuje potrebu úpravy pravidiel pre získavanie informácií
verejného sektora a ich následného používania, nakoľko tieto informácie majú vysokú ekonomickú
692
hodnotu a pre súkromný sektor predstavujú možnosť rastu a rozvoja.
Smernica vyslovene nedefinuje „informácie verejného sektora“. V čl. 2 predmetnej
smernice je definovaný „subjekt verejného sektora“, „dokument“ a napokon pojem „opakované
použitie“. Subjekt verejného sektora predstavuje „štátne, regionálne alebo miestne orgány,
693
verejnoprávne inštitúcie
a združenia, tvorené jedným alebo viacerými takýmito orgánmi alebo
694
jednou alebo viacerými takýmito verejnoprávnymi inštitúciami".
Dokument znamená na jednej
strane každý obsah bez ohľadu na formu prenosu dát (na papieri alebo v elektronickej forme, alebo
695
ako zvukový, vizuálny alebo audiovizuálny záznam), ale aj akúkoľvek časť takého obsahu.
Tak ako bolo vyššie spomenuté, európsky zákonodarca v smernici vymedzil pojem
"opakované použitie", ktoré sa podľa čl. 2 ods. 4 smernice rozumie „použitie dokumentov, ktoré
690

OLEJÁR, D.: Manažment informačnej bezpečnosti a základy PKI. Bratislava, 2015. s. 5. [online].
Dostupné na internete:
http://www.informatizacia.sk/vzdelavanie-v-oblasti-ib/17005s
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V širšom slova zmysle predstavuje IKT akýkoľvek nástroj, zariadenie alebo prostriedok, ktorý sa
dá používať na spracovávanie informácie (aj hlinená doštička a rydlo, pomocou ktorého sa do nej
dajú vyryť písmená správy, dymové signály na prenos správ) považovať za informačné a
komunikačné technológie. Tento pojem (informačné a komunikačné technológie, IKT) sa však v
súčasnosti používa na označenie technológií používaných na spracovanie informácií, ktoré vznikli
koncom
minulého
storočia
spojením
počítačov,
telekomunikačných
systémov
a
masovokomunikačných prostriedkov. IKT v tomto chápaní sa vyznačujú nasledujúcimi tromi
špecifikami:
1. informácia je digitálne zapísaná (kódovaná),
2. spracováva sa automatizovane,
3. využívajú spoločné komunikačné kanály na prenos rôznych typov informácie (napr.
na šírenie televízneho vysielania, telefonovanie a prístup Internet sa v domácnosti
využíva jedna spoločná optická linka).
692
Význam verejného sektoru je zdôraznený aj v Digitálnej agende pre Európu.
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V zmysle čl. 2, ods. 2 smernice o opakovanom použití informácií verejného sektora sú
„Verejnoprávne inštitúcie“ akékoľvek inštitúcie:
a) založené na osobitné účely plniace potreby všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný
alebo komerčný charakter;
b) majú právnu subjektivitu; a
c) sú z väčšej časti financované štátnymi, alebo regionálnymi alebo miestnymi orgánmi, alebo inými
verejnoprávnymi inštitúciami; alebo sú podriadené riadiacemu dozoru týchto orgánov; alebo ktoré
majú v správnom, riadiacom alebo dozornom orgáne viac ako polovicu členov menovaných
štátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo inými verejnoprávnymi inštitúciami;
694
Čl. 2, ods. 1 smernice o opakovanom použití informácií verejného sektora.
695
Tamtiež, Čl. 2, ods. 3.
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majú v držbe subjekty verejného sektora, osobami alebo právnymi subjektmi na komerčné alebo
nekomerčné účely iné, než je pôvodný účel v rámci verejných úloh, pre ktoré bol dokument
zhotovený. Výmena dokumentov medzi subjektmi verejného sektora len na účely plnenia verejných
úloh, nepredstavuje opakované použitie;“ Inými slovami, dokumenty verejného sektora predstavujú
informácie, ktorými subjekt verejného sektora disponuje a je tu požiadavka po ich ďalšom
spracovaní a využití mimo verejného sektora. Tento proces sa nazýva „opakované použitie
696
informácií verejného sektora“ (v angličtine „re-use of public sector information“).
Opakované
použitie informácií verejného sektora teda možno chápať ako ďalšie využívanie informácií
produkovaných verejným sektorom mimo verejný sektor, len na komerčné a nekomerčné účely
nesúvisiace s plnením verejných úloh. Poskytovanie informácií medzi inštitúciami verejnej správy
nepredstavuje opakované použitie informácií verejného sektora.
Opakované používanie informácií verejného sektora nie je absolútne, nakoľko smernica
negatívne vymedzila dokumenty, na ktoré sa nevzťahuje jej pôsobnosť a tým určila limity, kedy
nemožno aplikovať režim opakovaného použitia informácií verejného sektora. Európsky
zákonodarca poskytuje prostredníctvom takéhoto vymedzenia ochranu niektorým druhom informácií
verejného sektora. Režim opakovaného použitia sa nepoužije napr. v prípade ochrany duševného
vlastníctva, ochrany národnej bezpečnosti, obrany alebo verejnej bezpečnosti, dôvernosti
štatistických údajov, dôvernosti obchodných údajov ako obchodné tajomstvo, podnikové
697
tajomstvo.
OECD vymedzila informácie verejného sektora ako informáciu, zhŕňajúc aj informáciu o
produkte alebo službe, ktorá bola vytvorená, zhromaždená, spracovaná, zachovávaná, rozšírená
698
alebo financovaná vládou alebo pre vládu alebo verejnú inštitúciu.
Od prijatia prvého súboru pravidiel, ktoré upravovali problematiku opakovaného využívania
informácií verejného sektora v roku 2003, čím sa započala tvorba informačného trhu, narastá
množstvo údajov, tých verejných nevynímajúc. Tento rýchly technologický vývin umožnil, aby sa
vytvárali nové služby a nové aplikácie, ktoré sú založené na využívaní, zhromažďovaní a kombinácii
údajov. Pravidlá, ktoré boli prijaté v roku 2003 už nekorešpondujú s týmito zmenami, a preto bola
prijatá Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z 26. júna 2013, ktorá mení smernicu
699
o opakovanom použití informácií verejného sektora (ďalej len „smernica 2013“).
DRUHY INFORMÁCIÍ VEREJNÉHO SEKTORA
Typológia informácií verejného sektora nebola doposiaľ záväzne upravená, no pre účely
tohto článku, využijem pre členenie informácií verejného sektora jednak administratívne hľadisko
a obsahové hľadisko. Ak berieme do úvahy ako základné kvalifikačné kritérium administratívny
prvok informácie, možno informácie verejného sektora rozdeliť na administratívne, to sú informácie
o verejnom sektore, ktoré sa vzťahujú k funkciám subjektov verejného sektora, (napr. informácie
o ich organizačnom usporiadaní, kompetenciách a rozhodnutiach) a neadministratívne, ktoré
vypovedajú o „vonkajšom svete“ subjektu verejného sektora, ktoré zbierajú a zhromažďujú pri plnení
verejných úloh (napr. geografické informácie, informácie z katastra, štatistické informácie atď.).
Ďalším kritériom pre členenie informácií verejného sektora je ich samotný obsah. Smernica
obsahuje v recitáli 4 len demonštratívny výpočet oblastí aktivít, v ktorých verejný sektor zbiera,
696

Pre tento proces by bol výstižnejší pojem "znovu využitie" alebo "ďalšie využitie".
Čl. 1, ods. 2 smernice o opakovanom použití informácií verejného sektora.
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HENNINGER, M.: The Value and Challenges of Public Sector Information. In: Cosmopolitan Civil
Societies Journal, 2013, roč. 5, č. 3, s. 78.
699
Ciele smernice 2013 predstavujú predovšetkým uľahčiť tvorbu informačných produktov a služieb
dostupných na celom území Európskej únie a založených na dokumentoch verejného sektora,
zabezpečiť účinné cezhraničné využívanie dokumentov verejného sektora na jednej strane
súkromnými spoločnosťami, najmä malými a strednými podnikmi na účely produktov a služieb s
pridanou hodnotou a na druhej strane občanmi na uľahčenie voľného pohybu informácií a
komunikácie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z
dôvodov celoeurópskeho rozsahu navrhovaného opatrenia ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni
Európskej únie.
697
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vyrába, reprodukuje a šíri informácie. Ide o informácie sociálne, hospodárske, geografické,
informácie o počasí, turistike, obchode, patentoch a vzdelaní.
Projekt MEPSIR, ktorý sa zaoberal výskumom stavu informácií verejného sektora
v členských štátoch Európskej únie, vytvoril vlastnú typológiu informácií verejného sektora. V rámci
výstupu tohto projektu, boli informácie verejného sektora rozdelené do 6 tematických oblastí. Pre
700
účely tohto článku si tieto informácie dovolím rozdeliť podľa podmienok v Slovenskej republike.
Hospodárske informácie (informácie z obchodného a živnostenského registra, o patentoch,
úžitkových vzoroch, priemyselných vzoroch a ochranných známkach atd.)
Právne informácie (do tejto kategórie môžeme okrem legislatívy zaradiť aj rozhodnutia
vnútroštátnych a medzinárodných súdov, informácie o medzinárodných i verejnoprávnych
zmluvách atd.)
Sociálne informácie (pôjde najmä o štatistiky o národnom hospodárstve, jeho vývoji, miere
nezamestnanosti, informácie o miere verejnej regulácie, údaje o sčítaní ľudu, domov
a bytov atď.)
Zemepisné informácie (ide najmä o adresné údaje, o letecké snímky, geologické
informácie, geodetické, hydrologické a typografické údaje a pod.)
Dopravné informácie (informácie o doprave, dopravné siete, verejná doprava, preťaženosť
alebo práce na diaľniciach a železniciach, údaje z registru vozidiel, plavidiel a pod.)
Meteorologické informácie (pôjde predovšetkým o klimatické údaje, modely alebo
predpovede počasia)
Týchto 6 oblastí samozrejme nepokrýva celú škálu informácií verejného sektora. Medzi ostatné
701
informácie, ktoré boli zaradené OECD medzi informácie verejného sektora by sme mohli zaradiť
napr. informácie produkované systémom školstva, zdravotníctva, ďalej informácie vedecké,
702
výskumné, kultúrne.
-

INFORMÁCIE VEREJNÉHO SEKTORA V LEGISLATÍVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY A
ICH OCHRANA
Informácie verejného sektora plnia v demokratickej spoločnosti viacero úloh. Jednou z nich
je aj potreba zabezpečiť, aby boli informácie verejného sektora vytvárané, uschovávané a šírené vo
verejnom záujme. Verejný záujem v tomto prípade predstavuje proces, kedy je potrebné nájsť
rovnováhu medzi súkromným záujmom, vyplývajúci z činností súkromného sektora a medzi
záujmom, ktorý môže byť považovaný za prospešný pre celú spoločnosť alebo väčšiny ľudí.
Pojem verejného záujmu používa slovenský zákonodarca vo viacerých predpisoch, no
väčšinou bez osobitného obsahového vymedzenia. Len výnimočne sa verejný záujem vecne
703
konkretizuje obsahovým vymedzením.
V tomto prípade je obsahové vymedzenie pojmu verejný
záujem vecne spojené s účelom a predmetom zákona, v ktorom sa nachádza. Napríklad zákon č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme definuje verejný záujem ako záujem, ktorý
prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov. Treba
700

MEPSIR - Measuring of European Public Sector Information, Final report. [online]. Dostupné na
internete:
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/mepsir-measuring-european-public-sector-informationresources-final-report-study-exploitation-0
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Working party on the Information Economy. [online]. Dostupné na internete:
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/36481524.pdf
702
Existuje viacero kritérií pre klasifikáciu informácií verejného sektora. Inštitucionálne hľadisko
(podľa toho, ktorá verejná inštitúcia danú informáciu poskytuje), hľadisko dostupnosti (informácie
dostupné online, offline), hľadisko formy (informácie hlasové, zvukové, obrazové alebo dátové),
hľadisko nosiča (podľa média, na ktorom sa informácia prenáša, napr. papier, magnetický nosič,
komunikačné siete), hľadisko aktualizácie (podľa toho ako sú informácie aktualizované, napr.
priebežne, dávkovane, v akých časových intervaloch).
703
Podľa čl. 3 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov je verejným záujmom taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech
alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom.
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podotknúť, že táto definícia sa aplikuje pre potreby daného zákona. Inými slovami možno povedať,
že vykonávatelia verejnej správy pri aplikácii verejného záujmu by mali svoje činnosti vykonávať tak,
aby z takejto činnosti mali úžitok všetci alebo aspoň väčšina. Pri aplikácii princípu dodržiavania
verejného záujmu treba brať na zreteľ aj záujmy menšín, ktoré nemôžu byť v žiadnom prípade
opomenuté. Preto je potrebné aby orgány verejnej správy vždy konfrontovali záujmy väčšiny so
704
záujmami menšiny. Verejný záujem by mal byť prítomný v každej činnosti vo verejnej správe.
Pojem informácie verejného sektora sa v podmienkach slovenského právneho poriadku
spája s právom na informácie. Občania môžu prostredníctvom práva na informácie kontrolovať
činnosť orgánov verejnej správy, z čoho vyplýva, že je veľmi dôležitým atribútom právneho štátu. Na
druhej strane treba podotknúť, že informácie verejného sektora nemusia slúžiť len na kontrolu
činnosti verejnej správy, ale môžu predstavovať taktiež zaujímavý obchodný artikel. Ďalšie
používanie informácií verejného sektora súkromným sektorom predstavuje zaujímavú obchodnú
príležitosť. Dôkazom sú už mnohé fungujúce modely, ktoré sú založene na využívaní informácií
meteorologických, kartografických, štatistických, právnych (zákony, judikatúra, zákonné publikácie),
zdravotné, adresných registrov, daňové a správne registre, obchodné registre, katastrálne registre
atď.
V súčasnosti je problematika sprístupňovania informácií a opakovaného použitia informácií
verejného sektora upravená v zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov zákon o slobode informácií). Je nutné podotknúť, že režim
opakovaného použitia informácií verejného sektora, ktorý je obsiahnutý v smernici bol do
slovenského právneho prevzatý až prijatím novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám
v roku 2012, nakoľko na základe oznámenia Európskej komisie nedošlo k správnej transpozícii
smernice o opakovanom použití informácií verejného sektora do slovenského právneho poriadku.
Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám z roku 2012 zavádza prvýkrát v histórii
legálnu definíciu pojmu informácia, ktorú možno aplikovať v režime opakovaného používania.
Informáciou je „akýkoľvek obsah alebo jeho časť, najmä obsah záznamu na listine, záznamu
uloženého v elektronickej podobe, v podobe zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu
alebo audiovizuálneho diela, v akejkoľvek forme, zaznamenané na akomkoľvek nosiči; informáciou
705
podľa odseku nie je počítačový program.“
Opakovaným použitím informácií je v zmysle § 21, ods.1 zákona o slobodnom prístupe k
706
informáciám použitie informácie, ktorú má povinná osoba k dispozícii na podnikateľský účel alebo
na nepodnikateľský účel odlišný od pôvodného účelu, na ktorý bola informácia vytvorená v rámci
plnenia úloh tejto povinnej osoby. Opakovaným použitím informácií nie je výmena informácií medzi
povinnými osobami pri plnení ich úloh.
Zákonodarca poskytuje ochranu niektorým druhom informácií, kedy sa neuplatní
režim opakovaného použitia. Ide najmä o prípady ochrany utajovaných skutočností, ochrany
osobnosti a osobných údajov, ochrany obchodného tajomstva, taktiež ide o informácie na ktoré má
právo duševného vlastníctva iná osoba ako povinná osoba; informácie, ktoré má k dispozícii
verejnoprávna inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a
televízneho vysielania, a ňou založené právnické osoby na účely plnenia služieb verejnosti v oblasti
vysielania; informácie, ktoré má k dispozícii vzdelávacia inštitúcia a výskumná inštitúcia ako škola,
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§ 21b ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
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Povinnými osobami podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám sú: štátne orgány, obce,
vyššie územné celky, ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc
rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej
správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti; právnickej osobe, ktorej osobitný zákon
ustanovil povinnosť sprístupňovať informácie aj inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe;
(Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o
zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov, zákon č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.) združenie
právnických osôb, ktorého členom je aspoň jedna z vyššie uvedených povinných osôb
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vysoká škola a osoba zabezpečujúca výskum a vývoj; kultúrna inštitúcia ako múzeum, knižnica,
archív a divadlo, ako aj informácie ktorých sprístupnenie by mohlo ohroziť bezpečnosť alebo obranu
Slovenskej republiky alebo jej zahraničnopolitické záujmy. Taktiež sa poskytuje ochrana informácií,
ktorých sprístupnenie by mohlo ohroziť bezpečnosť informačného systému povinnej osoby, najmä
ak ide o prístupové heslá, analýzy zraniteľnosti a rizík informačného systému v čase ich trvania,
výsledky penetračných testov, bezpečnostné nastavenie informačného systému, bezpečnostnú
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politiku a dokumenty na zaistenie informačnej bezpečnosti ňou určené a bezpečnostný projekt.
Na tomto mieste je nutné podotknúť, že po prijatí smernice 2013, ktorá mení smernicu
o opakovanom použití informácií verejného sektora sa charakter ochrany informácií verejného
sektora zmení. Jednou zo zmien, ktoré smernica 2013 so sebou prináša, je rozšírenie jej pôsobnosti
aj na knižnice, vrátane univerzitných knižníc, múzeá a archívy, ktoré sú cenným zdrojom informácií
verejného sektora. Rozšírenie možnosti opakovaného používania by v konečnom dôsledku malo
prispieť k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest. Ambíciou európskeho zákonodarcu
v oblasti opakovaného používania informácii verejného sektora je uložiť členským štátom
jednoznačnú povinnosť sprístupniť všetky dokumenty na opakované použitie, pokiaľ nie je na
základe vnútroštátnych predpisov prístup k nim obmedzený alebo vylúčený a nie je predmetom
iných výnimiek, ktoré stanovuje smernica.
V súčasnosti je v rámci slovenskej právnej úpravy ustanovená len možnosť povinnej osoby
sprístupniť informácie verejného sektora na základe jej rozhodnutia. V návrhu zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon o slobodnom prístupe k informáciám, sa povinnej osobe ukladá povinnosť
sprístupniť informácie na účel opakovaného použitia, čím sa má naplniť požiadavka európskeho
708
zákonodarcu v podobe prijatej smernice 2013.
Slovenský zákonodarca taktiež poskytuje ochranu informáciám verejného sektora, na ktoré
sa uplatňuje režim opakovaného použitia určením podmienok, ktoré musí žiadateľ splniť. Podľa
zákona o slobodnom prístupe k informáciám môže povinná osoba umožniť opakované použitie
informácií s určením podmienok, ktoré sa týkajú jednak požiadavky prístupu (ide najmä o technické
požiadavky), ako aj povinnosť žiadateľa pri opakovanom použití informácií. Čo sa týka druhej
podmienky, ide najmä o povinnosť označovať povinnú osobu, ktorá na účel opakovaného použitia
informácie poskytla a obmedzenie možnosti zmeny obsahu informácií. Oprava nesprávnej alebo
neaktuálnej informácie, prepojenie informácií s inými informáciami, ani doplnenie ďalších informácií,
709
ak je pôvodná informácia označená nie je považovaná za zmenu obsahu informácií.
NÁVRH ZÁKONA O INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI
Otázka ochrany informácií a ochrany informačných systémov verejnej správy je predmetom
710
navrhovaného zákona o informačnej bezpečnosti.
V súčasnej informačnej spoločnosti, kedy sa
informácie spracúvajú v elektronickej podobe, je možnosť narušenia týchto informácií, či už priamo
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§ 21f ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
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Štruktúra a obsah návrhu zákona vychádzajú z Legislatívneho zámeru zákona o informačnej
bezpečnosti schváleného uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 136/2010, zohľadňujú ciele
Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ o útokoch na informačné systémy, ktorou sa
nahrádza rozhodnutie Rady 2005/222/ SVV, ako aj zámery Stratégie pre kybernetickú bezpečnosť
EÚ a reflektujú na konkrétne ciele návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach
na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Európskej únii, ktoré sú zamerané
na zvyšovanie stability a bezpečnosti internetu, sietí a informačných systémov súvisiacich s
fungovaním spoločnosti.
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alebo prostredníctvom útoku na technické zariadenie alebo prostredie v ktorom sa informácia
spracováva veľmi vysoká. Vzhľadom na nepriaznivý možný dosah je povinnosťou štátu zabezpečiť
ochranu informácií pred zneužitím a taktiež minimalizovať dôsledky v prípade ich zneužitia.
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Pojem informačná bezpečnosť sa používa minimálne v troch významoch:
1. je to ideálny stav systému alebo organizácie, ktorý sa dá charakterizovať tak, že všetko (IKT)
funguje v súlade s požiadavkami (stanovenými napr. v bezpečnostnej politike) a v
systéme/organizácii nedochádza k bezpečnostným incidentom;
2. označuje činnosť smerujúcu k dosiahnutiu ideálneho stavu;
3. medziodborová oblasť, ktorá skúma hrozby voči IKT a informácii a metódy eliminácie rizík, ktoré z
nich vyplývajú.
Legálnu definíciu pojmu informačná bezpečnosť slovenský právny poriadok nepozná, no
napriek tomu má oporu v slovenskej legislatíve, ako aj v strategických a koncepčných dokumentoch
schválených vládou Slovenskej republiky. Informačná bezpečnosť verejnej správy je upravená
jednak v zákone č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy ako aj v ďalších
712
právnych predpisoch ktoré sa týkajú problematiky informačnej bezpečnosti.
Taktiež nemožno
opomenúť európsku legislatívu a právne akty, ktoré sú záväzné pre Slovensku republiku z členstva
v OSN, NATO a OECD.
V súčasnej digitálnej dobe predstavuje zaistenie primeranej ochrany digitálneho priestoru,
čiže zaistenie informačných a komunikačných systémov a informácií, ktoré sa v nich spracúvajú,
primárny záujem, nakoľko narušenie alebo ohrozenie jednej časti digitálneho priestoru, môže
ohroziť aj inú jeho podstatnú časť alebo dokonca aj celý digitálny priestor. Taktiež si je potrebné
uvedomiť, že dôležité informačné a komunikačné technológie sú častokrát v súkromnom vlastníctve
a štát nemá právne nástroje na presadenie bezpečnostných opatrení na ochranu týchto systémov.
Rôznorodá a neúplná právna úprava informačnej bezpečnosti, zapríčiňuje nedostatočnú
úroveň ochrany informácií a informačných a komunikačných technológií. Absencia všeobecne
záväzného právneho predpisu, ktorý by upravoval informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike sa
prejavuje najmä v nekonzistentnosti terminológie, nedostatočnom používaní bezpečnostných
štandardov, v prekrývajúcich sa kompetenciách štátnych orgánov a v neúplnosti pokrytia
informačnej bezpečnosti právnymi predpismi a kompetenciami. Preto je viac ako potrebné prijať
všeobecný právny predpis pre informačnú bezpečnosť, ktorý by vytvoril legislatívne podmienky pre
ochranu informácií a informačných systémov verejnej správy, ako aj všeobecný právny rámec pre
ochranu celého digitálneho priestoru v Slovenskej republike. Súčasťou návrhu zákona je aj
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Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení
neskorších predpisov,
Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o
štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov,
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vymedzenie základných terminologických pojmov, čím sa vytvorí jednotná terminológia v oblasti
713
informačnej bezpečnosti.
Jedným zo základných cieľov navrhovaného zákona je klasifikácia informácií, ako aj
klasifikácia systémov, ktorá je odvodená od informácií, ktoré sa v nej spracúvajú. Zákon ustanoví
714
pre každú základnú bezpečnostnú požiadavku,
ktorými sú dôvernosť, integrita a dostupnosť tri
základné úrovne ochrany, a to nízku, strednú a vysokú úroveň. Pre ochranu informácie sa použijú
základné bezpečnostné opatrenia, ktoré tvoria súbory bezpečnostných opatrení. Podľa
navrhovaného zákona o informačnej bezpečnosti sa ukladá povinným osobám podľa zákona č.
275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov povinnosť kategorizovať údaje vo svojich informačných systémoch s
ohľadom na základné aspekty informačnej bezpečnosti a ustanoví sa minimálna povinná úroveň ich
715
ochrany.
Návrh zákona o informačnej bezpečnosti obsahuje aj časť, v rámci ktorej je upravená
bezpečnosť informačných systémov verejnej správy počas ich životného cyklu, ale aj časť,
upravujúcu minimálne požiadavky na bezpečnosť informačných systémov verejnej správy. Tieto
kroky sú len výsledkom zvyšujúcich sa tendencií prechádzanie na služby elektronickej verejnej
správy na všetkých úrovniach, a to aj vzhľadom na ich nové uplatnenia.
ZÁVER
Právna úprava režimu opakovaného používania informácií verejného sektora a režimu
sprístupňovania informácií v rámci jedného právneho predpisu, ktorým je zákon o slobodnom
prístupe k informáciám nepredstavuje najvhodnejšie riešenie. Problém predstavuje samotný
charakter opakovaného používania informácií verejného sektoru, nakoľko má čisto obchodný
charakter. Na druhej strane právo na informácie predstavuje významný kontrolný mechanizmus
demokratického právneho štátu. Napriek skutočnosti, že oba režimy sú upravené v jednom zákone,
je potrebné ich striktné odlišovať, nakoľko ide o rôzne režimy pri uplatňovaní rôznych záujmov
a taktiež možno pozorovať rôzne účely právnej regulácie.
Je nesporné, že tak ako európsky zákonodarca, ako aj slovenský zákonodarca poskytuje
ochranu vybraným kategóriám informácií verejného sektora, kedy ich vyníma z režimu opakovaného
používania informácií verejného sektora. V týchto prípadoch ide o informácie, na ktoré sa
nevzťahuje jednak pôsobnosť smernice o opakovanom použití informácií verejného sektora, ako aj
pôsobnosť zákona o slobodnom prístupe k informáciám, a tým sa určili limity, kedy nemožno použiť
režim opakovaného použitia informácií verejného sektora. Slovenský zákonodarca taktiež poskytuje
ochranu informáciám verejného sektora, na ktoré sa uplatňuje režim opakovaného použitia
splnením určitých podmienok zo strany žiadateľa o poskytnutie informácií na účely opakovaného
použitia. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám môže povinná osoba umožniť
opakované použitie informácií s určením podmienok, ktoré sa môžu týkať povinnosti žiadateľa pri
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Dôvernosť údajov (confidentiality) – k informácii, ktorú údaje obsahujú nemajú prístup
nepovolané osoby
Integrita údajov (data integrity) – údaje nemôžu byť modifikované bez toho, aby si to oprávnená
osoba všimla
Dostupnosť údajov (data availability) – oprávnená osoba má údaje k dispozícii kedykoľvek, keď o to
požiada
CIA = základné bezpečnostné atribúty údajov/informácie alebo základné bezpečnostné požiadavky
na ochranu údajov
Okrem CIA existujú aj iné bezpečnostné požiadavky na ochranu údajov (autentickosť, súkromnosť,
anonymita, pseudonymita, nepopretie pôvodu, nepopretie doručenia), resp. na ochranu systémov
(dosledovateľnosť).
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opakovanom použití informácií. Ide najmä o povinnosť označovať povinnú osobu, ktorá na účel
opakovaného použitia informácie poskytla a taktiež obmedzenie možnosti zmeny obsahu informácií.
Je nutné podotknúť, že Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z 26. júna 2013,
ktorá mení smernicu o opakovanom použití informácií verejného sektora sa charakter ochrany
informácií verejného sektora zmení, najmä rozšírením jej pôsobnosti aj na knižnice, vrátane
univerzitných knižníc, múzeá a archívy. Členským štátom sa taktiež uloží jednoznačná povinnosť
sprístupniť všetky dokumenty na opakované použitie, pokiaľ nie je na základe vnútroštátnych
predpisov prístup k nim obmedzený alebo vylúčený a nie je predmetom iných výnimiek, ktoré
stanovuje smernica.
Problematika informačnej bezpečnosti v Slovenskej republike je v súčasnosti upravená vo
viacerých právnych predpisoch. Takýto právny stav nie je v súčasnej informačnej spoločnosti
vyhovujúci, nakoľko tieto právne predpisy nie sú súladné, a tým je úroveň ochrany informácií a
informačných systémov rôznorodá. Preto považujem za viac ako potrebné, aby sa otázkam
týkajúcich sa informačnej bezpečnosti venovala v odborných kruhoch väčšia pozornosť.
Významným krokom v pred v oblasti informačnej bezpečnosti je nesporne návrh zákona o
informačnej bezpečnosti, ktorého hlavným cieľom je ochrana informácií a informačných systémov,
ktoré tieto informácie spracúvajú. Týmto zákonom by sa taktiež mala zjednotiť terminológia v oblasti
informačnej bezpečnosti. Jedným zo základných cieľov navrhovaného zákona je taktiež klasifikácia
informácií, ako aj klasifikácia informačných systémov, ktorá je odvodená od informácií ktoré sa v nej
spracúvajú na základe bezpečnostných požiadaviek. Nakoľko je termín predloženia návrhu zákona
o informačnej bezpečnosti na rokovanie Vlády Slovenskej republiky stanovený na koniec roka 2015,
možno len ťažko predpokladať v akej podobe a v akom časovom horizonte uzrie svetlo sveta zákon,
ktorého potreba prijatia je viac ako nevyhnutná.
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AKTIVNÍ ŽALOBNÍ LEGITIMACE K OCHRANĚ VEŘEJNÉHO
ZÁJMU V ŘÍZENÍ O ŽALOBĚ PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO
ORGÁNU SE ZAMĚŘENÍM NA NEJVYŠÍHO STÁTNÍHO
ZÁSTUPCE
Hana Vičarová Hefnerová
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Abstrakt: Soudní řízení správní o správní žalobě neslouží pouze k ochraně veřejných subjektivních
práv, ale i práva objektivního. Správní žalobu za tímto účelem, nazývanou správní žalobou ve
veřejném zájmu, smí podat několik subjektů, kdy jedním z nich je i nejvyšší státní zástupce. Jeho
postavení oproti ostaním žalobcům ve veřejném zájmu, zejména ombudsmanovi, je v některých
ohledech výhodnější a zajímavé, v jiném směru nevýhodnější. Příspěvek se tak zabývá absencí
prokazování veřejného zájmu k podání správní žaloby v soudním řízení správním, dále pak i určitou
skrytou avšak výraznou participací nejvyššího státního zástupce na formování judikatury správních
soudů, četností podání těchto mimořádných žalob z jeho strany a mimo jiné i zcela nelogicky
koncipovanou nemožností podávat společně s žalobou návrh na přiznání odkladného účinku.
Klíčová slova: dokazování, nejvyšší státní zástupce, odkladný účinek, ochrana, soudní přezkum,
správní žaloba, veřejný zájem
Abstract: The administrative judicial proceeding regarding to the action again decision of an
administrative body is not related only to the protection of public subjective rights, but also to the
protection of objective rights. Administrative action to this purpose, called administrative action in
public interest, is possible to bring by some subjucts. One of these subjects is also Attorney
General. His position, in the comparison with another suitors in general interest, especially with
Ombudsman, is in some way better and more interesting, in another way unfavorable. This paper
deals with the absence of proving the general interest to bringing the administrative action in
administrative judicial proceeding, then with the hidden, but significant, participation of Attorney
General on the formation of jurisprudence of administrative courts, also with frequency of bringing
these extraordinary administrative actions by Attorney General and also with very illogically
conceived impossibility bring together with the administrative action in public interest also proposal
for granting suspensive effect.
Key words: administrative action, Attorney General, judicial review, protection, proving, public
interest, suspensive effect.
ÚVOD
Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu (dále jen „správní žaloba“) je významným a
nejčastěji užívaným nástrojem kontroly veřejné správy a prostředkem ochrany veřejných
subjektivních práv ve správním soudnictví, nicméně v některých případech může sloužit rovněž i
k ochraně objektivního veřejného práva.
Tyto tři důležité funkce správní žaloby korespondují s funkcí správního soudnictví jako celku,
pokud na něj budeme nazírat jako na „činnost, která je zaměřena na ochranu subjektivních
veřejných práv a kontrolu zákonnosti v jednání orgánů veřejné správy, jež vykonávají státní orgány
716
zpravidla soudního typu, příp. státní orgány více či méně nezávislé.“
716

SLÁDEČEK, Vladimír, TOMOSZKOVÁ, Veronika. Správní soudnictví v České republice a ve
vybraných státech Evropy. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, s. 30.
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Aktivní legitimace je v případě správní žaloby pojata velice široce. Zahrnuje několik okruhů
subjektů, podle nichž ji lze rozčlenit do tří základních skupin.
První z nich je obecná žalobní legitimaci podle § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád
717
správní (dále jen „SŘS“), která ve svém nitru sama o sobě ještě rozlišuje další dva typy žalobců.
Dále je možno rozeznat žalobní legitimaci ve věcech územní samosprávy dle § 67 SŘS, kdy v rámci
718
této rozeznáváme rovněž dva typy žalobců ve dvou rozdílných postaveních.
A konečně třetí
skupinu tvoří žalobní legitimace zákonodárcem nazvaná jako „Zvláštní žalobní legitimace k ochraně
veřejného zájmu“.
Zákonodárce zde svěřil do rukou jistých subjektů zvláštní žalobní legitimaci a to za účelem
ochrany zájmu veřejného, ačkoli zákon o něm výslovně hovoří pouze v souvislosti se dvěma ze čtyř
aktivně legitimovaných subjektů pro podání správní žaloby za tímto účelem.
Prvním z oněch čtyř subjektů je správní orgán, o němž tak stanoví zákon upravující řízení
719
před správními orgány.
Dále může správní žalobu ve veřejném zájmu podat ten, komu toto
oprávnění výslovně svěřuje zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního
720
řádu.
Posledními dvěma subjekty, které mohou podat správní žalobu ve veřejném zájmu, jsou
nejvyšší státní zástupce a veřejný ochránce práv, přičemž pouze u těchto dvou žalobců je explicitně
721
zákonem v § 66 odst. 2 a 3 stanoveno, že se bude jednat o správní žalobu ve veřejném zájmu.
717

Prvním typem žalobce je dle § 65 odst. 1 SŘS ten, „kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen
přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž
se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti.“ Nicméně kromě něj může
obecnou správní žalobu dle § 65 odst. 2 SŘS podat „i účastník řízení před správním orgánem, který
není k žalobě oprávněn podle odstavce 1, tvrdí-li, že postupem správního orgánu byl zkrácen na
právech, která jemu příslušejí, takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné
rozhodnutí.“
718
§ 67 SŘS je promítnutím možné ochrany prostřednictvím správního soudnictví v případech, kdy
tak stanoví zvláštní zákon (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze). Správní žalobu může
podat správní úřad proti usnesení nebo opatření orgánu územního samosprávného celku
v samostatné působnosti či orgán územního samosprávného celku proti rozhodnutí o rozpuštění
zastupitelstva.
719
§ 66 odst. 1 SŘS; Aktuální právní úprava však takovou situaci nezná. Toto ustanovení bylo však
do SŘS vloženo úmyslně – v minulosti se počítalo s tím, že dojde ke změně správního řádu a to tím
způsobem, že správní orgány samy o sobě nebudou moci přezkoumávat pravomocná rozhodnutí,
tudíž bude přicházet v úvahu pouze tato správní žaloba ve správním soudnictví. K předpokládané
změně však nedošlo a nadřízené správní orgány aktuálně ze svého postavení disponují dozorčími
prostředky nápravy, jako je například přezkumné řízení.
720
V praxi již došlo k tomu, že se za takto aktivně legitimovaný subjekt považovalo občanské
sdružení, jehož hlavním posláním podle stanov byla ochrana přírody a krajiny. Oprávnění podat
správní žalobu ve veřejném zájmu na základě § 66 odst. 4 SŘS se (tehdy § 66 odst. 3 SŘS)
vyvozovalo ze spojení s čl. 9 odst. 2 a 3 Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na
rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva).
Nejvyšší správní soud se však vyslovil ve svém rozsudku ze dne 19. června 2007, čj. 5 As 19/200659 v tom smyslu, že takováto občanská sdružení mají právo na přístup k soudům, avšak dle § 65
odst. 2 SŘS a to za splnění podmínek předepsaných zvláštními zákony (v tomto případě § 70
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve spojení s § 68 písm. a) SŘS). Nejsou tedy
subjektem aktivně legitimovaným dle § 66 odst. 3 a to i z důvodu nepřímé použitelnosti čl. 9 odst. 3
Aarhuské úmluvy v českém právním řádu, jež byla i několikráte judikována např. v nálezu Ústavního
soudu ze dne 5. února 2003, sp. zn. Pl. ÚS 34/02, rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29.
března 2007, čj. 2 As 12/2006-111 nebo usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. ledna
2007, čj. 3 Ao 2/2007-42.
721
Srov. VOPÁLKA, Vladimír a kol. Soudní řád správní: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004,
s. 158. Beckova edice Komentované zákony. ISBN 80-717-9864-9.
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POSTAVENÍ NEJVYŠŠÍHO STÁTNÍHO ZÁSTUPCE PŘI OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZÁJMU
V ŘÍZENÍ O SPRÁVNÍ ŽALOBĚ
Nejvyššímu státnímu zástupci byla a je přiznána zvláštní žalobní legitimace již od účinnosti
„nového soudního řádu správního“ (tedy od roku 2003). Po roce 1994 byla ochrana právního řádu
před jeho zneužíváním či porušováním pouze v rukou správních orgánů. Tento dohled se však jevil
někdy jako nesystematický či nedůsledný, a tedy ochrana právního řádu poskytována skrze tyto
722
orgány nebyla dostatečná.
Důvodová zpráva k soudnímu řádu správnímu z roku 2001 blíže konkretizuje odůvodnění
zakotvení této zvláštní žalobní legitimace v SŘS, kdy tato je svěřena nejvyššímu státnímu zástupci
za tím účelem, „aby vlastním návrhem požadoval odstranění nezákonného rozhodnutí v delší lhůtě
tam, kde pro to shledá závažný veřejný zájem a jiný způsob nápravy není možný. Může tu jít o
případy nepříliš časté, ale veřejností citlivě vnímané, například tam, kde nezákonné rozhodnutí bylo
dosaženo úplatkem a není tu již jiná právní cesta, kterou by bylo možno takové rozhodnutí
723
odstranit.“
2.1 Mimořádnost oprávnění
Na oprávnění nejvyššího státního zástupce podat správní žalobu ve veřejném zájmu by mělo
být nahlíženo jako na možnost mimořádnou. Nemělo by jí být nadužíváno či zneužíváno, a to jednak
z toho důvodu, že je zapotřebí dodržet speciálně stanovenou lhůtu pro podání správní žaloby
nejvyšším státním zástupcem, a to do tří let od právní moci rozhodnutí, pokud nestanoví zvláštní
zákon jinak, v případě, že rozhodnutí nenabývá právní moci, pak do tří let od doručení rozhodnutí
724
poslednímu účastníku, který proti rozhodnutí mohl správní žalobu podat sám
- čím delší časový
úsek od právní moci rozhodnutí a podání správní žaloby nejvyšším státním zástupcem uplyne, tím
výrazněji je narušován princip právní jistoty, a jednak i z toho důvodu, že tato pravomoc nejvyššího
státního zástupce není žádným zásadním zákonným způsobem limitována - samozřejmě nelze
opomenout obecné limity jako je např. přípustnost správní žaloby dle § 68 SŘS (s výjimkou
přípustnosti dle § 68 písm. a) a c) SŘS, neboť nejvyšší státní zástupce nebyl v původním řízení
správním účastníkem řízení), náležitosti, které musí správní žaloba obsahovat § 71 SŘS nebo např.
nemožnost podat správní žalobu týkající se úkonů správních orgánů vymezených v § 70 SŘS.
Na mimořádnost tohoto prostředku nápravy je možno usuzovat také z hlediska funkční
příslušnosti v případě žalobce – SŘS neumožňuje podat správní žalobu jakémukoli státnímu
zastupitelství, ale pouze nejvyššímu státnímu zastupitelství. Nutno však zmínit, že existovaly aktivity
směřující k rozšíření možnosti podat správní žalobu ve veřejném zájmu v rámci soustavy státních
zastupitelství, kdy dle návrhu novely SŘS č. 303/2011 Sb. předloženého vládě ke schválení v lednu
2011, měla být aktivní legitimace správní žaloby ve veřejném zájmu rozšířena také na vrchní a
krajské státní zástupce – tento koncept změn však schválen nebyl.
Dle jazykového výkladu zákona by měla být tato pravomoc svěřena pouze a jedině jedné
konkrétní osobě, a to přímo nejvyššímu státnímu zástupci, čímž by mělo dojít ke koncentraci této
pravomoci pouze v rukou této konkrétní osoby. Nicméně toto zákonné ustanovení může být v praxi
vykládáno extenzivněji, a to tím způsobem, že správní žaloba dle § 66 odst. 2 SŘS může být
podána a podepsána z pověření nejvyššího státního zástupce či v jeho zastoupení jeho náměstky.
Lze tak vykládat s odkazem na usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 14. září 2011,
č.j. 15 Tdo 354/2011-42, kde byla řešena problematika podání dovolání dle § 265d odst. 1 písm. a)
zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).
Podle tohoto zákonného ustanovení je k tomuto kroku oprávněn pouze nejvyšší státní
zástupce, nicméně nejvyšší soud judikoval, že není v rozporu s právním řádem, pokud toto
oprávnění deleguje nejvyšší státní zástupce v konkrétním případě (nikoli celou agendu podávání
dovolání) na svého náměstka v souladu s § 8 odst. 1 písm. a), odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o
722

Tamtéž.
Důvodová zpráva k vládnímu návrhu soudního řádu správního, komentář k § 64-77, dostupná
na: http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=29058
724
§ 72 odst. 2 SŘS
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státním zastupitelství. Při extenzivním výkladu § 66 odst. 2 SŘS pak tedy může být i správní žaloba
podána a podepsána z pověření nejvyššího státního zástupce či v jeho zastoupení jeho náměstky.
I přesto tento extenzivnější výklad ustanovení § 66 odst. 2 SŘS je i tak prolomena zásada,
kdy „státní zastupitelství je příslušné k zastupování státu u soudu, u něhož toto státní zastupitelství
725
působí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví něco jiného.“
2.2 Shledání závažného veřejného zájmu k podání správní žaloby
Jako podmínka pro podání správní žaloby ve veřejném zájmu nejvyšším státním zástupcem
je nutnost shledání závažného veřejného zájmu na jejím podání z jeho strany.
Naopak v případě nejvyššího státního zástupce se nebude uplatňovat z povahy a logiky věci,
jak již bylo naznačeno výše, ustanovení § 68 písm. a) SŘS ve spojení s § 5 SŘS o povinnosti
žalobce vyčerpat řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, což prokázala i
judikatura v rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. dubna 2008, č. j. 29 Ca 60/2006-44: „lpění
na vyčerpání řádných opravných prostředků v případě žaloby podané z důvodu ochrany veřejného
zájmu, tedy žaloby, kterou podává nejvyšší státní zástupce, který nemůže podat řádný opravný
prostředek, by nebylo v souladu s rozumným výkladem práva, neboť nejvyšší státní zástupce by
mohl takovou žalobu podat pouze v případě, že některý z účastníků řádné opravné prostředky
vyčerpal, byl by tedy odvislý od podmínky, jejíž splnění není v jeho moci, (…) nejvyšší státní
zástupce může podat žalobu z důvodu veřejného zájmu, aniž by byly vyčerpány řádné opravné
prostředky, jak je předpokládáno v § 5 a § 68 písm. a) s. ř. s., z čehož i plyne, že za žalovaného je
třeba v souladu s žalobními tvrzeními považovat prvostupňový správní úřad.“
Shledaný veřejný zájem musí z kvalitativního hlediska dosahovat vyšší intenzity, neboť se
nejedná o jakýkoli veřejný zájem, nýbrž o závažný veřejný zájem – tedy zájem, který má širší
společenský dopad.
Pojem veřejný zájem je typickým neurčitým právním pojmem, který se již v minulosti snažila
vymezit judikatura. Ústavní soud se jako první k tomuto neurčitému právnímu pojmu vyjádřil dosti
obecně ve svém nálezu ze dne 28. března 1996, sp. n. I. ÚS 198/95, z něhož vyplývá, že každý
kolektivní zájem nemusí být veřejným zájmem společnosti, ale je třeba jej posuzovat jako zájem
obecný nebo obecně prospěšný.
Nejvyšší správní soud dle svého rozsudku ze dne 23. října 2003, č.j. 2 As 11/2003-164
považuje veřejný zájem za pojem, „který není právním řádem České republiky výslovně obsahově
vymezen, nicméně který se vyskytuje v celé řadě právních předpisů. Jde o tzv. neurčitý právní
pojem.“ Dle téhož rozhodnutí Nejvyššího správního soudu „zahrnují neurčité právní pojmy jevy nebo
skutečnosti, které nelze s úspěchem zcela přesně právně definovat. Jejich obsah a rozsah se může
měnit, často bývá podmíněn časem a místem aplikace normy. Zákonodárce tak vytváří správnímu
orgánu prostor, aby posoudil, zda konkrétní případ patří do rozsahu neurčitého pojmu či nikoli.“
V pozdějším rozsudku ze dne 8. února 2011, č.j. 1 Ao 7/2010-92 se Nejvyšší správní soud vyjádřil
konkrétněji tak, že „jde o pojem, který se svou povahou vymyká možnosti jakéhokoli zevšeobecnění,
které by postihlo všechny myslitelné případy. Tento neurčitý právní pojem je proto vždy nutno
vykládat v kontextu konkrétní projednávané věci.“
Tímto tvrzením poukazuje Nejvyšší správní soud na skutečnost, že nelze, aby zákonodárce
a priori stanovil, co je veřejným zájmem a co nikoli, neboť tento je nutné zjišťovat a vyvozovat
v každém konkrétním případě individuálně, přičemž se jedná o pravomoc moci výkonné a nikoli
moci zákonodárné.
Zda je tato podmínka existence závažného veřejného zájmu na zrušení nezákonného
správního rozhodnutí či vyslovení jeho nicotnosti splněna, posuzuje sám nejvyšší státní zástupce,
který tímto způsobem ovlivňuje výklad tohoto neurčitého právního pojmu skrze ty případy, v nichž
správní žalobu podává. Soudu pak nepřísluší přezkoumávat, zda v dané situaci opravdu závažný
veřejný zájem na podání správní žaloby existuje. Je povinností správního soudu zabývat se každou
správní žalobou, kterou nejvyšší státní zástupce podá, přičemž musí obsahovat obecné náležitosti a
musí být podána v zákonem stanovené lhůtě.
V momentě podání správní žaloby ve veřejném zájmu nejvyšším státním zástupcem, je
závažný veřejný zájem presumován, čemuž přisvědčil i Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí
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§ 7 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
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ze dne 5. listopadu 2007, č.j. 8 As 27/2006 – 69, kde konstatoval, že „úvaha, zda je ve věci dán
závažný veřejný zájem (§ 66 odst. 2 s. ř. s.), nepodléhá přezkumu správními soudy.“ Dále se
v tomto rozhodnutí rovněž vyjádřil i tak, že „závažné ohrožení veřejného zájmu, zakládající žalobní
legitimaci nejvyššího státního zástupce, není omezeno pouze na případy porušení právního řádu ve
prospěch konkrétní osoby a podání žaloby nebrání ani to, že v době jejího podání lze ještě využít
mimořádných opravných prostředků podle předpisů o řízení před správními orgány.“
Jelikož nejvyšší státní zástupce podává správní žalobu dle § 66 odst. 2 SŘS, až poté, co
k jejímu podání shledá závažný veřejný zájem, který je pak v soudním řízení správním presumován,
tímto vlastně fakticky konkretizuje a naplňuje obsah tohoto neurčitého právního pojmu. Mělo by pak
být povinností soudu nejvyšším státním zástupcem v podstatných náležitostech správní žaloby
konkretizovaný závažný veřejný zájem převzít do odůvodnění svého rozhodnutí. Tento postup
přispívá k naplňování principu legitimního očekávání a k vytváření judikatury ve vztahu k
tomuto neurčitému právnímu pojmu - veřejný zájem, - který však z hlediska kvality dosahuje ještě
vyšší intenzity. Nicméně fakticky je proveden výklad tohoto pojmu v daném případě nikoli správním
soudem v jeho rozhodnutí, ale nejvyšším státním zástupcem ve správní žalobě.
Za závažný veřejný zájem na podání správní žaloby, kdy této bylo ze strany správního soudu
vyhověno, bylo nejvyšším státním zástupcem shledáno například: omezení vlastnického práva
zákonem nepředpokládaným způsobem, užívání stavby v rozporu s předpisy upravujícími stavebně
technické požadavky na výstavbu, kolaudace bytového domu v rozporu se skutečným stavem
v souvislosti s pochybnostmi o podjatosti správního orgánu, kolaudace stavby, kdy tato byla
posuzována dle nepravomocného rozhodnutí o dodatečném povolení stavby a rovněž nedošlo ke
spolehlivému zjištění skutkového stavu z hlediska možných negativních dopadů provozu stavby
(zejména nadměrný hluk), nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu o nevydání osvědčení
o účasti žadatele na národním boji za osvobození z důvodů absence odkazu na důkazy ve věci
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provedené – důkazy zde nebyly obsaženy ani ve správním spise.
2.3 Četnost správních žalob podaných Nejvyšším státním zástupcem k ochraně veřejného
zájmu
V roce 2009 došlo k podání devíti správních žalob – čtyři se týkaly věcí stavebních, ostatní
nostrifikace zahraničního vzdělání.
Roku 2010 došlo k významnému navýšení v počtu podaných správních žalob nejvyšším
státním zástupce – jednalo se celkem o 38 žalob, přičemž ve 36 případech se týkaly nostrifikace
cizozemského vysokoškolského vzdělání, dvě věci byly z oblasti stavební.
K významnému poklesu v počtu podaných správních žalob došlo v roce 2011, kdy ze zprávy
o činnosti státního zastupitelství v tomto roce se podává i počet podnětů přijatých nejvyšším státním
zastupitelstvím – celkem 30, přičemž k podání správní žaloby došlo pouze ve třech případech. Ve
dvou případech se jednalo o případy ve věci školství, v jednom případě o věc stavební. Dle zprávy o
činnosti státního zastupitelství za rok 2011 došlo k desetinásobnému poklesu v počtu podaných
správních žalob, nicméně je „nutno zdůraznit, že v roce 2010 došlo k enormnímu růstu podaných
žalob z důvodu vysokého počtu zjištěných správních rozhodnutí, jimiž došlo k protiprávní nostrifikaci

726
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cizozemského vysokoškolského vzdělání. V roce 2011 již nebyly tyto žaloby podávány, což bylo
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důvodem jejich poklesu.“
V roce 2012 bylo podáno celkem devět správních žalob, přičemž podnětů k jejich podání
přijalo nejvyšší státní zastupitelství 71, což je o 41 podnětů více než v roce předcházejícím. Tři
z těchto správních žalob byly podány ve věci o udělení licence, čtyři ve věci příspěvku na úhradu
péče ve školském zařízení, jedna ve věci stavební a jedna se týkala nostrifikace cizozemského
vysokoškolského vzdělání.
Roku 2013 se jednalo celkem o 22 správních žalob, z toho 18 z podnětu Energetického
regulačního úřadu a 4 na základě vlastních poznatků.
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Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2014 zatím ještě nebyla zveřejněna.
Z poznatků ze zpráv o činnosti nejvyššího státního zastupitelství v jednotlivých letech lze
přisvědčit výše zmiňované mimořádnosti užití onoho prostředku ochrany veřejného objektivního
práva. Na základě výše uvedených statistik za poslední čtyři roky nelze usuzovat nad zneužíváním
zvláštní žalobní legitimace ve veřejném zájmu ze strany nejvyššího státního zástupce.
Nejvyšší státní zástupce v případě správních žalob získává podněty pro jejich podání
z několika zdrojů. Jednak se jedná o vlastní činnosti nejvyššího státního zastupitelství a jemu
podřízených státních zastupitelství z trestního řízení, dále získává podněty od jiných státních orgánů
– např. Úřad pro hospodářskou soutěž, orgány celní správy, orgány působící v rámci finanční
správy atd.
Opomenuty nemohou zůstat ani občanská sdružení, která se většinou zabývají
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poskytováním právní pomoci.
V minulosti mohl uplatnit svůj podnět i veřejný ochránce práv,
nicméně po novelizaci soudního řádu správního zákonem č. 303/2011 Sb., se mu již dostává vlastní
žalobní legitimace v § 66 odst. 3 SŘS, avšak v řízení o ní nemá stejné postavení jako nejvyšší státní
zástupce. Veřejný ochránce práv musí před správním soudem dokazovat veřejný zájem na podání
správní žaloby, tudíž jím v žalobě definovaný veřejný zájem, který má být chráněn, je přezkoumáván
ze strany správního soudu a je esenciální podmínkou pro úspěšné podání správní žaloby ve
veřejném zájmu právě ombudsmanem, na rozdíl od státního zástupce, kdy jím definovaný veřejný
zájem přebírá správní soud do svého rozhodnutí a nepřísluší mu jej přezkoumávat.
2.4 Nemožnost podat žádost o přiznání suspenzivního účinku správní žalobě
K podání návrhu na přiznání odkladného účinku správní žalobě je aktivně legitimován
žalobce. Jedná se o žalobce, který tvrdí, že výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí by
znamenaly pro něj nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout
jiným osobám. Odkladný účinek lze pak žalobě přiznat za kumulativního splnění druhé podmínky, a
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to té, že přiznání odkladného účinku nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem.
Nejvyšší státní zástupce, ostatně žádný ze žalobců ve veřejném zájmu, nehájí v soudním
řízení správním svůj vlastní zájem, nýbrž zájem veřejný, tudíž nemůže dojít ke způsobení újmy
přímo těmto žalobcům osobně, a tak nemůže být první podmínka vyjádřena v § 73 odst. 1 SŘS
naplněna.
Možnost podat samotnou správní žalobu, ale již ne návrh na přiznání suspenzivního účinku,
je řešením poněkud nekoncepčním, přetrvávajícím v soudním řádu správním již několik let. Myslím
si, že by bylo vhodné umožnit i žalobcům hájícím zájem veřejný podat i návrh na přiznání
odkladného účinku správní žalobě.
Netvrdím, že toto oprávnění by nalezlo vždy své využití de facto a nikoli pouze de iure –
teoreticky by se mohlo jednat např. o případy, kdy správním rozhodnutím došlo k založení práva
jistému subjektu, a toto právo již bylo jednorázově vykonáno. V tomto případě by záleželo na
časovém úseku, kdy k podání správní žaloby došlo – zda před výkonem tohoto práva přiznaného
pravomocným rozhodnutím správního orgánu, nebo až po něm.
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http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-cinnosti-a-statisticke-udaje/zprava-o-innosti
729
VESECKA, Renata. Zvláštní žalobní legitimace…, s. 1670.
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§ 73 odst. 2 SŘS
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Naopak své významné uplatnění by přiznání suspenzivního účinku správní žalobě mohlo mít
ve věcech dotýkajících se životního prostředí v souvislosti s jeho ochranou. Pokud by došlo např.
k povolení nějaké soustavnější či déle trvající činnosti, tato činnost by byla vykonávána a docházelo
by při ní k poškozování životního prostředí, přičemž by došlo k podání správní žaloby ve veřejném
zájmu a společně s ní k návrhu na přiznání suspenzivního účinku této žalobě, došlo by k přerušení
činnosti poškozující životní prostředí do doby, než by bylo rozhodnuto ve věci samé.
Ve vztahu ke statistice shora uvedené, ze které lze vyvodit, že institut správní žaloby ve
veřejném zájmu není ani ze strany nejvyššího státního zástupce nijak nadužíván či zneužíván, si
dovoluji tvrdit, že nevidím důvod, proč by nemohlo dojít k zakotvení možnosti podat návrh na
přiznání suspenzivního účinku společně se žalobou ve veřejném zájmu i tomuto subjektu –
technicky by stačilo § 73 SŘS doplnit o odstavec, který jim tento procesní postup umožní. Přičemž
by se z titulu závažného veřejného zájmu k podání správní žaloby neuplatnilo ustanovení § 73 odst.
2 SŘS, ale samotný § 73 SŘS by byl doplněn o další odstavec např. takto znějící: „Je-li společně se
žalobou podanou subjektem uvedeným v § 66 odst. 2 nebo 3, podán i návrh na přiznání odkladného
účinku žalobě, soud tomuto návrhu může vyhovět. Ustanovení § 73 odst. 2 se v tomto případě
nepoužije.“ Posléze by záleželo na úvaze soudu, zda by v daném konkrétním případě došlo
k přiznání suspenzivního účinku či nikoli, což by bylo podtrhnuto slovním spojením „soud může“.
ZÁVĚR
Z mnou předneseného příspěvku jsou jasně zřetelná pozitiva a negativa platné právní úpravy
správní žaloby ve veřejném zájmu. Na jedné straně existuje několik různých subjektů, kterým
zákonodárce přiznává možnost správní žalobu ve veřejném zájmu podat, na druhou strany existují
zřetelné rozdíly v postavení těchto subjektů. Pokud se jedná konkrétně o samotného nejvyššího
státního zástupce, je jeho právní postavení v tomto řízení „nejpříjemnější“.
V soudním řízení správním není povinen dokazovat veřejný zájem v daném konkrétním
případě, čímž skrytě vytváří judikaturu správních soudů, neboť ze strany správních soudů
nedochází k přezkumu existence veřejného zájmu na podání správní žaloby.
Na druhou stranu však společně se správní žalobou ve veřejném zájmu nemůže zcela
nelogicky podat žádost o přiznání suspenzivního účinku správní žalobě, neboť v soudním řízení
správním nehájí zájem svůj, nýbrž veřejný.
A konečně je závěrem vhodné zmínit i skutečnost, že konkrétně ze zprávy o činnosti státního
zastupitelství za rok 2010 lze vyčíst stesk nad neexistencí oprávnění státního zastupitelství
samostatně vyhledávat v praxi nepochybně existující nezákonná správní rozhodnutí, přičemž je zde
navrhováno ve výše uvedeném smyslu doplnit zákonnou úpravu o možnost provádět vlastní šetření
731
a vlastní zjištění u příslušných orgánů. Doposud se tomu tak bohužel nestalo, a tedy tyto stesky i
nadále zůstávají jako úvahy de lege ferenda.
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NOVÉ MOŽNOSTI VYUŽÍVANIA INFORMAČNÝCH
A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ VO VEREJNEJ SPRÁVE. JE
ICH ZAVÁDZANIE VO VEREJNOM ZÁUJME?
Soňa Sopúchová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá problematikou nových možností využívania informačných
a komunikačných technológií vo verejnej správe. Osobitne upriamuje pozornosť na dôležité nástroje
e-Governmentu, ktorými sú informačné systémy, internet a elektronický podpis. Tieto technológie v
súčasnosti prechádzajú obdobím výrazných zmien, ktoré sa dotýkajú tak orgánov verejnej správy,
ako aj občanov a podnikateľov. Autorka vidí nové možnosti využitia spomínaných a ďalších
informačno-komunikačných technológií najmä v oblasti poskytovania informácií, komunikácie a
elektronických služieb verejnej správy. Autorka si zároveň v príspevku kladie otázku, ako sa
zavádzanie moderných prostriedkov stretáva s verejným záujmom.
Kľúčové slová: informačné a komunikačné technológie, e-Government, elektronický podpis,
ústredný portál verejnej správy, elektronizácia verejnej správy, verejný záujem.
Abstract: The author in this article deals with the issue of new possibilities for the use of information
and communication technologies in public administration. In particular, the author draws attention to
the important tools of e-Government, which are information systems, the Internet and electronic
signature. These technologies are currently going through a period of significant changes affecting
both public authorities and citizens or businesses. The author sees new possibilities of using of the
above-mentioned and other information and communication technologies in providing of information,
in communication and in using of electronic services. The author in this article also raises the
question of how e-government meets the public interest.
Key words: information and communication technologies, e-government, electronic signature,
central government portal, electronization of public administration, public interest.

1

ÚVOD
„Informácia na dosah ruky je prísľubom elektronického veku. Musíme ale dávať pozor aké
informácie a na dosah čej ruky. Otvorenie obálky nad parou ešte nikdy nebolo také jednoduché a
nezistiteľné ako je tomu dnes na Internete.”
(Bill Gates)

Informačné a komunikačné technológie predstavujú významné prostriedky pre efektívnejšiu
a rýchlejšiu prácu s informáciami a v posledných desaťročiach sa stali kľúčovým faktorom rozvoja
spoločnosti. Informatizácia spoločnosti, predstavujúca postupný prechod k maximálnemu využívaniu
informačných a komunikačných technológií vo všetkých oblastiach spoločenského, politického a
hospodárskeho života, má podľa niektorých sociológov a politológov význam aj z hľadiska
demokracie a jej princípov. S týmto názorom súhlasím a dodávam, že v informačnej dobe majú
občania lepší prístup k informáciám než tomu bolo v minulosti a s tým súvisí aj vyššia miera
uplatňovania jednotlivých práv a posilňovanie demokratického spôsobu vládnutia.
Proces zavádzania informačných a komunikačných technológií do jednotlivých oblastí
spoločenského života, vrátane verejnej správy, je v plnom nasadení a cesty späť niet. Miera ich
využívania sa bude neustále zvyšovať a domnievam sa, že v nadchádzajúcom období dôjde
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postupne k momentu, kedy všetky aktivity štátu, súkromných spoločností a občanov budú prebiehať
za súčinnosti informačných alebo komunikačných technológií. Skutočnosť, že tieto technológie sa
vyvíjajú vo veľmi dynamickom tempe znamená, že v súvislosti s ich rozvojom prichádzajú stále nové
a nové možnosti a spôsoby ich využívania. Vo verejnej správe tak možno ilustrovať viaceré oblasti,
v ktorých novodobé technológie nachádzajú svoje uplatnenie.
Za najvýraznejšie moderné prostriedky používané vo verejnej správe, ktoré postupne menia
charakter jej výkonu, považujem informačné systémy, internet a elektronický podpis.
V predkladanom príspevku poukazujem na niektoré nové spôsoby využitia týchto a ďalších
informačno-komunikačných technológií, a to v troch konkrétnych súvisiacich oblastiach:
a) informačná činnosť verejnej správy,
b) komunikácia s verejnou správou,
c) elektronické služby verejnej správy.
2

INFORMAČNÁ ČINNOSŤ VEREJNEJ SPRÁVY

Jedným z významných krokov smerom k modernizácii a elektronizácii verejnej správy, ktorý
súvisí s informačnou činnosťou, bolo vytvorenie Ústredného portálu verejnej správy (ďalej tiež ako
732
„Ústredný portál“ alebo „portál“) , a to pre účely vyriešenia rozličných agend v rámci verejnej
správy s využitím informačno-komunikačných technológií bez nutnosti osobnej návštevy úradu.
Správcom Ústredného portálu je Úrad vlády Slovenskej republiky a prevádzkovateľom portálu je
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).
Ústredný portál verejnej správy je definovaný v Zákone č. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (zákon o e-Governmente) (ďalej tiež ako „Zákon o e-Governmente“) ako:
„informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné centrálne vykonávať
elektronickú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci a pristupovať k spoločným
733
modulom, a to najmä prostredníctvom siete Internet.“
Portál tak zabezpečuje jednotný prístup
verejnosti k informačným zdrojom a službám verejnej správy.
Informácie, ktoré občan hľadá sú mnohokrát súčasťou rôznych informačných systémov
jednotlivých rezortov, a preto je cieľom portálu tieto informácie prehľadným a prístupným spôsobom
zintegrovať. V spojitosti s využívaním informačno-komunikačných technológií má portál ďalší
kľúčový význam, a to že nasmeruje používateľa na využitie konkrétnej elektronickej služby verejnej
734
správy.
Prostredníctvom Ústredného portálu môže používateľ uskutočniť niektoré elektronické
služby priamo alebo nasmerovaním na iný informačný systém. Ide napríklad o tieto možnosti:
- zasielanie informácií o voľných pracovných miestach,
- služba všeobecnej agendy - všeobecné podanie,
- overenie výskytu v Živnostenskom registri,
- podanie daňového priznania,
- nahlásenie vzniku, zmeny alebo ukončenia trvalého alebo prechodného pobytu,
- služby Obchodného registra,
- podanie na Slovenskú obchodnú inšpekciu.
Na základe vlastnej skúsenosti môžem konštatovať, že hlavnou pozitívnou stránkou
Ústredného portálu verejnej správy je jeho informačná časť. Portál občanovi alebo podnikateľovi
objasňuje organizačnú štruktúru verejnej správy, poskytuje viaceré formuláre a uvádza dôležité
informácie usporiadané podľa rôznych životných situácií. Podľa môjho názoru je však webová
stránka z vizuálneho hľadiska pomerne neprehľadná. Na strane druhej, za veľké negatívum
považujem absenciu integrácie tohto informačného systému s inými informačnými systémami
verejnej správy. Ústredný portál nemá prepojenie napr. na katastrálny portál, živnostenský register,
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Ústredný portál verejnej správy funguje na adrese webového sídla www.slovensko.sk
Ustanovenie § 5 ods. 2 Zákona o e-Governmente.
734
Na to, aby občan alebo podnikateľ mohol svoju úradnú záležitosť vyriešiť elektronickým
spôsobom potrebuje elektronický občiansky preukaz so službou zaručeného elektronického podpisu
a počítač s pripojením na celosvetovú sieť Internet.
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obchodný register a ďalšie informačné systémy verejnej správy. Do budúcnosti by bolo vhodné
o takejto možnosti uvažovať, a to aj vzhľadom k tomu, že ide o bežne fungujúci model ústredných
portálov verejnej správy fungujúci v iných krajinách, napr. v Rakúsku, Estónsku či Českej
735
republike.
Otázku interoperability informačných systémov považujem všeobecne za jeden z hlavných
problémov pomalého rozvoja elektronickej verejnej správy a informačnej spoločnosti. V ďalšej časti
príspevku rozoberám tento aspekt detailnejšie.
736
Novodobé automatizované informačné systémy verejnej správy
fungujú vo virtuálnom
prostredí a úradníci vykonávajú informačnú činnosť pomocou počítačov. V období, kedy všetky
orgány verejnej správy začali pracovať s informačnými systémami, sa rozvinula požiadavka tieto
prepojiť a zabezpečiť ich vzájomnú interoperabilitu. To prakticky znamená, aby jednotlivé
informačné systémy boli schopné vzájomnej komunikácie a spolupráce, a to najmä pri používaní
a výmene dát. Východiskom pre uskutočnenie kompatibilných systémov sú návrhy a nariadenia
stanovené Európskym rámcom interoperability, ktorý definuje množinu odporúčaní a usmernení pre
737
poskytovanie služieb e-Governmentu. Tento proces by mal vyústiť do modernej verejnej správy,
v ktorej občania nie sú povinní poskytovať materiály a údaje opakovane viacerým orgánom
a inštitúciám verejnej správy, ale tieto budú zaznamenané v integrovanom informačnom systéme
a konajúci správny orgán by si ich mal nahliadnutím zabezpečiť sám. V súčasnosti nie sú
informačné systémy verejnej správy dostatočne integrované a z toho dôvodu sú fyzické osoby
a právnické osoby povinné predkladať rôzne doklady a dokumenty opakovane viacerým úradom.
V budúcnosti by mal proces distribúcie a výmeny údajov prebiehať odlišným spôsobom, a to
pomocou spomínaného integrovaného informačného systému verejnej správy, pozostávajúceho
z viacerých vzájomne prepojených autonómnych informačných systémov jednotlivých úsekov
verejnej správy, ktoré by mali byť navzájom kompatibilné a bezpečné. Význam integrovaného
informačného systému spočíva predovšetkým v možnosti efektívnej výmeny údajov v rámci
738
informačných systémov úsekov verejnej správy.
Týmto spôsobom by malo dôjsť k naplneniu
základnej myšlienky e-Governmentu, podľa ktorej úrady nemajú obiehať ľudia, ale informácie. Po
predložení dokumentov s relevantnými údajmi jednému úradu by tento mal povinnosť ich zaevidovať
do integrovaného informačného systému verejnej správy. Ďalšie orgány verejnej správy, ktoré by
občan pri vybavovaní svojej záležitosti navštívil, by boli povinné vyhľadať a použiť už dostupné
údaje z integrovaného informačného systému verejnej správy.
Za vytváranie, správu a rozvoj informačného systému verejnej správy zodpovedá povinná
osoba, ktorá je správcom a ktorá zabezpečuje výkon verejnej správy na určenom úseku verejnej
739
správy podľa osobitného predpisu.
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako
„Zákon o ISVS“) ustanovuje povinným osobám určité konkrétne povinnosti. V tejto súvislosti
upriamujem pozornosť na jednu z nich, ktorá bezprostredne súvisí s interoperabilitou
a integrovateľnosťou informačných systémov. Ide o povinnosť podľa ustanovenia § 3 ods. 4 písm. i)
Zákona o ISVS, podľa ktorej sú povinné osoby, ktoré sú správcami, povinné zabezpečovať, aby bol
informačný systém verejnej správy v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy
(ďalej tiež ako „štandardy“). Štandardy sú legálne definované v ustanovení § 6 ods. 1 Zákona
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Bližšie pozri eGovernment in Europe: http://en.wikipedia.org/wiki/EGovernment_in_Europe
V minulosti pracovali úradníci s neautomatizovanými informačnými systémami, ktoré
predstavovali tradičné informačné systémy fungujúce na manuálnom princípe. Všetky potrebné
úkony sa uskutočňovali klasickými metódami a technickými prostriedkami, akými boli papier, písacie
potreby, kalkulačka, zakladače, kartotéky a pod. Išlo napr. o rôzne archívy, knižnice, katalógy.
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MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Národná koncepcia informatizácie
verejnej správy, s. 14.
738
MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Národná koncepcia informatizácie
verejnej správy, s. 18.
739
Napríklad zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov, zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov,
zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
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o ISVS ako „súbor pravidiel spojených s vytváraním, rozvojom a využívaním informačných systémov
verejnej správy, ktorý obsahuje charakteristiky, metódy, postupy a podmienky, najmä pokiaľ ide o
bezpečnosť a integrovateľnosť informačných systémov verejnej správy. Štandardy musia byť
740
otvorené a technologicky neutrálne.“
Zákon o ISVS nepoužíva v súvislosti s informačnými
systémami pojem interoperabilita, ktorý je častejšie skloňovaný v národných strategických
dokumentoch, ale spomína pojem integrovateľnosť. Táto je definovaná ako „súhrn právnych,
technických, organizačných a iných opatrení vytvárajúcich jednotné prostredie umožňujúce výmenu
a spoločné používanie údajov a spoločných modulov medzi jednotlivými informačnými systémami
741
verejnej správy.“
Za porušenie vyššie uvedenej povinnosti je Ministerstvo financií Slovenskej
republiky povinné podľa ustanovenia § 10 ods. 1 písm. b) Zákona o ISVS uložiť povinnej osobe
pokutu vo výške od 2.000 eur do 25.000 eur. Napriek týmto skutočnostiam existujú na Slovensku
informačné systémy verejnej správy, ktoré nie sú integrované a interoperabilné. Orgány verejnej
správy si budujú svoje informačné systémy samostatne a mnohokrát nekoncepčne.
3

KOMUNIKÁCIA S VEREJNOU SPRÁVOU

Interakcia vo verejnej správe môže prebiehať medzi orgánmi verejnej správy na jednej strane
a občanmi/podnikateľmi na druhej strane (externá) alebo medzi orgánmi verejnej správy navzájom
(interná). Už v dávnejšej dobe existovali informačno-komunikačné technológie, ktoré uľahčovali
a zefektívňovali procesy prebiehajúce vo verejnej správy, a to napríklad pevná telefónna sieť,
mobilný telefón či fax. V súčasnej dobe sú tieto prostriedky postupne vytláčané a nahradzované
novými elektronickými prostriedkami, z ktorých najväčší potenciál ma sieť Internet. Príčinou zmeny
je proces digitalizácie, ktorý umožňuje prenášať a rozmnožovať informácie bez straty ich pôvodnej
kvality a vytvára predpoklady pre prepojenie rozličných zariadení a pre oddelenie obsahu od
komunikačného kanálu. O ďalšej budúcnosti technológií tak pravdepodobne rozhodne schopnosť
ich premeny na digitálnu formu. Niektoré novodobé prostriedky majú dostatočný potenciál
k digitalizácii, napríklad pevná telefónna sieť alebo televízia. Naproti tomu, klasická fotografická
technika alebo fax budú v najbližšom období trvalo nahradené modernejšími spôsobmi, a to
digitálnou fotografiou a systémom zaručeného elektronického podpisu.
Elektronická komunikácia vo virtuálnom priestore má svoje špecifiká a pravidlá. Môžeme ju
rozdeliť na komunikáciu oficiálnu a neoficiálnu. Neoficiálnu komunikáciu predstavuje komunikácia
prostredníctvom súkromných e-mailových správ. Občan/podnikateľ môže zo svojej e-mailovej
schránky odoslať e-mailovú správu adresovanú konkrétnemu úradu alebo úradníkovi. Rovnakým
spôsobom mu môže úradník odpovedať. Tu je však dôležité pripomenúť, že tento druh komunikácie
nie je legálne upravený a nepodlieha žiadnym špecifickým podmienkam. Podpis, ktorý
občan/podnikateľ pripojí ku svojej e-mailovej správe nie je považovaný za elektronický podpis
v zmysle Zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, pretože nespĺňa zákonné podmienky kladené pre tento druh podpisu. Rovnako ak občan
pripojí k e-mailovej správe dokument vo forme prílohy, na ktorom je vlastnoručný podpis, ani tento
nie je elektronickým podpisom. Oficiálna elektronická interakcia medzi orgánmi verejnej správy
a občanmi/podnikateľmi môže prebiehať výlučne prostredníctvom elektronických správ zasielaných
do a z elektronických schránok na to určených. Tento proces je upravený Zákonom e-Governmente
v spojitosti s ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi. Elektronickou správou však nie je akákoľvek
správa, ale len „logicky usporiadaný celok údajov obsahujúci identifikáciu odosielateľa a adresáta
a tvorený najmenej jedným elektronickým podaním, elektronickým úradným dokumentom alebo
742
prílohou k nim.“
Najdôležitejším aspektom elektronickej komunikácie je proces preukazovania a overovania
totožnosti zúčastnených strán. Občan najskôr uvedie svoju identitu, uvedenie identity sa nazýva
identifikácia. Druhá strana si následne takto proklamovanú identitu overuje. Proces overovania
identity sa nazýva autentifikácia. V reálnom svete proklamuje občan svoju totožnosť uvedením
740

Ustanovenie § 6 ods. 1 Zákona o ISVS.
Ustanovenie § 6 ods. 3 Zákona o ISVS.
742
Ustanovenie § 3 písm. c) Zákona o e-Governmente. Bližšie pozri aj ustanovenie § 3 písm. g)
a h).
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mena, priezviska a príp. ďalších požadovaných údajov. Pre následnú autentifikáciu totožnosti slúži
občiansky preukaz, ktorý občan fyzicky predloží. Vo virtuálnom svete tento postup logicky nie je
možný. Slovenská republika preto začala začiatkom roka 2013 vydávať, podobne ako ďalšie
európske krajiny, elektronické občianske preukazy s elektronickým čipom a bezpečnostným kódom,
ktoré slúžia na uvedenie totožnosti občanov vo virtuálnom priestore. Ďalším nevyhnutným
predpokladom pre komunikáciu s úradmi je zaručený elektronický podpis, ktorý predstavuje
prostriedok ako identitu elektronicky autentifikovať. Zaručený elektronický podpis je možné získať
v rámci nového elektronického občianskeho preukazu. Platformou pre komunikáciu
občanov/podnikateľov s úradmi verejnej správy a pre používanie elektronickej schránky je vyššie
spomínaný Ústredný portál verejnej správy, z ktorého je možné uskutočniť prihlásenie pomocou
údajov zavedených v čipe elektronického občianskeho preukazu. Záverom možno sumarizovať, že
občan môže oficiálne komunikovať s úradom len prostredníctvom elektronickej schránky, s použitím
elektronického občianskeho preukazu a obsahom môžu byť len elektronické správy, ktoré sú presne
zadefinované.
Problémom celej tejto agendy je nedostatočná informovanosť verejnosti. Na základe
prieskumu e-Government 2013, ktorý každoročne organizuje Ministerstvo financií Slovenskej
republiky, ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti, vyplynulo, že až
41% opýtaných nepozná Ústredný portál verejnej správy a 45% opýtaných nikdy tento portál
743
nenavštívilo. S rozsiahlejšími aktivitami na tomto poli sa začalo v roku 2007, kedy bol schválený
Operačný program Informatizácie spoločnosti, ktorého primárnym predmetom bola otázka
financovania informatizácie spoločnosti. Odvtedy ubehlo niekoľko rokov a výsledky prieskumu sú
alarmujúce.
4

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY VEREJNEJ SPRÁVY
744

Zo všeobecnej definície pojmu e-Government , ktorú poskytuje Európska komisia vyplýva,
že jeho podstatou je využívanie informačno-komunikačných technológií vo verejnej správe (spolu
s nevyhnutnými organizačnými zmenami a novými zručnosťami) s cieľom zlepšiť služby verejnej
správy. Európska únia mala zlepšením služieb verejnej správy v tomto kontexte na mysli ich
poskytovanie v elektronickej podobe. Elektronické služby verejnej správy umožňujú užívateľom
získavať informácie o svojich právach a povinnostiach, nadobúdať osvedčenia a ďalšie dokumenty,
zasielať žiadosti prostredníctvom svojich počítačov a internetu z domova či práce alebo pomocou
745
siete integrovaných obslužných miest.
Vývoj a implementácia elektronických služieb verejnej správy predstavuje v súčasnom
modernom svete vedúci trend. K možnosti vyvíjania a využívania elektronických služieb musia byť
splnené určité predpoklady, a to najmä politická vôľa pre ich zavedenie, elektronická identifikácia
užívateľov a poskytovateľov služieb, čítačka čipových kariet, počítač s prístupom k Internetu, eGovernment portál a tiež databázy, z ktorých sú získavané údaje pre realizáciu jednotlivých
elektronických služieb a v neposlednom rade musia existovať užívatelia týchto služieb.
V roku 2004 vypracovala Európska komisia v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre
746
informačnú spoločnosť a médiá (DG INFSO) model merania dostupnosti elektronických verejných
služieb v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. V zmysle tohto modelu bolo
identifikovaných 20 základných kategórií služieb verejnej správy, ktoré by mali byť poskytované
743

Uvedený prieskum ohľadom e-Governmentu sa uskutočňuje od roku 2009.
Definícia e-Governmentu: Využívanie informačno-komunikačných technológií on-line vo verejnej
správe spojené s organizačnými zmenami a novými zručnosťami s cieľom zlepšiť služby verejnej
správy a uplatňovanie demokratických postupov, ako aj posilniť podporu verejných politík.
Slovenský preklad dostupný v strategickom dokumente: MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ
REPUBLIKY. Stratégia informatizácie verejnej správy, s. 3.
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Bližšie o integrovaných obslužných miestach pozri: http://www.informatizacia.sk/integrovaneobsluzne-miesto---iom/13913s
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Generálne riaditeľstvo pre informačnú spoločnosť a médiá (Directorate General for Information
and Media) je administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie. Bližšie informácie
o organizácii a činnosti tohto orgánu pozri: http://ec.europa.eu/dgs/connect/en/content/dg-connect
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v elektronickej forme. Služby boli rozdelené do dvoch skupín, a to podľa adresátov. Prvú oblasť
tvorilo 12 služieb verejnej správy poskytovaných občanom. Druhá skupina zahŕňala 8 služieb
verejnej správy určených pre potreby podnikateľov. V rámci týchto meraní sa hodnotila najmä
elektronizácia procesu pri komunikácii občana/podnikateľa s verejnou správou na vstupe a výstupe.
Slovenská republika schválila a uverejnila uvedený zoznam elektronických služieb verejnej správy
vo svojom dokumente Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach Slovenskej republiky
v roku 2004. Rada Európskej únie nechávala za účelom kontroly plnenia stanovených cieľov tieto
konkrétne služby verejnej správy opakovane vyhodnocovať, a to prostredníctvom e-Government
Benchmarku - hodnotenie európskych elektronických služieb verejného sektora. Na základe
vyhodnotenia poskytovaných elektronických služieb verejnej správy uskutočneného v roku 2011
(poslednýkrát podľa uvedeného modelu) sa Slovenská republika nachádzala v rebríčku na 25.
747
mieste z 31 hodnotených európskych krajín.
Ďalší vývoj priniesol viaceré zmeny. V roku 2012 sa na úrovni Európskej únie upustilo od
modelu hodnotenia 20 základných služieb verejnej správy poskytovaných v elektronickej podobe.
Tento bol nahradený kompletne novou metodikou porovnávania predstavenou v e-Government
Benchmark Framework 2012-2015, ktorá spočíva v hodnotení celkových procedúr, plynulosti
a spoľahlivosti tokov medzi inštitúciami verejnej správy a možnosti poskytovania služieb občanom
a podnikateľom v iných štátoch. Pre účely hodnotenia e-Governmentu je významná prvá časť
uvedeného modelu, ktorá predstavuje nový pojem: životná situácia. Ide o balíček služieb verejnej
správy, ktoré sú zvyčajne poskytované niekoľkými orgánmi verejnej správy a ktoré majú pre
občanov zmysel. Informačné systémy všetkých zúčastnených orgánov verejnej správy spolupracujú
748
na bezproblémovom poskytnutí elektronickej služby.
Hlavným dôvodom zmeny modelu
hodnotenia elektronizácie verejnej správy bola skutočnosť, že viaceré štáty Európskej únie dosiahli
už v roku 2010 požadovanú úroveň hodnotených 20-tich elektronických služieb verejnej správy, to
znamená, že v súčasnosti tieto krajiny poskytujú občanom a podnikateľom všetky vybrané verejné
služby na najvyššej (piatej) úrovni. Ide napríklad o Írsko, Taliansko, Maltu, Rakúsko, Portugalsko či
749
Švédsko.
Každoročné hodnotenie už nie je tvorené rebríčkom štátov, ale porovnaním rôznych
aspektov elektronizácie v danej krajine s priemerom zisteným v Európskej únii. Takýmto spôsobom
sa meria percento používateľov e-Government služieb, kľúčové predpoklady, transparentnosť
750
a taktiež dostupnosť služieb v rámci hodnotených životných situácií.
Za významný prostriedok pre využívanie elektronických služieb verejnej správy možno
v plnej miere považovať celosvetovú sieť sietí Internet. Internet sa opiera o fyzickú infraštruktúru,
ktorá spája jednotlivé siete a predstavuje tak kľúčovú technologickú platformu pre využívanie
ďalších informačných a komunikačných technológií vo verejnej správe. Dôležitým aspektom pre
reálne využívanie Internetu je jeho dostupnosť. Penetrácia pevného širokopásmového internetového
pripojenia v Slovenskej republike za posledné dva roky vzrástla zo 17,8% (január 2012) na 20,7%
(január 2014), čo je ale stále menej ako priemer v Európskej únii – 29.9%. Požiadavka na
zabezpečenie internetu pre všetkých je stále viac a viac aktuálna. Európska komisia prijala v roku
2010 strategický dokument s názvom Digitálna agenda pre Európu, v ktorom apeluje na členské
štáty, aby do roku 2020 umožnili všetkým občanov využívanie internetu s rýchlosťou 30 Mbit/s alebo
vyššou, a to v 100% pokrytí. Slovenská republika prijala nový Operačný program Integrovaná
infraštruktúra, podľa ktorého je základnou požiadavkou splnenie uvedeného cieľa. V tejto súvislosti
konštatujem, že na rýchly internet je nutné nazerať ako na prostriedok prístupu (napr. cez počítač,
mobilné zariadenie, televízor či kiosk) k novým poskytovaným zdrojom a službám a bez neho nemá
zmysel rozvíjať elektronické služby. V súčasnej dobe sú nedostatočne pokryté alebo sú vôbec
nepokryté najmä hornaté časti Slovenskej republiky s nízkou hustotou obyvateľstva a takmer
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CAPGEMINY. Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action. 9th Benchmark
Measurement, p. 7.
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CAPGEMINY. eGovernment Benchmark Framework 2012-2015, p. 29.
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CAPGEMINY. Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action. 9th Benchmark
Measurement, p. 7.
750
Komplexné vyhodnotenie za rok 2014 pozri: EU eGovernment Report 2014 - Country Factsheets
E-Government. Dostupné na: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/scoreboard-2014country-factsheets-e-government
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žiadnou koncentráciou priemyslu, ktoré sú pre komerčných poskytovateľov internetu neatraktívne.
V týchto oblastiach by mal podľa stanovených cieľov konať štát. Strategické dokumenty sú prijaté,
v neskoršom období možno uskutočniť prieskum ich naplnenia.

5

ZÁVER

Na základe štúdia uvedenej problematiky možno v oblasti využívania informačnokomunikačných technológií vo verejnej správe identifikovať viacero problémových aspektov.
V druhej kapitole predkladaného príspevku bol načrtnutý ústredný problém elektronizácie
verejnej správy spočívajúci v absencii interoperability informačných systémov verejnej správy.
Neodstránenie tohto negatívneho javu spôsobí, že ciele e-Governmentu, tak ako boli formulované,
nebudú dosiahnuté. Napriek tomu, že správcovia informačných systémov majú zákonnú povinnosť
tieto tvoriť a spravovať na základe štandardov pre informačné systémy a tiež napriek tomu, že
nedodržanie tejto povinnosti napĺňa skutkovú podstatu správneho deliktu podľa ustanovenia § 10
ods. 1 písm. b) Zákona o ISVS, viaceré informačné systémy verejnej správy sú nekompatibilné. Je
otázne, aké iné nástroje možno navrhnúť pre nastolenie žiaduceho stavu než sú pokuty ukladané
Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa vyššie uvedeného ustanovenia?
V tretej časti príspevku boli zhrnuté možnosti využívania informačno-komunikačných
technológií v procese komunikácie medzi orgánmi verejnej správy a občanmi/podnikateľmi.
Najnovšiu možnosť predstavujú elektronické schránky s využitím elektronického občianskeho
preukazu. Technická a programová stránka je nastavená, avšak využívanie tejto formy interakcie sa
podľa prieskumu Ministerstva financií Slovenskej republiky pohybuje na úrovni 11% opýtaných
respondentov.
Posledná kapitola príspevku sa venovala elektronickým službám verejnej správy, ako
primárnemu cieľu zavádzania informačno-komunikačných technológií vo verejnej správe. V tejto
oblasti možno ako problémový aspekt identifikovať dostupnosť rýchleho internetu, ktorá však nie je
na tak kritickej úrovni. V súčasnej dobe existuje na Slovensku len zlomok miest, kde internet
spôsobuje nemožnosť využívať elektronické služby verejnej správy.
Vo všetkých rozoberaných prípadoch považujem za kľúčový problém neinformovanosť
a nezáujem verejnosti. Z toho dôvodu považujem za zásadné zabezpečiť komplexnú rozsiahlu
informačnú kampaň a verejné vzdelávacie školenia, na základe ktorých sa veľká časť obyvateľstva
postupne dozvie o nových reálnych možnostiach v oblasti verejnej správy. Nedostatočné množstvo
kompetentných osôb na oboch stranách má taktiež hmatateľné negatívne dôsledky,
napr. nedodržiavanie štandardov pre tvorbu informačných systémov verejnej správy, predražené
štátne zákazky na služby e-Governmentu alebo ich nekoncepčná implementácia. Európska únia
považuje za dôležitý aspekt úspechu napĺňania e-Government politiky dostatočné personálne
a odborné zaistenie, a to na všetkých úrovniach – od vývojárov, výskumníkov, technikov,
komunikačných agentov až po samotných používateľov – úradníkov a občanov. V niektorých
členských štátoch Európskej únie existuje univerzitné vzdelávanie budúcich odborníkov v oblasti
elektronizácie verejnej správy, ktoré u absolventov zaručuje profesionálny prístup vo všetkých
751
cykloch implementácie rôznych projektov. Na strane orgánov verejnej správy sa možno zamyslieť
nad legislatívnym riešením profesionálnejšieho a odbornejšie personálneho obsadenia viacerých
zamestnaneckých miest v rámci orgánov verejnej správy. Jedným z možných konceptov je prijať
zákonné ustanovenie, na základe ktorého budú musieť uchádzači o prácu na úrade preukázať určité
752
spektrum znalostí, schopností a zručností, ktoré budú na požadovanej úrovni digitálnej
751

Bližšie pozri: PEKÁREK, A. Analýza současných evropských trendu v oblasti e-governmentu. In:
Knihovna. 2012, roč. 23, č. 1, s. 51-62.
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Digitálna gramotnosť predstavuje schopnosť jedinca porozumieť informáciám a efektívne ich
používať v rozličných podobách a z rôznych zdrojov prezentovaných prostredníctvom moderných
informačných a komunikačných technológií Digitálnu gramotnosť možno efektívne vyjadriť
prostredníctvom syntetizujúceho ukazovateľa - medzinárodný indexom digitálnej gramotnosti (Digital
Literacy Index - DLI), ktorý zahŕňa 28 indikátorov (otázok) merajúcich úroveň práce s modernými
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a informačnej
gramotnosti. Na strane užívateľov služieb verejnej správy navrhujem, aby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vypracovalo koncepciu pre postupné zvyšovanie digitálnej
a informačnej gramotnosti obyvateľstva. Ide o zložitú problematiku, ktorú je potrebné uchopiť
systematicky a s vedomím, že výsledky budú pozorovateľné v horizonte niekoľkých (možno
desiatok) rokov. Avšak, ako sa zdá, ide o nevyhnutnosť.
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Informačná gramotnosť je definovaná ako nutná výbava jedinca, s ktorou je tento schopný
úspešne sa prispôsobovať prebiehajúcim dynamickým zmenám v spoločnosti. Ide o schopnosť
jedinca lokalizovať, posúdiť a používať informácie s cieľom stať sa nezávislým a celoživotne sa
učiacim. Bližšie pozri: ŠEDIVÝ, J. Internet jako přímý didaktický prostředek při tvorbě informatických
dovedností In: Online sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní vědecké elektronické
konference - Média a vzdělávání 2009, s. 96.
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OCHRAŇUJE ZÚČASTNENÁ OSOBA VEREJNÝ ZÁUJEM?
Veronika Munková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje inštitútu zúčastnenej osoby. Účelom tohto inštitútu by malo
byť predovšetkým ochrana verejného záujmu, resp. širšej skupiny osôb. Ďalej v článku autorka
analyzuje postavenie zúčastnenej osoby, jej základné práva a povinnosti, ktoré sú obsiahnuté
v právnej úprave v Slovenskej republike. V závere sa autorka venuje problémom, ktoré vznikajú,
keď si niektoré zúčastnené osoby začnú uplatňovať svoje práva v praxi.
Kľúčové slová: zúčastnená osoba, ochrana verejného záujmu, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok), práva a povinnosti
Abstract: The author of the article pays her attention to the institute of the participating person. This
institute was designated in particular to protect the public interest, respectively the interest of more
extensive group of persons. Furthermore, in the article the author analyzes the status of the
participating person, its basic rights and obligations which are contained in the legislation of the
Slovak Republic. The author devoted conclusion of the article to problems that arise from exercising
rights of the participating persons in practice.
Key words: a participating person, protection of the public interest, the Law No.71 / 1967 Coll. on
Administrative Proceedings (Administrative Code), the rights and obligations
ÚVOD
V minulosti správny poriadok nepoznal pojem zúčastnená osoba so súčasným obsahom.
Niektoré novšie právne predpisy poznali tento pojem, ale nie so súčasným obsahom. Správny
poriadok upravoval pojmy ako účastník konania, svedok, znalec, ale neobsahoval právnu úpravu
754
týkajúcu sa zúčastnenej osoby. Až zákonom č. 527/2003 Z.z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov bol zavedený
inštitút zúčastnenej osoby do správneho poriadku. Preto si dovolím tvrdiť, že zavedenie tohto
inštitútu do právnej úpravy správneho poriadku je skôr novodobým fenoménom a je tomu tak najmä
z dôvodov praktických.
Za zavedením inštitútu zúčastnenej osoby do právnej úpravy, konkrétne mám na mysli §15a
správneho poriadku, vidia viacerí teoretici správneho práva potrebu vyhovieť najmä osobitným
právnym úpravám ako je napríklad zákon o ochrane prírody a krajiny. Konkrétne mám tým na mysli
najmä občianske združenia, ktoré vznikajú na úseku životného prostredia za účelom ochrany
verejného záujmu.
1

PREČO JE POTREBNÉ DIFERENCOVAŤ ÚČASTNÍKA KONANIA A ZÚČASTNENÚ
OSOBU
Tu si treba predovšetkým uvedomiť, že s postavením účastníka konania je spojený celý rad
významných procesných práv a povinností, ktoré sú upravené jednak v správnom poriadku a tiež
v osobitných právnych predpisoch. V minulosti sa tak pomerne bežne stávalo, že bolo priznané
postavenie účastníka konania aj občianskym združeniam, ktoré takéto postavenie viac zneužívali
ako využívali na ochranu verejného záujmu. Neexistovala diferenciácia medzi účastníkom konania a
„iným účastníkom konania.“ „Je teda nesporné, že procesné postavenie takéhoto účastníka konania
nemôže byť obdobné alebo dokonca totožné s účastníkom správneho konania o ktorého právach
2
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Pozri napríklad HUTTA, V., NIKODÝM D. Nová úprava správneho konania. Bratislava: Obzor,
1970. s. 272.
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alebo povinnostiach správny orgán rozhoduje.“ S týmto názorom možno iba súhlasiť a určite ide
o jeden z viacerých opodstatnených dôvodov. Niektorí autori však zastavajú názor, že zavedenie
zúčastnenej osoby do správneho poriadku malo vytvoriť možnosť účasti v konaní fyzickým osobám
alebo právnickým osobám, ktoré nespĺňajú právne podmienky, aby boli účastníkmi konania, ale
756
napriek tomu majú na konaní určitý záujem.
Zúčastnená osoba tak patrí medzi subjekty
správneho konania, pričom za subjekt správneho konania považujeme „každého kto je skutočným
757
alebo potencionálnym nositeľom procesných práv alebo procesných povinností.“ Osobitné zákony
určujú bližšie, ktoré subjekty majú postavenie zúčastnených osôb a aký verejný záujem majú
obhajovať. Z tohto teda vyplýva, že by postavenie zúčastnenej osoby nemalo prináležať každému,
kto sa tak cíti, ale iba tomu, komu to vyplýva zo zákona.
Vzhľadom na znenie Dôvodovej správy k zákonu č. 527/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
zavedením tohto inštitútu „sa reaguje na už existujúcu legislatívnu prax, najmä v zákonoch z oblasti
životného prostredia, ktoré upravujú účasť občianskych združení a záujmových združení
právnických osôb v konaní. Pre nedostatok základnej procesnej úpravy však väčšinou dostávajú
postavenie účastníka konania, čo však je v rozpore s jeho vymedzením podľa § 14, pretože
v konaní sa nerozhoduje o právach a povinnostiach takýchto združení. Účasť iných osôb v konaní
než sú účastníci konania je žiaduca a perspektívne bude aj výrazne častejšia. Pôjde najmä
o konania, v ktorých môžu byť dotknuté verejné alebo skupinové záujmy, napr. pri výstavbe veľkých
priemyselných podnikov, pri používaní genetických technológií, pri povoľovaní verejnoprospešných
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stavieb, a pod..“ Preto zastávam názor, že postavenie zúčastnenej osoby by sa malo priznať tým
fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na konaní nielen určitý záujem, ale predovšetkým
chcú ochraňovať zákonom chránený záujem, resp. verejný záujem.
Vo všeobecnej právnej úprave (správny poriadok) absentuje riešenie situácie, keď
v konkrétnom konaní bude osobe priznané postavenie účastníka konania, a zároveň to nevylučuje
možnosť, aby jej bolo priznané postavenie zúčastnenej osoby. Pokladám za vhodné zakomponovať
do zákonného znenia § 15a správneho poriadku: „Ak správny poriadok alebo osobitný zákon
priznávajú osobe postavenie zúčastnenej osoby, je vylúčené, aby mala postavenie účastníka
konania.“
Pri zúčastnenej osobe nie je tiež rozhodujúca príslušnosť správneho orgánu. Príslušnosť sa
tu neurčuje na základe miesta, pobytu, sídla zúčastnenej osoby, opak platí v prípade účastníka
konania.
Práva a povinnosti zúčastnených osôb
Na ochranu verejného záujmu sú zúčastnenej osobe priznané určité procesné práva.
Podľa § 15a ods. 1 a 2 správneho poriadku „osobitný zákon môže ustanoviť, za akých
podmienok sa na konaní alebo na jeho časti má právo zúčastniť aj iná osoba
než účastník konania (ďalej len „zúčastnená osoba“).“
Medzi práva zúčastnenej osoby, ktoré sú vymedzené v ods. 2 patria: právo byť
upovedomená o začatí konania a o iných podaniach účastníkov konania, zúčastniť sa na ústnom
pojednávaní a na miestnej obhliadke, navrhovať dôkazy a doplnenie podkladu rozhodnutia. Ide
759
o tzv. generálny štandard oprávnení (práv).
Zúčastnené osoby ako vyplýva z § 23 ods.1 správneho poriadku majú tiež právo nazerať do
spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo
dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom. Toto oprávnenie
pokladám za nadštandardné. Pretože s uplatnením tohto práva je problém už pri samotnom
2.1
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Bližšie pozri Dôvodová správa k zákonu č. 527/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
759
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účastníkovi konania, keďže postavenie účastníka konania môže mať aj ten kto „tvrdí, že môže byť
rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo
760
dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak.“
V praxi tak môžu nahliadať do spisu jednak
samotní účastníci, kým sa vo veci právoplatne nerozhodne o tom, že sa im toto postavenie
nepriznáva. Treba však pripomenúť, že skutočnosť, že sa konalo s osobou, ktorá nebola
účastníkom konania sa v odbornej literatúre považuje za nezákonnosť. Takáto nezákonnosť môže
761
byť dôvodom na zrušenie rozhodnutia vo veci samej v zmysle § 65 správneho poriadku.
V prípade zúčastnenej osoby to však neplatí, pretože keď je raz niekomu priznané takéto
postavenie, správny poriadok nehovorí o možnosti rozhodnúť o nepriznaní takého postavenia.
V praxi môže ísť o citlivú záležitosť, prístup k informáciám tak môže zneužiť jednak účastník
konania ako aj zúčastnená osoba. A preto v týchto súvislostiach zastávam názor, že už nie je
rozhodujúce, či bude mať tzv. fiktívny účastník prístup k spisom, keď ich má aj ex lege zúčastnená
osoba.
Medzi ďalšie oprávnenia priznané správnym poriadkom zúčastnenej osobe patrí „V konaní
sú správne orgány povinné postupovať v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými
osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a
záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy.
Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka musia správne
orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní
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ujmu (§ 3 ods. 2 správneho poriadku).“
Osobitná právna úprava, môže zúčastnenej osobe priznať ešte viac práv. V správnom
poriadku sa však neuvádza, že osobitná právna úprava môže zúčastnenej osobe priznať aj viac
povinností.
Ako však správne uvádza VAČOK, J. „rozdiel medzi účastníkom konania a zúčastnenou
osobou je v tom, že účastník konania má väčší rozsah práv. Príkladom je možnosť podať riadny
opravný prostriedok, ktoré správny poriadok priznáva len účastníkovi konania. Zúčastnená osoba
763
podľa správneho poriadku toto právo nemá.“
Zúčastnená osoba aj keď nemôže podať riadny
opravný prostriedok, môže, však podať podnet správnemu orgánu na preskúmanie právoplatného
rozhodnutia (§ 62 ods., § 65 správneho poriadku) alebo prokurátorovi (zákon č.153/2001 Z.z. o
prokuratúre). Toto platí iba v prípade, že tak urobí na ochranu záujmu, pre ktorý v konaní
vystupovala. Správny poriadok neuvádza, že zúčastnená osoba má právo vystupovať v príslušnom
správnom konaní vo všetkých štádiách. Niektorí teoretici však uvádzajú, že zúčastnená osoba
disponuje takýmito oprávneniami a môže vystupovať v rámci odvolacieho konania (konania
o rozklade), v konaní, ktorého cieľom je preskúmanie právoplatného rozhodnutia (obnova konania,
764
mimoodvolacie konanie, v konaní o proteste prokurátora).
Za pravdu jej dávajú aj iní teoretici
765
správneho práva, napríklad v návrhu nového Správneho súdneho poriadku sa v II. Časti nazvanej
Konanie v správnom súdnictve v I. hlave – Všeobecné ustanovenia o konaní, IV. diel, § 40, ods. 1
uvádza existencia zúčastnenej osoby na konaní. A je definovaná nasledovne: „Osobami
zúčastnenými na konaní sú tí, ktorí nie sú účastníkmi konania a ktorí mali v správnom konaní
postavenie zúčastnenej osoby podľa osobitného predpisu. Rozlišuje sa aj tzv. zainteresovaná
verejnosť alebo dotknutá verejnosť, ktorá má právo podľa osobitného predpisu na účast v správnom
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konaní vo veciach životného prostredia…“
V odbornej literatúre sa však možno stretnúť aj
s názormi, že „zúčastnená osoba nemá právny nárok ani na podanie riadnych alebo mimoriadnych
opravných prostriedkov, nemá ani právo podať žalobu proti právoplatnému rozhodnutiu na súd.
Zákon jej priznáva, ako každej inej osobe, možnosť iniciovať prokurátora na podanie protestu proti
právoplatnemu rozhodnutiu, príp. iniciovať nadriadený správny orgán, aby preskúmal právoplatné
767
rozhodnutie mimo odvolacieho konania.“
Nemožno však súhlasiť s názorom, ktorý vyjadrili autori POTASCH, P. a HAŠANOVÁ, J.,
a to „ správny poriadok týmto značne bagatelizuje právne postavenie zúčastnenej osoby a hoci jej
určité práva priznáva, v praxi sú jej možnosti ovplyvniť konečné rozhodnutie vo veci samej výrazne
768
obmedzené.“ Zastávam názor, že rozsah procesných oprávnení v prípade zúčastnenej osoby je
dostatočný a ovplyvnenie konečného rozhodnutia vo veci samej je dostatočné vzhľadom na to, že
nejde o účastníka konania.
APLIKAČNÉ PROBLÉMY
Ako som sa už vyššie zmienila základné práva zúčastnenej osoby sú vymedzené v § 15a
správneho poriadku, ktorého právnemu režimu podlieha napríklad už viackrát spomínané konanie
podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
V praxi ide väčšinou o vznik aplikačných problémov, keď si nárokujú postavenie zúčastnenej
osoby mimovládne organizácie v rozhodovacích procesoch v oblasti životného prostredia, napríklad
pri povoľovaní výnimiek podľa § 40 zákona o ochrane prírody. Týmto mimovládnym organizáciám
takéto postavenie priznáva expressis verbis § 82 ods. 3 a 6 zákona o ochrane prírody. V tomto
prípade sa procesné postavenie občianskych združení zaoberajúcich sa ochranou prírody a krajiny
zmenilo novelou zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá nadobudla účinnosť 1.12.2007. Tieto
občianske združenia už nemajú teda viac postavenie účastníka konania, ale majú postavenie
zúčastnenej osoby.
Tu by som rada uviedla konkrétny príklad, keď zastávam názor, že niektoré občianske
združenia sa aj naďalej domáhajú postavenia účastníka konania pričom jednoznačne ako sa uvádza
769
v Aarhuskom dohovore,
v správnom poriadku a v zákone o ochrane prírody a krajiny majú
postavenie zúčastnenej osoby. V článku 2 ods. 4 Aarhuského dohovoru je verejnosť na účely tohto
dohovoru charakterizovaná ako „jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb a v súlade
s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo praxou ich združenia, organizácie alebo skupiny.“ V tom
istom článku, ale v ods. 5 je zainteresovaná verejnosť charakterizovaná ako verejnosť, ktorá je
alebo by mohla byť ovplyvnená rozhodovacím procesom týkajúcim sa životného prostredia alebo sa
o tento proces zaujíma; pre potreby tejto definície sú to mimovládne organizácie podporujúce
ochranu životného prostredia a spĺňajúce všetky požiadavky vnútroštátneho práva a tiež ak sa
zaujímajú o rozhodovací proces. Ako teda možno vidieť aj zákonodarca reagoval predovšetkým na
potreby praxe, a to predovšetkým v oblasti životného prostredia. Aj keď takéto subjekty správneho
konania častokrát zastávajú názor, že sú ich práva, právom chránené záujmy, resp. povinnosti
rozhodnutím dotknuté prípadne, že sa dokonca rozhoduje o ich právach, právom chránených
záujmoch, resp. povinnostiach, opak je pravdou. A tak v nadväznosti na tento Aarhuský dohovor
a jeho pomerne širokú definíciu verejnosti sa do ustanovení zákona o ochrane prírody doplnila
možnosť účasti verejnosti na rozhodovaní v záležitostiach životného prostredia aj iným ako
občianskym združeniam vymedzeným v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
Oprávnenie byť účastníkom predmetného správneho konania v prípade občianskych
združení s predmetom činnosti ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1 zákona o ochrane prírody a
krajiny), z osobitného predpisu, ktorým je v danom prípade zákon o ochrane prírody a krajiny,
nevyplýva. Nemožno ho vyvodiť ani zo všeobecného predpisu o správnom konaní (§ 14 ods. 1
3
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správneho poriadku).
V zmysle § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, sa združenie s právnou
subjektivitou považuje za „zúčastnenú osobu“ v správnom konaní v zmysle tohto ustanovenia, ak je
predmetom jeho činnosti najmenej jeden rok ochrana prírody a krajiny a ak písomne oznámi svoju
účasť v danom konaní v lehote ustanovenej týmto ustanovením. Z postavenia „zúčastnenej osoby“
vyplýva právo byť upovedomený o začatí každého správneho konania týkajúceho sa ochrany
prírody a krajiny.
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Napriek týmto skutočnostiam napríklad zoskupenie VLK požiadalo Ministerstvo životného
prostredia SR o priznanie postavenia „účastníka konania“ v správnom konaní, ktoré sa týkalo
udeľovania týchto výnimiek alebo povolení, a na tento účel sa odvolalo na Aarhuský dohovor.
Ministerstvo životného prostredia SR zamietlo jeho žiadosť a zamietlo aj rozklad, ktorý potom
zoskupenie VLK podalo. Zoskupeniu VLK nebolo priznané postavenie účastníka konania nakoľko
zoskupenie VLK, ktoré má všeobecný záujem na ochrane prírody a krajiny, nie je v žiadnom
hmotnoprávnom vzťahu k predmetu konania o povolenie výnimky z podmienok ochrany chráneného
živočícha – medveďa hnedého a jeho právneho postavenia (práv a povinností) sa rozhodnutie
v takejto konkrétnej veci nijako nedotkne.
Zoskupenie VLK podalo žalobu proti týmto dvom rozhodnutiam, v ktorej najmä tvrdilo, že
ustanovenia článku 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru majú priamy účinok. Za týchto okolností Najvyšší
súd Slovenskej republiky rozhodol o prerušení konania a položil Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne
otázky:
„ Je možné podľa článku 9 Aarhuského dohovoru z 25. júna 1998, a to najmä jeho odseku
3, s prihliadnutím na hlavný cieľ sledovaný touto medzinárodnou zmluvou, teda že narúša
klasickú koncepciu aktívnej legitimácie tým, že priznáva postavenie účastníka konania aj
verejnosti, resp. zainteresovanej verejnosti, priznať bezprostredný účinok (“self - executing
effect“) medzinárodnej zmluvy v situácii, keď Európska únia po tom, ako 17. februára 2005
pristúpila k tejto medzinárodnej zmluve, nevydala do dnešného dňa komunitárny predpis
vykonávajúci uvedenú zmluvu, na podmienky komunitárneho práva?
2) Je možné podľa článku 9 Aarhuského dohovoru, a to najmä jeho odseku 3, po tom, čo sa
stal súčasťou komunitárneho práva, priznať priamu aplikovateľnosť alebo priamy účinok
komunitárneho práva v zmysle ustálenej judikatúry Súdneho dvora?
3) Ak je odpoveď na prvú a druhú otázku kladná, potom je možné vykladať článok 9 ods. 3
Aarhuského dohovoru s prihliadnutím na hlavný cieľ sledovaný touto medzinárodnou
zmluvou, že pod pojem „úkony orgánu verejnej správy“ treba zahrnúť aj úkon pozostávajúci
z vydania rozhodnutia t.j. možnosť prístupu verejnosti k súdnemu konaniu v sebe zahŕňa aj
právo napadnúť samo rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktorého nezákonnosť spočíva v
771
dopade na životné prostredie?“
Pričom Európsky súdny dvor jednoznačne konštatoval „článok 9 ods. 3 Dohovoru o prístupe
k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v
záležitostiach životného prostredia schváleného v mene Európskeho spoločenstva rozhodnutím
Rady č. 2005/370/ES zo 17. februára 2005 nemá priamy účinok v práve Únie. Prináleží však
vnútroštátnemu súdu, aby poskytol taký výklad procesného práva týkajúceho sa podmienok, ktoré
treba splniť na podanie správneho opravného prostriedku alebo žaloby, ktorý bude v čo najväčšej
možnej miere v súlade tak s cieľmi článku 9 ods. 3 tohto dohovoru, ako aj s cieľom účinnej súdnej
ochrany práv poskytovaných právom Únie, aby mohla organizácia na ochranu životného prostredia,
akou je Lesoochranárske zoskupenie VLK, napadnúť na súde rozhodnutie prijaté v rámci správneho
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konania, ktoré by mohlo byť v rozpore s právom Únie v oblasti životného prostredia.“
1)
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K položeniu týchto prejudiciálnych otázok došlo zo strany Najvyššieho súdu SR najmä
z dôvodov zlého výkladu zákonného znenia zo strany Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. Myslím
si, že týmto podaným výkladom sa má zabrániť, aby sa v budúcnosti ďalšie občianske združenia
domáhali postavenia účastníka konania a pritom ignorovali zákonné znenie. Správne orgány nie sú
oprávnené nad rámec zákona priznať fyzickým alebo právnickým osobám (mimovládnym
organizáciám - tzv. zainteresovaná verejnosť) postavenie účastníka konania v zmysle správneho
poriadku v znení neskorších predpisov v rozhodovacom procese v oblasti životného prostredia.
V tomto konkrétnom prípade išlo o povoľovanie výnimky na odstrel 1 kusa chráneného živočícha,
medveďa hnedého do váhy 100 kg za účelom regulačného lovu v období roka 2008 v poľovníckom
revíre Belanská Vavrišov, lokalita vnadenia a lovu Radište - Jakubovanský chodník. Tento odstrel
mal byť povolený v zmysle § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov. Takéto povolenie na odstrel vydáva v Slovenskej republike
Ministerstvo životného prostredia SR, konkrétne odbor ochrany prírody. Ministerstvo životného
prostredia SR si tak splnilo svoju povinnosť a Listom zo dňa 13.12.2007 zn. 12783/2007-2.1
informovalo združenie VLK o začatí správneho konania o predmetnej výnimke. Ďalším listom zo dňa
17.3.2008 Ministerstvo životného prostredia SR poskytlo združeniu VLK informácie o podkladoch a
postupe v povoľovacom procese a žiadalo ho, aby sa k podkladom na rozhodnutie v lehote 3 dní
vyjadrilo. V určenej lehote žiadalo združenie VLK, aby mu bolo v predmetnom konaní priznané
postavenie účastníka konania s tým, že k návrhu na povolenie výnimky sa vyjadrí po odstránení
rozporu v jeho procesnom postavení. K podkladom k povoleniu výnimky na odstrel medveďa
hnedého sa združenie VLK nevyjadrilo a naďalej riešilo len svoje procesné postavenie. Nakoniec
v tejto veci Najvyšší súd SR rozsudok Krajského súdu v Bratislave č.k. 3S 170/2008-75 zo dňa 13.
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januára 2009 potvrdil.“
774
V tomto a obdobných prípadoch,
ktorých nie je málo sa otvára otázka, koho verejný
záujem tieto mimovládne organizácie a občianske združenia chránia? Prečo si nárokujú neustále
postavenie účastníka konania aj keď je zrejmé, že nemohlo vzniknúť právo zúčastňovať sa
správneho a súdneho konania v postavení účastníka konania. Keď si pomôžeme definíciou
verejného záujmu v zmysle čl. 3 ods. 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, kde sa charakterizuje verejný záujem ako záujem,
ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým
775
občanom.
Pričom ako vieme pojem verejný záujem je právne pohyblivý pojem. Obsah tohto
pojmu každý zákon vymedzuje pre potreby danej legislatívnej úpravy. V niektorých prípadoch zákon
legálnu definíciu neobsahuje, ale odkazuje na vymedzenie tohto pojmu obsiahnuté v inom zákone.
Aký prospech prináša občanom to, že sa združenie VLK zaoberá svojím postavením v správnom
konaní a nerieši otázku odstrelu medveďa? Prečo sa združenia takéhoto druhu domáhajú
postavenia účastníka konania, keď v mnohých prípadoch by neboli dodržané ani ustanovenia
správneho poriadku o príslušnosti v správnom konaní?
Aj v našom uvedenom prípade sa odstreľ medveďa hnedého mal odohrať v okrese Liptovský
Mikuláš, Pribylina, ktorá je neslávne známa častým výskytom medveďov hnedých a ich útokmi na
ľudí. Je otázne, či sa Lesoochranárske zoskupenie VLK, so sídlom 082 13 Tulčík 27, okres Prešov
môže relevantne vyjadrovať k odstrelu medveďa hnedého žijúceho v úplne inom okrese. Ako som
sa už vyššie zmienila v prípade zúčastnených osôb nie je potrebné riešiť otázku príslušnosti, ale to
neplatí v prípade účastníkov konania. V tomto prípade by nebola dodržaná ani príslušnosť. Preto aj
naďalej zastávam názor, že k niektorým skutočnostiam v oblasti životného prostredia, ako je
napríklad odstrel medveďa hnedého by sa mala vyjadrovať predovšetkým zainteresovaná verejnosť
a nie zúčastnená osoba. Pričom pojem zainteresovaná verejnosť nechápem v zmysle článku 2 ods.
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Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 3Sžp 6/2009 zo dňa 11.6.2009.
Napríklad tiež Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 3 Sžp 48/2009 zo dňa 2.9.2011.
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Rovnako definuje verejný záujem aj § 2 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo
verejnom záujme. Podľa § 4 ods.3 písm. m) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa verejným záujmom rozumie „dôležitý záujem štátu
realizovaný pri výkone verejnej moci, ktorý prevažuje nad oprávneným záujmom fyzickej osoby
alebo viacerých fyzických osôb a bez jeho realizácie by mohli vzniknúť rozsiahle alebo
nenahraditeľné škody.“
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5 Aarhuského dohovoru, kde je charakterizovaná ako verejnosť, ktorá je alebo by mohla byť
ovplyvnená rozhodovacím procesom týkajúcim sa životného prostredia alebo sa o tento proces
zaujíma; pre potreby tejto definície sú to mimovládne organizácie podporujúce ochranu životného
prostredia a spĺňajúce všetky požiadavky vnútroštátneho práva, ktoré sa zaujímajú o rozhodovací
proces. Naopak som zástanca toho názoru, že vôbec nemusí ísť o občianske združenia, resp.
mimovládne organizácie ani o iné zoskupenia, ale obyčajnú skupinu ľudí, ktorí žijú v danej lokalite
a rozhodnutie sa týka ich života, resp. užívacieho práva alebo podobne. Vyhli by sme sa potom
vzniku účelovo založených združení ľudí, ktorí neobhajujú verejný záujem, ale svoj vlastný záujem
a sú financované z pochybných zdrojov. Pretože podľa môjho názoru v tomto prípade treba
jednoznačne chrániť verejný záujem – život ľudí, ktorí žijú v danej oblasti a ich život je ohrozený
útokom medveďa hnedého, ktorý už dávno opustil bezpečnú zónu prírody. Prípadne keby sme v
tomto prípade aplikovali napríklad tiež iné vymedzenie verejného záujmu uvedeného v zákone § 4
ods.3 písm. m) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, kde sa verejným záujmom rozumie „dôležitý záujem štátu realizovaný pri
výkone verejnej moci, ktorý prevažuje nad oprávneným záujmom fyzickej osoby alebo viacerých
fyzických osôb a bez jeho realizácie by mohli vzniknúť rozsiahle alebo nenahraditeľné škody.“ Aj
v tomto prípade prevažuje nad oprávneným záujmom fyzickej osoby alebo viacerých takýchto osôb
záujem štátu na tom, aby nevznikli rozsiahle, prípadne nenahraditeľné škody na majetku. Tým mám
na mysli škody, ktoré vznikajú pri devastácii úrodného územia, zabíjaní poľnohospodárskych zvierat
medveďom. V neposlednom rade mám na mysli zaplatenie odškodného štátom obetiam, ktoré
napadol medveď a spôsobil ujmu na zdraví na celý život.
V súlade s tým, čo som doteraz uviedla som oprávnená konštatovať, že zúčastnené osoby,
ktoré sa častokrát proti vôli iných osôb stávajú zúčastnenými osobami, nie vždy obhajujú verejný
záujem, tak ako som ho charakterizovala.
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VEREJNÝ ZÁUJEM AKO PROSTRIEDOK DETERMINÁCIE
ČINNOSTI VEREJNEJ SPRÁVY
Ján Škrobák
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok analyzuje verejný záujem ako prostriedok determinácie činnosti verejnej
správy. Uvádza niektoré príklady pozitívnoprávnej úpravy tohto inštitútu a jeho explicitného či
implicitného vymedzenia v platnom práve. Autor navrhuje vymedzenie tohto pojmu, ktoré by malo
byť všeobecne využiteľné pre verejné právo a verejnú správu, a to ako záujmu na dosiahnutí takého
stavu určitého objektu, ktorý sa všeobecne považuje za žiaduci, no jeho dosiahnutie len na základe
autonómne determinovaného ľudského konania je spojené s neprimeranou mierou neistoty. V
závere poukazuje na význam verejného záujmu ako kritéria, ktoré určuje, či je vôbec opodstatnená
verejnoprávna regulácia určitého spoločenského vzťahu.
Kľúčové slová: Verejný záujem, verejná správa, determinácia verejnej správy.
Abstract: The paper analyzes the public interest as a means of determination of public
administration activities. It provides some examples of the existing legal regulation of public interest
and its explicit or implicit legal definition. The author proposes a definition of this term, which should
be generally applicable for public law and for public administration: it is an interest towards the
achievement of a state of an object, which is generally considered desirable, but this achievement only on the basis of independently determined human activities - involves a disproportionate degree
of uncertainty. The conclusion puts forward the importance of the public interest as a criterion, that
determines, whether public regulation of certain social relations is justified or not.
Key words: Public interest, public administration, determination of public administration.
ÚVOD
Cieľom tohto príspevku je analyzovať verejný záujem ako prostriedok vonkajšej, teda
heteronómnej, determinácie činnosti verejnej správy. V prvom rade sa pokúšam poskytnúť prehľad
využívania tohto pojmu v pozitívnoprávnej úprave a v odbornej literatúre. Na základe uvedenej
analýzy sa pokúšam formulovať vymedzenie pojmu verejný záujem, ktoré by mohlo byť čo najširšie
použiteľné – to znamená v rovine teórie, správnej politiky, legislatívy i aplikačnej praxe.
776
Cieľ resp. účel verejnej správy má byť spojený s verejným záujmom.
Tento znak verejnej
777
správy zdôrazňujú viacerí autori.
P. Berčík a J. Králik uvádzajú, že „verejná správa sa dotýka
776

Najmä v staršej literatúre sa stretávame aj s pojmom spoločenské záujmy. Pozri napr.
TÓTHOVÁ, K.: Rozhodovacie procesy v štátnej správe. Bratislava : Obzor, 1989, s. 17;
GAŠPAR, M.: Československé správne právo. Bratislava : Obzor, 1973, s. 45. Dnes možno
uvažovať, či slovné spojenie „spoločenské záujmy“ nie je bližšie realite pluralitnej
spoločnosti. Súvislosť medzi pojmami verejný záujem a spoločenské záujmy (resp. záujmy
spoločnosti) je zjavný aj v rovine platného práva: zákonom č. 237/2000 Z. z. a zákonom č.
479/2005 Z. z., ktorými bol novelizovaný stavebný zákon, bolo vo viacerých ustanoveniach
vypustené slovné spojenie „záujmy spoločnosti“ a na jeho miesto bolo vložene slovné
spojenie „verejný záujem“. Takéto zmeny sa v období po roku 1989 dotkli aj ďalších zákonov,
napríklad v zákone o banskej činnosti sa zákonom č. 533/2004 Z. z. v celom zákone nahradilo
slovne spojenie „celospoločenský záujem“ pojmom „verejný záujem“. Na druhej strane,
slovne spojenie „verejný záujem“ či „verejné záujmy“ možno nájsť aj v právnych predpisoch
spred roku 1989 (pozri napr. vyhlášku Federálneho ministerstva dopravy č. 123/1979 Zb. o
293

sféry verejného záujmu, predovšetkým ide o sféru vymedzenú verejným právom. Obsahovo je teda
vecou verejnej správy všetko, čo je všeobecne uznávané za predmet záujmu verejnosti. Teda veci,
resp. záležitosti, v ktorých záujmy širšieho okruhu ľudí (obyvateľov, občanov, voličov atď.)
778
prevládajú nad záujmami jednotlivých osôb (subjektov).“
U niektorých autorov sa však verejný
záujem ako znak verejnej správy nestretá s pozitívnym ohlasom. Český autor M. Kindl v tejto
779
súvislosti kriticky polemizuje s názormi D. Hendrycha
a uvádza, že „kritérium záujmu, či už
súkromného, alebo verejného, na vymedzenie verejnej správy [...] nestačí“, čo by mohlo znamenať,
že kritérium verejného záujmu odmieta ako pojmový znak verejnej správy, nemusel by ho však
odmietať ako znak typický či charakteristický. Ďalej v texte však uvádza, že toto kritérium v
780
niektorých prípadoch nielenže nestačí, ale priamo nevyhovuje.
Čiastočne, aj keď nie bez výhrad, možno súhlasiť s názormi autorov, ktorí poukazujú na to,
781
že pojem verejný záujem je neurčitý a jeho vymedzenie vo vzťahu ku konkrétnej situácii nemusí
782
byť jednoduché.
Vzhľadom na to sa prikláňam k názoru, že verejný záujem možno považovať
nanajvýš za charakteristický, nie však za pojmový znak verejnej správy v dynamickom ponímaní.
Kategória, vo vzťahu ku ktorej nie je možne uviesť jednoznačnú a na každý prípad aplikovateľnú
definíciu, by nemala byť definičným pojmom inej kategórie.
Pri vymedzení pojmu verejný záujem je potrebne prihliadnuť na obsah právnej úpravy na
konkrétnom úseku verejnej správy, ako aj na konkrétne okolnosti prípadu. Niektoré existujúce
legálne definície pojmu verejný záujem smerujú k príliš reštriktívnemu chápaniu tohto pojmu, keďže
zdôrazňujú zameranie predovšetkým na majetkový prospech (všetkých občanov alebo mnohých
občanov). V mnohých prípadoch je však verejný záujem daný napr. súladom s platným pravom, keď
záujem na právnej istote a rovnosti pred zákonom prevažuje nad záujmom dosiahnuť čo aj
všeobecný majetkový prospech; alebo súladom s hodnotami mimoprávnych normatívnych
systémov, najmä morálky, alebo napríklad potrebou poskytovať ochranu znevýhodneným skupinám
osôb, pripadne ochranu životnému prostrediu. V mnohých prípadoch teda verejným záujmom
nemusí byť záujem väčšiny, ale môže to byť aj záujem menšiny, napríklad telesne postihnutých
osôb.

mestskej hromadnej doprave, ale aj viaceré ďalšie predpisy v oblasti správy dopravy a
spojov, či v oblasti správy investičnej výstavby a ďalšie právne predpisy; podľa poznatkov
autora získaných vďaka právnym informačným systémom vo väčšej miere v období
päťdesiatych a šesťdesiatych rokov, ako v období rokov sedemdesiatych a osemdesiatych).
777
Pozri napr. SLÁDEČEK, V.: Obecné správní právo. Praha : ASPI, 2004, s. 16; HENDRYCH,
D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, s. 5 a s. 87;
ŠKULTÉTY, P. a kol.: Správne právo hmotné – Všeobecná a osobitná časť. Šamorín :
Heuréka, 2002, s. 17; MACHAJOVÁ, J.: Ústavnosť rozhodovania subjektov miestnej verejnej
správy v Slovenskej republike a v Českej republike. Studia Iuridica Bratislavensia Nr. 23.,
Bratislava : VO PF UK, 2001, s. 9; HUTTA, V.: Verejná správa. In: MACHAJOVÁ, J. a kol.:
Občan a verejná správa. Bratislava : Nadácia Občan a demokracia, 2000, s. 27; MUSSMANN,
E.: Die öffentliche Verwaltung als Teil der öffentlichen Gewalt. In: SCHWEICKHARD, R. (vyd.):
Allgemeines Verwaltungsrecht. 5. Auflage. Stuttgart : Verlag W. Kohlhammer, 1987, s. 25;
pozri aj MACHAJOVÁ, J. a kol.: Všeobecné správne právo. Žilina : Poradca podnikateľa,
2007, s. 12; PRŮCHA, P.: Základy správního práva a veřejné správy. Obecná část. Brno :
Masarykova Univerzita, 1994, s. 30.
778
BERČÍK, P. – KRÁLIK, J.: Základy verejnej správy. I. Bratislava : Akadémia Policajného
zboru, 2007, s. 10.
779
KINDL, M. – KRAMÁŘ, K. – RAJCHL, J. – TELECKÝ, D.: Základy správního práva. Plzeň :
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 32.
780
Tamtiež, s. 18.
781
V právnom poriadku Slovenskej republiky existujúce legálne definície tohto pojmu sa
nevzťahujú na celý právny poriadok SR, ale ide iba o vymedzenia ustanovene na účely
(ústavného) zákona, v ktorom sú obsiahnuté (bližšie pozri ďalší text príspevku).
782
MACHAJOVÁ, J. a kol.: Všeobecné správne právo. Žilina : Poradca podnikateľa, 2007, s.
13.
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PREHĽAD A SÉMANTICKÁ ANALÝZA POUŽÍVANIA POJMU VEREJNÝ ZÁUJEM
V POZITÍVNOPRÁVNEJ ÚPRAVE
Verejný záujem ako právny inštitút možno považovať za prvok determinácie činnosti verejnej
správy. Pojem verejný záujem používa v právnom poriadku Slovenskej republiky niekoľko desiatok
zákonných i podzákonných všeobecne záväzných právnych predpisov, po započítaní aj iných
prameňov práva, najmä medzinárodných zmlúv o ochrane investícií a o zamedzení dvojitého
zdanenia a po započítaní všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré len novelizovali iné
právne predpisy, možno hovoriť o niekoľkých stovkách prameňov platného práva vo formálnom
zmysle. Vo veľkom počte prípadov ide pritom však len o medzitextové odkazy na ustanovenia
všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré tento pojem používajú v názve, alebo v ktorých sa
často uvádza, predovšetkým na zákon o výkone práce vo verejnom zaujme a súvisiace predpisy.
V právnych predpisoch sa možno stretnúť aj s pojmami, ktoré sú pojmu verejný záujem
významovo blízke, prípadne tvoria jeho obsahový komponent. Ide napríklad o tieto pojmy:
- pojem naliehavý všeobecný záujem, používaný v ustanovení § 55 ods. 2 správneho
poriadku,
- pojem všeobecný hospodársky záujem používaný v zákone o banskej činnosti popri pojme
verejný záujem (čo indikuje, že na účely tohto zákona nejde o pojmy obsahovo zhodné),
- pojem záujem bezpečnosti letovej prevádzky (letecký zákon – z dikcie ustanovenia § 12
ods. 2 leteckého zákona je zrejmé, že na účely tohto zákona je pojem záujem bezpečnosti letovej
prevádzky subsumovateľný pod pojem verejný záujem, ktorý sa v tomto ustanovení takisto
používa),
- pojem služby vykonávané vo verejnom záujme (napríklad zákon o verejnom obstarávaní,
všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce finančnú kontrolu a vedenie účtovníctva, v ktorých
sa používa aj slovné spojenie činnosť vykonávaná vo verejnom zaujme), pojem služba vo verejnom
záujme používa aj zákon o cestnej doprave,
- pojmy program vo verejnom zaujme, oznam vo verejnom zaujme, či oznámenie v
naliehavom verejnom zaujme, používané v zákonoch upravujúcich masmediálnu sféru (v tlačovom
zákone, v zákone o vysielaní a retransmisii, v zákone o digitálnom vysielaní).
V niektorých prípadoch je priamo zákonom ustanovene, že výkon určitej činnosti sa realizuje
vo verejnom zaujme. Napríklad podľa ust. § 3 ods. 2 zákona o archívoch a registratúrach preberanie
archívnych dokumentov, ochrana archívnych dokumentov, ich sprístupňovanie a prístup
k informáciám obsiahnutým v archívnych dokumentoch je verejným záujmom; v ust. § 3 ods. 1
zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je ustanovené, že verejné vodovody a
verejné kanalizácie sa zriaďujú a prevádzkujú vo verejnom zaujme; v zákone o zdravotnom poistení
je takto označené vykonávanie verejného zdravotného poistenia; v zákone o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti sú ako činnosti vo verejnom záujme vymedzené činnosti, ktorými stavovské
organizácie v zdravotníctve plnia svoje základné úlohy; v zákone o ochrane prírody a krajiny je ako
verejný záujem označené udržiavanie a dosiahnutie priaznivého stavu časti krajiny.
Určitá činnosť môže byť vymedzená ako verejný záujem aj iným aktom, než zákonom, pričom
tento akt/dokument nemusí byť právne záväzný. Príkladom môže byť Deklarácia Národnej rady
Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva (uznesenie NR SR publikovane v Zbierke
zákonov pod č. 91/2001 Z. z.), podľa ktorej verejným záujmom je ochrana kultúrneho dedičstva. Ako
príklad verejnomocenského právne záväzného aktu iného než zákon, ktorý ustaľuje pojem verejný
záujem, možno uviesť ust. § 12 ods. 1 zákona o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a
poľnohospodárstvo, podľa ktorého ministerstvo (v súčasnosti ide o Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR) na návrh výskumného ústavu alebo z vlastného podnetu urči rastliny, ktoré
majú osobitnú biologickú, kultúrnu alebo historickú hodnotu, a je vo verejnom záujme, aby boli
osobitne chránené.
V uvedených prípadoch sa obsah pojmu verejný záujem vymedzuje implicitne (teda uvádza
sa činnosť, ktorej výkon je zameraný na zabezpečenie verejného záujmu). Ďalšou možnosťou, ako
môže byť obsah pojmu verejný záujem upresnený, je od zákona odlišný verejnomocenský akt, ktorý
nemá povahu individuálneho správneho aktu, a ktorým sa verejný záujem určuje pre konkrétny
prípad alebo druhovo explicitne. Ako príklad možno uviesť oprávnenie vlády SR podľa § 1 ods. 2 a 3
zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií.
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Vo väčšine prípadov sa pojem verejný záujem vo všeobecne záväzných právnych predpisoch
používa ako pojem právne neurčitý. Často sa používa v hypotéze právnej normy ako legislatívny
nástroj, ktorý špecifikuje alebo limituje podmienky využitia diskrecionálneho oprávnenia orgánu,
ktorý túto právnu normu realizuje alebo aplikuje (napríklad ust. § 8a ods. 3 zákona o štátnom
občianstve, podľa ktorého Ministerstvo vnútra SR v konaní o žiadosti o udelenie štátneho
občianstva Slovenskej republiky prihliada aj na verejný záujem). V niektorých prípadoch zákon
pojem verejný záujem nevymedzuje (používa ho teda ako právne neurčitý pojem), no ustanovuje
kritériá, na ktoré ma prihliadať orgán, ktorý v rámci svojej právnoaplikačnej činnosti skúma
naplnenie hypotézy právnej normy, súčasťou jazykového vyjadrenia ktorej je tento pojem (napríklad
podľa § 25 ods. 2 zákona o hazardných hrách verejný záujem sa posudzuje vo vzťahu k miestu, kde
majú byť hazardné hry v kasíne prevádzkované). V niektorých prípadoch nejde o právne neurčitý
pojem napriek skutočnosti, že všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom sa používa, ho
nevymedzuje – ide o prípady, keď je tento pojem vymedzený prostredníctvom odkazu na
vymedzenie obsiahnuté v inom všeobecne záväznom právnom predpise (príkladom môže byť
ustanovenie § 26 ods. 1 písm. k) zákona o digitálnom vysielaní, v ktorom sa používa pojem
„program vo verejnom zaujme“, pričom v tomto ustanovení sa formou poznámky pod čiarou
odkazuje na ust. § 3 písm. h) zákona o vysielaní a retransmisii, kde je tento pojem vymedzený).
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Legálne definície pojmu verejný záujem v právnom poriadku SR možno nájsť :
- v ústavnom zákone o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
- v zákone o ochrane osobných údajov,
- v zákone o výkone práce vo verejnom zaujme.
Verejný záujem na účely ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech
všetkým občanom alebo mnohým občanom (čl. 3 ods. 2). Obdobne vymedzuje pojem verejný
záujem zákon o výkone prace vo verejnom zaujme – verejný záujem podľa tohto zákona je záujem,
ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov. U
zamestnancov zamestnávateľa, ktorými sú právnické osoby podľa § 1 ods. 2 písm. c) tohto zákona,
výkon práce vo verejnom záujme je aj plnenie povinností zamestnancov v záujme týchto
právnických osôb podľa Obchodného zákonníka. Verejným záujmom sa na účely platného
a účinného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov rozumie podľa ustanovenia § 4
ods. 3 písm. m) tohto zákona dôležitý záujem štátu realizovaný pri výkone verejnej moci, ktorý
prevažuje nad oprávneným záujmom fyzickej osoby alebo viacerých fyzických osôb a bez jeho
realizácie by mohli vzniknúť rozsiahle alebo nenahraditeľné škody (v porovnaní s „predchodcom“
tohto zákona, teda so zákonom č. 428/2002 Z. z, o ochrane osobných údajov, z tohto vymedzenia
„vypadla“ práve formulácia, že ide o taký záujem, ktorý „prináša majetkový prospech alebo iný
prospech ostatným fyzickým osobám alebo mnohým z nich“).
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Stavebný zákon
obsahuje vo viacerých svojich ustanoveniach príkladmé výpočty hodnôt,
ktoré sú predmetom verejného záujmu podľa tohto zákona (podľa ust. § 62 ods. 1 písm. b) sú týmito
hodnotami predovšetkým ochrana životného prostredia a ochrana zdravia a života ľudí, podľa ust. §
88a ods. 1 sú to najmä ciele a zámery územného plánovania). Z ustanovení stavebného zákona
však implicitne vyplývajú aj ďalšie hodnoty, ktoré sú predmetom verejného záujmu na úseku
územného plánovania a na úseku stavebného poriadku.
S problematikou verejného záujmu súvisí koncept gradácie záujmov, ktorý umožňuje
hierarchizovať jednotlivé verejné a iné záujmy podľa miery ich významu a uprednostniť v prípade, že
sú tieto záujmy v nesúlade, tie z nich, ktorých význam prevyšuje význam iných záujmov. Gradácia
záujmov môže byť vyjadrená aj priamo v zákone za použitia rôznych slovných prostriedkov.
Napríklad zákon o ochrane prírody a krajiny v § 40 ods. 3 písm. c) ustanovuje nasledovné
podmienky, za ktorých možno povoliť výnimku z podmienok ochrany chránených druhov, vybraných
druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov: „...v záujme verejného zdravia alebo verejnej
bezpečnosti ľudí a ak sa výnimka nevzťahuje na druhy voľne žijúcich vtákov, aj v záujme iných
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Bez nároku na úplnosť tohto výpočtu. Pozri poznámku pod čiarou č. 7 v diele
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Pojem verejný záujem je jedným z kľúčových pojmov stavebného zákona a stavebného
práva verejného.
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nevyhnutných dôvodov vyššieho verejného záujmu vrátane tých, ktoré majú sociálny alebo
hospodársky charakter a tých ktoré majú priaznivé dôsledky zásadného významu na životné
prostredie“. Gradácia záujmov je tu vyjadrená slovnými spojeniami „nevyhnutné dôvody“ a „vyšší
verejný záujem“. Zaujímavosťou je, že v minulosti bola v tomto ustanovení gradácia záujmov
vyjadrená ešte výraznejšie, keď citované ustanovenie vychádzalo z požiadavky, aby išlo o prípad
danosti „iných dôležitých verejných záujmov výrazne prevažujúcich nad záujmom ochrany prírody
a krajiny“. Vzhľadom na to, že pojem verejný záujem používaný v zákone o ochrane prírody a
krajiny je pojmom právne neurčitým, a pojem „vyšší verejný záujem“ (rovnako, ako predtým
používané slovné spojenie „výrazne prevažujúci“) je z povahy veci exaktne objektívne
nedefinovateľný, ich kombinácia vytvára pre aplikujúci orgán široký priestor pre uplatnenie vlastných
predstav o gradácii záujmov v konkrétnom prípade.
POKUS O VŠEOBECNÉ VYMEDZENIE POJMU VEREJNÝ ZÁUJEM
Na základe analýzy prípadov použitia pojmu verejný záujem v texte všeobecne záväzných
právnych predpisov sa možno pokúsiť sformulovať všeobecne použiteľne vymedzenie tohto
785
pojmu.
Takéto všeobecné vymedzenie by bolo nepochybne prínosom pre aplikačnú prax, ale
využiteľne by bolo aj v legislatívnej činnosti.
Legálna definícia pojmu verejný záujem obsiahnutá v ústavnom zákone o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa nevzťahuje na celu sféru právneho poriadku
SR (napriek tomu, že ide o ústavný zákon), ale iba na tento ústavný zákon. Pri pokuse o doktrinálne
vymedzenie pojmu verejný záujem z nej možno vychádzať, avšak treba zohľadniť, že ide o pomerne
neurčité a navyše ekonomizujúce vymedzenie. Verejný záujem však nemožno redukovať na otázky
ekonomického prospechu. Verejným záujmom je predovšetkým záujem na zachovávaní a ochrane
ústavnosti a zákonnosti, na dodržiavaní ústavne garantovaných práv a slobôd osôb a na
bezporuchovom a zákonnom fungovaní organizačného mechanizmu jednotlivých zložiek verejnej
moci. V platnom práve má takéto ponímanie pojmu verejný záujem podklad napríklad v ustanovení
§ 3 ods. 2 zákona o prokuratúre. Verejným záujmom je ďalej záujem na ochrane života a zdravia
ľudí. Ochrana majetku je predmetom verejného záujmu v tom zmysle, aby sa v dôsledku
nežiaducich právnych udalostí alebo protiprávnych konaní nezmenšovali majetkové hodnoty, ktoré
spoluvytvárajú celkové bohatstvo spoločnosti, prípadne aby nedochádzalo k protiprávnym zmenám
v rozdelení majetku medzi ľuďmi, preto verejným záujmom bude napríklad ochrana pred požiarmi či
boj proti majetkovej kriminalite. Jedným z najdôležitejších verejných záujmov je záujem na ochrane
životného prostredia a kultúrneho dedičstva. Prirodzene, uvedenými druhovo vymedzenými objektmi
verejného záujmu sa rozsah tohto pojmu nemôže v úplnosti vyčerpať.
Všeobecné vymedzenie verejného záujmu použiteľné nielen ako interpretačné pravidlo pri
právnoaplikačnej činnosti, ale najmä pri právotvorbe, by mohlo znieť nasledovne: Verejný záujem je
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Na tomto mieste uvediem aspoň dve vymedzenia pojmu verejný záujem od iných autorov.
K. Klíma uvádza, že charakteristika tohto pojmu by mala vyjadrovať určitý spoločný zámer
predpokladanej činnosti verejnej moci nadraditeľný nad akýkoľvek iný čiastkový cieľ, ktorý
by sám osebe mohol byť tiež spoločný. Verejný záujem podľa Klímu je nielen to, na čom je
zainteresovaná určitá spoločenská skupina. Pokiaľ ide o záujem týkajúci sa výkonu miestnej
alebo ústrednej správy, mal by to byť spoločný záujem veľkej väčšiny členov príslušnej
komunity. Pozri KLÍMA, K.: Teorie veřejné moci (vládnutí). Praha : ASPI, 2006, s. 164. P.
Průcha vymedzuje pojem verejný záujem nasledovne: „Z povahy veci možno vyvodiť, že ide
o taký záujem, resp. záujmy, ktoré by bolo možne označiť za všeobecne či verejne resp.
všeobecne prospešné záujmy, ktorých nositelia sú bližšie neurčené, avšak aspoň rámcovo
determinovateľne okruhy či spoločenstvá osôb ako tzv. verejnosť, príp. záujmy, u ktorých
ide o takzvané záujmy spoločnosti (celospoločenské záujmy). Tieto záujmy nesmú byť v
rozpore s platnými právnymi predpismi. Verejné záujmy súvisia s režimom verejného práva,
ako aj s postavením, poslaním a úlohami orgánov verejnej moci. To súvisí s tým, že
posudzovateľmi a kvalifikovanými presadzovateľmi týchto záujmov môžu byť len orgány
verejnej moci a verejné záujmy ako také musia byť orgánmi verejnej moci prinajmenšom
aprobované.“ Pozri PRŮCHA, P.: Správní právo. Obecná část. Brno : Masarykova Univerzita,
2003, s. 31 – 32.
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záujem na dosiahnutí takého stavu určitého objektu, ktorý sa všeobecne považuje za žiaduci , no
ktorého dosiahnutie len na základe autonómne determinovanej ľudskej činnosti je spojené s
neprimeranou mierou neistoty.
Takéto vymedzenie zodpovedá všeobecne pozorovateľnému paradoxu v ľudskej spoločnosti
– existujú hodnoty, ktoré si ľudia vo všeobecnosti vysoko cenia (alebo sa to aspoň oficiálne
deklaruje), no pritom v individuálnych prípadoch neváhajú konať v rozpore s nimi. Pravdepodobne
veľká väčšina ľudí napríklad pokladá za hodnotu ochranu životného prostredia, no len málo ľudí
dokáže v jej záujme oželieť svoj životný štandard (napríklad používať na cestu do zamestnania
mestskú hromadnú dopravu namiesto osobného motorového vozidla). Korupcia je – aspoň oficiálne
– všeobecne odsudzovaným spoločenským javom, no napriek tomu nepochybne mnohí ľudia by boli
schopní poskytnúť či prijať úplatok. Podobne bezpečnosť štátu sa považuje za niečo vari
samozrejmé, no ochota nasadiť svoj život v prípade vojnového konfliktu je u mnohých – z ľudského
hľadiska pochopiteľne – skôr malá.
Okrem týchto sčasti nelichotivých príkladov možno uviesť aj iné – prípady, keď existuje
v zásade všeobecná zhoda v poznaní potreby dosiahnuť určitý stav a zrejme by existovala aj vôľa
niektorých, mnohých a prípadne aj takmer všetkých jednotlivcov v rámci určitého spoločenstva
podieľať sa na jeho dosiahnutí, no z hospodárskeho alebo z organizačného hľadiska je pre týchto
jednotlivcov príliš náročné požadovaný stav dosiahnuť. Je napríklad možné, že fyzické osoby a
právnické osoby žijúce a pôsobiace na určitom území by sa zhodli na potrebe vybudovať tu diaľnicu,
no organizačná náročnosť realizácie tejto investičnej akcie v medziach súkromnej autonómie by im
jej zámer zrejme prekazila aj v prípade, že by na jeho realizáciu nazhromaždili dostatok finančných
prostriedkov. Ťažko by sa zhodli napríklad na jej presnom trasovaní.
V tomto príspevku navrhnuté vymedzenie verejného záujmu je možno väčšmi než pre
aplikačnú prax prínosne pre tvorbu práva – v tom, že vylučuje z rozsahu tohto pojmu záujmy, ktoré
sú síce vlastné mnohým alebo dokonca všetkým ľuďom, no na základe empirických poznatkov sú
napĺňané v dostatočnej miere aj na základe aktivít vykonávaných zo súkromnej iniciatívy. V rámci
navrhnutého ponímania verejného záujmu teda vo vzťahu k týmto záujmom nemožno hovoriť o
danosti verejného záujmu na ich regulácii verejným právom a je nadbytočné a teda nežiaduce, aby
sa v ich medziach prikročilo k vytvoreniu právnych noriem heteronómne determinujúcich správanie
sa ľudí.
Formulácia, že verejným záujmom je záujem, ktorého dosiahnutie len na základe autonómne
determinovanej činnosti ľudí je spojene s neprimeranou mierou neistoty, má vyjadriť vzťah medzi
významom záujmu a pravdepodobnosťou, že záujem bude dosiahnutý resp. zachovaný za
predpokladu, že to bude závisieť výlučne od autonómne determinovaného konania alebo
opomenutia ľudí. V závislosti od významu záujmu je miera rizika jeho nedosiahnutia akceptovateľná
v rôznej miere.
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Poukázať však treba aj na to, že navrhnuté všeobecné vymedzenie pojmu verejný záujem
môže mať slabé miesto práve vo svojej subjektívnosti, keď pri vymedzení objektu verejného
záujmu vychádza zo všeobecne panujúceho presvedčenia o tom, aký stav je žiaduci. Je však
možné, že toto presvedčenie nebude zodpovedať objektívnej realite (napríklad bude
v rozpore s aktuálnym stavom vedeckého poznania, ktorý je pre väčšinu ľudí príliš vzdialený,
nedostupný), alebo bude v rozpore so zásadami morálky. Alternatívne preto možno navrhnúť
nasledujúce vymedzenie pojmu verejný záujem: Verejný záujem je záujem na dosiahnutí
takého stavu určitého objektu, ktorý je objektívne najvhodnejší, no ktorého dosiahnutie len
na základe autonómne determinovanej ľudskej činnosti je spojené s neprimeranou mierou
neistoty. Problémom tohto vymedzenia je, že tak či onak musí v každej konkrétnej situácii (či
už ide o prijímanie politických rozhodnutí, o právotvorbu alebo o aplikáciu práva) niekto
naplnenie pojmu verejného posúdiť, čím sa aj do posudzovania naplnenia objektívne
konštruovaného vymedzenia dostáva subjektívny prvok. Z tohto dôvodu preferujem vo
vlastnom texte príspevku uvádzané, aj keď subjektívne vyznievajúce vymedzenie verejného
záujmu, keďže lepšie zodpovedá realite ľudského nazerania na svet, ľudskej psychike
a realite ľudskej spoločnosti.
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ZÁVER
Verejný záujem je nerozlučne spätý s verejnou správou a s verejným právom. Práve verejný
záujem možno vnímať ako kľúčový materiálny prameň verejného práva, ako predpoklad
a podmienku existencie verejnoprávnej regulácie v demokratickom liberálnom štáte.
Verejný záujem je mnohorozmerný pojem, ktorý sa síce v platnom práve používa veľmi
často, ale v pozitívnoprávnej úprave v Slovenskej republike nemá všeobecne platnú legálnu
definíciu (to by nebolo ani vhodné, ani možné). Príspevok ponúka prehľad a sémantickú analýzu
rôznych významových a funkčných rovín použitia pojmu verejného záujmu v pozitívnoprávnej
úprave, vrátane troch legálnych definícií, z ktorých každá však platí len pre právne vzťahy upravené
v tom formálnom prameni práva, kde sa definícia nachádza.
V nadväznosti na výsledky skúmania použitia pojmu verejný záujem v pozitívnoprávnej
úprave a na výsledky analýzy úpravy tohto inštitútu, ako aj v nadväznosti na vybrané doktrinálne
názory na vymedzenie verejného záujmu, sa v príspevku navrhuje (a zdôvodňuje) zavedenie
vymedzenia pojmu verejný záujem, ktoré ašpiruje na všeobecnú vymožiteľnosť: Verejný záujem je
záujem na dosiahnutí takého stavu určitého objektu, ktorý sa všeobecne považuje za žiaduci, no
ktorého dosiahnutie len na základe autonómne determinovanej ľudskej činnosti je spojené s
neprimeranou mierou neistoty.
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PRAMENE PRÁVA V RÁMCI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
POSKYTOVANEJ SPRÁVNYMI ORGÁNMI
Anna Suchá
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Abstrakt: Otázka spracúvania osobných údajov sa stáva čím ďalej tým viac aktuálnejšou témou,
a to predovšetkým z dôvodu technického pokroku a možnosti jednoduchého získania a zachytenia
informácií a ich rýchleho presunu nielen v rámci jednej krajiny, ale aj celého sveta. Nakoľko práva
jednotlivca pri spracúvaní údajov o ňom sú jednotlivcom samostatne pomerne ťažko ochrániteľné, je
na mieste, aby boli zo strany štátu (resp. štátov v celosvetovom meradle) ustanovené presné
pravidlá a ako aj kontrolné mechanizmy. Týmto mechanizmom je v podmienkach slovenského
právneho poriadku zákon o ochrane osobných údajov a vykonávateľom samostatný správny orgán
– Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: ochrana osobných údajov, spracúvanie osobných údajov
Abstract:
The issue of data processing is an actual topic nowadays, particularly according to technological
progress and the possibility of movement information not only within one country but also around the
world. It is difficult for subject of data to protect his rights separately and it is a due for state (or
states worldwide) to establish rules and controls for it. Protection of personal data at national level in
Slovak republic based on Act no. 122/2013 Coll. on Personal Data Protection, and there is the
Office for Personal Data Protection as an independent state authority which performs the
supervision of data protection and contributes to the protection of fundamental rights and freedoms
with regard to the processing of personal data.
Key words: data protection, processing of personal data
1
ÚVOD
Pod ochranou osobných údajov možno rozumieť súbor opatrení zo strany spracúvateľov
osobných údajov nazývaných prevádzkovatelia, a súbor práv dotknutých osôb, ktorých osobné
údaje sa spracúvajú. Tieto činnosti sú upravené právnymi aktmi verejného práva, pričom okrem toho
majú dotknuté osoby právo obrátiť sa na civilný súd v rámci žaloby
o ochranu
osobnosti.
Slovenská právna úprava v tejto oblasti v priebehu posledných 15 rokov spočívala v postupnom
približovaní sa k transponovaniu smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra
1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov
(ďalej len „Smernica“). Postupne boli prijímané zákony:
i) Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch: Štátny dozor
nad ochranou osobných údajov v informačných systémoch podľa tohto zákona vykonával
splnomocnenec na ochranu osobných údajov v informačných systémoch. Splnomocnenec bol pri
plnení svojich úloh nezávislý a viazaný len zákonom. Splnomocnenca na návrh predsedu
Štatistického úradu Slovenskej republiky vymenúvala a odvolávala vláda Slovenskej republiky. Časť
agendy ohľadne ochrany osobných údajov, napríklad registráciu informačných systémov vykonával
Štatistický úrad. Výkon úloh splnomocnenca zabezpečoval útvar inšpekcie ochrany osobných
údajov. Inšpekcia bola ako samostatný útvar Úradu vlády Slovenskej republiky.
ii) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov: Tento zákon podrobnejšie upravoval
oblasť ochrany osobných údajov, a kreoval samostatnú inštitúciu pre účely dohľadu nad
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dodržiavaním uvedenej ochrany, a to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej
len „úrad“).
iii) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej v texte len „zákon“) Zákon účinný od 01.07.2013 zachováva postavenie Úradu na
ochranu osobných údajov a lepšie transponuje úpravu EU o ochrane osobných údajov.
Právna úprava ochrany osobných údajov na národnej úrovni vychádza zo všeobecného
osobnostného práva chráneného štátom, základných práv a slobôd zakotvených v Ústave
Slovenskej republiky (Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov). Podľa čl. 19 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky má každý právo na
ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života
a na
ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o
svojej osobe. Podľa čl. 16 Ústavy Slovenskej republiky je nedotknuteľnosť osoby
a jej
súkromia zaručená, pričom sa myslí nedotknuteľnosť súkromia v spojitosti s celou intímnou
oblasťou osobného života.
Základný zákon civilného občiansky zákonník (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov) sa ochranou osobných údajov zaoberá predovšetkým v súvislosti s ochrannou osobnosti.
Zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov vymedzuje dva trestné činy
súvisiace s osobnými údajmi, a to podľa § 374 trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými
údajmi a podľa § 247a trestný čin poškodenie a zneužitie záznamu
na nosiči informácií.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa
uplatňuje na konanie podľa zákona, ak nie je v zákone ustanovené inak.
2
ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV A JEHO TVORBA
Úrad je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad
ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri
spracúvaní ich osobných údajov. Úrad pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nezávisle a riadi sa
ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a
medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Ustanovenie § 46 zákona
ustanovuje pôsobnosť úradu. V ďalšom texte sa autorka bližšie zaoberá tými kompetenciami úradu,
ktoré v rámci legislatívno-právnej činnosti majú vplyv
na tvorbu prameňov práva v oblasti
ochrany osobných údajov, a to vtedy keď úrad:
i) vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom pri spracúvaní
osobných údajov
Táto kompetencia je najdôležitejšia, nakoľko vďaka nej môže úrad kontrolovať dodržiavanie zákona,
a tým de facto v tom ktorom konkrétnom prípade určovať čo je porušením zákona a ktoré konanie je
v súlade so zákonom. Práve tu sa tvorí jednotná rozhodovacia činnosť úradu, ktorá ako prameň
práva pomáha pri výklade platnej právnej úpravy.
ii) na odstránenie zistených nedostatkov rozhodnutím ukladá opatrenia na nápravu,
V samostatných konaniach o ochrane osobných údajov úrad preskúmava konanie prevádzkovateľa
alebo sprostredkovateľa a jeho vplyv na práva dotknutej osoby, pričom pri zistení pochybení, určí,
aké opatrenia na nápravu je nevyhnutné prijať.
iii) odporúča prevádzkovateľom opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov v
informačných systémoch; na tento účel v rozsahu svojej pôsobnosti vydáva odporúčania pre
prevádzkovateľov
Úrad týmto spôsobom pomáha prevádzkovateľom pri úprave ich činností tak, aby vykonávali
spracúvanie osobných údajov v súlade so zákonom a jeho účelom.
iv) poskytuje konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov
Konzultácie poskytuje organizačný útvar úradu - odbor právnych služieb a medzinárodných vzťahov,
a to predovšetkým prostredníctvom telefonického rozhovoru alebo odpoveďou
na emaily
či listy.
v) v rozsahu svojej pôsobnosti vydáva záväzné stanoviská
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Na webovej stránke úradu , nie je známe záväzné stanovisko úradu za účinnosti teraz platného
zákona (zákon č. 122/2013 Z.z.), avšak za účinnosti predchádzajúceho zákona
č.
428/2002 Z. z. vydal úrad viacero záväzných stanovísk, ktorými koordinoval činnosti
vo
viacerých oblastiach napr.:
- Záväzné stanovisko 1/2003 z 10. januára 2003 vo veci Slovenská lekárnická komora;
- Záväzné stanovisko 1/2010 z 10. mája 2010 vo veci spracúvania osobných údajov dotknutých
osôb – čitateľov, resp. používateľov a ich zákonných zástupcov subjektmi tvoriacimi knižničný
systém na účel poskytnutia knižno-informačných služieb;
- Záväzné stanovisko č. 1/2012 z 24. apríla 2012 vo veci poskytovania osobných údajov dotknutých
osôb – neplnoletých fyzických osôb, ich zákonných zástupcov a plnoletých osôb, ktoré sa
nepodrobili očkovaniu vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, alebo nariadenému
očkovaniu – Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálnym úradom verejného
zdravotníctva a orgánom verejného zdravotníctva uvedeným v § 3 ods. 1 písm. d) až g) zákona č.
355/2007 Z. z.
vi) metodicky usmerňuje prevádzkovateľov a sprostredkovateľov pri spracúvaní osobných
údajov
Činnosť úrad pri vydávaní metodických usmernení je v porovnaní s vyššie uvedenou tvorbou
záväzných stanovísk značne bohatšia, avšak pre zložitosť právnej úpravy ochrany osobných údajov
stále nedostačujúca a bolo by vhodné jej rozšírenie. Na webovej stránke úradu
sa
v súčasnosti nachádzajú nasledovné metodické usmernenia:
- metodické usmernenie č. 3/2014 - účel spracúvania osobných údajov,
- metodické usmernenie č. 2/2014 - záväzné vnútropodnikové pravidlá a postup pri ich schvaľovaní,
- metodické usmernenie č. 1/2014 - monitorovanie priestoru prístupného verejnosti kamerovým
systémom,
- metodické usmernenie úradu č. 6/2013 - spracúvanie biometrických údajov,
- metodické usmernenie č. 5/2013 - pojem informačný systém osobných údajov,
- metodické usmernenie č. 4/2013 - cezhraničný prenos osobných údajov,
- metodické usmernenie č. 3/2013 - kamerové informačné systémy osobných údajov vo vozidlách,
- metodické usmernenie č. 2/2013 - pojem osoba pri spracúvaní osobných údajov,
- metodické usmernenie č. 1/2013 - pojem osobné údaje.
vii) na účely cezhraničného prenosu osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú
primeranú úroveň ochrany, schvaľuje záväzné vnútropodnikové pravidlá prevádzkovateľa
Úrad sa podieľa na tvorbe prameňov práva, nakoľko vnútropodnikové pravidlá prevádzkovateľa
slúžia ako prameň práva v uvedenom podniku.
viii) podieľa sa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany
osobných údajov,
Úrad sa podieľa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných
údajov tak v Slovenskej republike (pracovníci úradu sa podieľali na príprave súčasne platného
zákona a jeho noviel), ako aj na príprave nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov,
ktoré je v súčasnosti v legislatívnom procese.
ix) vyjadruje sa k návrhom zákonov a k návrhom ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov, v ktorých sa upravuje spracúvanie osobných údajov,
Dôležitosť tejto právomoci spočíva v tom, že úrad môže v rámci legislatívneho procesu ovplyvniť
znenie iných zákonov tak, aby v prvom rade neodporovali zneniu zákona o ochrane osobných
údajov a zároveň, aby spĺňali predpoklad osobitného zákona v zmysle zákona o ochrane osobných
údajov. Na to, aby mohol byť zákon považovaný za osobitný zákon musí: vymedziť účel
spracúvania osobných údajov; určiť podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby neobmedzil
právo dotknutej osoby ustanovené zákonom; vymedziť rozsah osobných údajov. V prípade, ak
zákon nespĺňa tieto náležitosti, je pri spracovaní osobných údajov na základe neho potrebné
získavať aj súhlas dotknutej osoby. Príkladom osobitného zákona môže byť zákon č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý určuje aké údaje o zamestnancovi
zamestnávateľ poskytuje Sociálnej poisťovni.
x) v rozsahu svojej pôsobnosti vydáva všeobecne záväzné právne predpisy
787

http://dataprotection.gov.sk/uoou/sk k 06.04.2015
302

do tohto času vydané ako vykonávacie predpisy tri vyhlášky úradu a to
- vyhláška č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných,
- vyhláška č. 117/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení,
- vyhláška č. 165/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby
na výkon funkcie zodpovednej osoby
xi) predkladá Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave ochrany osobných údajov
najmenej raz za dva roky; správu o stave ochrany osobných údajov zverejňuje úrad na svojom
webovom sídle,
Významnosť správy o stave ochrany spočíva nielen v poskytnutých štatistických ukazovateľov, ale
predovšetkým v tom, že sú tam bližšie rozobrané niektoré z prípadov, ktoré úrad riešil s uvedením
ako vo veci rozhodol, prípadne aj aké najčastejšie nedostatky boli zistené kontrolou, či za aké
porušenia zákony boli uložené pokuty.
xii) Ak úrad zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že zákon, iný všeobecne záväzný právny
predpis alebo prevádzkovateľom vydaný vnútorný predpis porušuje základné práva
a
slobody fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov, predseda úradu môže podať podnet na
jeho zmenu alebo zrušenie orgánu, ktorý tento predpis prijal.
SÚDNE PRESKÚMAVANIE ROZHODNUTÍ ÚRADU
Úrad vydáva dva druhy rozhodnutí: 1) rozhodnutia v konaní o ochrane osobných údajov
a 2) rozhodnutia v konaní o pokute. Voči týmto rozhodnutiam je možné podať rozklad, o ktorom
rozhoduje predseda úradu. Tieto rozhodnutia sú preskúmateľné súdom.
Podľa všeobecne prístupných informácií nie je vydané žiadne rozhodnutie súdu Slovenskej
republiky, ktoré by sa zaoberalo výkladom v súčasnosti platného zákona o ochrane osobných
údajov, a relevantnú judikatúru možno nachádzať len v rozhodnutiach Súdneho dvora Európskej
únie (ďalej len „Súdny dvor“), ktorý poskytuje výklad právnych predpisov Európskej únie, aby sa
zabezpečilo ich rovnaké uplatňovanie vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Napríklad
Súdny dvor vo veci C-212/13 inicializovanej Nejvyšším správním soudou (česká republika) v spore
František Ryneš proti Úřadu pro ochranu osobních údajů, rozhodol zhodol, tak, že článok 3 ods. 2
druhá zarážka Smernice
sa má vykladať v tom zmysle, že prevádzkovanie kamerového
systému umiestneného fyzickou osobou na jej rodinnom dome na účely ochrany majetku, zdravia
a života majiteľov domu, ktorý umožňuje obrazový záznam osôb ukladaný do nahrávacieho
zariadenia,
na ktorom sa záznam priebežne nahráva na harddisk, pričom tento systém
sníma tiež verejné priestranstvo, nepredstavuje spracovanie údajov na výkon výlučne osobných
alebo domácich činností v zmysle tohto ustanovenia. Inými slovami, Súdny dvor rozhodol, že na
uvedené spracúvanie osobných údajov sa nevťahuje výnimka, a tak aj takáto činnosť podlieha
smernici, a aj keď je prevádzkovateľom fyzická osoba, musí spĺňať určené povinnosti.
Významné je aj rozhodnutie Súdneho dvora č. C-131/12 k spracovaniu údajov
obsiahnutých na webových stránkach. Podľa neho sa článok 12 písm. b) a článok 14 prvý odsek
písm. a) smernice majú vykladať v tom zmysle, že na účely dodržania práv stanovených v týchto
ustanoveniach a pokiaľ sú podmienky nimi stanovené skutočne splnené je poskytovateľ
vyhľadávača povinný odstrániť zo zoznamu výsledkov, ktoré sa zobrazia
v nadväznosti na
vyhľadávanie uskutočnené na základe zadania mena určitej osoby, odkazy na webové stránky
uverejnené tretími osobami, ktoré obsahujú informácie týkajúce
sa uvedenej osoby, a
to aj za predpokladu, že toto meno a tieto informácie nie sú ešte predtým alebo súčasne vymazané
z týchto webových stránok, a to prípadne aj vtedy,
ak je ich uverejnenie na uvedených
stránkach ako také. Týmto došlo k vytvoreniu precedensu, podľa ktorého má každá fyzická osoba
právo na odstránenie odkazov v internetových vyhľadávačoch. Toto právo je kontroverzné nakoľko
pri jeho uplatňovaní je potrebné brať do úvahy aj verejný záujem a právo na informácie zo strany
tretích osôb.
3

PRAMENE PRÁVA NA NADNÁRODNEJ ÚROVNI
Okrem vyššie uvedenej Smernice (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS
z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe
týchto údajov) sú významnými prameňmi v tejto oblasti aj:
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a) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania
osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií;
b) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 45/2001/ES z 18. decembra 2000 o ochrane
jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a
o voľnom pohybe takýchto údajov;
c) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov
vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických
komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice
2002/58/ES;
d) dodatkový protokol z 8.11.2001 k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom
spracovaní osobných údajov týkajúci sa orgánov dozoru a cezhraničných tokov údajov;
e) rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie č. 1247/2002/ES z 1. júla 2002
o pravidlách a všeobecných podmienkach, ktorými sa spravuje výkon funkcie Európskeho
dozorného úradníka pre ochranu údajov;
f) rozhodnutie Komisie 2004/452/ES z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje zoznam subjektov,
ktorých výskumní pracovníci majú na vedecké účely prístup k dôverným údajom;
g) mnohé rozhodnutia Komisie o zodpovedajúcej ochrane osobných údajov v tretích krajinách, ktoré
sa zaoberajú prenosom osobných údajov do tretích krajín za podmienky zabezpečenia adekvátnej
úrovne ochrany osobných údajov v týchto krajinách;
h) dohovor Rady Európy 108 z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom
spracovaní osobných údajov, ktorý je prvým právne záväzným medzinárodným nástrojom prijatým
v oblasti ochrany údajov;
i) zmluva o fungovaní Európskej únie (článok 16);
j) charty základných práv Európskej únie (články 7 a 8).
4 Príprava nariadenia európskej únie
Od roku 2012 prebieha legislatívny proces prípravy nariadenia Európskej únie o ochrane
osobných údajov, ktoré bude priamo aplikovateľné vo všetkých členských štátoch a nahradí
Smernicu. Cieľom nariadenia je zjednodušenie a zjednotenie postupu pri spracúvaní osobných
údajov. Nariadenie by malo reagovať na súčasný technický stav a predovšetkým riešiť aj
spracúvanie osobných údajov na internete. S tým súvisí aj zavedenie nového "práva byť
zabudnutý", podľa ktorého dotknuté osoby budú mať právo žiadať prevádzkovateľa, aby ich osobné
údaje boli vymazané. V prípade, že osobné údaje boli zverejnené, prevádzkovateľ by mal
informovať tretie strany, ktoré tieto údaje spracúvajú a informovať ich, že dotknutá osoba žiada ich
odstránenie, vrátane odstránenia liniek či iných odkazov.
Návrh nariadenia sa tiež zaoberá ochranou detí na internete a snaží sa zaviesť mechanizmus,
ktorým by sa táto ochrana dala uskutočniť, a síce podmienenie súhlasom rodiča ak sa dieťa do
určitého veku chce zaregistrovať na sociálnu sieť.
V procesnej stránke ochrany osobných údajov je navrhnutý mechanizmus „one-stop-shop“,
v zmysle ktorého by sa malo postupovať, ak k porušeniu práv dotknutej osoby dochádza vo
viacerých krajinách, resp. je viac krajín ovplyvnených.
Práce na nariadení stále prebiehajú a je snaha krajín o jeho rýchle prijatie, aj keď možno
povedať, že je ešte veľa otvorených otázok ohľadne rozsahu ochrany a ako aj nájdenia spôsobu,
ako v nariadení proklamovanú ochranu osobných údajov aj prakticky dodržiavať.
ZÁVER
Autorka sa v článku zaoberá ochranou osobných údajov, ktorá je v podmienkach
Slovenskej republiky poskytovaná prostredníctvom samostatného štátneho úradu
- Úradu
na ochranu osobných údajov. Základným prameňom práva v tejto oblasti je zákon
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, pričom výklad tohto zákona v najväčšej miere
poskytuje práve Úrad na ochranu osobných údajov, a to v prvom rade svojou rozhodovacou
činnosťou ako aj vydávaním metodologických pokynov. Nakoľko uvedený zákon je relatívne nový
absentuje smerodajná judikatúra slovenských súdov. Možno však využiť rozhodovaciu prax
Súdneho dvora Európskej únie, ktorý vo svojich rozhodnutiach rieši aj výklad smernice Európskeho
parlamentu a Rady č. 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní
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osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorú slovenský zákon transponoval. Článok
upozorňuje, že prebieha legislatívny proces prijatia nariadenia Európskej únie o ochrane osobných
údajov, ktoré by malo nahradiť spomínanú smernicu a upravovať ochranu osobných údajov
v podmienkach technického pokroku.
Kontaktné údaje:
JUDr. Anna Suchá, PhD.
annasucha13@gmail.com
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Kollárova 10
917 01 Trnava 1
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VEREJNÝ ZÁUJEM NA OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY
Z POHĽADU ÚČASTNÍKA KONANIA788
Jana Elzerová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok sa venuje oblasti životného prostredia, jeho ochrane, ktorá je významnou
a neoddeliteľnou oblasťou verejného záujmu. Efektívne presadzovanie verejného záujmu sa
uskutočňuje vďaka účinným legislatívnym nástrojom, ktoré umožňujú verejnosti aktívne sa
zúčastňovať na procese tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov, zúčastňovať sa na
rozhodovacích procesov v oblasti životného prostredia a možnosti uplatňovať opravné prostriedky
voči týmto rozhodnutiam. V tomto smere bol smerodajným dokumentom Aarhuský dohovor, ktorý
zásadným spôsobom zmenil pohľad na účasť verejnosti v oblasti starostlivosti o životné prostredie.
Rozšírenie práv verejnosti možno pozorovať tak prostredníctvom judikatúry a rovnako sa premieta
aj v jednotlivých ustanoveniach právnych predpisov.
Kľúčové slová: životné prostredie, verejný záujem, rozhodnutia, súd, Aarhuský dohovor, správny
súdny poriadok, verejnosť, účastník konania, správny orgán
Abstract: The article is devoted to the field of environmental law, which protection is relevant area
of public interest. Effective enforcement of public interest takes place through effective legislative
tools that allow the public to actively participate in the process of making laws of general application,
participate in decision-making processes in the field of environmental law and the right to appeal. In
this respect has been the guiding document Aarhus Convention, which fundamentally changed the
view of public participation in environmental care. After the Aarhus Convention came into force, it
can be seen the extension of public rights through the decisions of courts and as well they are
reflected in the provisions of various acts.
Key words: environmental law, public interest, decisions, court, Aarhus Convention, the
Administrative Procedure Code, public, party, administrative body
ÚVOD
Smerodajný dokument pre napĺňanie práv garantovaných Ústavou Slovenskej republiky
(ďalej len „ústava“) , práva na priaznivé životné prostredie, konkrétne článkov 44 a 45 ústavy,
predstavuje Aarhuský dohovor. Aarhuský dohovor (ďalej len „dohovor“) bol podpísaný 35 štátmi na
ministerskej konferencii Európskej hospodárskej konferencie OSN s názvom „Životné prostredie
pre Európu“. Súhlas s dohovorom vyslovila Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1840
z 23. septembra 2005. Od dátumu jeho platnosti, ktorú nadobudol pre Slovenskú republiku 5. marca
2006, znamenal významné posilnenie práva účasti verejnosti v konaniach na úseku starostlivosti
o životné prostredie. Dohovor v kontexte s obsahom jeho jednotlivých článkov, vyvolal zásadné
legislatívne zmeny a výkladu článku sa venuje i rozsiahla judikatúra slovenských súdov.
789
Dohovor pozostáva z troch základných pilierov , ktorých špecifiká sú premietnuté v jeho
jednotlivých článkoch.
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Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave realizuje projekt spolufinancovaný
Európskou úniou z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie.
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Bližšie pozri: http://www.minzp.sk/eu/medzinarodne-dohovory/aarhusky-dohovor/
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Prvý pilier zakotvuje oprávnenie verejnosti na prístup verejnosti k informáciám o životnom
prostredí. Verejnosť má disponovať dostatočným množstvom informácií o stave životného
prostredia, ktoré zároveň sú smerodajné pre vytvorenie predpokladov na aktívnu participáciu
v konaní a rozhodovaní vo veciach životného prostredia a zlepšovania jeho kvality.
Druhý pilier umožňuje účasť verejnosti na rozhodovacích procesov v oblasti starostlivosti
o životné prostredie. Jeho zmyslom je vytvorenie takých mechanizmov, ktoré prinesú do procesu
rozhodovania, vytvárania koncepcií, tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré
umožnia účinne a efektívne využívať poznatky verejnosti v rozhodovacích procesoch týkajúcich sa
starostlivosti o životné prostredie. Takéto nástroje prispievajú ku kvalifikovaných rozhodnutiam
v oblasti starostlivosti o životné prostredie.
Podstatou tretieho piliera je vytvorenie garancií pre prístup k spravodlivosti vo sfére ochrany
životného prostredia. Účelom je vytvorenie záruk pre toho, koho práva v oblasti životného prostredia
rozhodnutím či postupom orgánu verejnej správy porušené, pre prístup k nezávislým orgánom,
ktoré ich spravodlivo posúdia. V podmienkach Slovenskej republiky takýmto nezávislým orgánom
zodpovedajú súdy.
Potrebu ochrany životného prostredia, na ktorej je celospoločenský záujem zdôraznil aj
Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) vo viacerých svojich rozhodnutiach.
Jedným z významných rozhodnutí je nález ústavného súdu, v ktorom je vyjadrená potreba účinnej
starostlivosti o životné prostredie, o ktorú má dbať štát. V analyzovanom náleze sa konštatuje: „štát
zabezpečuje účinnú starostlivosť o životné prostredie všestranne, pričom základné formy tejto
starostlivosti sú normotvorba (právny rámec ochrany) a dozor orgánov štátnej správy pre životné
prostredie nad vybranými činnosťami v oblasti životného prostredia. Prejavom významu požiadavky
na účinnú ochranu a starostlivosť o životné prostredie je jej zakotvenie v normách najvyššej právnej
sily. Okrem ústavy ide o množstvo medzinárodných zmlúv, ale aj komunitárne právo, ktoré otázkam
spojeným s ochranou a tvorbou životného prostredia venujú zvýšenú pozornosť. S ohľadom na to,
že subjektom práva na priaznivé životné prostredie je podľa ústavy každý, Slovenská republika
prijala viaceré právne záväzky smerom k zabezpečeniu účasti verejnosti na rozhodovacích
790
procesoch orgánov verejnej správy vo sfére životného prostredia.“
OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
Výklad Čl. 9 ods. 2, 3 Aarhuského dohovoru
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny bol novelizovaný zákonom č. 454/2007
Z. z. Na základe novely účinnej od 1.12. 2007 bolo novelizované ustanovenie § 82 ods. 3, v zmysle
ktorého: „Združenie s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej jeden rok je
ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1) a ktoré písomne oznámi svoju účasť v konaní najneskôr do
siedmich dní od upovedomenia, je zúčastnenou osobou.“.
Novelou zákona o ochrane prírody a krajiny prestali mať záujmové združenia postavenie
účastníkov konania v správnom konaní vedenom o udeľovaní výnimiek z ochrany území a druhov,
bolo im priznané len postavenie zúčastnených osôb. Novela zúžila rozsah oprávnení združení
s právnou subjektivitou, z ktorých najvýznamnejším bolo oprávenenie podania žaloby na súd proti
právoplatnému rozhodnutiu orgánu ochrany prírody a krajiny. Jedine zákon č. 24/2006 Z .z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení
791
neskorších predpisov im priznával postavenie účastníka konania.
Zásadný prelom v právnej úprave nastal po tom, ako sa Lesoochranárske združenie „VLK“
domáhalo postavenia účastníka v konaniach, ktorých predmetom bola predovšetkým ochrana
medveďa hnedého. Zo strany slovenských súdov boli potvrdzované rozhodnutia orgánov štátnej
správy starostlivosti o životné prostredie (bolo potvrdených približne päťdesiat rozhodnutí správnych
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orgánov) o nepriznaní postavenia účastníka konania združeniu „VLK“. Najvyšší súd Slovenskej
republiky (ďalej len „najvyšší súd“) v ďalšom konaní, ktoré sa rovnako týkalo rozhodnutia správneho
orgánu o nepriznaní postavenia účastníka združeniu „VLK“, však prerušil konanie a predložil
792
Súdnemu dvoru Európskej únie návrh na konanie o prejudiciálnej otázke.
Návrh na prejudiciálne konanie predložil najvyšší súd v rámci sporu medzi Ministerstvom
životného prostredia Slovenskej republiky a občianskym združením Lesoochranárske zoskupenie
VLK, ktorého cieľom je ochrana životného prostredia.
Spor vo veci samej sa vzťahoval na odlišný právny názor na postavenie združenia „VLK“ ako
„účastníka konania“ v správnom konaní, ktorého predmetom bolo rozhodovanie o udelení výnimky z
ochrany chráneného druhu živočícha medveďa hnedého. Združenie „VLK“ sa domáhalo postavenia
účastníka konania s poukazom na uplatnenie práv vyplývajúcich z čl. 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru
vzhľadom na absenciu explicitnej legislatívnej úpravy.
Najvyšší súd podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý bol podaný vo veci
výkladu článku 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru, v ktorom sa uvádza, že: „...každá Strana zabezpečí,
ak sú splnené podmienky uvedené v jej vnútroštátnom práve, ak sú nejaké, aby členovia verejnosti
mali prístup k správnemu alebo súdnemu konaniu umožňujúcemu napadnutie úkonov a opomenutí
súkromných osôb a orgánov verejnej moci, ktoré sú v rozpore s jej vnútroštátnym právom v oblasti
životného prostredia.“.
Vo výroku rozsudku Súdneho dvora Európskej únie C-240/09 (ďalej len “Súdny dvor”), Súdny
dvor uviedol, že „Článok 9 ods. 3 Dohovoru...nemá priamy účinok v práve Únie. Prináleží však
vnútroštátnemu súdu, aby poskytol taký výklad procesného práva týkajúceho sa podmienok, ktoré je
potrebné splniť na podanie správneho opravného prostriedku alebo žaloby, ktorý bude v čo
najväčšej možnej miere v súlade tak s cieľmi článku 9 ods. 3 tohto dohovoru, ako aj s cieľom účinnej
súdnej ochrany práv poskytovaných právom Únie, aby mohla organizácia na ochranu životného
prostredia, akou je Lesoochranárske zoskupenie VLK, napadnúť na súde rozhodnutie prijaté v rámci
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správneho konania, ktoré by mohlo byť v rozpore s právom Únie v oblasti životného prostredia.“
Rozsudok Súdneho dvora bol zohľadnený najvyšším súdom v jeho rozhodovacej činnosti a
napadnuté rozhodnutia ministerstva o vylúčení zoskupenia VLK z predmetných správnych konaní
boli zrušené a vrátené ministerstvu na nové konanie a rozhodnutie. V týchto rozsudkoch
najvyššieho súdu bola zároveň prelomená jeho doterajšia rozhodovacia prax v obdobných
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veciach.
Rozsudok najvyššieho súdu v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora podmienil aj
legislatívne zmeny zákona o ochrane prírody a krajiny, v zmysle ktorých bolo združeniam s právnou
subjektivitou, ktorých predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny opätovne
priznané postavenie účastníka konania a tým i oprávnenie podávať opravné prostriedky proti
rozhodnutia orgánov ochrany prírody a krajiny.
V oblasti ochrany prírody a krajiny sa jednotlivci združujú za účelom naplnenia ich
základného práva na priaznivé životné prostredie. Je preto dôležité, aby im v správnom i následnom
súdnom konaní bol priznaný čo najväčší rozsah oprávnení, ktoré prispievajú k účinnej ochrane
verejného záujmu na ochrane prírody a krajiny. V tomto smere považujem za nevyhnutné spomenúť
aj pramene nenormatívnej, a teda právne nezáväznej povahy, ktorých obsahom je vymedzenie
pojmu „účastník konania“ vyplývajúce z čl. 2 písm. a/ Odporúčania Výboru ministrov Rady Európy
(2004) 20 o súdnom prieskume správnych úkonov, ako aj Odporúčanie Výboru ministrov Rady
Európy (87) 16 o administratívnych konaniach, ktoré sa týkajú veľkého počtu osôb. Tieto pramene
majú podstatný význam aj pre správne konania na úseku ochrany prírody a krajiny.
Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy (87) 16 vyzdvihuje stúpajúci počet oblastí
správneho práva, kde správne orgány stále čoraz viac čelia výzve na ochranu kolektívnych záujmov
792
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pri ochrane krajiny a prírody (to znamená prvkov nenahraditeľným spôsobom spojených so
životným prostredím) a z týchto dôvodov správne orgány stále častejšie vydávajú uvedené
„kolektívne rozhodnutia“. Citované odporúčanie kladie zreteľný dôraz na úlohu združení, ktoré
zastupujú osoby pri ich práve na ochranu záujmov chránených právom vrátane súdneho prieskumu
795
takýchto kolektívnych rozhodnutí správneho orgánu.
V zmysle súčasne platnej právnej úpravy v podmienkach Slovenskej republiky majú členovia
verejnosti viacero alternatív ako participovať na konaniach na úseku ochrany a prírody ako účastník
konania. Takýmito konaniami s dopadom na prírodu sú napríklad udeľovanie výnimiek na výkon
činnosti v chránených územiach, usmrtenie chránených druhov živočíchov, vyhlasovanie
796
chránených území, výrub drevín.
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Účastníkom konania podľa § 82 zákona o ochrane prírody a krajiny
je fyzická osoba,
občianska iniciatíva alebo právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.
Združenie s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana
prírody a krajiny, ktorej legálna definícia je obsiahnutá v ustanovení § 2 ods. 1 zákona o ochrane
798
prírody a krajiny , a ktoré podalo predbežnú žiadosť o účastníctvo, je účastníkom konania, ak
písomne alebo elektronicky potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní,
potvrdenie musí byť doručené príslušnému orgánu ochrany prírody v lehote na to určenej týmto
orgánom a zverejnenej spolu s informáciou o začatí tohto konania ako konania, v ktorom môžu byť
dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom o ochrane prírody a krajiny.
Združenie je oprávnené v podobe predbežnej žiadosti písomne požiadať orgán ochrany prírody o
účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach, ktoré tento orgán v budúcnosti začne alebo
v súčasnosti vedie, a v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto
zákonom. Zákonnou podmienkou pre účasť záujmového združenia v konaní, je jeho registrácia na
Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, v stanovách musí byť obsiahnutý cieľ, ktorý korešponduje
s predmetom konania a dĺžka registrácie.
Pre účasť v konaní sa vyžaduje prihlásenie sa do konania, resp. potvrdenie záujmu o účasť
v konaní.
Orgán ochrany prírody je povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí
každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny
799
chránené zákonom o ochrane prírody a krajiny , a to najneskôr v lehote do troch pracovných dní
od začatia konania, súčasťou uvedenej informácie je aj údaj o lehote, ktorú určil na doručenie
písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní,
800
ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od zverejnenia informácie.
Čl. 8 Aarhuského dohovoru
Čl. 8 Aarhuského dohovoru zakotvuje oprávnenie účasti verejnosti na príslušnej úrovni v
procese prípravy predpisov, ako aj iných všeobecne použiteľných právne záväzných pravidiel
orgánmi verejnej moci, ktorých obsahom je starostlivosť alebo ochrana životného prostredia. Na
tento účel by jednotlivé štáty mali mať zakotvené účinné nástroje týkajúce sa:
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Ustanovenie § 2 ods. 1 znie: „(1) Ochranou prírody a krajiny sa podľa tohto zákona rozumie
starostlivosť štátu, právnických osôb a fyzických osôb o voľne rastúce rastliny, voľne žijúce
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živočíchy a ich spoločenstvá, prírodné biotopy, ekosystémy, ) nerasty, skameneliny, geologické a
geomorfologické útvary, ako aj starostlivosť o vzhľad a využívanie krajiny. Ochrana prírody a krajiny
sa realizuje najmä obmedzovaním a usmerňovaním zásahov do prírody a krajiny, podporou a
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a) dostatočných lehôt pre ich účinnú účasť,
b) návrhy predpisov by mali byť zverejnené alebo inak verejne prístupné,
c) verejnosť by mala oprávnená pripomienkovať ich obsah, buď priamo alebo prostredníctvom
zastupiteľských orgánov. Výsledky účasti verejnosti by mali byť zohľadnené v najvyššej možnej
miere.
V podmienkach Slovenskej republiky sú oprávnenia verejnosti vyplývajúce z vyššie
uvedeného článku premietnuté najmä v Legislatívnych pravidlách vlády Slovenskej republiky, v
zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zákone č.
302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov. Analýze jednotlivých
oprávnení verejnosti pri pripomienkovaní právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení je
venovaný nasledovný výklad.
Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky umožňujú verejnosti uplatniť pripomienky v
rámci medzirezortného pripomienkového konania. Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu
všeobecne záväzného právneho predpisu začína dňom jeho zverejnenia na portáli právnych
predpisov. Verejnosť má teda k dispozícii celé znenie navrhovaného právneho predpisu spolu s jeho
prílohami. Medzirezortné pripomienkové konanie trvá 15 dní, pričom v prípade ak ide o skrátené
konanie, možno ho skrátiť na najmenej 7 dní. Počas tejto doby môže verejnosť uplatniť pripomienky
k predloženému materiálu. Na uplatnenie pripomienky, ktorá bude zásadná, to znamená, že
verejnosť bude mať možnosť rokovať o pripomienke priamo s predkladateľom sa vyžaduje, aby
pripomienku podporilo aspoň 500 osôb a bola nimi prekvalifikovaná na zásadnú pripomienku. V
takomto prípade sa k pripomienke uskutoční rozporové konanie, z ktorého sa vyhotovuje záznam o
jeho priebehu a o jej akceptovaní predkladateľom alebo neakceptovaní, spolu s dôvodmi jej
neakceptovania predkladateľom. Možnosť uplatnenia pripomienky a následné uplatnenie
pripomienky sú nástrojom verejnosti pre ovplyvňovanie procesu tvorby a tým i samotného znenia
návrhov právnych predpisov i v oblasti ochrany a starostlivosti o životné prostredie.
Na úrovni obce a samosprávneho kraja je taktiež zabezpečená účasť verejnosti v procese
tvorby všeobecne záväzných nariadení. Všeobecne záväzné nariadenie má byť sprístupnené
verejnosti po určitú dobu. Verejnosti je tým daná možnosť oboznámiť sa s jeho obsahom a
uplatňovať pripomienky. Pripomienky sú predmetom prerokovania medzi fyzickou osobou alebo
právnickou osobou, ktorá ich uplatnila a zástupcami obce, prípadne samosprávneho kraja, ktorí ich
majú povinnosť vyhodnotiť. Vyhodnotenie pripomienok sa stáva jedným z podkladov pre rokovanie
obecného zastupiteľstva alebo pokiaľ je pripomienka uplatnená proti všeobecne záväznému
nariadeniu samosprávneho kraja, zastupiteľstva samosprávneho kraja. V prípade pripomienky
uplatnenej voči všeobecne záväznému nariadeniu samosprávneho kraja, ktorá sa označuje ako
801
spoločná pripomienka , má ich zástupca oprávnenie predniesť ju priamo na rokovaní
zastupiteľstva.
Nová právna úprava „Správneho súdneho poriadku“
So zreteľom na čl. 9 ods. 2 a 3 Aarhuského dohovoru sa požiadavky z neho plynúce
premietli do ustanovení nového správneho súdneho poriadku. V novom správnom súdnom poriadku
tak pribudol pojem tzv. zainteresovaná verejnosť, konkrétne je vyjadrenie nachádzame v ustanovení
§ 42. Účelom je explicitné zakotvenie žalobnej legitimácie v prípadoch porušenia verejného záujmu
vo sfére životného prostredia.
802
Z dôvodovej správy vyplýva, že nový správny súdny poriadok priznáva široké oprávnenia
zainteresovanej verejnosti. Za predpokladu, že ide o sféru životného prostredia v zmysle osobitného
predpisu, zaintereresovaná verejnosť má žalobnú legitimáciu a právo účasti na konaní, právo
zúčastniť sa na konaní o správnej žalobe.
Zainteresovaná verejnosť podľa nového správneho súdneho poriadku bude mať oprávnenie
podať správnu žalobu v lehote dvoch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia alebo odo dňa
vydania opatrenia, vo vzťahu ku ktorému tvrdí, že nimi bol porušený verejný záujem v oblasti
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životného prostredia. Zainteresovaná verejnosť bude taktiež oprávnená podať žalobu proti
nečinnosti a žalobu proti všeobecne záväznému nariadeniu obce, mesta, mestskej časti alebo
samosprávneho kraja.
V prípade ak sa zainteresovaná verejnosť zúčastňuje konania o správnej žalobe, má
postavenie zúčastnenej osoby.
Slovenské súdy v početných rozhodnutiach upozornili správne orgány, že zainteresovanej
verejnosti patrí postavenie účastníka konania v konaniach tykajúcich sa ochrany životného
prostredia. A to aj v tých prípadoch, kde normatívna úprava absentuje. V rozsudku Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Sžp/21/2012 z 27. júna 2013 sa konštatuje:
„Je potrebné konštatovať, že pod vplyvom prijatia uvedeného dohovoru aj v prípade, že nie
je plne implementovaný v právnom poriadku, je potrebné z neho vychádzať, pričom vnútroštátny
súd mal uplatniť taký výklad práva týkajúci sa podmienok, ktoré je potrebné splniť na podanie
správneho opravného prostriedku alebo žaloby, ktorý bude v čo najväčšej miere v súlade s cieľmi v
čl. 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru.“.
Obdobný právny názor vyjadril Najvyšší súd v rozsudku 1S/303/2013-60 zo dňa 22.1.2015,
pričom konštatoval, že: „Slovenská republika prevzala na seba aj medzinárodný záväzok zabezpečiť
v zmysle čl. 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru prístup verejnosti k správnym a súdnym konaniam, a
pokiaľ zákonodarná alebo výkonná moc nevykonala príslušné normotvorné (všeobecne záväzné)
kroky k vytvoreniu vhodných podmienok na implementáciu tohto subjektívneho práva jednotlivca v
slovenskom právnom poriadku, potom súdna moc na základe ústavného kritéria prednosti
komunitárneho práva (čl. 7 ods. 2 ústavy) a zásady lojálnej spolupráce (čl. 4 ods. 3 Zmluvy o
Európskej únii) a rešpektovania princípu právneho štátu (čl. 1 ods. 1 ústavy) musí v prípade
jednotlivca dovolávajúceho sa v konkrétne prejednávanej veci na právo prístupu verejnosti k
správnym a súdnym konaniam toto právo mu v individuálnej veci priznať.“.
Preto je smerodajným, aby pri zisťovaní okruhu účastníkov správneho konania sa
nevychádzalo výlučne z vymedzenia okruhu osôb, ktoré sú ustanovené v osobitnom zákone, ale je
potrebné prihliadať aj na osoby, ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť
rozhodnutím priamo dotknuté.
Tento názor vyslovil tiež Ústavný súd Slovenskej republiky v náleze II. ÚS 197/2010-52 z 13.
januára 2011: „základným kritériom pre posúdenie účastníctva je predovšetkým dopad účinkov
postupu orgánu štátnej moci (súdu alebo orgánu verejnej správy) alebo jeho rozhodnutia na
základné práva, ktoré má takáto osoba zaručené v ústave alebo prostredníctvom medzinárodnej
zmluvy“.
ZÁVER
Záverom možno konštatovať, že účasť verejnosti, resp. uplatňovanie a presadzovanie
verejného záujmu v konaniach a rozhodovacích procesov na úseku starostlivosti o životné
prostredie je legitímna a znamená i kvalitatívne posilnenie rozhodovacej činnosti vo veciach ochrany
prírody a krajiny.
Občianske združenia majú v súčasnej právnej úprave v podmienkach Slovenskej republiky
zakotvené účinné nástroje na presadzovanie verejného záujmu. Ich poznatky, uplatnené
pripomienky v rámci tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov, v rozhodovacích procesoch,
v správnych konaniach zvyšujú kvalitu rozhodnutí a posilňujú princíp trvalo udržateľného rozvoja
v rámci ochrany prírody a krajiny. Je nesporné, že ich účasť na týchto rozhodovacích procesoch je
opodstatnená a má význam aj z pohľadu práva jednotlivca pretvárať prírodu v súlade s princípom
trvalo udržateľného rozvoja.
Zákon o ochrane prírody a krajiny umožňuje občianskym združeniam vstup do správnych
konaní v pozícii účastníkov konania pod podmienkou ich registrácie, zodpovedajúceho cieľa, ktorý
vyplýva zo stanov v oblasti ochrany prírody a krajiny a jednoročného pôsobenia. Možno sa
zamyslieť nad poslednou zo spomenutých podmienok pre vstup do správneho konania. Jednoročné
pôsobenie má zabrániť situáciám, aby do konania nevstupovali také občianske združenia, ktoré by
boli účelovo registrované s týmto zámerom. Domnievam sa, že podmienka jednoročného pôsobenia
síce má svoje opodstatnenie, ale na strane druhej takúto podmienku možno vnímať diskriminačne
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pre novozaložené združenia, ktoré by v konkrétnom konaní mali záujem účinne uplatňovať verejný
záujem z pozície účastníka konania.
Podmienku jednoročného pôsobenia vnímam z tohto pohľadu ako čiastočne obmedzujúcu.
Vstup občianskych združení do správneho konania by mal byť posudzovaný najmä z hľadiska
obsahu nimi uplatnených návrhov. Túto požiadavku vyjadril aj najvyšší súd vo svojom uznesení zo
803
dňa 29. novembra 2012 , ktorý konštatoval:
„ ... ochrana životného prostredia ako spoločného záujmu všetkých občanov Slovenskej
republiky je dôležitou aktivitou a činnosť združení na ochranu životného prostredia na jeho rôznych
úsekoch si jednoznačne zaslúži pozornosť a podporu. Avšak nielen na získanie všeobecnej podpory
a rešpektu by mali zakaždým zvažovať účelnosť krokov, ktoré podnikajú, aby v konečnom dôsledku
nemrhali svoju pozornosť a prostriedky na čisto formálne, obsahovo prázdne manifesty“.
Na záver možno pre komplexnosť dodať, že účasť združení môže okrem prínosov, priniesť i
niektoré nepriaznivé následky najmä v podobe predlžovania konania, preto je dôležité, aby správne
orgány a v rámci preskúmavania i súdy, dôsledne posudzovali obsah ich podania, so zreteľom na
ochranu a starostlivosť o životné prostredie. Zároveň je však potrebné opätovne zdôrazniť, že ich
činnosť je pre spoločnosť potrebná a nezastupiteľná aj z pohľadu zachovania prírodných zdrojov pre
budúce generácie, ako aj z pohľadu zvyšovania miery ochrany životného prostredia. Aj v tomto
kontexte hodnotím legislatívne zmeny, konkrétne explicitné zakotvenie „zainteresovanej verejnosti“
v novom správnom súdnom poriadku vysoko pozitívne.
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ROLE VEŘEJNÉHO ZÁJMU V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Kateřina Švarcová, Jana Dudová
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Abstrakt: Veřejný zájem – pojem, jehož význam, obsahové naplnění a pochopení hraje
nezastupitelnou roli nejen na úrovni legislativní činnosti, ale zejména v oblasti interpretace a
aplikace jakéhokoli právního odvětví. Právě zde – v interpretační a aplikační praxi příslušných
právních předpisů – dochází ve smyslu veřejného zájmu k závažným konfliktům jednotlivých hodnot
ztvárňujících veřejný zájem, ke střetu veřejných zájmů. Příspěvek se zabývá některými aspekty
významu veřejného zájmu a to se zásadním zaměřením na samotnou relevanci tohoto pojmu a na
střet veřejných zájmů na úrovni ochrany životního prostředí, resp. na příslušné environmentální
konsekvence.
Klíčová slova: ochrana životního prostředí, střet veřejných zájmů, ochrana přírody a krajiny,
absence legislativní úpravy, význam judikatury
Abstract: Public interest - the term, whose meaning, fulfillment and understanding of content plays
an important role not only at the level of the legislation, but especially in the interpretation and
application of rules of any branch of law. And here - in the practice of interpretation and application
of the relevant legislation - it goes in the meaning of public interest to serious conflicts of individual
values, representing the public interest, to the conflicts between public interests. The contribution
deals with some aspects of the meaning of the public interest, with the focus of the relevance of this
term and to the conflict of public interests at the level of the environmental protection, respectively at
the relevant environmental consequences.
Key words: environmental protection, the conflict of public interests, nature and landscape
protection, absence of legislative regulation, the meaning of judicial decisions
1.

VEŘEJNÝ ZÁJEM A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Veřejný zájem je v současnosti zcela samozřejmou součástí pojmosloví českého právního
systému. I přes tuto jeho ustálenou existenci však nelze hovořit o významové jednoznačnosti a
určitosti tohoto pojmu. Spíše naopak – stále se jedná o neostrý a neurčitý právní pojem, avšak
hojně užívaný. Veřejný zájem je opositem zájmu soukromého, zajišťujícího čistě privátní zisk,
materiální či imateriální prosperitu jedince. Dle odborné literatury nelze veřejný zájem zaměňovat za
804
zájem soukromý . Již z této velmi obecné definice je zřejmé, že neexistuje ani v běžném
společenském životě exaktní definice tohoto pojmu a ani v českém právním řádu jeho definici nalézt
nelze. Otázkou je, zda je taková definice žádoucí či zda není více ku prospěchu pojmenování
kritérií, na základě kterých má být tento pojem posuzován a naplňován. Přestože je veřejný
805
zájem neurčitým pojmem, nelze mít za to, že se jedná o holou frázi či blanketní výraz . O veřejném
zájmu se vyjadřuje také Ústavní soud České republiky (dále jen „ÚS“), dle kterého je veřejný zájem
neurčitý pojem a je na příslušném orgánu, aby jej v rámci správního uvážení aplikoval na daný
případ (usnesení ÚS ze dne 04.03.1999, sp. zn. III. ÚS 403/1998). Z uvedeného je zřejmé, že
obsah pojmu veřejný zájem má být dotvářen a specifikován na úrovni veřejné správy, potažmo tedy
moci výkonné. Dlužno již úvodem podotknout, že pro výskyt a obsah tohoto pojmu je relevantní
nejen aktivita na úrovni moci výkonné, nýbrž také zákonodárné, či soudní.
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Je vhodné se nejprve vypořádat s tezí některých odborníků, kteří v zásadě existenci
veřejného zájmu neuznávají. Neexistenci veřejného zájmu (zjednodušeně řečeno) odůvodňují
skutečností, že společnost je tvořena jednotlivými občany, s jejich vlastními zájmy a fakticky
806
neexistuje nic, co by bylo ve společném zájmu . S touto koncepcí dle názoru autorek nelze
souhlasit, a to z důvodu komplexního náhledu na chod celé společnosti. Společnost nelze vnímat
jako pouhé společenství lidí, nýbrž je nutné nahlížet také na prostředí, podmínky a předpoklady
jejich života (ať už ty vytvořené přírodními procesy nebo za účasti člověka). To se promítá i do
problematiky ochrany životního prostředí, resp. práva životního prostředí. Člověk – jakožto bytost
v zásadě směřující k uspokojení svých vlastních potřeb – nemusí být schopen pojmout tyto
komplexní podmínky života, nemusí být schopen si uvědomit stále se zhoršující stav životního
prostředí. V intencích těchto skutečností je pak nutné přistupovat k samotné potřebě existence
veřejného zájmu, který sekundárně dopadá na život každého z nás. V důsledku by měl být každý
veřejný zájem navázán na zájmy individuální a mělo by být odůvodnitelné, že veřejný zájem
807
směřuje k naplňování zájmů jednotlivých lidí tvořících společnost .
V současnosti lze pozorovat posun ve vnímání a naplnění pojmu veřejný zájem. Dříve se
808
hovořilo o veřejném zájmu zejména v intencích institutů správního práva . Nyní je však nutné
vnímat veřejný zájem, jako relevantní právní pojem také na úrovních mnoha dalších právních
odvětví, přičemž jedním z nich je právo životního prostředí.
Ochrana životního prostředí (dále jen „ŽP“) je rámcově definována v § 9 zákona č. 17/1992
Sb., o životním prostředí (dále jen „ZoŽP“), přičemž zahrnuje činnosti, jimiž se předchází
znečišťování či poškozování ŽP, nebo se toto znečišťování či poškozování omezuje a odstraňuje.
Jedná se o projev konservativního přístupu, jež směřuje v zásadě k zachování nebo obnovení
stávajícího stavu ŽP. I přes toto rámcové vymezení je nutné k ochraně ŽP přistupovat zároveň jako
809
k tvorbě ŽP, tedy možnosti každého přetvářet ŽP v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.
Typickým příkladem tvorby ŽP (v širším slova smyslu) je budování rozmanitých kulturních památek,
veřejných prostranství, společenských center, dopravní infrastruktury apod. Ochrana ŽP, ať už ve
smyslu zachování, obnovy či tvorby ŽP, je odbornou veřejností označována jako veřejný zájem,
810
resp. je aprobován veřejný zájem na ochraně ŽP.
S ohledem na absenci legislativní úpravy
tohoto pojmu roste význam kritérií či způsobů, jakým bude obsah veřejného zájmu naplněn. Stejně
jako každá jiná právní norma, i ty pracující s pojmem veřejný zájem, vyžadují příslušný právní
výklad. Obsahové naplnění by se mělo vždy odvíjet od konkrétní situace, resp. porozumění a
následné interpretaci konkrétního případu. Poté již zůstává pouhá aplikace na případ existující
v reálném čase.
S ohledem na skutečnost, že veřejný zájem je zájmem stojícím nad individuálními zájmy
jednotlivců, je nutné zaměřit se na subjekty, které budou tento veřejný zájem hájit. Takovými
subjekty je v oblasti ochrany ŽP typicky stát, resp. státní orgány, potažmo tedy orgány veřejné
806
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správy. Dotčené orgány státní správy mají za úkol dle jednotlivých složkových předpisů práva ŽP
veřejný zájem chránit. V důsledku této skutečnosti je někdy veřejný zájem zaměňován a chybně
označován jako zájem jednotlivých orgánů veřejné správy, a nikoli jako zájem na otázkách
týkajících se nás všech, přičemž orgány veřejné správy by měly chránit tento zájem ve prospěch
široké veřejnosti.
Pojem veřejný zájem (resp. způsob jeho konkretizace) byl na úrovni ochrany ŽP
nepřímo definován řadou soudních rozhodnutí. Například dle rozsudku Nejvyššího správního soudu
(dále jen „NSS“) ze dne 29. 3. 2007 čj. 1 As 16/2006-54 je účelem § 126 zákona č. 50/1976 Sb.,
stavebního zákona (platného do 31. 12. 2006) vedle ochrany dalších důležitých veřejných zájmů
také ochrana ŽP. „Tyto zájmy chrání tzv. „složkové zákony“, které tvoří právní okolí stavebního
zákona a které upřesňují, jaká povolení, závazná stanoviska, posudky nebo vyjádření jsou v daném
řízení zapotřebí, případně zda je souhlas orgánu, jenž příslušné zájmy hájí, vůbec nutný.“ Implicitně
je tedy z uvedeného zřejmé, že ochrana ŽP je vnímána jako relevantní veřejný zájem.
V předmětném řízení se jednalo o veřejný zájem na ochraně ovzduší vs. zájem na ochraně
vlastnického práva (dodatečné povolení stavby), kdy zvláštním složkovým zákonem je zákon č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (platný do 31. 8. 2012) a dotčeným orgánem státní správy byl podle
zákona ve znění v předmětném období, kdy byla žádost stěžovatele o stavební povolení zamítnuta
(tj. v roce 2003), jak orgán obce [§ 50 odst. 1 písm. a)], tak i orgán kraje [§ 48 odst. 1 písm. u)].
V daném kontextu lze uvést mimo jiné i Nález ÚS ze dne 5. 8.2014, sp. zn. ÚS 35/13, který
se zaměřuje na kvalifikaci aktivit obcí. Na tomto judikátu lze demonstrovat další příklad obsahového
naplnění veřejného zájmu z pohledu ŽP, resp. i jeho negativního vymezení. Dle § 2 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, dále jen „ObecZ“) obec pečuje o všestranný rozvoj svého
území a o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. U uvedeného
však nelze dovodit, že cokoliv obec činí, činí ve veřejném zájmu. „Pokud zákon či přímo ústavní
pořádek umožňuje obci zakázat či omezit obecně závaznou vyhláškou ze stanovených důvodů a ve
veřejném zájmu určité činnosti, pak takové zákazy či omezení musejí platit stejně pro všechny
případy, které splňují stanovené podmínky, a zejména pro všechny osoby, které by takové činnosti
mohly či chtěly vykonávat, včetně obce samotné.“
K pojmu „veřejný zájem“, resp. jeho obsahovému naplnění, považujeme za zásadní také
závěry vyplývající z nálezu ÚS soudu ze dne 17. 3. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 24/08. Jednalo se o tzv.
„konkrétní legální veřejný zájem“. V tomto případě ÚS rozhodoval o ústavnosti zákona č.
544/2005 Sb., kterým byla vzletová a přistávací dráha 06R-24L letiště Praha Ruzyně určena přímo
zákonem za stavbu ve veřejném zájmu. Text předmětného zákona obsahoval: „Vzletová a
přistávací dráha 06R–24L letiště Praha Ruzyně, odpovídající svým umístěním platnému územnímu
plánu hlavního města Prahy a platnému územnímu plánu města Hostivice, a dále všechny stavby,
které budou v oblasti technické infrastruktury zajišťovat její provoz (dále jen „vzletová a přistávací
dráha“), jsou veřejným zájmem. Veřejný zájem na vyvlastnění pozemků, staveb a práv k nim pro
stavbu vzletové a přistávací dráhy se ve vyvlastňovacím řízení prokáže odkazem na tento zákon.“
Takové stanovení veřejného zájmu je dle ÚS nekonformní s čl. 11 odst. 1 zákona č. 2/1993 Sb.,
Listina základních práv a svobod (dále jen „LZPS“). Vlastnické právo osob vlastnících pozemky v
místě plánované výstavby nabírá totiž zcela jiného rozměru, než vlastnická práva vlastníků pozemků
u běžných dopravních staveb a dochází tak k oslabování principu rovnosti občanů před zákonem
(čl. 1 LZPS). Zároveň lze v takovém stanovení veřejného zájmu spatřovat narušení principu dělby
moci mezi moc zákonodárnou a výkonnou. Situace, kdy přímo zákon stanoví, že určité stavby
jsou ve veřejném zájmu, přičemž v obecné rovině v případě jiných dopravních staveb má být tento
811
fakt s ohledem na nutnost „vyvlastnění“
některých pozemků posouzen dle obecných předpisů
811

Vyvlastnění je možné pouze na základě zákona, v předmětném případě pro účely uvedené v §
170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a za
podmínek podle zákona č.184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku
nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). Zákon o vyvlastnění stanoví, že vyvlastnění je přípustné, jen
jestliže veřejný zájem na dosažení účelu vyvlastnění převažuje nad zachováním dosavadních práv
316

příslušným správním orgánem, jsou tedy protiústavní. Citovaným ustanovením došlo de facto
k vyvlastnění pozemků nacházejících se v ploše potřebné pro vybudování vzletové a přistávací
dráhy, přičemž vážení veřejných zájmů ve vyvlastňovacím řízení je ale jeho esenciální součástí a
výhradní pravomocí vyvlastňovacího úřadu, tedy orgánu moci výkonné, nikoli zákonodárné.
Deklarování veřejného zájmu zákonem v konkrétně určené věci je neslučitelné s principy právního
státu, zejména s principem dělby moci, omezuje rovněž právo na soudní přezkum, a je tak v rozporu
812
s čl. 1, čl. 2 odst. 1 a 3, čl. 81 a 90 Ústavy České republiky, jakož i s čl. 36 a čl.37 odst. 3 LZPS.
S ohledem na uvedené byl zákon zrušen. K argumentaci je vhodné dále podotknout, že prokázání
veřejného zájmu v otázce vyvlastnění či nuceného omezení vlastnického práva je nutné podle čl. 11
odst. 4 LZPS (obdobně také nález ÚS ze dne 28. 6. 2005 sp. zn. Pl. ÚS 24/04, stanovení veřejného
zájmu ve smyslu konkrétně vymezené vodní cesty), kdy je nutné veřejný zájem nalézt v procesu
rozhodování o určité otázce (např. o vyvlastňování), a nelze jej v konkrétní věci a priori stanovit. Dle
ÚS je zjišťování veřejného zájmu v konkrétním případě typicky pravomocí moci výkonné, a nikoliv
zákonodárné. Není v možnostech zákonodárce, aby takto zcela přesně specifikoval veřejný zájem a
to s ohledem na nutnost zvažování důvodů pro přiznání statusu veřejného zájmu, zjišťování
případných protichůdných zájmů a vypořádání se s jejich existencí. Tyto skutečnosti však nelze ani
v zákonodárném procesu zjistit, ten není vybaven prostředky pro posuzování individuálních případů
se všemi jejich souvislostmi a důsledky. Okrajově dlužno podotknout, že konkrétním stanovením
veřejného zájmu v zákoně, tzv. konkrétním legálním veřejným zájmem, je zároveň omezeno právo
na soudní přezkum.
4

ZÁKONNÁ ÚPRAVA VEŘEJNÉHO ZÁJMU - ZAMĚŘENO NA ENVIRONMENTÁLNÍ
ÚROVEŇ

Definici veřejného zájmu (jak je výše uvedeno) na zákonné úrovni v českém právním řádu
nelze nalézt, přestože jej právní úprava hojně užívá a dochází k obsahovému naplnění pojmu
veřejný zájem. Jedná se o neurčitý právní pojem, dávající prostor uvážení jednotlivým adresátům
těchto právních norem. O relevanci tohoto pojmu svědčí minimálně níže uvedený demonstrativní
výčet právních předpisů, které tento pojem užívají bez ohledu na ne/existenci definice jeho bližších
kritérií.
813

S veřejným zájmem pracuje řada zákonů, vztahujících se nejen k ochraně ŽP . Z
oblasti environmentální právní úpravy je vhodné uvést následující složkové zákony obsahující
právní režim ochrany jednotlivých částí ŽP. Jedná se například o zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“ např. institut povolování výjimek ze zákazů u památných stromů a
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle § 56 aj.), který výslovně v § 58 zakotvuje, že
ochrana přírody a krajiny je veřejným zájmem. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
některých zákonů (lesní zákon) hovoří o veřejném zájmu v případě zařazování lesů do kategorie
lesů zvláštního určení, když „Do kategorie lesů zvláštního určení lze dále zařadit lesy, u kterých
veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění
mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním.“ Zákon č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích pracuje taktéž s pojmem veřejný zájem, a to v § 19 odst. 5 stanovujícím
oprávnění rozhodnout o označení místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice nebo jejich
částí, na nichž je z důvodu veřejného zájmu dočasně zakázáno stání silničních vozidel, příslušnou
dopravní značkou. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
hovoří o veřejném zájmu zcela výslovně, když v § 6 odst. 4 a § 15 odst. 6 stanoví následující:
„Vodoprávní úřad může obecné nakládání s povrchovými vodami rozhodnutím nebo opatřením
vyvlastňovaného. Veřejný zájem na vyvlastnění musí být prokázán ve vyvlastňovacím řízení.
Správní orgán však v případě postupu podle napadeného zákona stanovujícího jako veřejný zájem
stavbu letiště Praha Ruzyně nemá pro své správní uvážení žádný prostor.
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Nález ÚS ze dne 17. 3. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 24/08.
813
Ať už se jedná o § 128 zákona č. 40/1964, občanský zákoník účinný do 31.12.2013, §§ 1037,
1038 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) účinný od 01.01.2014, § 22 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, apod.
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obecné povahy bez náhrady upravit, omezit, popřípadě zakázat, vyžaduje-li to veřejný zájem,
814
zejména dochází-li při něm k porušování povinností podle odstavce 3 nebo z důvodu bezpečnosti
osob…Při povolování vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich odstranění musí být
zohledněna ochrana vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Tato vodní díla nesmějí vytvářet
bariéry pohybu ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku. To neplatí v případech,
vyžaduje-li to ochrana před povodněmi nebo jiný veřejný zájem.“ Dále pak § 59 odst. 5 vztahující
se k povinnosti vlastníků vodních děl či § 109 k pravomocem vodoprávního úřadu při mimořádných
opatřeních.
Ačkoli ostatní složkové předpisy nehovoří výslovně o ochraně ŽP, resp. té části ŽP, jejíž
ochranu výslovně upravují, i zde je zájem na jejich ochraně považován za zájem veřejný. Jedná se
například o zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), zákon č. 61/1988 Sb., o
hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě aj.
Nemalou roli z pohledu problematiky zkoumání veřejného zájmu v environmentální oblasti
nese také zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, kdy dle § 2: „Veřejným zájmem v oblasti
kombinované dopravy se rozumí zájem na podpoře ekologicky šetrnějšího způsobu dopravy.“
Obdobně je tomu v případě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (§ 2 odst. 17). Jedná se o
typický příklad jednoho z mála případů výslovné zákonné determinace obsahového naplnění
pojmu veřejný zájem (ostatně stejně jako např. v ZOPK). Obdobným případem je stanovení
ochranných pásem vodních zdrojů, kdy dle § 30 ZoV: „Stanovení ochranných pásem je vždy
veřejným zájmem.“ či dle § 109 odst. 1 ZoV úprava povolení k nakládání s vodami, jeho omezení
nebo zakázání v případě, kdy to vyžaduje veřejný zájem, kterým je a contrario k uvedenému
ustanovení trvalý dostatek vody, zásobování obyvatelstva vodou, nebo zajištění dostatku
pitné vody, došlo-li k jednorázovému odběru pitné vody z vodovodní sítě v případech záchranných
prací při mimořádných událostech apod. Dlužno podotknout, že podobnou konkretizaci obsahuje
815
také zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu , kdy dle § 4a
odst. 6 či § 14 je opět a contrario k tomuto ustanovení za veřejný zájem považován průzkum
v souladu se státní surovinovou politikou, státní politikou ŽP, či další veřejný zájem
převyšující zájem na dalším průzkumu a následném využití výhradního ložiska.
S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že environmentální složkové předpisy se často
potýkají s pojmem veřejný zájem, přičemž na jeho posouzení (resp. konkretizaci ve specifických
reálných situacích) jsou odvislé důležité instituty, jako povolování výjimek z ochrany zvláště
chráněných živočichů, zařazování lesů do kategorie lesů zvláštního určení, stanovování ochranných
pásem vodních zdrojů apod. Determinace obsahového naplnění pojmu veřejný zájem na zákonné
úrovni je tak určující pro zkoumání, zda je nutno se v dané oblasti vůbec zabývat existencí
veřejného zájmu či nikoli.
5

VLIV JUDIKATURY, RELEVANTNÍ SOUDNÍ ROZHODNUTÍ

S ohledem na v úvodu uvedené je zřejmé, že užití a povahu veřejného zájmu je nutné pro
účely interpretace a aplikace zkoumat nejen na zákonné úrovni, ale stále většího významu nabývají

814

Dle § 6 odst. 3 ZoV: „Při obecném nakládání s povrchovými vodami se nesmí ohrožovat jakost
nebo zdravotní nezávadnost vod, narušovat přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry,
poškozovat břehy, vodní díla a zařízení, zařízení pro chov ryb a porušovat práva a právem
chráněné zájmy jiných.“
815
Dále také § 14 zákona č. 62/1988 Sb.
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soudní rozhodnutí, která jsou zcela zásadní a rozhodující.
V praxi ale dochází velmi často ke
konfrontaci dvou či více hodnot, přičemž obé lze podřadit pod veřejný zájem. Obě hodnoty se však
nemohou uplatnit zároveň. V tomto případě hovoříme o kolizi veřejných zájmů. Ta se řeší tzv.
vyvažováním, či poměřováním. Přednost má ten veřejný zájem, který je silnější. Řešení kolizí je
založeno na principu proporcionality – kdy omezení jednoho musí být přiměřené ochraně jiných práv
817
či hodnot.
5.1

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VS. ZÁJEM NA USPOKOJENÍ BYTOVÉ POTŘEBY

NSS v uvedené věci posuzoval zákonnost výjimky udělené dle § 56 ZOPK. Jednalo se o
střet veřejného zájmu na ochraně přírody a krajiny (§ 58 ZOPK) a zájmu na uspokojení bytové
818
potřeby (sociální veřejný zájem). V roce 2008 Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“)
povolilo uvedenou výjimku dle § 56 ZOPK společnosti S. pro realizaci stavby obytných domů
v oblasti přírodní památky Milíčovské rybníky a les na pražském Jižním Městě. „Výjimka byla
udělena z obecného zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných
živočichů; konkrétně ze zákazu rušit a poškozovat sídla užívaná živočichy – skokanem skřehotavým
(kriticky ohrožený druh), kuňkou ohnivou, skokanem zeleným, čolkem obecným, čolkem velkým,
819
ještěrkou obecnou, slepýšem křehkým a ledňáčkem říčním (silně ohrožené druhy).“
Pro účely
posuzování veřejného zájmu, resp. střetu několika veřejných zájmů z uvedeného rozsudku
vyplývají vysoce relevantní závěry. Žalobce namítal, že v předmětném sporu není komerční výstava
bytů veřejným zájmem, navíc výrazně převažujícím nad zájmem ochrany přírody a krajiny, když
zároveň jediným cílem investora je dosažení soukromého zisku. Výjimka dle žalobce byla vydána
v rozporu se zákonem, neboť není prokázán veřejný zájem, ani neexistence jiného uspokojivého
řešení. Tato výjimka navíc trpí vadou nepřezkoumatelnosti, neboť není seznatelné, kterých druhů se
týká. NSS dospěl k závěru, že MŽP nedostatečně odůvodnilo, že zájem na výstavbě bytů je
veřejným zájmem a nejen soukromým zájmem investora a že tento zájem převažuje nad veřejným
zájmem na ochraně zvláště chráněných živočichů, kdy zásadní otázkou se stal právě fakt, v jakých
případech může být výjimka z ochrany zvláště chráněných živočichů odůvodněna veřejným zájmem
na výstavbě bytů a absencí jiných uspokojivých řešení. Dle NSS zásada ochrany veřejného zájmu
neznamená, že správní orgány mají veřejné zájmy samy formulovat, to je zásadně úkolem
moci zákonodárné. Správní orgány mají při aplikaci zákonů, které jednotlivé veřejné zájmy
definují, v konkrétních jednotlivých případech obecně formulované veřejné zájmy upřesnit a
820
specifikovat.
NSS v uvedeném rozsudku citoval také názor ÚS, který k otázce definování veřejného zájmu
uvedl, že „veřejný zájem v konkrétní věci by měl být zjišťován v průběhu správního řízení na základě
poměřování nejrůznějších partikulárních zájmů, po zvážení všech rozporů a připomínek. Z
odůvodnění správního rozhodnutí pak musí zřetelně vyplynout, proč veřejný zájem převážil nad
řadou jiných partikulárních zájmů. Veřejný zájem je třeba nalézt v procesu rozhodování (Nález ÚS
ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04). Zásada ochrany veřejného zájmu je zároveň jednou ze
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K otázkám předvídatelnosti soudních rozhodnutí srov. ust. § 13 NOZ, podle kterého každý, kdo
se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut
obdobně jako jiný případ, který 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 ochrany,
právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu takové odchylky.
817
Gerloch, op. cit. S. 282, 172.
818
Srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10.10.2012, č.j. 5 Ca 77/2009-126 ve vazbě
na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10.05.2013, č.j. 6 As 65/2012-161.
819
Sylva Dostálová, tisková mluvčí Nejvyššího správního soudu. Veřejný zájem musí být
přesvědčivě odlišen od zájmu soukromého. Copyright © 2003 – 2010. Nejvyšší správní soud.
Publikováno 04.06.2013.
820
Bod [34] rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10.05.2013, č.j. 6 As 65/2012-161.
319

zásad správního řízení, tak jak jsou definovány také v § 2 odst. 4
správní řád.

821

zákona č. 500/2004 Sb.,

V předmětném sporu je ovšem zásadní otázkou, zda lze vůbec zájem na uspokojení bytové
potřeby považovat za veřejný zájem. NSS dospěl k závěru, a to s ohledem na nález ÚS ze dne 28.
3. 1996, sp. zn. I. ÚS 198/95, kdy „…ne každý kolektivní zájem lze označit jako veřejný zájem
společnosti...“, že žalovaný dostatečně nevysvětlil, zda se v daném případě jedná skutečně o
veřejný zájem, který je předmětnou výstavbou uspokojován. Veřejný zájem má u každého
rozhodnutí svůj konkrétní obsah, jenž je spojen s okolnostmi daného případu. Je nezbytné,
„aby veřejný zájem byl správním orgánem výslovně formulován ve vztahu ke konkrétně řešené
záležitosti. Je třeba jej vyvodit z právní úpravy a jejích dílů, z právní politiky a posouzením různých
hodnotových hledisek podle úkolů správy v příslušných oblastech (sociální, kulturní, ochrany
822
životního prostředí apod.).“
V tomto případě je na druhé straně nesporným veřejným zájmem
ochrana zvláště chráněných živočichů, přičemž předmětná výjimka byla udělena soukromé
společnosti, která hodlá realizovat svůj investiční záměr, jehož cílem je s největší pravděpodobností
její zisk. Fakt, že vedlejším důsledkem bude uspokojení bytové potřeby, ještě nemusí vytvářet
odpovídající sociální veřejný zájem. Dle NSS: „Ministerstvo nedostatečně odůvodnilo, v čem
spatřuje naléhavý veřejný zájem na výstavbě bytů v příslušné lokalitě, kde tato výstavba zasahuje
do ochrany zákonem zvlášť chráněných druhů, a to způsobem, který zvolila osoba zúčastněná na
řízení. Pokud by pak snad i existoval naléhavý veřejný zájem na výstavbě bytů, nebylo prokázáno,
že jej nelze uspokojit jiným řešením, které by realizovalo požadovaný záměr na výstavbě bytů a
současně minimalizovalo případný zásah do zákonné ochrany zvlášť chráněných druhů
823
živočichů.“ K otázce kolize veřejných zájmů se NSS dále vyjádřil tak, že pokud jsou váženy dva
veřejné zájmy, které jsou v kolizi, musí být nejprve řádně určeny a individualizovány na konkrétní
případ oba veřejné zájmy připadající v úvahu, a poté je nutné porovnat závažnost obou v kolizi
stojících veřejných zájmů tak, aby zásah do žádného z obou chráněných veřejných zájmů
nepřesahoval negativními důsledky pozitiva. Při kolizi veřejných zájmů je nutné zachování maxima z
obou kolidujících zájmů, přičemž by mělo být identifikováno jádro a periferie kolidujícího veřejného
zájmu a z obou veřejných zájmů by mělo být zachováno alespoň jejich jádro.
5.2

NĚKTERÉ DALŠÍ PŘÍPADY POMĚŘOVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ

Typickým příkladem výskytu kolize veřejných zájmů jsou řízení podle zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále jen „StZ“. Z mnoha judikátů
zabývajících se takovou kolizí lze uvést např. rozsudek NSS ze dne 23. 6. 2011, č. j. 6 As 8/2010 –
323, kdy byl posuzován konflikt veřejného zájmu na výstavbě dálnice a ochrany zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů. Základem sporu se stala stavba dálnice, která má vést
přes chráněnou krajinnou oblast (dále jen „CHKO“) České středohoří. I pro tuto stavbu měla být
udělena výjimka dle § 56 ZOPK. Zde se ukázalo jako zásadní posouzení, zda navrhovaná trasa
dálnice představuje optimální řešení pro ochranu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
S ohledem na § 26 odst. 1 písm. f) ZOPK, který stanovuje zákaz na celém území CHKO stavět nové
824
dálnice, sídelní útvary a plavební kanály, bylo nutné udělení výjimky dle § 43 ZOPK . Dle NSS je
pro povolení výjimky a posuzování veřejného zájmu rozhodující, zda již proběhlo řízení dle § 43
ZOPK. Pokud řízení o udělení výjimky podle § 56 ZOPK předcházelo řízení o povolení výjimky ze
zákazu stavět dálnice podle § 43 ZOPK, ve kterém byl posuzován veřejný zájem na výstavbě
dálnice a zájem na ochraně přírody a krajiny, a které bylo ukončeno vydáním pravomocného
821

Dle kterého správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby
odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo
podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.
822
Bod [38] rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10.05.2013, č.j. 6 As 65/2012-161.
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Dostálová. Veřejný zájem musí být přesvědčivě odlišen od zájmu soukromého. Op. cit.
824
Ve smyslu tohoto ustanovení výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 16, 26,
29, 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 45h a 45i v případech, kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad
zájmem ochrany přírody, schvaluje v každém jednotlivém případě svým usnesením vláda.
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rozhodnutí MŽP, je tímto rozhodnutím správní orgán v řízení o povolení výjimky dle § 56 vázán
potud, že veřejný zájem na výstavbě dálnice v CHKO České středohoří výrazně převažuje nad
zájmem ochrany přírody. V řízení o povolení výjimky podle § 56 ZOPK jde pak pouze o
posouzení, zda navrhovaná trasa dálnice představuje optimální řešení pro ochranu zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů.
Kolizní veřejné zájmy je nutné vždy důsledně zvažovat a v případě upřednostnění jednoho
z nich je nutné zachovat alespoň jádro druhého veřejného zájmu. Nemůže dojít k jeho absolutnímu
potlačení. Zároveň je zásadní skutečností fakt, že veřejné zájmy mají být správními orgány pouze
konkretizovány, nikoli nově formulovány (tuto pravomoc má pouze zákon, resp. zákonodárce), ale
zároveň nesmí docházet k vytváření tzv. konkrétních legálních veřejných zájmů (viz příklad LetištěRuzyně). V případě formulace veřejného zájmu zákonem a vytvoření konkrétního legálního
veřejného zájmu je nutné hledat tenkou hranici mezi ústavně konformním a naopak protiústavním
stanovením veřejného zájmu. Veřejný zájem nesmí být zákonem konkretizován do absolutních
podrobností, ale v obecné rovině lze např. stanovit, že budování ochranných pásem vodních zdrojů
825
je veřejným zájmem .
6

ZÁVĚREM

ŽP je jednou z nejvyšších hodnot, vedle života, zdraví nebo svobody, kterou má člověk
povinnost chránit všemi prostředky, tedy i právními, za účelem zachování životního prostředí nejen
pro sebe, ale i pro generace budoucí. Ústavní zakotvení této zásady se nachází v čl. 35 a čl. 11
odst. 3 LZPS. Nejvyšší možná ochrana pak znamená takové chování ve vztahu k ŽP, jaké je z
826
pohledu pokroku a rozvoje společnosti za účelem ochrany ŽP nejvhodnější. Jsme toho názoru, že
právě stanovení ochrany ŽP jako veřejného zájmu je projevem této zásady, neboť
prostřednictvím argumentace environmentálního veřejného zájmu mohou být potlačeny různé
developerské aktivity, resp. právo svobodně podnikat, či (jak bylo judikaturně znázorněno)
vlastnické právo každého subjektu. Veřejný zájem sehrává na environmentální úrovni
nezastupitelnou roli. V současnosti se obsah tohoto pojmu stále aktivně dotváří, ať už na zákonné
úrovni, či rozhodovací činností orgánů veřejné správy nebo v soudních rozhodnutích. Problematika
veřejného zájmu dosud činí mnohé interpretační i aplikační problémy. V praxi dochází k tomu, že
zejména správní orgány často chybně argumentují veřejným zájmem bez ohledu na to, že by jej
blíže vysvětlili ve vazbě na konkrétní případ, resp. také že si samy pojmenovávají „své vlastní
veřejné zájmy“, nevycházející nijak ze zákonné úpravy. Zde je dlužno podotknout, že správní
orgány by měly vycházet ze zákona, popř. z ustálené judikaturní praxe, nikoli pouze na základě své
vlastní „tvořivosti“. Pokud již argumentují veřejným zájmem, měly by v souladu se zásadami
přezkoumatelnosti správních rozhodnutí argumentačně dostatečně popsat, proč považují určité
skutečnosti za rozhodné a v čem konkrétně, na základě jakého podkladu je v nich spatřován veřejný
zájem.
Vyvstává otázka, zda exaktní definice veřejného zájmu je skutečně žádoucí, tzn. zda by
přinesla užitek a zároveň i „ulehčila“ postavení orgánů veřejné správy v rozhodovací praxi. Autorky
jsou toho názoru, že je vhodné, aby byla rámcově stanovena kritéria, podmínky či příklady
veřejných zájmů a aby tyto byly v rozumné formě předávány do povědomí orgánů rozhodujících,
jednajících a vystupujících z jakékoli pozice k veřejnému zájmu za účelem zefektivnění jejich
činnosti. Nicméně případná definice tohoto pojmu je velmi problematická, a to zejména s ohledem
na rychle se rozvíjející environmentální (a související) právní úpravu. Mohl by totiž také nastat
nežádoucí (rigidní) stav, který by dostatečně pružně nedokázal reflektovat na nově vyvstalé potřeby
právní regulace. S ohledem na výše uvedené by zřejmě bylo vhodné, aby další aplikace a
interpretace pojmu „veřejný zájem“ (či jeho obsahového naplnění) vycházela v právu ŽP pouze z
rámcových sjednocených pravidel.
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ŠPECIFIKÁ OBJASŇOVANIA A DOKAZOVANIA LEGALIZÁCIE
PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI
Michaela Machová
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Abstrakt: V tomto príspevku sa zameriavame na proces odhaľovania a dokazovania
trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti v praxi a na spoluprácu jednotlivých orgánov,
inštitúcií. Existujú dva základné prístupy vyšetrovania prania špinavých peňazí, ktoré detailnejšie
popíšeme. Najčastejšie ako prvé do styku s praním špinavých peňazí prichádzajú úverové, finančné
inštitúcie, ktoré by mali vedieť identifikovať podozrivé transakcie. Následne informácie o nich
posúvajú finančnej spravodajskej jednotke, ktorá informácie preveruje, analyzuje a vyhodnocuje a v
prípade potvrdenia podozrenia z páchania trestnej činnosti začnú orgány činné v trestnom konaní
trestné stíhanie. V činnostiach, kompetenciách, ako aj spolupráci jednotlivých spomínaných inštitúcií
a orgánov sa vyskytujú viaceré nedostatky, či nesúlad, kde sa vynára priestor pre podnety
do budúcnosti. V príspevku sa pokúsime tieto nedostatky pomenovať, analyzovať a zamyslieť sa
nad možnými návrhmi na skvalitnenie a zefektívnenie postihovania legalizácie príjmov z trestnej
činnosti.
Kľúčové slová: legalizácia príjmov z trestnej činnosti, pranie špinavých peňazí, finančná
spravodajská jednotka, povinné osoby, predikatívny trestný čin
Abstract: In this paper, we focus on the process of detecting and substantiation of money
laundering in practice and practical cooperation among the competent bodies, institutions. There are
two basic approaches of the investigation of money laundering, which we describe in more detail.
The most frequently, first contact with money laundering occurs at the level of credit institutions,
financial institutions which should be able to identify suspicious transactions. Subsequently these
entities pass the information about suspicious transactions to the Financial Intelligence Unit, which
examines, analyzes and evaluates this information and in the case of confirmation of committing the
crime law enforcement bodies begin the prosecution. In the activities, competences, as well as the
cooperation among the mentioned institutions and bodies have been detected several weaknesses
or inconsistencies which raises the scope for suggestions for the future. In this paper, we will
attempt to name these weaknesses, analyze them and think about possible proposals to improve
and streamline the prosecution of money laundering activities.
Key words: legalization of income from criminal activities, money laundering, the Financial
Intelligence Unit, obliged entities, predicate offence
Úvod
Legalizácia príjmov z trestnej činnosti celosvetovo známa pod názvom prianie špinavých
peňazí predstavuje tzv. zlegalizovanie/ očistenie peňazí či akýchkoľvek príjmov pochádzajúcich
z trestnej činnosti prostredníctvom rôznych metód tak, že tieto nelegálne príjmy sú zavedené
827
do hospodárstva ako zdanlivo legálne.
Ide o samostatný trestný čin, ktorý ako taký má viacero
osobitností na rozdiel od iných trestných činov, ako napr. že musí nadväzovať na predikatívny
trestný čin; existuje veľký počet metód, ktorými sa dá spáchať; spája sa s rôznymi druhmi
kriminality: ekonomickou, majetkovou, organizovanou; atď. Jednou z najproblematickejších oblastí

827

Je to voľná definícia autorky. Existuje nespočetné množstvo definícií legalizácie príjmov
z trestnej činnosti, resp. prania špinavých peňazí, nachádzajúcich sa v medzinárodných
dokumentoch, dokumentoch Európskej únie, osobitných národných právnych predpisoch, až po
definície jednotlivých odborníkov.
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boja proti praniu špinavých peňazí je práve nízka identifikovateľnosť, objasnenosť
a preukázateľnosť tohto trestného činu, čomu venuje pozornosť tento článok.
828
V tomto príspevku sa budeme zaoberať dvomi základnými prístupmi
zisťovania
a vyšetrovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Prvý prístup je zameraný na hľadanie
trestného činu, ktorý je základom pre legalizáciu príjmov z trestnej činnosti – tzv. predikatívny
trestný čin a na zisťovanie informácií, čo sa stalo s príjmami/ peniazmi generovanými týmto trestným
činom. Druhý prístup sleduje peniaze/ príjmy, nezvyčajné finančné transakcie a spätne stopuje ich
pôvod; cieľom je zistiť, či príjmy nepochádzajú z trestného činu.
Na základe vyššie uvedeného si predstavíme spôsoby, akými sa môžu orgány činné
v trestnom konaní dostať k relevantným informáciám o legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Ďalej
zhodnotíme podmienky, stav odhaľovania a dokazovania informácií dôležitých pre trestné konanie
v prípade prania špinavých peňazí v Slovenskej republike, načrtneme niektoré problémy a otázky
s tým spojené, ako aj možné varianty zefektívnenia odhaľovania a preukazovania legalizácie
príjmov z trestnej činnosti do budúcnosti.
VYŠETROVANIE LEGALIZÁCIE PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI ZAMERANÉ
NA PREDIKATÍVNE TRESTNÉ ČINY
Základom pre zistenie a vyšetrovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti je v tomto
prípade zameranie sa na predikatívny trestný čin. Je potrebné zistiť, čo sa stalo s príjmami/
peniazmi generovanými týmto trestným činom, či sa náhodou tieto príjmy ďalej nelegalizujú. V praxi
by to znamenalo - preveriť výnosy z každého trestného činu.
829
„Príjem alebo iný majetok z trestnej činnosti“
môže pochádzať v zmysle slovenského
830
Trestného zákona
(ako aj českého Trestného zákonníka) z akejkoľvek trestnej činnosti, teda
môže ísť o akékoľvek predikatívne trestné činy (z ktorých je možné generovať príjem, či majetok).
V niektorých zahraničných krajinách sú presne vymedzené len niektoré trestné činy, ktoré môžu byť
831
predikatívnymi trestnými činmi prania špinavých peňazí.
V Slovenskej republike bývajú
najčastejšími predikatívnymi trestnými činmi legalizácie príjmov z trestnej činnosti: krádeže áut
(1.miesto), daňové trestné činy, podvody, založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej
skupiny, neoprávnené vyrobenie a používanie platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo
832
inej platobnej karty.
MONEYVAL (Výbor expertov pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí
a financovaniu terorizmu, kontrolný orgán Rady Európy) kritizoval orgány činné v trestnom konaní
vo svojej 4. hodnotiacej správe o Slovenskej republike v tom, že zostávajú pri predikatívnych
trestných činoch, nepokračujú a nevyšetrujú ďalej, čo sa deje s peniazmi/ príjmami z predikatívnych
trestných činov, či nedochádza k ich legalizácii. MONEYVAL ako jedno riešenie navrhoval
zabezpečiť a zjednotiť povinnosť orgánov činných v trestnom konaní preukazovať/ dokazovať všetky
výnosy z trestnej činnosti, ich umiestnenie, povahu, cenu v rámci trestného konania, rovnako ako
833
odhaľovať a vyšetrovať trestný čin legalizácie príjmov z trestnej činnosti.
V zmysle slovenského
Trestného poriadku je „v trestnom konaní treba dokazovať aj príjmy z trestnej činnosti a prostriedky
834
na jej spáchanie, ich umiestnenie, povahu, stav a cenu“.
Nápomocný v oblasti preverovania pôvodu majetku mal byť aj Zákon č. 101/2010 Z. z.
o preukazovaní pôvodu majetku. Tento predpis je však od začiatku bezzubý, zbytočný, nefunkčný
a dá sa ľahko obísť (napr. prepisom majetku na iné osoby, ziskom darovacích zmlúv, atď.).
1
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MADINGER, J. Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators, p. 304.
Ust. § 233 ods. 1 Zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
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Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
831
K téme viac: FENYK, J. Nexus between money laundering and predicate offences and the role of
circumstantial evidence. In Mezinárodní konference AMON Conference 2012. 2012.
832
MONEYVAL. Report on Fourth Assessment Visit: Anti-Money Laundering and Combating the
Financing of Terrorism, Slovak republic [online], p. 16. [cit. 25.3.2015].
833
MONEYVAL. Report on Fourth Assessment Visit: Anti-Money Laundering and Combating the
Financing of Terrorism, Slovak republic [online], p. 23 f. [cit. 25.3.2015].
834
Ust. § 119 ods. 1 písm. f) Zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov.
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Vyskytujú sa aj problémy pri aplikácii tohto zákona (napr. povinnosť oznamovateľa uviesť
v oznámení svoje meno, bydlisko, ktoré polícia overuje). Efekt uvedeného zákona je teda nulový, čo
835
potvrdzuje aj prax, nakoľko ešte žiadny prípad neriešil súd.
Z uvedeného vyvstáva otázka, či má štát záujem riešiť túto situáciu, resp. či orgány činné
v trestnom konaní dostatočne preverujú a sledujú príjmy generované predikatívnymi trestnými
činmi?
VYŠETROVANIE LEGALIZÁCIE PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI ZAMERANÉ
NA PENIAZE, PRÍJMY
Druhý prístup odhaľovania a vyšetrovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti je zameraný
na hľadanie nezvyčajných príjmov, peňažných operácií a ich spätné stopovanie pôvodu,
či a z akého trestného činu pochádzajú. Takýto postup sledovania a stopovania peňazí je riadený aj
osobitným Zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších prepisov (ďalej len „ZLPTČ“).
2

Povinné osoby – tzv. inštitúcie prvého kontaktu
Ako prvé sa dostanú do kontaktu s náznakmi trestnej činnosti povinné osoby v zmysle § 5
ZLPTČ – banky, finančné inštitúcie, úverové inštitúcie, exekútori, advokáti, atď. (teda osoby, ktoré
prichádzajú do styku s finančnými operáciami), a to prostredníctvom neobvyklých obchodných
836
operácií
(tzv. úkon nasvedčujúci, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii príjmu z trestnej
činnosti alebo financovaniu terorizmu - napr. zložité finančné nezvyčajne vysoké obchody
vybočujúce z bežného rámca/ povahy urč. obchodu, obchody nemajúce zrejmý zákonný účel,
a iné).
Osobitný ZLPTČ ukladá povinným osobám viacero povinností za účelom predchádzania
a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti i financovania terorizmu spočívajúcich napríklad
v: identifikácii klientov, overení identifikácie klientov (obchody nad 2000€), identifikácii konečného
užívateľa, kontrole klientov, získavaní informácií o účele obchodného vzťahu, ako aj v zdržaní
neobvyklých obchodných operácií, či v ohlasovaní podozrivých obchodov Finančnej spravodajskej
837
jednotke bez zbytočného odkladu.
Samotné povinnosti povinných osôb zavedené osobitným zákonom sú však kontroverzné.
Úverové a finančné inštitúcie sú budované na určitom systéme dôvery so svojimi klientmi, pričom
vyššie uvedené zákonné povinnosti značne do tejto dôvery zasahujú. Najviditeľnejšie je to okrem
iného v prípade povinnosti ustanovenej v § 17 ods. 1 ZLPTČ, na základe čoho je povinná osoba
povinná oznámiť Finančnej spravodajskej jednotke neobvyklú obchodnú operáciu alebo jej pokus
bez zbytočného odkladu, tiež je povinná ohlásiť aj odmietnutie vykonania klientom požadovanej
neobvyklej obchodnej operácie. Teda povinná osoba (najčastejšie je to banka) by sa mala ako keby
otočiť proti svojmu klientovi a udať ho v prípade podozrivého obchodu na ďalšie preskúmavanie
(zdôrazňujeme, že podozrivého obchodu, teda v konečnom dôsledku sa podozrenie nemusí
potvrdiť), čo predstavuje pre klienta nepríjemnú situáciu, a zároveň sa tým výrazne naruší vzťah
dôvery medzi klientom a bankou.
Ihneď sa vynára viacero otázok, a to napr. ako striktne má k tejto povinnosti banka (resp. jej
zamestnanci) pristupovať? Pretože ani pre banku nie je plnenie týchto povinností príjemné, ona tým
v podstate môže zradiť či stratiť svojich klientov. S tým súvisí otázka, či v prípade neoznámenia
podozrivej transakcie, či už úmyselne alebo z nedbanlivosti, nedochádza zo strany banky
k napomáhaniu v trestnej činnosti, k spolupáchateľstvu, k neoznámeniu trestného činu? V zmysle
ustanovenia § 234 ods. 1 Trestného zákona je kriminalizované úmyselné neoznámenie/
neohlásenie neobvyklej obchodnej operácie alebo skutočnosti nasvedčujúcej tomu, že iný spáchal
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti napriek tomu, že osobe taká povinnosť vyplýva
3.1

835

FINANČNÁ SPRAVODAJSKÁ JEDNOTKA. Výročná správa za rok 2014 [online], s. 24 a nasl.
[cit. 20.3.2015]. Zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku.
836
Ust. § 4 Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších prepisov.
837
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu v znení neskorších prepisov.
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z jeho zamestnania, povolania, postavenia, funkcie; čo sa teoreticky vzťahuje na zamestnancov
banky, resp. na povinné osoby. (V Českej republike je v zmysle § 217 ods. 2 písm. a) Zákona
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů dokonca kriminalizovaná aj
nedbanlivostná forma umožnenia zastretia pôvodu veci alebo inej majetkovej hodnoty vo väčšej
hodnote, ktorá bola získaná trestným činom, alebo ako odmena zaň, spáchaná preto, že páchateľ
porušil dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia, funkcie alebo
uloženú zákonom).
Domnievame sa teda, že zamestnanci povinných osôb sú trestnými a mimotrestnými
právnymi opatreniami natoľko tlačení k dôkladnému sledovaniu a nahlasovaniu podozrivých
transakcií, že v podstate už pri prvých náznakoch súvislosti finančnej operácie s legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti či financovaním terorizmu radšej oznamujú príslušnému policajnému orgánu tieto
transakcie, čím sme sa vlastne dopracovali k odpovedi na prvú otázku, ako pristupujú zamestnanci
banky k zákonným povinnostiam v zmysle ZLPTČ. Ako odpoveď na druhú otázku, či sa banky, resp.
zamestnanci banky nepodieľajú na trestnej činnosti v prípade porušenia povinností vyplývajúcich zo
ZLPTČ, by sa v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia Trestného zákona dalo konštatovať, že áno,
podieľajú. Teda zamestnanci banky nielen, že budú zodpovedať za porušenie povinnosti v rámci
pracovno-právneho vzťahu, ale takéto ich konanie by mohlo zakladať aj trestno-právnu
zodpovednosť.
V tejto súvislosti možno konštatovať, že prevažuje ochrana verejných záujmov chránených
zákonom pred ochranou práv na slobodné obchodovanie, podnikanie, teda je tu zrejmý zásah štátu
do práv vyplývajúcich z obchodných vzťahov. Dá sa očakávať, že postoj bánk a ostatných
podnikateľských subjektov k osobitnému ZLPTČ nie je preto veľmi prívetivý.
Finančná spravodajská jednotka Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného
zboru
Finančná spravodajská jednotka (ďalej aj „FSJ“) je integrálna súčasť Národnej kriminálnej
agentúry Prezídia Policajného zboru (skratka NAKA, vznikla 1.12.2012), z čoho je zrejmé, že
838
v Slovenskej republike existuje policajný model finančnej spravodajskej jednotky. Policajný model
finančných spravodajských jednotiek má výhodu v tom, že jeho jednotky sú okamžite pripravené
vyšetrovať podozrivé finančné operácie využívajúc prístup ku kriminálnym informáciám a vnútorným
informačným sieťam, na druhej strane však povinné osoby ohlasovanie neobvyklých obchodných
operácií nemusia vnímať ako partnerskú spoluprácu, ale ako udávanie svojich klientov, obchodných
3.2
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V Českej republike existuje administratívny model finančnej spravodajskej jednotky s názvom
Finančný analytický útvar, ktorý je napojený na Ministerstvo financií ČR. Administratívny model
finančnej spravodajskej jednotky má obrovskú výhodu v tom, že má široký prístup k informáciám z
finančného systému, ktoré sú základom pre odhaľovanie finančnej a organizovanej kriminality, a tiež
má odborne kvalifikovaných ľudí na analýzu finančných dát. Ďalej psychologicky vzaté finančné
inštitúcie ochotnejšie spolupracujú s inštitúciami nepolicajného typu a zároveň sa týmto
nesústreďujú príliš rozsiahle kompetencie v rukách polície. Tento typ FIU má síce informačnú
prevahu z finančného sektora a ďalšie spomínané výhody, no nedisponuje právomocami na
okamžité vyšetrovanie podozrivých finančných operácií, teda právomocami na zaistenie a
zabezpečenie dôkazov, ktoré vyplývajú z policajných predpisov a z trestného poriadku.
Administratívnemu typu FIU tiež chýba aj prístup ku kriminálnym informáciám a databázam.
Administratívny typ FIU slúži skôr na prevenciu trestnej činnosti, pričom policajný model FIU sa
zameriava na samotné vyšetrovanie. ROHOŇOVÁ, M. Administratívny vs. policajný model
finančných spravodajských jednotiek v zjednocujúcej sa Európe. In: KYSELOVSKÁ, T. (ed.). Cofola
2014: The Conference Proceedings, s. 951 a nasl. D’SOUZA, J. Terrorist Financing, Money
Laundering, and Tax Evasion: Examining the Performance of Financial Intelligence Units, p. xi.
MUSIL, J. Kriminálně politické strategie boje proti hospodářské a finanční kriminalitě a jejich
realizace v České republice. In: FRYŠTÁK, M., ŽATECKÁ, E. (eds.). Nové jevy v hospodářské
kriminalitě. Juristický, kriminalistický a kriminologický pohled. Sborník příspěvků z konference,
s. 136 a nasl.
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partnerov. Napriek výhodám a nevýhodám oboch modelov finančných spravodajských jednotiek,
možno sa prikloniť k policajnému typu, ktorý prevažuje svojimi kompetenciami a kriminálnymi
databázami, informáciami.
Finančná spravodajská jednotka má svoje postavenie zakotvené v osobitnom ZLPTČ,
v zmysle ktorého „plní úlohy centrálnej národnej jednotky v oblasti predchádzania a odhaľovania
840
legalizácie a financovania terorizmu“.
FSJ zodpovedá za prijímanie oznámení o neobvyklých
obchodných operáciách, ich následnú analýzu, vyhodnocovanie, taktiež zhromažďuje a zisťuje
informácie o spôsoboch legalizácie a financovaní terorizmu, vytvára štatistiky, kontroluje plnenie
povinností povinnými osobami, ukladá im pokuty za porušenie povinností, atď. „Ak skutočnosti
nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin, Finančná spravodajská jednotka odstupuje vec
841
orgánom činným v trestnom konaní.“
Finančná spravodajská jednotka prijala v roku 2014 od všetkých povinných osôb spolu 3928
hlásení o neobvyklých obchodných transakciách, z toho 3378 neobvyklých obchodných operácií
bolo hlásených od všetkých bánk pôsobiacich na území Slovenskej republiky, 395 hlásení
o neobvyklých obchodných operáciách bolo od ostatných finančných inštitúcií, ktoré nie sú bankou
842
a zvyšných 155 hlásení bolo prijatých od nefinančných inštitúcií.
Najlepšiu spoluprácu
v ohlasovaní neobvyklých obchodných transakcií vykazujú jednoznačne banky, ostatné povinné
osoby značne zaostávajú, resp. túto povinnosť neobľubujú.

1. Banky - 3378
2. Ostatné finančné
inštitúcie - 395
3. Nefinančné
inštitúcie - 155
Graf 1: Celkový počet prijatých hlásení FSJ o neobvyklých obchodných operáciách za rok
843
2014
Z celkového počtu prijatých hlásení o neobvyklých obchodných transakciách v roku 2014
844
Finančná spravodajská jednotka poskytla 407 informácií orgánom činným v trestnom konaní.
Postúpenie príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní
Po odhalení, zistení a identifikovaní trestného činu legalizácie výnosov z trestnej činnosti je
potrebné zaistiť osoby, veci alebo iné majetkové hodnoty dôležité pre trestné konanie za účelom
úspešného prevedenia dokazovania a splnenia účelu trestného konania. Jednotlivé procesné
845
prostriedky zaistenia ako aj dôkazné prostriedky upravuje Trestný poriadok
a môžu ich využívať
orgány činné v trestnom konaní (prokurátor, policajt) s cieľom zistenia skutkového stavu bez
3.3
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STIERANKA, J., ČENTÉŠ, J. Právne a inštitucionálne aspekty v boji proti legalizácii príjmov
z trestnej činnosti ako integrálnej súčasti organizovanej kriminality, s. 73.
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Ust. § 26 ods. 1 Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších prepisov.
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Ust. § 26 a nasl. Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších prepisov.
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FINANČNÁ SPRAVODAJSKÁ JEDNOTKA. Výročná správa za rok 2014 [online], s. 5. [cit.
27.3.2015].
843
FINANČNÁ SPRAVODAJSKÁ JEDNOTKA. Výročná správa za rok 2014 [online], s. 5. [cit.
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Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
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dôvodných pochybností za dodržania základných zásad trestného konania, ako aj rešpektovania
846
základných občianskych práv a slobôd.
Legalizáciu príjmov z trestnej činnosti spájame najmä s ekonomickou, organizovanou
kriminalitou, ale aj s majetkovou. Špecifiká prania špinavých peňazí preto vychádzajú a prelínajú sa
aj s osobitosťami týchto kriminalít, ide napr. o tieto špecifické znaky: variabilita foriem páchania,
skrytý (latentný) spôsob páchania, ťažké zisťovanie a dokazovanie subjektu trestného čiu a úmyslu,
existencia organizovanej skupiny, využívanie najnovších technologických prostriedkov,
847
špecializované vzdelanie páchateľov, internacionalizácia trestnej činnosti.
Dokazovanie a výber jednotlivých prostriedkov záleží aj od metódy legalizácie príjmov
z trestnej činnosti, ako aj od prepojenosti na rôzne druhy kriminality. Využívanie zaisťovacích
a dôkazných prostriedkov pri legalizácii príjmov z trestnej činnosti je teda variabilné, neexistuje na
to univerzálny kľúč. V niektorých prípadoch prania špinavých peňazí spojených napr. s majetkovou
trestnou činnosťou postačujú aj bežné dôkazné prostriedky v zmysle § 119 a nasl. Trestného
poriadku. V prípadoch ekonomickej či organizovanej kriminality môžu byť užitočné napr. prostriedky
operatívno-pátracej činnosti (zámena zásielok, sledovanie osôb, vecí, agent) či informačnotechnické prostriedky (odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, obrazových, zvukových
848
záznamov).
Často sa stretávame so situáciami, kedy sa tradičné dôkazné prostriedky ukazujú ako
neúčinné pri dokazovaní niektorých nových druhov trestnej činnosti, resp. pri nových metódach
páchania organizovanej, počítačovej či hospodárskej kriminality, čo sa vzťahuje aj na pranie
špinavých peňazí a jeho nové metódy. Otázkou teda ostáva, či a ako sú orgány činné v trestnom
konaní pripravené na najnovšie metódy páchania legalizácie príjmov z trestnej činnosti? V poslednej
dobe sú rezonujúcou témou virtuálne meny, ako napr. Bitcoin. Postupne sa z nej stáva silná
globálna platobná metóda, ktorá ponúka lacný, inovatívny, flexibilný a aj anonymný spôsob platby.
Ide o virtuálnu digitálnu neregulovanú menu, ktorá nie je pod dohľadom Národnej banky Slovenska
ani Európskej centrálnej banky, využíva sa na vlastné riziko zúčastnených strán. Bitcoin funguje ako
distribuovaná sieť, kde sa transakcie šíria jednotlivými aplikáciami nainštalovanými na počítačoch
užívateľov, aktuálne aj na území Slovenskej republiky sa dajú reálne použiť na nákup tovaru a
služieb. Naproti tomu však stojí hrozba, že Bitcoin bude poskytovať nový výkonný nástroj pre
kriminálnikov, kde budú môcť uložiť nezákonné prostriedky mimo dosahu orgánov činných v
trestnom konaní. Táto novodobá platobná metóda už bola zneužitá na pranie špinavých peňazí, a to
napr. spôsobom „mixér“, ktorý dokáže zakryť reťazec transakcií prepojením všetkých týchto
transakcií do rovnakej Bitcoin-ovej adresy, ktoré posiela dohromady takým spôsobom, že vyzerajú,
ako by bolo odoslané z inej adresy; teda je nesmierne ťažké spojiť konkrétne virtuálne peniaze
(adresy) s konkrétnou transakciou. Zaznamenané boli aj prípady neobvyklých obchodných operácií
v rámci bitcoin-ovej internetovej burzy, kde v jednom prípade malo dôjsť k podvodnému konaniu v
rámci finančného vysporiadania obchodných partnerov. Obchod realizovaný na internetovej
virtuálnej burze nebolo možné preveriť dostupnými legislatívnymi prostriedkami, neboli
zabezpečené relevantné informácie pre posúdenie neobvyklej obchodnej operácie, informácie teda
neboli odstúpené orgánom činným v trestnom konaní, ale boli odstúpené zahraničnej finančnej
849
spravodajskej jednotke.
Najčastejšie pri inovatívnych metódach prania špinavých peňazí sa
dostávame do situácií, keď legislatívne prostriedky nepostačujú na objasnenie páchanej trestnej
činnosti.
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ZÁVER
V prípade legalizácie príjmov z trestnej činnosti je odhadovaná vysoká latencia tejto trestnej
činnosti. Štatistiky trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti pozostávajú predovšetkým
(približne 70 %) zo zistených predikatívnych trestných činov – krádeží áut, z ktorých príjmy sa
následne legalizujú. Vzhľadom na prekvitajúcu ekonomickú kriminalitu a existenciu podmienok pre
rôzne metódy prania špinavých peňazí (napr. existencia neprofitujúcich reštaurácií, kaviarní, herní,
širokej škály finančných inštitúcií, atď.) je možné predpokladať niekoľkokrát častejšiu realizáciu
legalizácie príjmov z trestnej činnosti (a to hlavne v rámci hospodárskej kriminality), ako je
registrovaná trestná činnosť.
V prípadoch, keď je legalizácia príjmov z trestnej činnosti odhalená, problematické zostáva
spomínané pretavenie získaných informácií do dôkazov, teda zabezpečiť dôkazy za účelom
úspešného prevedenia dokazovania a splnenia účelu trestného konania.
Vyššie uvedené tvrdenia vystihuje aj štatistika kriminality - trestného činu legalizácie príjmov
z trestnej činnosti - odrážajúca prax za posledné tri roky, kedy bolo priemerne ročne zistených 116
trestných činov legalizácie príjmov z trestnej činnosti, z čoho bolo objasnených len priemerne 15 %
trestných činov.
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Tabuľka 1: Štatistika kriminality – trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti (LPTČ)
850
za posledné tri roky 2012 - 2014
Obidva prístupy zisťovania a vyšetrovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti zaostávajú
za šikovnosťou ich páchateľov. V prvom prípade vyšetrovania zameraného na predikatívne trestné
činy a na sledovanie peňazí pochádzajúcich z týchto trestných činov, je potrebné sústrediť viac
pozornosti generovaným príjmom z trestnej činnosti, a tým zvyšovať počet zistených prípadov
prania špinavých peňazí. V druhom prístupe vyšetrovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti
zameranom na nezvyčajné príjmy/ peniaze, treba neustále precizovať prostriedky na
zabezpečovanie informácií a dôkazov preukazujúcich pranie špinavých peňazí a držať krok
s technologickým vývojom i šikovnosťou páchateľov, čím by bolo možné zároveň zvyšovať
objasnenosť zistených trestných činov legalizácie príjmov z trestnej činnosti.
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OPERATIVNĚ PÁTRACÍ PROSTŘEDKY (NEJEN) V
ROZHODOVACÍ PRAXI ESLP S AKCENTEM NA POUŽITÍ
AGENTA851
Veronika Pochylá
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Katedra trestního práva
Abstrakt: Příspěvek se zabývá užitím institutu policejního agenta v podmínkách právního
řádu České republiky a judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Důraz je kladen zejména na
jeden z problematických aspektů užití agenta, a to je otázka použitelnosti důkazního prostředkuvýpovědi agenta v řízení před soudem za současného utajení jeho skutečné totožnosti. Takováto
výpověď svědka, jehož nemá obžalovaná strana možnost vyslechnout či dát vyslechnout
kontradiktorně, je totiž způsobilá přivodit značnou újmu na právech obžalovaného, a může
znamenat porušení práva na obhajobu a tedy práva na spravedlivý proces garantovaný čl. 6
Evropské úmluvy o lidských právech.
Kľúčové slová: Policejní agent, operativně pátrací prostředky, Evropský soud pro lidská
práva, právo na spravedlivý proces, dokazování.
Abstract: The paper deals with the use of a police agent Institute in conditions of Czech law
and the jurisprudence of the European Court of Human Rights. Emphasis is placed on one of the
problematic aspects of the use of agents, and it is a question of the applicability of the burden of
lubricants, etc. Agent testimony before the court at the same time conceal his true identity. Such
witness testimony, the defendants have no opportunity to hear you give contradictory hear is in fact
capable of causing considerable harm to the rights of the accused and may constitute a violation of
the rights of defense and, therefore, the right to a fair trial guaranteed by Art. 6 of the European
Convention on Human Rights.
Key words: Police agent, operative means, European Court of Human Rights, the right to a
fair trial, evidence.
Úvod
Téma příspěvku jsem zvolila pro jeho aktuálnost a zejména celospolečenskou potřebnost,
stejně jako potenciál pro účinný boj s organizovanou zločinností, což je nejen v podmínkách České
a Slovenské republiky stále palčivý a ne příliš lehce a úspěšně potlačovaný problém. O potřebě
zabývat se organizovanou kriminalitou a hledat nové a efektivní způsoby, jak s ní bojovat, svědčí
mimo jiné i fakt, že toto téma se v posledních letech poměrně často objevuje jako nosný název
852
odborných konferencí či jejich tematických sekcí.
Ve svém příspěvku se nebudu zabývat všemi operativně pátracími prostředky, neboť z
hlediska obsáhlosti problematiky a omezeného rozsahu sborníkového příspěvku se toto jeví jako
nemožný úkol. Zaměřím se proto toliko na institut agenta, jakožto operativně pátracího prostředku,
jež má potenciál snad nejefektivněji postihovat a bojovat s organizovanou kriminalitou, a mimo to
má k dispozici i ostatní operativně pátrací prostředky, tedy sám agent při plnění svého úkolu využívá
předstíraný převod, sledování osob, věcí apod.
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Příspěvek vznikl za finanční podpory projektu IGA_PF_2015_012 „Postup před zahájením
trestního stíhání: efektivita a ústavněprávní konformita“.
852
Např. Organizovaný zločin (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty) jako název
trestněprávní sekce v rámci mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny 2014, ze
které vyšel začátkem dubna 2015 stejnojmenný sborník příspěvků.
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POCEJNÍ AGENT V PODMÍNKÁCH ČR
Podle J. Musila je agent „…speciálně školený policista, který je pověřen, aby s utajením své
pravé identity a svého skutečného poslání navázal kontakt se zločineckým prostředím a získával v
něm informace o připravovaných a páchaných trestných činech. Za účelem snazšího proniknutí do
kriminálního prostředí je zpravidla vytvořena smyšlená legenda o osobní identitě a o jiných
skutečnostech týkajících se osoby a činnosti agenta. Agent může být vybaven krycími doklady.
Vyžaduje-li to povaha jeho úkolu, účastní se agent na činnosti zločinného spolčení, někdy i
853
dlouhodobě“
Nasazení agenta je nepochybně nejúčinnější prostředek k proniknutí do zločineckých
organizací, zároveň je to ale i prostředek nejnáročnější, s nímž je stále spojena řada polemik a
výhrad, neboť jak z výše citované definice plyne, účinnost institutu je vlastně podmíněna vyvoláním
klamné představy o osobě, identitě a historii agenta nejen ve členech infiltrované skupiny, ale i
jiných nezúčastněných osobách. To může logicky velmi snadno vést až k ovlivňování jejich vůle. Je
tady proto velké riziko, že činnost utajeného agenta, tedy příslušníka policie, bude kvalifikována jako
policejní provokace, se všemi z toho vyplývajícími právními a služebními důsledky.
Kromě nebezpečí sklouznutí z efektivního využití agenta pro boj s organizovaným zločinem
do roviny policejní provokace, je dále zapotřebí si uvědomit, že při nasazení těchto nástrojů je vždy
nutné respektovat a chránit práva a oprávněné zájmy nejen poškozených a obětí, ale i osob
podezřelých z páchání trestné činnosti, tedy samotných těch, proti nimž se operativně pátrací
prostředky nasazují, velmi důležité je proto vždy sledovat princip přiměřenosti. To nutně vyvolává
otázku, jakou míru represe/ nasazení zvolit, aby byla natolik razantní, aby byla schopná účinně čelit
a bojovat s takovouto závažnou formou protiprávní činnosti, ale zároveň přespříliš nezasahovala do
práv jiných osob, která jsou (i přes jejich negativní roli ve společnosti)- stále chráněna, a to nejen na
národní, ale i nadnárodní úrovni?
1

ÚSTAVNĚPRÁVNÍ KONFORMITA POUŽITÍ AGENTA
V objektivu rozhodovací praxe národních soudů (zejména Evropského soudu pro lidská
práva) se velmi často objevují případy, kdy nasazení agenta vyvolalo střet s Evropskou úmluvou o
lidských právech, sám ESLP zastává stanovisko, že ani veřejný zájem na odhalení závažné
organizované kriminality nemůže ospravedlnit opatření, jež potlačují základní práva obhajoby
garantována čl. 6. I při stíhání takovéto závažné formy kriminální činnosti je totiž nutné respektovat
právo na spravedlivý proces a jeho komponenty, jako princip presumce neviny, zásadu rovnosti
854
zbraní a kontradiktornosti , což zdůrazňuje i český trestní řád v § 158b odst. 2, když stanoví, že
855
„Práva a svobody osob lze omezit jen v míře nezbytně nutné.“
V souvislosti s institutem policejního agenta by se dala rozebrat celá škála problematických
aspektů, které v praxi činí aplikační potíže či nejsou legislativně úplně přesně a vhodně nastaveny,
jako jsou limity užití agenta, otázka jeho beztrestnosti, riziková a nepříliš ostře vytyčená hranice
856
mezi tzv. zkouškou spolehlivosti
a policejní provokací, apod. Z hlediska omezeného rozsahu
tohoto příspěvku a tématu sekce, v rámci které byl příspěvek odpřednášen, se však na
následujících řádcích zaměřím na problémy vznikající při dokazování, tedy ve snaze aplikovat a
zužitkovat výsledky práce tajného agenta v samotném řízení před soudem, a hodnocení takovýchto
důkazních prostředků právě Evropským soudem pro lidská práva.
2
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MUSIL, J.: Některé prostředky trestního práva procesního a policejního práva v boji proti
organizované kriminalitě v mezinárodním srovnání. In: Organizovaná kriminalita z pohledu trestního
práva a kriminologie (M. Scheinost (ed.) Praha: IKSP, 1996, str. 36.
854
Např. ve věci Ramanauskas proti Litvě, rozsudek Velkého senátu ze dne 5. 2. 2008, stížnost č.
74420/01.
855
zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník.
856
Oprávnění Generální inspekce bezpečnostních sborů vyhledávat, odhalovat a prověřovat
skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je příslušník Policie
ČR, celník, příslušník Vězeňské služby ČR a další osoby taxativně uvedené v zák. č. 341/2011 Sb.,
o Generální inspekci bezpečnostních sborů.
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AGENT JAKO DŮKAZNÍ PROSTŘEDEK
K otázce operativně pátracích prostředků jako prostředků důkazních uvádí § 158b odst. 3
TŘ: „Zvukové, obrazové a jiné záznamy získané při použití operativně pátracích prostředků
857
způsobem odpovídajícím ustanovení tohoto zákona (trestní řád) lze použít jako důkaz.“ Z hlediska
zásady volného hodnocení důkazů však takovýmto záznamům o výsledku použití agenta nelze v
řízení před soudem přiznávat prioritu- spíše se bude jednat o důkazní prostředky tvořící pro
obžalobu základ dokazování- agent se na opatřování důkazních prostředků podílí nejvíce tím, že
oznamuje řídícímu policejnímu orgánu oblasti, v nichž lze důkazy vyhledat a pro účely trestního
řízení zajistit, aniž by osoba, proti které je vedeno trestní řízení, tušila, že poznatky o její činnosti
858
jsou získávány někým z její těsné blízkosti.
§ 102a odst. 1 TŘ se zabývá podmínkami výslechu tajného agenta. Podle tohoto ustanovení
bude vyslýchán jako svědek, jehož totožnost a podoba jsou utajeny, odst. 2 pak nabízí možnost
agenta vyslýchat i bez takovéhoto utajení, ale to pouze v případě a za podmínky, že v důsledku
takovéhoto „odtajněného“ výslechu policejnímu agentovi nehrozí újma na životě, zdraví (a to i
osobám blízkým) nebo újma spočívající v znemožnění pokračovat v další služební činnosti.
Takovýto důkazní prostředek by však měl být užívání pouze jako krajní varianta, jejíž použití
přichází v úvahu tehdy, pokud skutečnosti nezbytné pro soudní rozhodnutí nelze prokázat jinými
věcnými nebo písemnými záznamy, záznamy o použití operativně pátracích prostředků, apod.
Pokud však v řízení vyvstane potřeba policistu nasazeného coby agenta skutečně
vyslechnout, je pak nezbytné zajistit utajení jeho totožnosti a podoby podle § 55 odst. 2 TŘ, a to
nejen z důvodů uvedených v § 102a TŘ, (což jsou spíše bezpečnostní rizika), ale zejména z důvodů
umožnění agentovi pokračovat v jeho další činnosti. Příprava policistů na použití jako agenta v
kriminálním prostředí je dlouhodobá a náročná operace, odtajnění totožnosti agenta většinou
859
vylučuje jeho další použití, což znamená nemalé promarněné náklady.
Je ovšem nutné si uvědomit, že v případě utajení totožnosti se opět jedná o podstatný zásah
do práv obviněného na obhajobu, neboť je silně omezena možnost prověřit pravdivost skutkových
tvrzení i možnost prověření věrohodnosti takovýchto anonymních svědků.
3

ROZHODOVACÍ PRAXE ESLP
Bylo otázkou času, kdy se v ohnisku rozhodování před ESLP v souvislosti s výslechy
utajených svědků objeví kauza postavená na výpovědi policisty-agenta, který vzhledem k výkonu
své profese musí zůstat utajený i v řízení před soudem. Jedním z takových bylo rozhodování ve věci
Lüdi proti Španělsku, u kterého ESLP shledal porušení čl. 6 odst. 1 a 3 písm. d) Úmluvy.
Stěžovatelem byl Ludwig Lüdi, občan Švýcarska, který byl stíhán za obchodování s drogami. Pan
Lüdi požádal svého krajana, se kterým se seznámil ve vazbě, o obstarání 200 tisíc švýcarských
franků na nákup asi 5 kilogramů kokainu ve Švýcarsku. Tuto informaci se nějakým způsobem
dozvěděly německá a švýcarská policie, které kromě zavedení odposlechů stěžovatele nasadily
švýcarského policistu v utajení v roli zájemce o koupi s krycím jménem „Toni“. Stěžovatel se s
„Tonim“ setkal celkem pětkrát (na základě návrhů „Toniho“ vzhledem k faktu, že stěžovatel neznal
agentovo jméno, adresu ani telefonní číslo). O měsíc a půl později od poslední schůzky byl
stěžovatel zatčen za obchod s drogami. Agent pak vypovídal, že mu stěžovatel slíbil prodat v roli
prostředníka 2 kg kokainu v ceně 200 tisíc švýcarských franků a že si půjčil 22 tisíc franků od jiné
osoby za účelem nákupu drog. Při následné domovní prohlídce byly zajištěny stopy po drogách. Na
základě svědectví agenta a odposlechů byl Lüdi skutečně odsouzen.
ESLP v daném případě řešil několik aspektů, jedním z nich bylo předvolání utajeného
policisty – agenta „Toniho“ jako svědka (vzhledem k faktu, že švýcarské soudy předvolat agenta
odmítly s odkazem na utajení). Soud k tomu uvedl následující:
„V tomto případě byla dotyčná osoba (anonymní svědek- policejní důstojník) pod přísahou,
jeho role byla vyšetřujícímu soudci známá. Navíc stěžovatel dotyčného agenta znal - ne pod
skutečným jménem, ale jeho vzhled ano, jako důsledek toho, že se s ním pětkrát setkal. Nicméně
4
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zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
KARABEC, Zdeněk. Účinnost právních nástrojů proti organizované kriminalitě (použití agenta).
Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010, s. 30.
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tamtéž, s. 31.
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ani vyšetřující soudce, ani příslušné soudy zabývající se případem nechtěly nebo nemohly
vyslechnout „Toniho“ jako svědka a provést jeho konfrontaci se stěžovatelem kvůli porovnání se
stěžovatelovými obviněními. Navíc ani pan Lüdi ani jeho právní zástupce neměli možnost v průběhu
trestního řízení ho zpovídat a jeho výpověď znevěrohodnit, ačkoliv by to bylo bývalo možné
provésttak, aby se vzaly v potaz zájmy policie, vyšetřující drogovou kriminalitu, na anonymitě svého
860
agenta tak, aby byla jeho anonymita zachována a agent mohl být použit i v budoucnosti.“
ESLP tak potvrdil porušení práva na spravedlivý proces dle čl. 6 odst. 1 a čl. 6 odst. 3 písm.
d) Úmluvy, podle kterého každý, kdo je obviněn z trestného činu, má právo vyslýchat nebo dát
vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných
podmínek, jako svědků proti sobě. Podle ESLP se musí výslech svědka odpovídající tomuto článku
uskutečnit ve veřejném soudním jednání, za přítomnosti obžalovaného, tedy před soudem, který
rozhoduje o oprávněnosti obvinění a který musí mít možnost hodnotit věrohodnost svědka na
základě jeho přímého pozorování chování a reakcí. Obecným pravidlem je, že obžalovanému musí
být dána adekvátní a náležitá příležitost, aby zpochybnil výpověď svědka proti sobě a kladl mu
otázky, a to buď v okamžiku jeho výpovědi, nebo v pozdějším stadiu (srov. Van Mechelen a další
861
proti Nizozemsku ).
Ve věci P. S. proti Německu se ESLP vyjádřil k čtené výpovědi svědka- tajného agenta v
tom smyslu, že takováto výpověď svědka, který nebyl nikdy vyslechnut kontradiktorně, nemůže být
výlučným nebo rozhodujícím důkazem viny, ale i naopak, čtení takové výpovědi nemusí nutně
představovat porušení čl. 6 Úmluvy, jestliže odsouzení není výlučně či v rozhodující míře založeno
na této výpovědi. Z principu kontradiktorního řízení existují výjimky; opatření omezující práva
obhajoby však musí být striktně nezbytná a potíže způsobené obhajobě musí být dostatečně
kompenzovány postupem justičních orgánů. Tam, kde je odsouzení založeno výlučně nebo v
rozhodující míře na výpovědích učiněných osobou, kterou obžalovaný neměl příležitost vyslýchat
nebo dát vyslýchat, jsou práva obhajoby omezena v rozsahu neslučitelném se zárukami
862
poskytovanými článkem 6 Úmluvy.
Na případy přípustnosti čtené výpovědi svědka-tajného agenta by se dal aplikovat
třístupňový test, který judikovat ESLP v jiné kauze, která se sice netýkala výslechu utajeného
svědka, nýbrž přípustnosti čtené výpovědi svědka, který se k soudu dostavit nemohl, aniž by zde
existovala potřeba jeho totožnost skrýt, nicméně principy, ze kterých soud ve věci Al-khawaja a
Tahery proti Spojenému království (a které byly potvrzeny i nedávným rozhodnutím Horncastle a
ostatní proti Spojenému království) vycházel, se dají bez větších obtíží aplikovat i na případ
výslechu svědka, jehož totožnost má zůstat utajená, tedy:
1.) Prověřit, zda je dán závažný důvod pro to, že obhajoba nemá možnost vyslechnout nebo
nechat vyslechnout svědka obžaloby. Není-li dán, jde bez dalšího o porušení Úmluvy.
2.) Pokud k výslechu svědka nedošlo ze závažných důvodů- nelze výpověď nepřítomného
svědka v zásadě považovat za výlučný nebo rozhodující důkaz viny.
3.) Je-li však jako důkaz připuštěna výpověď svědka, kterého neměla obhajoba příležitost
vyslechnout, a tato výpověď představuje výlučný nebo rozhodující důkaz viny, neznamená to bez
dalšího porušení článku 6 Úmluvy; řízení jako celek lze považovat za spravedlivé, jestliže jsou dány
skutečnosti dostatečným způsobem vyvažující nevýhody spojené s připuštěním takového důkazu a
863
umožňující řádné a spravedlivé posouzení důvěryhodnosti takového důkazu.
ZÁVĚR
Na základě analýzy právního řádu České republiky i s ohledem na judikaturu Evropského
soudu pro lidská práva je závěrem nutno upozornit na poměrně velký význam, který má institut
policejního agenta pro boj s organizovaným zločinem, nicméně je třeba tohoto prostředku vždy
užívat s ohledem na zásadu přiměřenosti a vždy tak, aby nebylo přespříliš zasahováno i do práv a
860

Lüdi proti Švýcarsku ze dne 26. května 1992 (17/1991/269/340).
rozsudek Evropského soudu pro lidská práva Van Mechelen a ostatní proti Nizozemí ze dne 23.
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rozsudek P. S. proti Německu ze dne 20. prosince 2001, č. 33900/06.
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Al-Khawaja a Tahery proti Spojenému království, rozsudek velkého senátu ze dne 15. 12. 2011,
stížnosti č. 26766/05 a 22228/06, ECHR 2011, § 118, 120, 147, 163, 165
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oprávněných zájmů osob, proti kterým je agent nasazován. A to zejména s ohledem na potenciál
agenta vyvolávat střet s právem na spravedlivý proces garantovaným čl. 6 Evropskou úmluvou o
ochraně lidských práv. Jakékoliv užití agenta bez důkladného šetření práv stíhaných osob totiž
otevírá těmto pachatelům cestu k Evropskému soudu pro lidská práva, který se k institutům
operativně pátracích prostředků staví, dle mého názoru, spíše opatrně a zdráhavě. Což v konečné
fázi může dospět až k absurdní situaci, že sice bude odhalen pachatel trestného činu, ale nejen, že
důkazy proti němu svědčící nebude možno vyhodnotit a vzít v potaz, stát, jehož orgány činné v
trestním řízení nedodržely potřebnou míru ochrany, bude muset tomuto „pachateli“ navíc vyplácet
finanční odškodné jako satisfakci za neproporcionální zásah do jeho práva na obhajobu, což jistě
nevede k nastolení žádoucího stavu ve společnosti.
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PRÁVO OBVINENÉHO NA PREKLAD TRESTNÉHO SPISU
Tomáš Mikuláš
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vymedzením legislatívneho rámca práva obvineného na
preklad trestného spisu a jeho aplikovanie v praxi zo strany orgánov činných v trestnom konaní a zo
strany obvinených.
Kľúčové slová: obvinený, trestný spis, preklad
Abstract: The article deals with the definition of a legislative framework for the rights of the
accused to the translation of the criminal file and its application in practice by law enforcement
agencies and by the accused.
Key words: accused, criminal file, translation
ÚVOD
Právo obvinených respektíve podozrivých osôb uplatňovať si ich práva v rámci
prebiehajúceho trestného konania v jazyku, ktorému rozumejú je jedným zo základných elementov
práva na spravodlivý proces, ktorý zaručuje jednak článok 6 Európskeho dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd a taktiež článok 47 Charty základných práv Európskej únie,
a preto je nevyhnutné v samotných prebiehajúcich konaniach tieto práva rešpektovať a postupovať
v zmysle platnej vnútroštátnej legislatívy a legislatívy Európskej únie.
PRÁVNY RÁMEC PRÁVA OBVINENÉHO NA PREKLAD TRESTNÉHO SPISU
Uvedená problematika je v podmienkach Slovenskej republiky čiastočne upravená
v článku 47 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky „Kto vyhlási, že neovláda jazyk v ktorom sa vedie
konanie podľa ods.2, má právo na tlmočníka“.
Vzhľadom na narastajúce potreby Európskej únie zjednotiť postup orgánov činných
v trestnom konaní a súdov jednotlivých členských krajín pri uplatňovaní práva na tlmočenie
a preklad sa postupne stanovovali spoločné minimálne pravidlá, ktoré vyvrcholili dňa 20.októbra
2010, kedy bola prijatá Smernica Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2010/64/EÚ
o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní (ďalej len „smernica“). Právo obvineného na
preklad trestného spisu je podrobne rozpracované v článku 3 smernice a podľa, ktorého členské
štáty zabezpečia, aby sa podozrivým alebo obvineným osobám, ktoré nerozumejú jazyku
dotknutého trestného konania, v primeranom čase poskytol písomný preklad všetkých dokumentov,
ktoré sú základné na zabezpečenie toho, aby boli schopné uplatniť svoje právo na obhajobu a
zaručenie spravodlivého procesu. Medzi základné dokumenty patrí každé rozhodnutie, ktorým sa
osoba pozbavuje osobnej slobody, každá obžaloba alebo obvinenie a každý rozsudok. Príslušné
orgány rozhodnú o tom, či sú v každom danom prípade ešte iné základné dokumenty. Podozrivé
alebo obvinené osoby alebo ich právny zástupca môžu na tento účel podať odôvodnenú žiadosť.
Nepožaduje sa prekladať tie časti základných dokumentov, ktoré nie sú relevantné na to, aby sa
podozrivé alebo obvinené osoby oboznámili s prípadom, ktorý sa proti nim vedie. Ďalej členské
štáty musia zabezpečiť, aby v súlade s postupmi podľa vnútroštátneho práva mali podozrivé alebo
obvinené osoby právo podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu, v ktorom sa konštatuje, že
preklad dokumentov alebo ich častí nie je potrebný, a v prípade, že preklad bol poskytnutý, možnosť
podať sťažnosť, že kvalita prekladu nie je postačujúca na zabezpečenie spravodlivého procesu. Ako
výnimku zo všeobecných pravidiel vyššie spomenutých možno namiesto písomného prekladu
poskytnúť ústny preklad alebo ústne zhrnutie základných dokumentov pod podmienkou, že tento
ústny preklad alebo ústne zhrnutie nemá vplyv na spravodlivosť procesu. Akékoľvek vzdanie sa
práva na preklad dokumentov uvedených v tomto článku podlieha požiadavkám, že podozrivým
alebo obvineným osobám bolo poskytnuté vopred právne poradenstvo alebo tieto osoby boli inak v
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plnej miere oboznámené s dôsledkami takého vzdania sa práva a že takéto vzdanie sa práva bolo
jednoznačné a dobrovoľné. Kvalita prekladu poskytovaného podľa tohto článku musí byť
postačujúca na zabezpečenie spravodlivého procesu, najmä zabezpečením toho, aby podozrivé
alebo obvinené osoby v trestnom konaní boli oboznámené s prípadom, ktorý sa proti nim vedie, a
aby boli schopné uplatniť svoje právo na obhajobu. Podľa článku 4 smernice náklady na preklad
vyplývajúce z tejto smernice znášajú členské štáty bez ohľadu na výsledok konania. Článok 9
smernice o transpozícii zaviazal členské štáty uviesť do účinnosti zákony, iné právne predpisy
a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 27. októbra 2013.
Slovenská republika však tento dátum nestihla a uvedenú transpozíciu smernice vykonala až
k dátumu 01.februára 2014 zákonom č. 1/2014 Z. z., ktorý zmenil § 28 a § 29 Trestného poriadku.
Trestný poriadok upravuje právo obvineného na preklad trestného spisu v nasledovných
ustanoveniach:
- § 2 ods. 20 ak obvinený, jeho zákonný zástupca, podozrivá osoba, poškodený, zúčastnená
osoba alebo svedok vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie, má právo na
tlmočníka a prekladateľa.
- § 28 ods. 1 ak je potrebné pretlmočiť obsah výpovede alebo ak osoba uvedená v § 2 ods. 20
vyhlási, že nerozumie jazyku, v ktorom sa konanie vedie alebo nehovorí týmto jazykom, priberie
sa tlmočník opatrením. Tlmočníkom môže byť výnimočne aj zapisovateľ. Ak obvinený využije
svoje právo podľa § 2 ods. 20, pribratý tlmočník pretlmočí na jeho žiadosť aj jeho poradu s
obhajcom v priebehu alebo v priamej súvislosti s procesným úkonom, s podaním opravného
prostriedku alebo s inými procesnými podaniami.
- § 28 ods. 2 tlmočník sa priberie aj vtedy, ak osoba uvedená v § 2 ods. 20 síce vyhlási, že
rozumie jazyku, v ktorom sa vedie konanie, avšak orgán, ktorý úkon vykonáva zistí, že jazykové
schopnosti tejto osoby nie sú dostatočné k riadnemu uplatneniu jej práv v jazyku, v ktorom sa
vedie konanie; o pribratí tlmočníka sa v takomto prípade rozhodne uznesením, proti ktorému je
prípustná sťažnosť.
- § 28 ods. 3 ak si osoba podľa § 2 ods. 20 zvolí jazyk, na ktorý nie je v zozname tlmočníkov
zapísaný žiadny tlmočník alebo vec neznesie odklad a zapísaní tlmočníci sú nedosiahnuteľní,
priberie orgán činný v trestnom konaní alebo súd tlmočníka na úradný jazyk štátu, ktorého je táto
osoba štátnym občanom, alebo v ktorom má bydlisko a ktorému táto osoba rozumie.
- § 28 ods. 4 ak je potrebné preložiť zápisnicu o výpovedi alebo inú písomnosť, priberie sa
prekladateľ opatrením. Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa použijú primerane. Obvinenému sa
písomne preloží uznesenie o vznesení obvinenia, uznesenie o vzatí obvineného do väzby,
obžaloba, dohoda o vine a treste a návrh na jej schválenie, rozsudok, trestný rozkaz,
rozhodnutie o odvolaní a rozhodnutie o podmienečnom zastavení trestného stíhania; tohto práva
sa môže obvinený výslovne vzdať, o čom musí byť poučený, rovnako ako o dôsledkoch vzdania
sa tohto práva. Ak sa takéto rozhodnutie týka viacerých obvinených, preloží sa obvinenému len
tá časť rozhodnutia, ktorá sa ho týka pokiaľ ju možno oddeliť od ostatných výrokov rozhodnutia a
ich odôvodnení. Preklad rozhodnutia a jeho doručenie zabezpečuje orgán, o ktorého
rozhodnutie ide.
- § 28 ods. 5 na žiadosť obvineného alebo aj bez takej žiadosti rozhodne orgán, pred ktorým sa
konanie vedie, že sa obvinenému okrem rozhodnutí uvedených v odseku 4 písomne preloží aj
iná písomnosť, ak je to nevyhnutné pre zaručenie spravodlivého procesu, najmä pre riadne
uplatnenie práva na obhajobu, a to v rozsahu určenom týmto orgánom. Ak orgán, pred ktorým
sa konanie vedie, nevyhovie takejto žiadosti obvineného, rozhodne o tom uznesením, proti
ktorému môže obvinený podať sťažnosť. Namiesto písomného prekladu podľa prvej vety možno
takúto písomnosť alebo jej podstatný obsah pretlmočiť, ak to nemá vplyv na spravodlivosť
procesu. Táto skutočnosť sa poznamená v zápisnici o úkone tak, aby bolo zrejmé, či sa
pretlmočila celá písomnosť alebo ktorá jej časť. Ustanovenie prvej vety sa nepoužije, ak už bola
písomnosť alebo jej podstatný obsah obvinenému pretlmočený alebo ak obvinený po poučení
prehlási, že preklad takejto písomnosti nepožaduje.
- § 28 ods. 6 pokiaľ sa na zaručenie spravodlivého procesu nevyžaduje fyzická prítomnosť
tlmočníka a nepodarí sa zabezpečiť tlmočníka pre jazyk, ktorému osoba uvedená v § 2 ods. 20
dostatočne rozumie, možno v odôvodnených prípadoch tlmočenie zabezpečiť aj prostredníctvom
technických zariadení určených na prenos obrazu a zvuku.
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§ 29 ods. 1 o ustanovení tlmočníka alebo prekladateľa, o spôsobilosti na túto funkciu a o
vylúčení z nej, o práve odoprieť uskutočnenie tlmočníckeho alebo prekladateľského úkonu, o
sľube a pripomenutí povinností pred uskutočnením tlmočníckeho alebo prekladateľského úkonu,
ako aj o náhrade hotových výdavkov a odmene za tlmočnícky alebo prekladateľský úkon platia
osobitné predpisy.
- § 29 ods. 2 výšku náhrady a odmeny tlmočníka a prekladateľa určí ten orgán, ktorý tlmočníka
alebo prekladateľa pribral, a v konaní pred súdom predseda senátu. Ak tento orgán alebo
predseda senátu nesúhlasí s vyúčtovaním náhrady hotových výdavkov a odmeny tlmočníka
alebo prekladateľa, rozhodne o ich výške uznesením. Proti tomuto rozhodnutiu je prípustná
sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.
Do účinnosti zákona 1/2014 Z. z. teda do 01.februára 2014 boli § 28 a § 29 Trestného
poriadku v nasledovnom znení:
- § 28 ods. 1 ak je potrebné pretlmočiť obsah výpovede alebo ak osoba uvedená v § 2 ods. 20
vyhlási, že nerozumie jazyku, v ktorom sa konanie vedie, alebo nehovorí týmto jazykom, priberie
sa tlmočník opatrením. Tlmočníkom môže byť výnimočne aj zapisovateľ.
- § 28 ods. 2 ak si osoba podľa § 2 ods. 20 zvolí jazyk, na ktorý nie je v zozname tlmočníkov
zapísaný žiadny tlmočník, alebo vec neznesie odklad a zapísaní tlmočníci sú nedosiahnuteľní,
priberie orgán činný v trestnom konaní alebo súd tlmočníka na úradný jazyk štátu, ktorému táto
osoba rozumie.
- § 28 ods. 3 Ak je potrebné preložiť zápisnicu o výpovedi alebo inú písomnosť, priberie sa
prekladateľ opatrením. Ustanovenie odseku 2 sa použije primerane.
- § 29 ods. 1 o ustanovení tlmočníka alebo prekladateľa, o spôsobilosti na túto funkciu a o
vylúčení z nej, o práve odoprieť uskutočnenie tlmočníckeho alebo prekladateľského úkonu, o
sľube a pripomenutí povinností pred uskutočnením tlmočníckeho alebo prekladateľského úkonu,
ako aj o náhrade hotových výdavkov a odmene za tlmočnícky alebo prekladateľský úkon platia
osobitné predpisy.
- § 29 ods. 2 výšku náhrady a odmeny tlmočníka a prekladateľa určí ten orgán, ktorý tlmočníka
alebo prekladateľa pribral, a v konaní pred súdom predseda senátu. Ak tento orgán alebo
predseda senátu nesúhlasí s vyúčtovaním náhrady hotových výdavkov a odmeny tlmočníka
alebo prekladateľa, rozhodne o ich výške uznesením. Proti tomuto rozhodnutiu je prípustná
sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.
-

UPLATŇOVANIE PRÁVA NA PREKLAD TRESTNÉHO SPISU ZO STRANY
OBVINENÝCH A POSTUP ORGÁNOV ČINNÝCH V TRESTNOM KONANÍ
Obvinení, ktorí neovládajú Slovenský jazyk, v ktorom sa vedie konanie, respektíve ich
obhajcovia v priebehu samotných trestných konaní uplatňujú právo na preklad trestného spisu,
avšak v každom jednom prípade výklad týchto ustanovení konkrétne § 28 a § 29 Trestného
poriadku zvyčajne rozširujú a žiadajú orgány činné v trestnom konaní o preklad kompletného
spisového materiálu na náklady štátu s odôvodnením, že len tak môže byť bez najmenších
pochybností zabezpečený spravodlivý proces v zmysle článku 6 Európskeho dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd. Motívom takéhoto konania obhajoby je zvyčajne úsilie
predlžovať čas prípravného trestného konania za jednak účelom, aby boli svedkovia vypočúvaní
pred súdom s čo možno najväčším časovým odstupom a ich výpovede neboli v takej kvalite ako,
keď vypovedali v prípravnom konaní, teda krátko po spáchaní skutku a jednak vo väzobných
trestných konaniach je snaha o uplynutie lehoty väzby pripadajúcej na prípravné konanie, a preto
v týchto prípadoch samotní obvinení alebo ich obhajcovia túto požiadavku na preklad kompletného
spisového materiálu v zásade vznášajú na konci prípravného konania v rámci preštudovania
spisového materiálu podľa § 208 Trestného poriadku. Takého požiadavky obvinených respektíve ich
obhajcov na preklad kompletného spisového materiálu orgány činné v trestnom konaní zamietajú
uznesením podľa § 28 ods. 5 Trestného poriadku a postupujú v zmysle § 28 ods. 4 Trestného
poriadku a do konania opatrením priberajú prekladateľa a obvinenému sú písomné preložené do
jazyka, ktorému obvinení rozumie uznesenie o vznesení obvinenia, uznesenie o vzatí obvineného
do väzby, obžaloba, dohoda o vine a treste a návrh na jej schválenie a prípadne ďalšie písomnosti,
ktoré považujú orgány činné v trestnom konaní za potrebné a nevyhnutné pre zaručenie
spravodlivého procesu (napríklad uznesenie o pribratí znalca, uznesenie o uložení poriadkovej
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pokuty obvinenému, uznesenie o námietke zaujatosti, ktorú vzniesol obvinený atď.) a potom ďalej
postupujú v zmysle § 28 ods. 1 Trestného poriadku a do konania opatrením priberajú tlmočníka,
ktorý je prítomný jednak na výsluchu obvineného a aj pri preštudovaní vyšetrovacieho spisu podľa §
208 Trestného poriadku a tým pádom je umožnené obvinenému, aby sa za prítomnosti tlmočníka v
prípade záujmu oboznámil s ktoroukoľvek písomnosťou v jazyku, ktorý ovláda.
ZÁVER
Na záver je potrebné uviesť, že Slovenská republika transponovala do slovenského
právneho poriadku smernicu síce neskôr ako bolo uvedené v článku 9 predmetnej smernice, ale na
druhej strane je potrebné zdôrazniť, že samotná transpozícia do § 28 a § 29 Trestného poriadku je
kompaktná, zrozumiteľná a jednoznačná. Čo hodnotím ako plus, že v samotnom § 28 ods.
4 Trestného poriadku sú jednoznačne uvedené písomnosti, ktoré je potrebné obvinenému písomne
preložiť do jazyka, ktorý ovláda na rozdiel od smernice, kde sa používa pojem základné dokumenty.
Pokiaľ ide o postup orgánov činných v trestnom konaní, ktoré uznesením podľa § 28 ods. 5
Trestného poriadku zamietajú žiadosť obvinených respektíve ich obhajcov o preklad kompletného
trestného spisu na náklady štátu s tým, že postupujú v zmysle § 28 ods. 4 Trestného poriadku a do
konania opatrením priberajú prekladateľa a obvinenému sú písomné preložené do jazyka, ktorému
obvinení rozumie uznesenie o vznesení obvinenia, uznesenie o vzatí obvineného do väzby,
obžaloba, dohoda o vine a treste a návrh na jej schválenie a prípadne ďalšie písomnosti, ktoré
považujú orgány činné v trestnom konaní za potrebné a nevyhnutné pre zaručenie spravodlivého
procesu a potom ďalej postupujú v zmysle § 28 ods. 1 Trestného poriadku a do konania opatrením
priberajú tlmočníka, ktorý je prítomný jednak na výsluchu obvineného a aj pri preštudovaní
vyšetrovacieho spisu podľa § 208 Trestného poriadku a tým pádom je umožnené obvinenému, aby
sa za prítomnosti tlmočníka v prípade záujmu oboznámil s ktoroukoľvek písomnosťou v jazyku, ktorý
ovláda je potrebné ho vyhodnotiť ako správny a v plnej miere v súlade s § 28 ods. 5 Trestného
poriadku, kde namiesto písomného prekladu možno písomnosť alebo jej podstatný obsah
pretlmočiť, ak to nemá vplyv na spravodlivosť procesu. Treba tu dodať, že obvinený respektíve jeho
obhajca majú počas celého priebehu prípravného konania právo podľa § 69 ods. 1 Trestného
poriadku nazerať do spisu a robiť si z neho na vlastné trovy kópie, a preto počas celej doby
prípravného konania majú možnosť si zabezpečiť kópiu spisového materiálu, ktorý si aj môžu dať na
vlastné náklady preložiť do jazyka, ktorý ovládajú, a preto by bolo zaujímavé urobiť prieskum koľko z
obvinených, ktorí neovládajú slovenský jazyk, v ktorom sa vedie trestné konanie a požiadali orgány
činné v trestnom konaní o preklad kompletného spisového materiálu si ho aj nakoniec dali na
vlastné náklady kompletne preložiť, aby si mohli riadne uplatňovať ich práva v trestnom konaní. Môj
skromný odhad je, že s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou žiadny z obvinených si nedal a ani
nedá na vlastné náklady preložiť kompletný spisový materiál. Ďalej je potrebné dať do pozornosti,
že náklady spojené s prekladom spisového materiálu tvoria nezanedbateľnú položku a to z toho
dôvodu, že podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z .z. o odmenách, náhradách
výdavkov a náhradách za trastu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov je cena za preklad
jednej normostrany cca vo výške 20,-EUR a v prípade, že by kompletný spisový materiál obsahoval
viac ako 6.000-strán, tak by sa náklady na preklad tohto spisového materiálu vyšplhali do
astronomických hodnôt a to približne do výšky 120.000,-EUR, ktoré by musel hradiť štát.
V neposlednom rade, je taktiež okrem finančnej náročnosti prekladu kompletného spisového
materiálu potrebné spomenúť aj čas, ktorý by bol potrebný na písomný preklad kompletného
spisového materiálu a nebol by krátky. Preto z vyššie uvedeného sa mi súčasný postup orgánov
činných trestnom konaní, ktoré prekladajú vyššie spomínané dokumenty a potom do konania
priberajú tlmočníka, ktorý sa zúčastňuje preštudovania vyšetrovacieho spisu a v prípade potreby
obvinenému prekladá dokumenty, o ktoré požiada sa mi javí ako veľmi efektívny ako z hľadiska
rýchlosti a aj hospodárnosti konania a to z toho dôvodu, že náklady na tlmočníka, ktorý sa ma
zúčastniť preštudovania vyšetrovacieho spisu v rozsahu 6.000-strán s obvineným, ktorý neovláda
jazyk v ktorom sa vedie konanie predstavujú len čiastku približne 1.600,-EUR rovnajúcu sa 72
hodinám preštudovania spisového materiálu, ktorá je v značnom nepomere k čiastke za preklad
spisu rovnakého rozsahu.
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ODPOČÚVANIE PRÁVNICKEJ OSOBY
Marek Mezei
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zaoberá odpočúvaním a záznamom telekomunikačnej
prevádzky v zmysle ustanovení trestného poriadku. Primárnu pozornosť venuje vzťahu odpočúvania
a záznamu telekomunikačnej prevádzky ako významnému dôkaznému prostriedku vo svetle
pripravovanej právnej úpravy o trestnej zodpovednosti právnických osôb, kde autor vidí možné
úskalia, ktoré vyvstávajú zo samotnej povahy právnických osôb. Sekundárne autor reflektuje
súčasnú právnu úpravu odpočúvania v trestnom konaní a poskytuje ucelený pohľad na daný inštitút.
Kľúčové slová: odpočúvanie, trestná zodpovednosť právnických osôb,
Abstract: Presented paper deals with the wiretapping under the provisions of Criminal
procedure code. It primarily focuses on the phone call wiretapping, as an important mean of proof, in
the light of the upcoming legislation on criminal liability of legal entities, where author sees some
potential issues. Secondarily it reflects the current legislation of wiretapping in criminal procedure
and provides a comprehensive view on phone call wiretapping.
Keywords: wiretapping, phone-call interception, criminal liability of legal entities
Úvod
Informačno-technické prostriedky slúžia najmä na odhaľovanie najzávažnejších foriem
kriminality - organizovaného zločinu. Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako "Trestný poriadok") obsahuje v ustanovení § 10 ods. 21 legálnu definíciu
informačno-technických prostriedkov. Podľa Trestného poriadku sú informačno-technickými
prostriedkami "elektrotechnické, rádiotechnické, fototechnické, optické, mechanické, chemické a iné
technické prostriedky a zariadenia alebo ich súbory použité utajovaným spôsobom pri odpočúvaní a
zázname prevádzky v elektronických komunikačných sieťach (ďalej len "odpočúvanie a záznam
telekomunikačnej prevádzky"), obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových záznamov alebo pri
vyhľadávaní, otváraní a skúmaní zásielok, ak sa ich použitím zasahuje do základných ľudských práv
a slobôd.". Ako tému svojho príspevku som si zvolil problematiku odpočúvania a záznamu
telekomunikačnej prevádzky podľa § 115 Trestného poriadku a to v nadväznosti na pripravovaný
zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Návrh zákona už prešiel medzirezortným
pripomienkovým konaním a momentálne je v štádiu odoslaného na rokovanie vlády. Autor vidí v
prípade prijatia zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb vo vzťahu k použitiu informačnotechnických prostriedkov možné aplikačné problémy.
ĽUDSKO-PRÁVNY ASPEKT ODPOČÚVANIA A ZÁZNAMU TELEKOMUNIKAČNEJ
PREVÁDZKY
Už zo samotnej definície informačno-technických prostriedkov je zreteľné, že ich použitím
sa zasahuje do základných ľudských práv a slobôd, preto považujem za dôležité sa najprv aspoň v
stručnosti venovať tomuto aspektu. Pri odpočúvaní a zázname telekomunikačnej prevádzky
dochádza výrazným spôsobom k interferovaniu s právom na súkromie. Ústava Slovenskej republiky
vo svojom čl. 16 obsahuje vyjadrenie práva na súkromie nasledovným spôsobom: "Nedotknuteľnosť
osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom."
Podmienkou fungovania každého právneho štátu je rešpekt k základným právam a slobodám
jednotlivca. Významným prameňom práva v ľudsko-právnej oblasti je aj Dohovor o ochrane
ľudských práv a základných slobôd (ďalej len ako "Dohovor"). V prvom článku obsahuje Dohovor
1
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vyjadrenie univerzality subjektov, ktorým sú priznané práva a slobody podľa Dohovoru. Dohovor
priznáva práva a slobody "každému". Vo vzťahu k pripravovanej trestnej zodpovednosti právnických
osôb v podmienkach Slovenskej republiky si dovoľujem vysloviť názor, že ochrana ľudských práv a
864
slobôd podľa Dohovoru sa vzťahuje aj na právnické osoby. Podľa kolektívu autorov
nebolo
úmyslom obmedziť možnosť dovolávať sa práv a slobôd podľa Dohovoru len pre fyzické osoby. Je
však samozrejmosťou, že právnické osoby sa nemôžu dovolávať takých práv, ako právo na život
alebo právo na zdravie. Sťažovať sa nemôžu právnické osoby, ktoré nie sú dostatočne nezávislé od
štátu. Samotné právo na ochranu súkromia je potom vyjadrené v čl. 8 Dohovoru. V rámci ochrany
podľa tohto článku existuje špecifická oblasť judikatúry, ktorá sa vzťahuje na tajné sledovanie, pod
ktoré zaraďujeme aj odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky. Zásah do základných
ľudských práv a slobôd musí spĺňať podmienky zásady legality a zásady proporcionality. Zásada
legality sa skladá z troch podmienok, (i) zásah musí mať zákonný podklad vo vnútroštátnom
právnom poriadku; (ii) zákonný podklad musí byť prístupný a (iii) zákon musí byť predvídateľný a v
súlade s vládou práva (rule of law - pozn. autora). Zákon totižto musí byť dostatočne presný a určitý,
aby poskytoval dostatočné záruky pred zneužívaním takýchto prostriedkov. Zásah do základných
ľudských práv a slobôd musí byť podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len ako
"ESĽP") v súlade so zákonom, čo znamená, že zákon je dostatočne presný, obsahuje prostriedok
865
na ochranu pred svojvoľnosťou štátnych orgánov a pod . Na vykonanie zásahu do súkromia musí
866
existovať naliehavá spoločenská potreba . Dohovor obsahuje vo svojom čl. 8 ods. 2 tzv. negatívny
záväzok štátu, ktorý obsahuje legitimizačné okolnosti obmedzenia práva na súkromie. Odborná
867
literatúra uvádza , že posudzovanie konkrétnej sťažnosti pozostáva z piatich krokov, ak sa jedná o
negatívne záväzky. Prvoradé je zodpovedať si otázku, či sťažnosť jednotlivca spadá pod niektorý zo
záujmov chránených v čl. 8 Dohovoru. Ak si odpovieme negatívne, nemôžeme hovoriť o
problematike vo vzťahu k čl. 8 Dohovoru. Druhou otázkou je otázka, že či k zásahu došlo zo strany
orgánu verejnej moci. Ak je odpoveď áno, treba skúmať podmienky podľa čl. 8 ods. 2 Dohovoru.
Nasledujú potom otázky týkajúce sa legitimity, legality a proporcionality. Ak je odpoveď na jednu z
týchto otázok nie, môžeme hovoriť o porušení práva na súkromie podľa čl. 8 Dohovoru.
Samozrejme Dohovor nie je jediným dokumentom, ktorý upravuje základné ľudské práva a slobody.
Dohovoru som sa venoval najmä preto, lebo judikatúra ESĽP predstavuje podľa môjho názoru
najvýznamnejšiu rozhodovaciu činnosť v oblasti základných ľudských práv a slobôd.
PODMIENKY ODPOČÚVANIA A ZÁZNAMU TELEKOMUNIKAČNEJ PREVÁDZKY
PODĽA § 115 TRESTNÉHO PORIADKU
Definíciu odpočúvania by sme v Trestnom poriadku hľadali márne. Ak by sme však chceli
nejakým spôsobom definovať odpočúvanie pre účely Trestného poriadku mohli by sme ho opísať
ako "utajené a účelové vnímanie komunikácie prebiehajúcej v telekomunikačnej prevádzky".
Naopak, pod záznamom chápeme: "zaznamenávanie takto vnímanej komunikácie prebiehajúcej v
telekomunikačnej prevádzke na dátový nosič, ktorý umožní uchovanie komunikácie v budúcnosti, a
jednak aj všetko to, čo nosič obsahuje". Trestný poriadok umožňuje použiť odpočúvanie a záznam
telekomunikačnej prevádzky v prípade ak sa jedná o (i) trestné konanie o zločine, korupcii, trestnom
čine zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestnom čine legalizácie príjmu z trestnej činnosti
alebo pre iný úmyselný trestný čin, o ktorom na konanie zaväzuje medzinárodná zmluva alebo (ii)
trestné konanie pre iný úmyselný trestný čin, ako je uvedený v bode (i), ale iba so súhlasom
odpočúvaného alebo zaznamenávaného telekomunikačného zariadenia. Informácia získaná
odpočúvaním musí na to, aby mohla byť použitá ako dôkaz v trestnom konaní, spĺňať určité
podmienky. Tieto podmienky majú formálny a materiálny charakter. Ak by došlo k získaniu
informácií bez splnenia týchto podmienok, išlo by o nezákonne získaný dôkaz. Uplatnenie tohto
2

864

KMEC, J., KOSÁŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech.
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012,
865
ČENTÉŠ, J.: Odpočúvanie - procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. Bratislava: C. H. Beck,
2013. s. 10
866
Tamže
867
KMEC, J., KOSÁŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech.
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 886
344

inštitútu sa viaže na tri podmienky. Musí existovať trestné konanie vo veci, predmet trestného
konania musí byť jeden z taxatívne vymenovaných trestných činov a nakoniec musí existovať
dôvodný predpoklad, že sa použitím odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky zistia
skutočnosti významné pre trestné konanie. Čo sú to tie skutočnosti dôležité pre trestné konanie?
Podľa Čentéša rozumieme skutočnosťami dôležitými pre trestné konanie skutočnosti, či sa skutok
stal a či má znaky trestného činu, kto tento skutok spáchal a z akých pohnútok a závažnosť činu
vrátane jeho príčin a podmienok jeho spáchania. Orgány činné v trestnom konaní nedisponujú
zárukou, že zistia skutočnosti dôležité pre trestné konanie, orgány činné v trestnom konaní môžu
pracovať jedine s domnienkou, ktorá je podložená poznatkami zistenými pred vydaním príkazu, že
868
takéto skutočnosti budú zistené . Pôvodné podozrenia sa môžu aspoň z časti potvrdiť po vznesení
869
obvinenia konkrétnym osobám .
Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky je možný len na základe príkazu, ktorý
vydal príslušný orgán. Trestný poriadok oprávňuje na vydanie príkazu v súdnom konaní predsedu
senátu, v predsúdnom konaní sudcovi pre prípravné konanie a v naliehavých prípadoch podľa
870
ustanovenia § 115 ods. 2 Trestného poriadku aj prokurátorovi v obmedzenom rozsahu . Príkaz je
rozhodnutím svojho druhu a nejde o uznesenie. Príkaz musí obsahovať označenie orgánu, ktorý
príkaz vydal, dátum a miesto vydania príkazu, výrok príkazu s uvedením zákonných ustanovení,
skutok s uvedením právnej kvalifikácie trestného činu a odôvodnenie. Ďalej musí príkaz na
odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky obsahovať aj označenie účastníckej stanice;
osobu, ktorej sa odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky týka, ak je známa; čas po
871
ktorý sa bude odpočúvanie vykonávať . Presné určenie účastníckej stanice je mimoriadne
dôležitou súčasťou príkazu. Ide o špecifikáciu účastníckej stanice alebo zariadenia formou napr.
telefónneho čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu, názvu a sídla právnickej osoby, PUK
872
alebo IMEI zariadenia . Formulácia „ak je známa“ napovedá, že nie vždy musíme poznať
konkrétnu osobu, ktorú ideme odpočúvať. Odôvodnenie príkazu obsahuje skutkové okolnosti
zistené napr. operatívnou činnosťou (rôzne väzby na okruh podozrivých, blízke vzťahy medzi nimi
alebo informácie zistené už skorším monitorovaním). Odpočúvanie môže trvať najdlhšie šesť
mesiacov a nad tento čas je ho možné predĺžiť jedine v prípravnom konaní o ďalšie dva mesiace so
súhlasom prokurátora. Odôvodnenie príkazu je jeho ďalšou obsahovou náležitosťou a to z dôvodu,
aby bolo možné posúdiť, či bol zásah nevyhnutný a v súlade s Ústavou SR (resp. Dohovorom).
Odôvodnenie nám umožňuje v rámci legality a legitimity príkazu skúmať, že či k odpočúvaniu došlo
v súlade s právnymi predpismi, resp. či sa zásah týka vymedzených cieľov, v súvislosti s ktorými je
873
povolený . Ústavný súd SR vo viacerých nálezoch uvádza, že je potrebné zdôvodňovať takéto
rozhodnutia, aj keď to zákon nevyžaduje (napr. súhlas sudcu podľa zákona č. 116/2003 Z.z.
874
o ochrane pred odpočúvaním) . Sudca, ktorý vydáva príkaz je teda pred vydaním príkazu na
odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky povinný pozorne skúmať, či sú splnené nielen
zákonné podmienky, ale aby bola žiadosť na vydanie príkazu náležite odôvodnená. Postup, ktorý je
postavený len na splnení formálnych podmienok a úplne rezignuje na splnenie materiálnych
podmienok potrebných na vydanie príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky
875
nie je možné akceptovať . Súčasťou odôvodnenia má byť teda uvedenie skutkových okolností,
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v rámci ktorých je potrebné prinajmenšom uviesť isté indície, domnienky, ktoré odôvodňujú
podozrenie z konkrétnej trestnej činnosti rovnako ako aj uvedenie súvislostí, ktoré odôvodňujú prečo
práve daná osoba má istý vzťah ku konkrétnej trestnej činnosti. Aby príkaz nebol arbitrárny
876
(svojvoľný), musí teda obsahovať odôvodnenie opierajúce sa o konkrétne skutočnosti .
Na použitie záznamu telekomunikačnej prevádzky ako dôkazu v trestnom konaní sa
vyžaduje kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok: (i) musí ísť o doslovný prepis záznamu;
(ii) došlo k zisteniu skutočností významných pre trestné konanie; (iii) odpočúvanie a záznam
telekomunikačnej prevádzky musí byť ukončený. Ustanovenie § 115 ods. 6 Trestného poriadku
uvádza, že „ak sa má záznam telekomunikačnej prevádzky použiť ako dôkaz, treba k nemu pripojiť,
ak to vyhotovený záznam umožňuje, doslovný prepis záznamu, ktorý vyhotoví príslušník
Policajného zboru vykonávajúci odpočúvanie“. Slovné spojenie „ak to vyhotovený záznam
umožňuje“ predznamenáva, že by mohlo dôjsť k situácii, ktorá neumožňuje vyhotovenie doslovného
prepisu. Záznam telekomunikačnej prevádzky musí byť zachovaný v celistvosti na vhodnom nosiči
aj pre prípad zabezpečenia prepisu obhajcovi a obvinenému v širšom rozsahu. Je dôležité
spomenúť, že odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky vykonáva príslušný útvar PZ.
Príslušný útvar PZ je povinný sústavne skúmať trvanie dôvodov, ktoré viedli k postupu podľa § 115
Trestného poriadku. Príslušný útvar PZ je povinný ukončiť odpočúvanie a záznam telekomunikačnej
prevádzky po pominutí dôvodov, pre ktoré bolo nariadené odpočúvanie a záznam telekomunikačnej
prevádzky (uvedený postup platí aj pre prípad, že by dôvody pominuli pred uplynutím doby, na ktorú
bolo odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky nariadené). Túto skutočnosť následne
príslušný útvar musí bez meškania oznámiť tomu, kto príkaz vydal, v prípravnom konaní tiež
877
prokurátorovi . Ďalšou podmienkou je, že došlo k zisteniu skutočností významných pre trestné
konanie. Vo všeobecnosti môžeme je možné konštatovať, že splnenie podmienok je
zodpovednosťou príslušníka PZ, ktorý vyhotovuje záznam telekomunikačnej prevádzky. Policajt je
pri skúmaní záznamu telekomunikačnej prevádzky a vyhotovovaní jeho prepisu povinný skúmať
niektoré skutočnosti (napr. či obvinený nekomunikuje so svojím obhajcom) a podľa toho potom
vyhotoviť prepis. Policajt by mal teda zabezpečiť aby pri vyhotovovaní prepisu nedošlo k možnému
skresľovaniu obsahu rozhovoru, t.j. aby nedochádzalo k vytrhávaniu obsahu konverzácie z kontextu.
Judikatúra NS SR v tejto veci hovorí, že aj napriek legálnemu nariadeniu a vykonaniu zvukového
záznamu sa stane takýto dôkaz nedôveryhodným a vo svojej podstate aj nepoužiteľným v prípade
ak došlo k manipulácii s týmto dôkazom. Odpočúvania osôb, resp. ich prepisy musia byť súdu
878
predložené ako kompaktný celok, bez ohľadu na ich obsah . Výnimku z požiadavky doslovného
prepisu ustanovuje § 115 ods. 6 Trestného poriadku in fine. Doslovný prepis nie je potrebný ak to
odôvodňujú okolnosti prípadu a trestné konanie je vo fáze prípravného konania. Poslednou
podmienkou je ukončenie odpočúvania telekomunikačnej prevádzky. Z tejto podmienky
jednoznačne vyplýva, že jedine ukončené odpočúvanie umožňuje, aby mohol byť následne
vyhotovený doslovný prepis zo záznamu. Vykonanie takéhoto dôkazu na hlavnom pojednávaní sa
vykonáva prehratím takéhoto záznamu podľa ustanovenia § 270 Trestného poriadku. Vzhľadom na
skutočnosť, že význam vecných dôkazov neustále narastá, je mimoriadne dôležité skúmať ich
879
pravosť, hodnovernosť a zákonnosť ich získania . Ak to povaha veci pripúšťa, je možné dôkaz
880
vykonať aj oboznámením jeho písomného prepisu . Obligatórnou časťou je aj správa o spôsobe,
akým bol tento záznam získaný a kým bol vyhotovený.
Po ukončení trvania dôvodov, ktoré viedli k vydaniu príkazu na odpočúvanie a záznam
telekomunikačnej prevádzky, OČTK (predovšetkým policajt) požiada príslušný útvar PZ o odtajnenie
a doslovný prepis z vyhotovených záznamov. Odsek 8, § 115 Trestného poriadku ustanovuje
postup v prípade, ak sa pri odpočúvaní a zázname telekomunikačnej prevádzky nezistili skutočnosti
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významné pre trestné konanie. V takomto prípade sa musia získané záznamy predpísaným
spôsobom bez meškania zničiť. O zničení záznamu sa vyhotovuje zápisnica, ktorá sa zakladá do
spisu. Zmysel tohto ustanovenia je predovšetkým v tom, že upravuje podmienky, ktorých splnenie
má za následok zničenie získaných záznamov predpísaným spôsobom. Zápisnica o zničení
záznamu sa musí založiť do originálu ako aj rovnopisu vyšetrovacieho spisu. Tým, že je v odseku 8
aj povinnosť upovedomiť osobu, ktorá nemá možnosť nazerať do spisu o použití odpočúvania
a záznamu telekomunikačnej prevádzky sa poskytuje istá záruka proti zneužitiu tejto utajovanej
881
metódy . Negatívna formulácia má za následok, že sa podľa nej nepostupuje, ak sa skutočnosti
významné pre trestné konanie zistili. Perhács vo svojom článku popisuje tri možné prípady, ktoré sa
môžu vyskytnúť. V prvom prípade, sa zaznamenávaním rozhovoru nezistili skutočnosti významné
pre trestné konanie, čo má za následok ich bezodkladné zničenie a zákaz akejkoľvek archivácie.
Takýto záznam sa nesmie pred zničením skopírovať a ani prepísať. Zväčša ide o situácie, ktoré
majú čisto súkromný charakter (rodinný život, pracovné rozhovory atď.) O zničení týchto záznamov
sa vyhotovuje zápisnica, čiže dotknutá osoba je upovedomená o použití ITP. Druhou situáciou je
situácia, pri ktorej sa zaznamenávaním rozhovoru získajú skutočnosti významné pre trestné
konanie, pričom sa v tejto situácii získané informácie „odtajnia a sprocesnia“ a stávajú sa trestnoprocesnými dôkazmi ku ktorým má obvinený prístup. Tretím prípadom je situácia, pri ktorej sa
získajú skutočnosti významné pre trestné konanie, ale získané skutočnosti sú v prospech
podozrivého. V takomto prípade dotknutá osoba nebude upovedomená o tom, že voči nej boli
nasadené ITP, pričom takto získané záznamy sa nezničia, ale naopak stávajú sa spolu s nosičmi
882
informácií súčasťou vyšetrovacieho spisu .
ODPOČÚVANIE PRÁVNICKEJ OSOBY
Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb prešiel medzirezortným
pripomienkovým konaním a bol odoslaný na rokovanie Vlády Slovenskej republiky. Pôvodný,
predkladateľmi navrhovaný dátum účinnosti mal byť 1. január 2015. Stav de lege lata je však
naďalej taký, že tzv. pravá trestná zodpovednosť právnických osôb v podmienkach Slovenskej
republiky neexistuje. Ustanovenie § 1 ods. 2 návrhu zákona o trestnej zodpovednosti právnických
osôb (ďalej len ako "TZPO") hovorí, že "ak tento zákon (TZPO - pozn. autora) neustanovuje inak a
ak to povaha veci nevylučuje, na trestnú zodpovednosť a tresty ukladané právnickým osobám sa
vzťahuje Trestný zákon a na konanie proti právnickej osobe Trestný poriadok". Toto ustanovenie
vyjadruje subsidiaritu použitia všeobecných trestnoprávnych predpisov. Trestný zákon a Trestný
poriadok by boli vo vzťahu k TZPO subsidiárnymi právnymi predpismi a použili by sa za
predpokladu, že TZPO by neustanovil inak a nevylučovala by to povaha veci. V zásade by mohli
nastať tri situácie. Prvou je situáciou, keď úprava podľa TZPO je úpravou komplexnou a
postačujúcou, a preto nie je za potreby použiť žiadny iný zákon a použije sa výlučne TZPO. Druhou
možnosťou je, že úprava podľa TZPO je len parciálna a nedostatočná a preto sa z časti použije
úprava podľa TZPO, ktorá bude doplnená všeobecnou úpravou podľa Trestného zákona alebo
Trestného poriadku. Tretia situácia spočíva v tom, že lex specialis - TZPO neobsahuje žiadnu
osobitnú úpravu a preto sa musí v plnej miere uplatniť úprava podľa subsidiárnych právnych
883
predpisov . Osobitné ustanovenia o konaní proti právnickým osobám sú predmetom štvrtej časti
TZPO v § 21 a nasl. Žiadne z ustanovení TZPO neobsahuje špeciálnu úpravu odpočúvania, preto
sa bude musieť s najväčšou pravdepodobnosťou použiť Trestný poriadok ako lex generalis, ktorý
obsahuje všeobecnú úpravu odpočúvania v trestnom konaní. Náš TZPO je svojím obsahom veľmi
podobný zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (ďalej len ako "TOPO").
V susednej Českej republike rovnako ako u nás nemajú špeciálne ustanovenia o odpočúvaní, takže
je potrebné riadiť sa Trestním řádem. Právnická osoba, ktorá má byť podľa § 23 TZPO osobou
obvinenou, sa stáva subjektom trestnoprocesných vzťahov a ako obvinená osoba nadobúda celý
rad práv a samozrejme aj povinností. Právo na spravodlivý proces sa zaiste bude musieť vzťahovať
3

881

PERHÁCS, Z.: O zničení záznamov, získaných použitím informačno-technických prostriedkov.
In: Justičná revue, 5/2007, s. 642
882
Tamže
883
Bližšie pozri ŠÁMAL, P. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. vydání.
Praha : C. H. Beck, 2012, s. 64
347

aj na právnické osoby. K 31. marcu 2014 evidovala spoločnosť Orange Slovensko 2,913 mil.
aktívnych SIM kariet, Slovak Telekom 2,187 mil. a spoločnosť Telefónica Slovakia to bolo 1,398 mil.
884
aktívnych SIM kariet. Spolu to teda činilo 6,498 milióna aktívnych SIM kariet . K rovnakému
885
dátumu mala Slovenská republika 5 416 727 obyvateľov . To znamená, že každý obyvateľ
Slovenskej republiky mal 1,2 aktívnej SIM karty. Na prvý pohľad sa to nemusí zdať úplne extrémne,
ale hovoríme o každom obyvateľovi, čiže od novorodencov až po dôchodcov. Predmetom väčšiny
zmlúv právnických osôb s mobilnými operátormi nie je len jedna účastnícka stanica, ale vo väčšine
prípadov ide o niekoľko desiatok, ak nie stoviek, účastníckych staníc. Ako sme už vyššie uviedli,
súčasťou príkazu musí byť uvedená konkrétna účastnícka stanica (telefónne číslo). Účastnícka
stanica musí byť špecifikovaná formou telefónneho čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu
886
atď . Príkaz musí byť odôvodnený skutkovými okolnosťami. V odôvodnení príkazu sú totižto
uvedené skutočnosti, na základe ktorých sú splnené materiálne podmienky potrebné na vydanie
príkazu. V súvislosti s právnickou osobu tak narážame na niekoľko problémov. Ktoré telefónne čísla
uvedieme v príkaze? Ako ich bližšie špecifikujeme? Ako zistíme, ktoré telefónne čísla používajú
osoby v riadiacich funkciách? Ako teda odôvodníme príkaz dostatočným spôsobom, aby nešlo o
neprimerané zasahovanie do práva na súkromie a porušovanie čl. 8 Dohovoru? Dosť ťažko si vieme
predstaviť situáciu, keď by v prípravnom konaní, ešte pred vznesením obvinenia právnickej osobe,
vydal sudca pre prípravné konanie príkaz podľa § 115 ods. 2 Trestného poriadku za situácie, kedy
by neboli špecifikované účastnícke stanice a len na základe akéhosi podozrenia, bez akýchkoľvek
ďalších dôkazov, by došlo k odpočúvaniu niekoľkých desiatok telefónnych čísel. Ako teda realizovať
odpočúvanie právnickej osoby?
Prvou možnosťou je podľa môjho názoru zbieranie informácií operatívnou činnosťou
Policajného zboru za účelom stanovenia aspoň približného okruhu osôb, ktoré môžu mať nejaké
informácie ohľadom trestného činu, ktorého sa konanie týka. Ako som už vyššie uviedol, právnické
osoby majú na seba registrovaných väčšinou niekoľko desiatok účastníckych staníc. Preto je podľa
môjho názoru namieste najprv zisťovať aspoň predbežný okruh potenciálnych zdrojov informácií
operatívnou činnosťou. V praxi sa však môžeme stretnúť aj s tým, že jeden mobilný telefón koluje
medzi jednotlivými zamestnancami, t.j. nie je určený konkrétny užívateľ, ktorému je konkrétne
mobilný telefón pridelený. Práve z tohto dôvodu je teda potrebné čo v najvyššej miere zistiť
koncových užívateľov, aj z pohľadu dodržiavania zásady primeranosti a zdržanlivosti, rovnako ako
aj ustanovení Dohovoru. Samotný príkaz na odpočúvanie a záznam musí byť odôvodnený, pričom
odôvodnenie príkazu nemôže len jednoducho odkazovať na príslušné zákonné ustanovenia, bez
toho aby bolo jednoznačne zrejmé, z akých skutkových alebo iných okolností vychádza orgán pri
887
vydávaní príkazu. Následne po vydaní týchto príkazov sa náročnosť celého procesu presúva na
plecia policajta, ktorý vykonáva odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky. Ten je povinný
podľa ustanovenia § 115 ods. 4 Trestného poriadku sústavne skúmať trvanie dôvodov, ktoré viedli k
vydaniu príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky. Ak totižto dôvodu pominuli,
treba odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky okamžite skončiť. Podľa tohto
ustanovenia je zodpovednosťou policajta, aby skúmal, že či predmetné informácie, ktoré sú takýmto
spôsobom získavané, majú nejakú relevanciu vo vzťahu k trestnému konaniu. V praxi môže nastať
situácia, keď na predmetnej účastníckej stanici budú prebiehať hovory, ktoré sú výlučne súkromnej
povahy a nesúvisia s podozrením zo spáchania trestného činu právnickou osobou. Úlohou policajta
je postupne vyselektovať okruh osôb, ktorých odpočúvaním by sme mohli zistiť informácie dôležité
pre trestné konanie.
Druhou alternatívou by bola úprava de lege ferenda zákonného znenia ustanovení o
odpočúvaní a zázname telekomunikačnej prevádzky takým spôsobom, že by sme expressis verbis
uviedli, že už len samotná existencia dôvodného podozrenia, že právnická osoba spáchala trestný
čin (samozrejme odôvodnené čo najväčším množstvom skutkových okolností - pozn. autora) by
mala legitimizačný následok vo forme možnosti vydať príkaz na odpočúvanie právnickej osoby.
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Takáto úprava by znamenala možnosť "faktického" odpočúvania právnickej osoby, pretože by sme
mohli vydať príkaz na odpočúvanie všetkých účastníckych staníc, ktoré sú registrované na
právnickú osobu. Zaiste je takáto možnosť z hľadiska boja proti kriminalite lákavá a z pohľadu
použiteľnosti a vykonateľnosti zákona vhodná, avšak osobne zastávam názor, že takáto právna
úprava by bola v príkrom rozpore so zásadou proporcionality a zásadou subsidiarity. Takýmto
spôsobom by sme získavali nadmerné množstvo informácií o subjektoch, ktoré v zásade nemajú
žiadne relevantné informácie pre trestné konanie a preto by podľa môjho názoru takýmto postupom
došlo k neprimeranému zásahu do súkromia vysokého počtu jednotlivcov za situácie, keď by sme
sa rovnakým informáciám mohli dopracovať aj spôsobom, ktorý je vo vzťahu k právu na súkromie
jednotlivca menej invazívnym. V právnom štáte sa nemôžeme riadiť starým machiavelistickým
heslom "účel svätí prostriedky". Druhou stránkou takéhoto postupu je samozrejme jeho technická
náročnosť, až si dovolím poznamenať nerealizovateľnosť takéhoto riešenia. Odpočúvanie a záznam
telekomunikačnej prevádzky neprebieha tým spôsobom, že v miestnosti sedí policajt so slúchadlami
na ušiach. Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky je vykonávaný technickým
zariadením, ktoré sa automaticky zapne pri každom hovore účastníckej stanice a automaticky vypne
po ukončení hovoru, zatiaľ čo medzitým zaznamenalo uskutočnenú komunikáciu. Ak vychádzame z
toho, že trestné činy právnických osôb budú patriť k tým zložitejším na odhaľovanie, tak musíme
počítať s tým, že pri odpočúvaní bude rozsah záznamov obrovský (už len vzhľadom na skutočnosť,
že koľko hovorov sa uskutoční za jeden deň na služobnom telefóne - pozn. autora). Následne by
musel policajt (a nielen jeden - pozn. autora) sedieť nie hodiny, ale celé dni ak nie týždne a počúvať
záznamy a následne ich vyhodnocovať. Náročnosť na personálne a technické zabezpečenie by bola
s najväčšou pravdepodobnosťou vysoká, oproti prvej navrhovanej variante.
Ďalší problém pri odpočúvaní právnickej osoby vidíme v štádiu po vznesení obvinenia, kedy
"do čela" právnickej osoby nastupuje podľa § 27 ods. 1 TZPO štatutárny orgán, ktorý za právnickú
osobu robí úkony v trestnom konaní. Po vznesení obvinenia máme stanovenú konkrétnu osobu,
ktorú môžeme za splnenia všetkých podmienok odpočúvať a takýmto spôsobom zbierať informácie.
Takémuto postupu v zásade nebráni žiadne ustanovenie Trestného poriadku, avšak treba pamätať
aj na ustanovenie § 115 ods. 1 Trestného poriadku in fine, t.j. neprípustnosť odpočúvania
komunikácie medzi obvineným a jeho obhajcom. Niekto by mohol namietať, že štatutárny orgán
však nemusí byť v tejto veci obvineným. Na druhej strane ale § 27 ods. 4 TZPO prvá veta
jednoznačne hovorí, že štatutárny orgán je oprávnený na všetky úkony, na ktoré je oprávnený podľa
Trestného poriadku obvinený. Môžeme vetu podľa § 115 ods. 1 Trestného poriadku in fine
považovať za úkon, na ktorý je oprávnený obvinený? Osobne sa prikláňam k možnosti, že áno,
keďže TZPO neustanovuje inak, a keď má nejaká osoba rovnaké práva a povinnosti ako obvinený,
per analogiam by sa na neho mala vzťahovať ochrana podľa ustanovenia § 115 ods. 1 Trestného
poriadku. Je potrebné však uviesť, že drvivá väčšina odpočúvaní sa realizuje ešte pred vznesením
obvinenia (ak nie ešte pred začatím trestného stíhania), podozrivá osoba nemá vo väčšine prípadov
888
obhajcu a práve na základe takto získaných informácií sa začína trestné stíhanie . Doposiaľ táto
problematika nie je v odbornej literatúre rozoberaná a vyriešená.
Odpočúvanie právnickej osoby však môže mať aj rozmer v rámci odpočúvania pevných liniek
právnickej osoby. Tu môže byť situácia ešte o niečo komplikovanejšia. Technicky sú totižto pevné
linky zabezpečované tak, že napr. daná právnická osoba dostane jedno telefónne číslo, a zvyšné
zariadenia v rámci celej právnickej osoby majú len vlastnú klapku. To znamená, že ak by sme chceli
odpočúvať pevnú linku, boli by sme nútení odpočúvať vlastne všetky zariadenia naraz. V takomto
prípade by sme sa však dostali "na hranu" zásady primeranosti a zdržanlivosti, zásady
proporcionality, kedy by zásah v neprimeranom rozsahu zasahoval do práva na súkromie
dotknutých jednotlivcov. Za neriešenú môžeme považovať aj problematiku tzv. cloud
communications, keď komunikácia prebieha cez internet. Cloud telephony sú hlasové služby, ktoré
sa realizujú prostredníctvom cloud-u. Ustanovenie § 115 ods. 9 Trestného poriadku síce pamätá aj
na takúto situáciu, keď hovorí, že ustanovenia o odpočúvaní sa primerane vzťahujú aj na obsahové
údaje alebo prevádzkové údaje, ktoré sú v reálnom čase prenášané prostredníctvom počítačového
systému. V takomto prípade môžeme postup orgánov činných v trestnom konaní iba predpokladať.
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Muselo by ísť o súčinnosť policajného zboru a providera, ktorý by poskytol prístup k IP adrese.
Policajt by sledoval prenos dát priamo na obrazovke svojho počítača, resp. by bol zaznamenávaný
a príslušník PZ by takéto údaje následne vyhodnocoval. Celý tento postup je však v rovine hypotéz
a predpokladov, keďže ľudia z odbornej praxe sa s takouto vecou ešte nestretli.
ZÁVER
Zavedenie tzv. pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb nás vzhľadom na
medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky s najväčšou pravdepodobnosťou neminie.
Predkladaný návrh zákona obsahuje len zopár špeciálnych ustanovení, ktoré sa týkajú osobitostí
stíhania právnických osôb. TZPO problematiku odpočúvania a záznamu telekomunikačnej
prevádzky nijakým spôsobom nerieši a preto v prípade, že dôjde k schváleniu takéhoto
navrhovaného znenia, sa bude musieť použiť všeobecná právna úprava uvedená v Trestnom
poriadku. Právnická osoba je ale výtvorom práva, a vo väčšine prípadov má na seba registrovaných
niekoľko desiatok, stoviek SIM kariet. Neviem si celkom dobre predstaviť, ako by napr. sudca pre
prípravné konanie odôvodnil svoj príkaz pri takomto veľkom počte účastníckych staníc. Preto
zastávam ten názor, že odpočúvanie právnickej osoby ako takej nie je, a asi ani nebude možné.
Otázka, ktorá nám v súvislosti s touto problematikou vyvstáva je tá, že či by zákon o trestnej
zodpovednosti právnických osôb nemal obsahovať osobitnú úpravu de lege ferenda, ktorá by
umožnila odpočúvanie všetkých účastníckych staníc registrovaných na konkrétnu právnickú osobu
len na základe toho, že by existovalo dôvodné podozrenie, že daný trestný čin spáchala táto
právnická osoba. Tak ako som už vyššie uviedol, osobne zastávam názor, že takáto úprava by
narazila na ľudskoprávne prekážky a znamenala by neprimeraný zásah do súkromia jednotlivca.
Preto sa mi javí ako vhodný spôsob, ktorý reprezentuje klasické odpočúvanie istého okruhu
fyzických osôb, o ktorých máme dôvodný predpoklad, že ich odpočúvaním sa dozvieme skutočnosti
významné pre trestné konanie. Tento spôsob však predpokladá mimoriadne náročný proces
operatívneho zisťovania, identifikácie a stotožňovania konkrétnej účastníckej stanice s konkrétnou
osobou, u ktorej existuje dôvodný predpoklad, že by jej odpočúvaním boli zistené skutočnosti
významné pre trestné konanie. Koniec koncov, bude zaujímavé sledovať ako sa s touto
problematikou po prijatí zákona vysporiada aplikačná prax. Na záver mi ostáva len dodať, že tak
ako je odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky "horúcou" a často diskutovanou témou v
spojitosti s právnickými osobami, tak bude prípadné odpočúvanie právnickej osoby diskutovanejšou
témou, vzhľadom na jeho praktickú realizáciu.
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POSTUP PRI VÝPOČTE VÝMERY TRESTU ODŇATIA SLOBODY
PODĽA AKTUÁLNEJ JUDIKATÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Jakub Ľorko
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku venuje najzávažnejšiemu trestnoprávnemu zásahu
do ľudských práv, trestu odňatia slobody, in concreto výpočtu výmery danej sankcie. Postup pri
výpočte a aplikáciu jednotlivých ustanovení zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení
neskorších predpisov upravuje judikatúra, ktorú predstavuje rozhodnutie publikované v Zbierke
stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 04/2009 pod číslom 32. Na
judikovaný postup neprevláda jednotný názor, tak u odbornej verejnosti a rovnako ani
v praxi.Dokoncasi získal veľa odporcov. Predmetom príspevku je analýza vyššie uvedeného
judikátu a na to nadväzujúce autorove úvahy delegeferenda.
Kľúčové slová: trest odňatia slobody, trestná sadzba, mladistvý, poľahčujúce okolnosti,
priťažujúce okolnosti.
Abstract: In the presented paper author deals with the most serious criminal intervention to
human rights, imprisonment sentence, in concreto with the calculation of sentencing range.
Procedure of the calculation and the application of the provisions of Criminal Code is governed by
case law. Under no. 32, in Supreme Court´s Reports 04/2009, decision is not accepted generally.
Object of the paper is the analysis of the aforementioned decision and the author´s de legeferenda
reflections.
Key words: Imprisonment sentence, sentencing range, juvenile, mitigatingcircumstances,
aggravatingcircumstances.
Namiesto úvodu
Napriek tomu, že súčasný platný kódex trestného práva hmotného zákon č. 300/2005 Z.z.
Trestný zákon (ďalej aj len „trestný zákon“ alebo „TZ“), obsahuje v druhom diele druhej hlavy
všeobecnej časti úpravu základných zásad ukladania sankcií, explicitné vyjadrenie zásady
primeranosti medzi nimi absentuje. V jednotlivých ustanoveniach týkajúcich sa ukladania sankcií
nachádzame vyjadrenie primeranosti v kontexte právnej regulácie postupu pri ukladaní sankcií len
889
v súvislosti s uložením „primeraných obmedzení a povinností“
a pri „primeranom predĺžení
890
skúšobnej doby, resp. probačného dohľadu“ . Považujem za dôležité neopomenúť aj negatívne
vymedzenie pojmu primeranosť, a to v rôznych právnych inštitútoch vplývajúcich na konečnú
výmeru sankcie uloženej súdom v rozsudku, resp. aj na možnosť jej neuloženia (najmä vo forme
891
„neprimerane prísne“). Odlišný postup zákonodarcu pri zakotvení požiadavky primeranosti sankcie
je pozorovateľný najmä v súvislosti s porovnaním ustanovení o účele ukladania sankcií
892
v základných zásadách ukladania sankcií
a v osobitných ustanoveniach o stíhaní mladistvých
v štvrtej hlave všeobecnej časti, in concreto v § 97 TZ, ktorý vymedzuje účel sankcií a výchovných
opatrení u mladistvých. Explicitne je v § 97 ods. 3 ustanovené, že: „Pri ukladaní trestu, ochranného
opatrenia alebo výchovného opatrenia treba prihliadať na osobnosť mladistvého, jeho vek,
889

Porovnaj s § 50 ods. 2 a 4 písm. C) TZ; § 52 ods. 1 písm. b) TZ; § 55 ods. 1 TZ; § 62 ods. 3 TZ;
§ 68 ods. 1 TZ; § 69 ods. 3 TZ; § 71 ods. 3 TZ a § 72a ods. 3 TZ.
890
Porovnaj s § 50 ods. 4 písm. b) TZ a § 52 ods. 1 písm. a).
891
K tomu pozri § 38 ods. 7 TZ a § 39 ods. 1 a 2.
892
Pozri § 34 ods. 1 TZ.
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rozumovú a mravnú vyspelosť, zdravotný stav, na jeho osobné, rodinné a sociálne pomery, pričom
musia byť (sankcie a výchovné opatrenia - pozn. autora) primerané povahe a závažnosti
spáchaného činu a majú viesť k začleneniu mladistvého do rodinného a sociálneho prostredia tak,
aby predchádzali protiprávnym činom.“ Zákonodarca viaže primeranosť ukladanej sankcie či
výchovného opatrenia s povahou a závažnosťou spáchaného trestného činu mladistvým
páchateľom, čím zaväzuje sudcu povinnosťou pri ukladaní sankcie zvážiť primeranosť použitia
sankcie a výchovného opatrenia v korelácii s povahou a závažnosťou trestného činu spáchaného
mladistvým páchateľom, čím de facto upriamuje pozornosť najmä na objektívnu stránku
a závažnosť ako určitý materiálny znak spáchaného trestného činu.
Na druhej strane je potrebné konštatovať, že by bolo nutné vyhodnotiť môj prechádzajúci
analytický postup ako „pavedecký“, ak by som nedodal a nepodčiarkol, že ide len o výskyt
explicitných foriem požiadavky primeranosti k sankcionovaniu páchateľov trestných činov priamo
v ustanoveniach trestného zákona. Implicitná prítomnosť požiadavky primeranosti sankcionovania je
893
vyjadrená v účele sankcií
a rovnako aj v ďalších ustanoveniach upravujúcich ukladanie
894
jednotlivých trestov, ochranných opatrení a výchovných opatrení.
Účelom vyššie vykonanej
analýzy výskytu požiadavky primeranosti v trestnom zákone bolo poukázať na skutočnosť, že
absencia explicitného a precízneho ukotvenia akéhokoľvek inštitútu, postupu, zásady, a pod.
v rámci normatívne kogentného trestného práva hmotného môže a spravidla aj spôsobuje početné
aplikačné problémy. Potreba explicitnej úpravy, a to najmä s akcentom na komplikované postupy pri
trestnoprávnom sankcionovaní, je žiaduca hlavne z toho dôvodu, že zákon č. 460/1992 Zb. Ústava
895
Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR“)
deklaruje, že Slovenská republika je právnym štátom,
ktorého jedným zo základných pilierov je princíp právnej istoty.
Preto je na mieste položiť si zásadnú otázku. Ak kvôli absencii explicitnej úpravy chýba
jednota rozhodovania v znakovo podobných komplikovaných prípadoch zasahujúcich do osobnej
slobody jednotlivca a judikatúra nedostatočne a neuspokojivo vypĺňa danú medzeru v práve (podľa
názoru autora), je vôbec možné hovoriť o primeranosti trestania, o právnej istote a o Slovenskej
896
republike ako o právnom štáte?
1

STAV DELEGE LATA
Predchádzajúci text načrtol problém súčasnej právnej úpravy dotýkajúci sa postupu pri
výpočte výmery trestu odňatia slobody v komplikovaných prípadoch, z ktorého vyvstala aj základná
hypotéza predkladaného príspevku vychádzajúca z potreby explicitnej úpravy takéhoto postupu
priamo v Trestnom zákone. V danom príspevku som si vytýčil dva čiastkové ciele, a to (i) priblížiť
problematiku postupu súdov pri výpočte výmery trestu odňatia slobody v komplikovaných prípadoch
vyžadujúcich použitie viacerých právnych inštitútov zakotvených v ustanoveniach § 38 ods. 3-6,
§ 39 ods. 4, § 41 ods. 2 a § 117 Trestného zákona a (ii) analyzovať (ne)správnosť v súčasnosti
proklamovaného postupu podľa uznesenia Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 8. apríla 2009, sp. zn.
23 To 1/2009 publikovaného v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej
893

K tomu porovnaj § 34 ods. 1 a § 97 ods. 1 TZ.
K tomu porovnaj § 2 ods. 2 zákona č. 301/2005 Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
(ďalej aj len „Trestný poriadok“ alebo „TP“). Zásada primeranosti a zdržanlivosti je v TP vymedzená
explicitne v uvedenom ustanovení a svojou povahou reguluje zásahy do základných práv a osôb
zovšeobecnenými podmienkami subsidiarity a odôvodnenosti takéhoto zásahu, a aj to len
v nevyhnutnej miere a na nevyhnutnú dobu. Pričom pri takomto zásahu je potrebné splniť aj zásadu
korelácie medzi intenzitou zásahu a dôvodmi jeho použitia. K tomu bližšie pozri ČENTÉŠ, J. a kol.:
Trestné právo procesné. Všeobecná a osobitná časť. 2. vydanie. Šamorín: Heuréka, 2012,s. 51-52.
895
čl. 1 ods. 1. Ústavy SR.
896
Súčasný stav má podľa môjho názoru aj ústavnoprávny rozmer, ktorý vidím v rozpore postupu pri
výpočte výmery trestu odňatia slobody stanoveného judikatúrou s čl. 17 ods. 2 Ústavy SR, ktorý
okrem iného ustanovuje, že nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a
spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Ak trestný zákon explicitne neustanovuje daný postup
a odôvodnenie judikátom ustanoveného postupu je minimálne spochybniteľné, je možné v istých
prípadoch vyvodiť nesúlad úpravy výpočtu výmeru trestu odňatia slobody s uvedeným znením
článku Ústavy SR.
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republiky č. 04/2009 pod číslom 32 (ďalej len „judikát“). Hlavným cieľom príspevku je pokúsiť sa
naformulovať návrhy delegeferendatak, aby boli v súlade s požiadavkou primeranosti trestania,
resp. sankcionovania páchateľa trestného činu.
Čo je to komplikovaný prípad? Ako bolo vyššie uvedené, ide o skutkový dej, v ktorom je
nutné súčasne aplikovať viac trestnoprávnych inštitútov. Pre lepšiu ilustráciu si v ďalšom texte
priblížime komplikovaný prípad ako terminustechnicus krátkou modelovou štúdiou, ktorá však vôbec
nie je vzdialená realite. Ferko, 16-ročný mladík z rozvrátenej rodiny, už tri dni nič nejedol, pretože
jeho otec prepil všetky peniaze a majú doma prázdnu chladničku. Rozhodne sa preto v noci vlámať
k susedovi, o ktorom vie, že je vždy dobre zásobený potravinami. Po tom, ako násilím otvorí okno
na prízemí, rýchlo sa dostane do kuchyne k chladničke, z ktorej vyberie čo najviac potravín. Doma
s časťou ukoristených potravín zaženie hlad a ostatné si odloží na horšie časy. Hneď ráno niekto
búcha na dvere. Ferko otvorí a oproti nemu zrazu stojí sused. Sused ho volá k sebe a keďže Ferko
nechce aby sa zobudil otec, poslúchne a ide k susedovi. Sused ho posadí do kuchyne a položí pred
Ferka jeho šiltovku. Ferko si v tom uvedomí, že včera si ju tam pri svojom „zháňaní“ potravy
zabudol. Sused na neho začne kričať a vyhráža sa mu, že všetko povie jeho otcovi. Ferko, vedomý
si násilníckych sklonov svojho otca a faktu, že otec ho trestá opaskom aj za oveľa menej závažné
prehrešky, spanikári. V afekte schytí blízko položený nôž s dlhou čepeľou a trikrát ním bodne
suseda do oblasti hrudného koša. Ferko hneď pochopí čo spáchal a zavolá na linku tiesňového
volania. Privolaní zdravotnícki pracovníci však už nedokážu suseda zachrániť. Ako by v danom
898
prípade postupoval súd pri kvalifikácii skutku a výmere trestu odňatia slobody?
V prvom rade je potrebné povedať, že vyššie uvedeným konaním mladistvého (§ 117 TZ)
došlo k spáchaniu dvoch úmyselných trestných činov, z ktorých aspoň jeden je zločinom, dvoma
skutkami (§ 41 ods. 2 TZ), pričom pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd musí vždy prihliadať
na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností (§ 38 ods. 3 – 6 TZ).
Prezumujme aj skutočnosť, že súd uloží v konaní o uznaní viny a prijatí trestu trest odňatia slobody
znížený o jednu tretinu pod dolnú hranicu zákonom ustanovenej trestnej sadzby (§ 39 ods. 4 TZ).
Vyššie v odseku môžeme pozorovať štyri trestnoprávne inštitúty, ktoré bude musieť súd v danom
prípade aplikovať. V trestnom zákone poradie aplikácie daných ustanovení nie je explicitne
ustanovené a z toho dôvodu sa o vyplnenie „medzery v práve“ pokúsil Najvyšší súd Slovenskej
republiky publikáciou spomínaného rozhodnutia, in concretouznesením Krajského súdu v Trenčíne
zo dňa 8. apríla 2009, sp. zn. 23 To 1/2009 publikovaným v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a
rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 04/2009 pod číslom 32, ktorým stanovil postup súdov pri
výpočte výmery trestu odňatia slobody v komplikovaných prípadoch. Judikát výber a aplikáciu
spomínaných ustanovení zoradil nasledovne:
1) § 117 TZ – osobitné ustanovenia o stíhaní mladistvých, in concreto pri treste odňatia slobody:
a.
Trestné sadzby odňatia slobody ustanovené v tomto zákone sa u mladistvých znižujú na
polovicu; horná hranica zníženej trestnej sadzby nesmie prevyšovať sedem rokov a dolná
hranica zníženej trestnej sadzby dva roky (§ 117 ods. 1 TZ), alebo
b.
ak mladistvý spáchal obzvlášť závažný zločin a miera závažnosti takého obzvlášť
závažného zločinu pre spoločnosť je vzhľadom na zavrhnutiahodný spôsob vykonania činu
alebo vzhľadom na zavrhnutiahodnú pohnútku alebo vzhľadom na ťažký a ťažko napraviteľný
následok mimoriadne vysoká, môže súd uložiť trest odňatia slobody nad sedem rokov až do
pätnásť rokov, ak má za to, že trest uvedený v odseku 1 na dosiahnutie účelu nepostačuje (§
117 ods. 3 TZ);
2) § 38 TZ - pomer a miera závažnosti poľahčujúcich okolností a priťažujúcich okolností:
897

Napriek tomu, že názov príspevku uvádza judikáty v množnom čísle, v skutočnosti za judikatúru
v danej
oblasti
považujeme
len
predmetné
rozhodnutie.
Dostupné[online]
na:
http://www.supcourt.gov.sk/data/files/98_stanoviska_rozhodnutia_4_2009.pdf
[cit.
31.03.2015].
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Pokladám za potrebné uviesť, že v danom prípade by trest odňatia slobody nemohol prevýšiť
sankčné limity pre mladistvých ustanovené v § 117 TZ. Uvedená prípadová štúdia slúži najmä na
ilustráciu komplikovaného prípadu, ktorý by si vyžadoval použitie všetkých ustanovení pri výpočte
výmery trestu odňatia slobody zahrnutých v právnej vete predmetného judikátu.
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a.
Ak prevažuje pomer poľahčujúcich okolností, znižuje sa horná hranica zákonom
ustanovenej trestnej sadzby o jednu tretinu (§ 38 ods. 3 TZ), alebo
b.
ak prevažuje pomer priťažujúcich okolností, zvyšuje sa dolná hranica zákonom
ustanovenej trestnej sadzby o jednu tretinu (§ 38 ods. 4 TZ), alebo
c.
pri opätovnom spáchaní zločinu sa zvyšuje dolná hranica zákonom ustanovenej trestnej
sadzby o jednu polovicu (§ 38 ods. 5 TZ), alebo
d.
pri opätovnom spáchaní obzvlášť závažného zločinu sa zvyšuje dolná hranica zákonom
ustanovenej trestnej sadzby o dve tretiny (§ 38 ods. 6 TZ);
3) Ak súd ukladá úhrnný trest odňatia slobody za dva alebo viac úmyselných trestných činov, z
ktorých aspoň jeden je zločinom, spáchaných dvoma alebo viacerými skutkami, zvyšuje sa
horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody trestného činu z nich najprísnejšie trestného o
jednu tretinu. Horná hranica zvýšenej trestnej sadzby nesmie prevyšovať dvadsaťpäť rokov a pri
mladistvých trestnú sadzbu uvedenú v § 117 ods. 1 alebo 3. Popri treste odňatia slobody možno
v rámci úhrnného trestu uložiť aj iný druh trestu, ak by jeho uloženie bolo odôvodnené niektorým
zo súdených trestných činov (§ 41 ods. 2 TZ – asperačná zásada); a nakoniec
4) V konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu môže súd uložiť trest odňatia slobody znížený o
jednu tretinu pod dolnú hranicu zákonom ustanovenej trestnej sadzby a v prípade trestných
činov uvedených v odseku 3 písm. a) trest odňatia slobody nie kratší ako dvadsať rokov (§ 39
ods. 4 TZ – mimoriadne zníženie trestu).
V ďalšej kapitole podrobím vyššie uvedený judikovaný postup pri výpočte výmere trestu odňatia
slobody kritickej analýze a pokúsim sa formulovať určité čiastkové závery s akcentom na možnú
spochybniteľnosť odôvodnenia predmetného judikátu.
ANALÝZA ODÔVODNENÍ JEDNOTLIVÝCH POSTUPOV
V úvode danej kapitoly pokladám za potrebné uviesť, že k napísaniu tohto článku ma
primäla najmä vlastná skúsenosť zo seminárov trestného práva hmotného, ešte ako študenta
magisterského štúdia, kde sme v rámci výučby vypočítavali výmeru trestu odňatia slobody, pričom
už v danom momente sme nedokázali odôvodniť, prečo judikát ustanovil taký postup ako ustanovil.
Druhým momentom, ktorý ovplyvnil môj výber témy bolo prečítanie článku od JUDr. Petra Šamka,
sudcu krajského súdu v Bratislave, s názvom „Zásady ukladania trestov – polemika
899
s judikatúrou“ . S jeho právnymi názormi v danej otázke z väčšej časti súhlasím a čiastočne ich
využijem aj na argumentáciu proti odôvodneniu predmetného judikátu.
Právna veta predmetného judikátu jasne určila aký postup má súd pri aplikácii jednotlivých
ustanovení týkajúcich sa výmery trestu odňatia slobody dodržať. Keď však chceme zistiť ako
Krajský súd v Trenčíne dospel k vysloveniu svojho právneho záveru, zistíme pomerne zaujímavé
skutočnosti, ktoré vyvolajú závažné pochybnosti o správnosti právnej vety upravujúcej postup pri
výmere trestu odňatia slobody v komplikovaných prípadoch. Samotný fakt, že odôvodnenie judikátu
má necelé dve strany je predzvesťou náročnosti preskúmateľnosti daného judikátu. Kvantitatívna
stránka odôvodnenia však nie je jediným kritériom posudzovania, rovnako dôležitou, ak nie
dôležitejšou, je aj stránka kvalitatívna. Nižšie v texte sa pokúsim poukázať najmä na nedostatky
kvalitatívnej stránky predmetného odôvodnenia.
Strohosť odôvodnenia sa premietla hneď v poradí prvom ustanovení, ktoré sa má aplikovať
v komplikovaných prípadoch. Napriek tomu, že právny názor Krajského súdu v Trenčíne hneď na
začiatku svojho odôvodnenia postupnosti úpravy trestnej sadzby uvádza, že na prvom mieste sa
použijú príslušné ustanovenia § 38 TZ, ďalej v texte odôvodnenia nachádzame výnimku, ktorá
uprednostňuje použitie ustanovenia § 117 TZ upravujúceho ukladanie trestu odňatia slobody
u mladistvých. Prednosť tejto výnimky však nie je v odôvodnení žiadnym spôsobom vysvetlená
a absentuje aj výklad o tom, či sa v danom prípade aplikuje pravidlo zníženia trestným sadzieb
u mladistvých na polovicu, alebo aj pravidlo limitujúce hranice trestných sadzieb. V praxi a rovnako
v odborných kruhoch panuje jednota a stotožnenie sa s danou výnimkou prednosti aplikácie
ustanovení pri ukladaní trestu odňatia slobody u mladistvých. Samotnú prednosť danej výnimky
možno dôvodiť z gramatického výkladu, keď je v § 117 ods. 1 použitý pojem trestné sadzby odňatia
2
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slobody ustanovené v tomto zákone, ktorý je v podstate odkazom na osobitnú časť zákona,
konkrétne na tam uvádzané hranice trestných sadzieb. Ak teda daná norma obsahuje tento pojem,
je zrejmé, že keďže ide ešte o predošlou hypotetickou aplikáciou iných ustanovení neupravené
trestné sadzby uvedené v osobitnej časti TZ, pôjde o prvý krok pri postupe výpočtu výmery trestu
odňatia slobody u mladistvých.
Druhý krok, resp. prvý, pokiaľ nie je páchateľom mladistvý, pri výpočte výmeru trestu
odňatia slobody, by podľa predmetného judikátu mala byť aplikácia ustanovení v § 38 TZ.
V odôvodnení sa Krajský súd odvoláva na gramatický a logický výklad ustanovenia § 38 ods. 7 TZ.
Pre ilustráciu kvantitatívnej stránky odôvodnenia uvádzam úplné znenie predmetnej časti
odôvodnenia. „Tento záver (o prednosti použitia ustanovení § 38 TZ pred § 41 ods. 2, resp. § 42 –
pozn. autora) na základe gramatického a logického výkladu vyplýva aj z § 38 ods. 7, kde sa za istej
podmienky vylučuje použitie ods. 4 až ods. 6, ak sa súčasne ukladá zvýšený trest podľa asperačnej
zásady - § 41 ods. 2. Práve z tohto dôvodu, že takáto výnimka „dvojitého zvýšenia" je uvedená
práve v § 38 Trestného zákona a nie až v § 41 ods. 2, resp. § 42 Trestného zákona, nás oprávňuje
urobiť záver, že najprv sa na trestnú sadzbu aplikujú príslušné ustanovenia § 38 Trestného zákona.“
Predmetná časť odôvodnenia vo svojej strohosti ďalej neuvádza o aké zaužívané logické
900
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sa opiera a rovnako nevyjadruje aký základný referent gramatického výkladu
Krajský súd použil. Podľa môjho názoru v danom prípade Krajský súd vôbec neaplikoval logický ani
gramatický výklad, ale výklad systematický, ktorý je však taktiež spochybniteľný. Rovnakého názoru
je aj Šamko, ktorý vo svojom článku uvádza, že „...je pochybným odvodzovať prednosť ustanovenia
§ 38 Tr. zák. pri úprave trestnej sadzby len z toho, že výnimka z „dvojitého zvýšenia“ sa nachádza v
ustanovení § 38 Tr. zák. a nie v ustanovení § 41 Tr. zák.. Podstatným, pri výklade ustanovenia § 38
ods. 7 Tr. zák., nie je totiž to, kde (na ktorom mieste Trestného zákona) je umiestnená výnimka z
„dvojitého zvýšenia“, pretože len umiestnenie ustanovenia nie je možné, samo o sebe, považovať
za formu výkladu (aj výklad systematický, ktorý pristupuje k objasneniu významu právnej normy z
aspektu jej umiestnenia vyžaduje to, aby bolo skúmané ustanovenie vykladané aj v obsahovej a
významovej spojitosti s inými ustanoveniami, teda aby bol skúmaný aj obsah právnej normy ako aj
obsah právnej normy s ktorou skúmanú právnu normu porovnávame, teda nemôže byť
posudzované len samotné umiestnenie právnej normy). Podstatným pri výklade ustanovení je preto
najmä obsah vykladaného ustanovenia (napokon možno dodať, že z hľadiska systematického, sa
ustanovenia § 38 ako aj § 41 Tr. zák. nachádzajú v jednom spoločnom oddiele s názvom základné
zásady ukladania sankcií).“ Ak vykonáme komparáciu právneho názoru Krajského súdu a právneho
názoru Šamka, je potrebné priznať, že obidva názory majú za určitých okolností výpovednú
hodnotu, na základe ktorej by sme mohli vyvodiť prednosť toho ktorého ustanovenia. Ak
prehliadneme nesprávne pomenovanie výkladovej metódy, ktorú použil Krajský súd v Trenčíne
a budeme vychádzať z metódy systematického výkladu môžeme dôvodiť prednosť ustanovení § 38
TZ pred § 41 ods. 2 TZ, resp. 42 TZ, pretože má nižšie paragrafové číselné označenie. Tu však
musím jedným dychom dodať, tak ako to vyššie uvádza Šamko, systematický výklad nie je možné
robiť len s ohľadom na číselné označenie paragrafov, ale je nutné robiť ho v širšom kontexte. To
v danom prípade znamená, že vybrané ustanovenia sa nachádzajú v rámci právneho predpisu v tej
istej časti, v tej istej hlave a v tom istom diele, takže nemožno jednoznačne prednosť jedného
ustanovenia pred druhým, len na základe systematického výkladu. Naopak, Šamko dôvodí prednosť
aplikácie asperačnej zásady v § 41 ods. 2 TZ pred ustanoveniami § 38 TZ keď uvádza, že „...z obsahu uvedeného ustanovenia vyplýva presný opak než je uvedený v odôvodnení rozhodnutia
č. 32/2009. Zo znenia ustanovenia § 38 ods. 7 Tr. zák. totiž vyplýva, že zákonodarca dáva prednosť
úprave trestnej sadzby podľa asperačnej zásady pred zvýšením trestnej sadzby postupom podľa
§ 38 ods. 4 až 6 Tr. zák., čo možno vyvodiť z toho, že pri súbehu týchto dvoch zvýšení trestných sadzieb sa nepoužije práve § 38 ods. 4 až 6 Tr. zák. a nie asperačná zásada, t. j. asperačná zásada
sa použije vždy a bez ohľadu na to, či sa použije aj zvýšenie podľa § 38 ods. 4 až 6 Tr. zák. Vzhľadom k tomu, že sa výnimka „dvojitého zvýšenia“ týka len ustanovenia § 38 Tr. zák. a nie aj asperačnej zásady, je logické, že je uvedená práve v tomto ustanovení, avšak to vôbec neznamená, že
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z tohto umiestnenia možno vyvodzovať prednosť § 38 Tr. zák. pred asperačnou zásadou;“ a podľa
neho hlavný argumentom za prednosť aplikácie asperačnej zásady je „...,že ustanovenie § 38 Tr.
zák. vôbec nedáva odpoveď na to, akú trestnú sadzbu, ktorého zo zbiehajúcich sa trestných činov,
z ktorých bol páchateľ uznaný vinným je nutné upravovať, t. j. podľa ktorej trestnej sadzby sa má
trest ukladať. Na túto otázku dáva odpoveď práve ustanovenie § 41 Tr. zák., ktoré vyslovene stanovuje pravidlá ako postupovať, keď páchateľ spácha dva alebo viacero trestných činov a ako „vybrať“
trestný čin podľa ktorého trestnej sadzby sa má trest ukladať.“ V danom prípade má argumentačne
určite navrch právny názor Šamka pred právnym názorom Krajského súdu uvedeným v odôvodnení
judikátu. V konečnom dôsledku je nutné označiť za pôvodcu otvorenia názorovej polemiky
o postupe pri výpočte výmery trestu odňatia slobody zákonodarcu, ktorý svojím (ne)vyjadrením
v paragrafovom znení nedostatočne precízne formuluje a vymedzuje daný postup. Otázka druhého
a tretieho kroku, teda prednosti ustanovení § 38 TZ a § 41 ods. 2 TZ, tak zostane minimálne do
najbližšej novely Trestného zákona otvorená a neuspokojivo a nejasne zodpovedaná.
Zaujímavý názor vyslovil Šamko ohľadom aplikácie asperačnej zásady pri ukladaní trestu
odňatia slobody mladistvým. Použitie asperačnej zásady vylúčil, keď uvádza, že „...tomu bráni práve
znenie ustanovenia § 117 ods. 1 Tr. zák., ktoré zakazuje, aby všeobecná dolná hranica trestnej
sadzby prevyšovala dva roky a horná hranica trestnej sadzby sedem rokov. Z ustanovenia § 94 ods.
2 Tr. zák. totiž vyplýva, že všeobecné ustanovenia uvedené v Trestnom zákone (teda aj asperačnázásada) sa na mladistvých použijú len vtedy, ak nie je uvedené niečo iné v osobitných ustanoveniach o mladistvých. Takýmto osobitným ustanovením ohľadne mladistvých je práve ustanovenie
§ 117 Tr. zák.“ S uvedeným názorom sa nestotožňujem, pretože aplikáciu asperačnej zásady pri
mladistvých za určitých okolnosti pripúšťa samotné ustanovenie § 41 ods. 2 TZ v druhej vete:
„Horná hranica zvýšenej trestnej sadzby nesmie prevyšovať dvadsaťpäť rokov a pri mladistvých
trestnú sadzbu uvedenú v § 117 ods. 1 alebo 3.“Argumentum a contrario, ak horná hranica zvýšenej
trestnej sadzby neprevyšuje pri mladistvých trestnú sadzbu uvedenú v § 117 TZ, je možné zostrenie
trestu u mladistvého aj aplikáciou asperačnej zásady. Nepôjde o často vyskytujúci sa jav, že by
zostrená výmera trestu odňatia slobody neprevyšovala limity uvedené v § 117 TZ, avšak nemôžeme
to absolútne vylúčiť.
Posledným krokom postupu pri výpočte výmery trestu odňatia slobody je podľa judikátu
úprava sadzby trestu odňatia slobody v zmysle § 39 ods. 4 TZ. Rovnako ako pri kroku prvom, tak aj
pri kroku poslednom panuje názorová zhoda medzi právnym názorom vyslovenom v judikáte
a právnym názorom Šamka. Podľa Šamka to je logické, „...pretože, aby prokurátor pri uzatváraní
dohody o vine a treste vedel v akej výške je jedna tretina z dolnej hranice trestnej sadzby, musí najskôr vedieť v akej konečnej výške je samotná dolná hranica trestnej sadzby.“ Ide teda o mimoriadne
zníženie trestu odňatia slobody o 1/3 pod dolnú hranicu zákonom ustanovenej trestnej sadzby.
Podľa môjho názoru však ostáva otvorená nasledujúca otázka. Ak sa v konkrétnom prípade
v dôsledku prevahy priťažujúcich okolností zvýši dolná hranica trestnej sadzby o 1/3, bude môcť
prokurátor navrhnúť v konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu zníženie o 1/3 pod dolnú
hranicu? A to nie z už zvyšovanej sadzby, ale z pôvodnej dolnej hranice uvádzanej v osobitnej časti
TZ. Doslovné znenie § 39 ods. 4 TZ to formuláciou „dolná hranica zákonom ustanovenej trestnej
sadzby“ pripúšťa, avšak nie je mi známy prípad, kedy by k danej situácii došlo. Uvedená výkladová
komplikácia len podčiarkuje nejasnosti úpravy postupu pri výpočte výmery trestu odňatia slobody
v komplikovaných prípadoch.
Záverečným bodom pri postupe výpočtu výmery trestu odňatia slobody pri mladistvých by
mala byť verifikácia, či výmera vypočítaná vyššie uvedeným postupom neprevyšuje limity hornej
a dolnej sadzby trestu odňatia slobody v § 117 ods. 1 TZ, t.j. horná hranica zníženej trestnej sadzby
nesmie prevyšovať sedem rokov a dolná hranica zníženej trestnej sadzby dva roky, resp. v § 117
ods. 3 TZ, t.j. ak mladistvý spáchal obzvlášť závažný zločin a miera závažnosti takého obzvlášť
závažného zločinu pre spoločnosť je vzhľadom na zavrhnutiahodný spôsob vykonania činu alebo
vzhľadom na zavrhnutiahodnú pohnútku alebo vzhľadom na ťažký a ťažko napraviteľný následok
mimoriadne vysoká, môže súd uložiť trest odňatia slobody nad sedem rokov až do pätnásť rokov, ak
má za to, že trest uvedený v odseku 1 na dosiahnutie účelu nepostačuje.
Čo ukázala vyššie vykonaná analýza odôvodnenia judikátu výpočtu výmery trestu odňatia
slobody? V prvom rade poukázala na prvý pohľad badateľnú strohosť odôvodnia, ktoré v tak
komplikovanej otázke má rozsah necelých dvoch strán. Druhý podstatný nedostatok predstavuje
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nedostatočne presvedčivé odôvodnenie, ktoré sa odvoláva na metódy výkladov, ktoré absolútne
nepoužíva a vôbec sa nevyrovnal s opačnou právnou argumentáciou, ktorú v predkladanom
príspevku prezentuje aj právny názor Šamka. Každá komplikácia pri nejasnosti postupu pri výpočte
výmery trestu odňatia slobody odhalila reálnu príčinu neuspokojivého stavu, ktorý vystal najmä
z absencie jasných a precíznych ustanovení upravujúcich zásady ukladania trestov a postup
výpočtu výmery trestov aj v tých najzložitejších prípadoch. Je preto podľa môjho názoru potrebné,
aby sa daná právna medzera vyplnila novou dostatočne odôvodnenou judikatúrou alebo
novelizáciou Trestného zákona priamo zákonodarcom.
SUDCOVSKÉ REÁLIE
Teoretické vyvodenie záverov v danej problematike bez poznania rozhodovacej praxe by
bolo ako kupovať auto bez skúšobnej jazdy. Preto som sa v hľadaní empirických poznatkov, aj keď
len sprostredkovaných, obrátil na odborníka z praxe, nemenovaného sudcu Krajského súdu
v Bratislave, ktorý mi ozrejmil vývoj a názory jeho kolegov na postup pri výpočte výmery trestu
odňatia slobody.
Ako je všeobecne známe, rekodifikácia kódexu trestného práva sa uskutočnila v roku 2005,
ktorá bola zavŕšená prijatím nového Trestného zákona. Pri danom míľniku bola okrem iných
publikácií vydaná aj publikácia s názvom „Trest odňatia slobody v novom trestnom zákone“, ktorá
mala ambíciu stať sa príručkou približujúcou zainteresovaným orgánom činným v trestnom konaní,
stranám v trestnom konaní a osobitne sudcom problematiku ukladania trestu odňatia slobody
902
v zmysle ustanovení a pravidiel upravených v novom Trestnom zákone.
Publikácia sa ako
príručka stala často používanou a dodnes tvorí súčasť „pracovnej výbavy“ niektorých sudcov, keďže
obsahuje rôzne tabuľky uvádzajúce výpočty jednotlivých výmer trestov odňatí slobody pre všetky
trestné sadby vymedzené v osobitnej časti Trestného zákona. V úvode danej príručky sa okrem
iného dočítame, že autorom publikácie zatiaľ nie je známa konkrétna rozhodovacia prax
903
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a preto niektoré tabuľky uvádzajú v alternatívach.
Uvedená veta v sebe obsahuje „priznanie“, že platná právna úprava komplexne a jasne neupravuje
výpočet výmery trestu odňatia slobody a v istých otázkach bude potrebné zjednocujúce stanovisko
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Ako teda postupovali sudcovia pri výpočte výmery trestu
odňatia slobody v komplikovaných prípadoch do roku 2009, pred publikáciou predmetného judikátu?
Vo väčšine prípadov vypočítali výmeru viacerými spôsobmi a napokon vybrali spôsob a výmeru pre
páchateľa najpriaznivejšiu. Odôvodnenie daného výberu postupu spočívalo v použití argumentu
„prospechu páchateľa“ či „v pochybnostiach v prospech obžalovaného – in dubioproreo“. Takýto
postup bol odmietnutý predmetným judikátom a rovnako ho odmieta Šamko, ktorý v svojom článku
uvádza, že „...v prípadoch, ak určité ustanovenia jedného zákona možno vykladať dvoma rôznymi
spôsobmi nie je možné vychádzať z toho, že sa má použiť ten právny výklad, ktorý je pre páchateľa
priaznivejší, ale musí sa použiť ten, ktorý zodpovedá zákonu a ktorý považuje orgán aplikujúci právo
904
za správny a to aj vtedy ak by bol pre páchateľa nepriaznivejší.“ Okrem spomínanej príručky si
sudcovia pomáhali a pomáhajú aj ďalšími pomôckami neoficiálneho charakteru, ako príklad
uvádzam tabuľku vytvorenú v programe Microsoft Excel, v ktorej po zadaní zákonnej hornej a dolnej
sadzby trestu odňatia slobody konkrétneho trestné činu vygeneruje výmery za použitia rôznych
ustanovení trestného zákona (viď obrázok 1).
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Obrázok 1: Tabuľka na výpočet výmery trestu odňatia slobody
Daný súbor by však potreboval aktualizáciu, keďže pri aplikácii asperačnej zásady
zakotvenej v § 41 ods. 2 TZ stále vypočíta výmeru trestu odňatia slobody podľa zákonného znenia
platného pred nálezom Ústavného súdu SR o neústavnosti časti asperačnej zásady.
Po roku 2009 sa predmetným judikátom upravil postup pri výpočte výmery trestu odňatia
slobody v komplikovaných prípadoch. Snaha judikatúry vyrovnať sa s komplikovanou problematikou
nedokonalej právnej úpravy však stojí a padá na svojom základe, ktorým je v danom prípade
uznesenie Krajského súdu v Trenčíne, obsahujúce nevyhovujúce, strohé a nejasné odôvodnenie,
ktorého správnosť bola spochybniteľná v predchádzajúcej kapitole. Na záver tejto state si pomôžem
slovami JosefaBaxu, bývalého predseduNejvyššíhosprávníhosoudu Českej republiky, ktorý na
margo hlavnej úlohy judikatúry vyslovil myšlienku: „Súdna judikatúra by mala ukazovať cestu
k spravodlivosti, ukazovať vzorce správania v súlade s právom a následky správania v rozpore
s ním, byť zdrojom poznania právneho myslenia. Aby taká bola, musí byť aktuálna, zrozumiteľná,
odvážna a dynamická. Súdne rozhodovanie nesmie prehlbovať kritický stav právneho prostredia,
ale nachádzať z neho východiská. Reflektovať dosiahnutý vývoj spoločenských vzťahov, dotvárať
nedokonalé pravidlá, preklenúť ich rozpornosť, nachádzať pravý zmysel používaných a vykladaných
905
predpisov tak, aby dosiahnutým cieľom a výsledkom cesty bolo nájdenie spravodlivosti.“
Opätovne preto konštatujem, že predmetnému judikátu sa uvádzaný cieľ nepodarilo naplniť, takže
by bolo vhodné pristúpiť k riešeniu tejto neuspokojivej situácie novelizáciou Trestného zákona.
NAMIESTO ZÁVERU - LEGISLATÍVNE QUOVADIS
Syntézou čiastkových záverov som dospel k definitívnemu záveru, že bez jasnej, precíznej
a najmä explicitnej regulácie danej problematiky priamo v Trestnom zákone nebude dosiahnuteľný
cieľ spočívajúci v právnej úprave výpočtu výmery trestu odňatia slobody reflektujúcej v sebe princíp
právnej istoty. Medzi navrhované riešenia delegeferenda, ktoré by mohol zákonodarca zvážiť,
považujem vypustenie niektorých inštitútov v rámci ukladania a vymeriavania trestu odňatia slobody,
ktoré niekoľkokrát po sebe vplývajú a menia dolnú aj hornú hranicu trestnej sadzby a ich nahradenie
jednotným a detailne upraveným právnym nástrojom, ktorým by sudca mohol narábať v medziach
zásad ukladania sankcií. Aby takýto nástroj bol ako právny inštitút efektívny, musel by na jednej
4
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strane obsahovať určitý materiálny korektív, ktorý by vo vybraných situáciách dokázal páchateľa
ochrániť pred formalisticky neprimeraným trestom. Na druhej strane by však bolo potrebné
zohľadniť aj vybrané situácie „spoločensky nebezpečnejšie a závažnejšie“, a to napr. citlivým
zakotvením asperačnej zásady do daného nástroja. Uvedomujem si rozkol navrhovanej úpravy so
v súčasnosti preferovaným formalistickým poňatím, avšak, kde končí schopnosť reflektovať na
rozmanitosť materiálnych prameňov opakovanou novelizáciou a dopĺňaním ďalších ustanovení, tam
je potreba siahnuť po osvedčených inštitútoch z minulosti. Argumentom za takýto „krok späť“ je aj
hypertrofia právnych noriem, ktorej možný dôsledok, ako zdvihnutý varovný prst, uvádzam nižšie.
K danému zdroju som sa v súvislosti s predkladaným príspevkom dostal absolútnou
náhodou, keď som sa snažil zistiť v akom stave je pripravovaná novela Trestného zákona meniaca
bipartíciu trestných činov na tripartíciu trestných činov. Pri detailnejšom čítaní navrhovaného znenia
novely som narazil na články návrhu zákona, ktoré by v prípade úspešného legislatívneho procesu
mali priamy dopad na postup pri výpočte výmery trestu odňatia slobody. Konkrétne ide o úpravu
906
asperačnej zásady zakotvenej v § 41 ods. 2 TZ a vypustenie § 38 ods. 7 TZ a § 39 ods. 4 TZ. To
by de facto aj de iure znamenalo vypustenie jedného možného kroku z postupu pri výpočte výmery
trestu odňatia slobody stanoveného judikátom, toho posledného - mimoriadneho zníženia trestu pod
dolnú hranicu zákonom ustanovenej trestnej sadzby v konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu.
Za závažnejšiu zmenu považujem vypustenie ustanovenia § 38 ods. 7 TZ, ktoré síce nie je jedným
z krokov judikovaného postupu, ale judikatúra, resp. Šamko výkladom daného ustanovenia
argumentuje v prospech prednosti použitia ustanovení § 38 TZ pred § 41 ods. 2 TZ, resp. naopak.
907
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Dôvodová správa pripravovaného návrhu zákona, jej všeobecná
aj osobitná časť , je
v súvislosti s uvádzanými pripravovanými zmenami porovnateľná s odôvodnením predmetného
judikátu, teda nejasná a spochybniteľná. Pri novelizácii Trestného zákona v uvedenom znení
predkladaných materiálov tak reálne hrozí, že sa pri určovaní postupu výmery trestu odňatia
slobody vrátime pred rok 2009. Veď akú právnu silu bude mať judikát, ktorého odôvodnenie je
spochybňované, keď ešte stratí jednu zo svojich hlavných argumentačných opôr v platnom
a účinnom znení Trestného zákona - vypustením § 38 ods. 7 TZ?
Použitá literatúra:
BURDA, E., ČENTÉŠ - J., KOLESÁR, J. - ZÁHORA, J.: Trestný zákon. Komentár I. diel.
Všeobecná časť. Praha: C. H. Beck, 2010, 1130 s. ISBN 978-807400-324-0.
ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestné právo procesné. Všeobecná a osobitná časť. 2. vydanie.
Šamorín : Heuréka, 2012,864 s. ISBN 978-889122-76-9.
KUHN, Z. – BOBEK, M. – POLČÁK, R. a kol.: Judikatura a právníargumentace – Teoretické
a praktické aspekty práce s judikaturou. Praha: Auditorium, 2006. 225 s. ISBN 80-903786-0-9.
PROCHÁZKA, R. – KÁČER, M.: Teória práva. Bratislava : C. H. Beck, 2013, 290 s. ISBN
978-80-89603-14-5
PRIKRYL, O. – SAMAŠ, O. – TOMAN, P.: Trest odňatia slobody v novom trestnom zákone.
Prvé vydanie. Bratislava : IURA EDITION, 2006, 142 s. ISBN 80-8078-108-7.
ŠAMKO, P.: Zásady ukladania trestov – polemika s judikatúrou. Publikované: 03.08.2011.
Dostupné[online]
na:http://www.pravnelisty.sk/clanky/a28-zasady-ukladania-trestov-polemika-sjudikaturou
[cit. 31.03.2015].
906

Bližšie pozri[online]na: https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=1&matEID=7251&docEID=364399&docFormEID=1&docTypeEID=1&langEID=1&tStamp=20141114115602737 [cit. 31.03.2015].
907
Bližšie pozri[online]na: https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=1&matEID=7251&docEID=364403&docFormEID=14&docTypeEID=5&langEID=1&tStamp=2014111
4111517030[cit. 31.03.2015].
908
Bližšie pozri[online]na: https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=1&matEID=7251&docEID=364404&docFormEID=16&docTypeEID=6&langEID=1&tStamp=2014111
4111517030[cit. 31.03.2015].
360

Uznesenie Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 8. apríla 2009, sp. zn. 23 To 1/2009
publikované v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č.
04/2009
pod
číslom
32.Dostupné[online]
na:
http://www.supcourt.gov.sk/data/files/98_stanoviska_rozhodnutia_4_2009.pdf [cit. 31.03.2015].
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky.
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie. Dostupné [online] na
https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=1&matEID=7251&docEID=364399&docFormEID=1&docTypeEID=1&langEID=1&tStamp=20141114115602737 [cit. 31.03.2015].
Dôvodová správa, všeobecná časť, k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
nové
znenie.
Dostupné
[online]
na
https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=1&matEID=7251&docEID=364403&docFormEID=14&docTypeEID=5&langEID=1&tStamp=2014111
4111517030 [cit. 31.03.2015].
Dôvodová správa, osobitná časť, k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
nové
znenie.
Dostupné
[online]
na
https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=1&matEID=7251&docEID=364404&docFormEID=16&docTypeEID=6&langEID=1&tStamp=2014111
4111517030 [cit. 31.03.2015].
Príspevok je financovaný z prostriedkov projektu VEGA reg. č. 1/0935/12.
Kontaktné údaje:
Mgr. Jakub Ľorko
jakub.lorko@flaw.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Právnická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. č. 6
810 00 Bratislava
Slovenská republika

361

ADJUSTACE DOKAZOVÁNÍ SPECIFICKÉ KRIMINALITĚ909
Jan Provazník
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Abstrakt: Trestní řízení jako jednotný pojem musí být schopno pojmout řadu zcela odlišných
skutkových situací a reagovat na ně. Specifika vyšetřování různých druhů trestných činů přitom
nejsou doménou toliko kriminalistiky z hlediska metod zajištění a interpretace stop, ale i trestního
práva procesního z hlediska právního rámce realizace dokazování. V tomto příspěvku se chci
zabývat tím, jak může právní úprava trestního řízení vytvořit specifické podmínky dokazování pro
určitý druh trestné činnosti a zároveň zachovat jednotnou povahu trestního řízení.
Kľúčové slová: Adjustace, dokazování, důkazní prostředek, výslech
Abstract: Criminal procedure as a unitary term has to be able to cover a variety of very
different factual situations and to react to them. Nevertheless, the specifics of an investigation of
various kinds of crimes are not solely a question for forensic science regarding the methods of
securing and interpreting the clues, but also of the criminal procedure law regarding the legal frame
of the realisation of the evidence process. In this paper I wan to deal with the issue of how can a
legal regulation create specific conditions for the evidence process of a particular kind of criminality
and keep the unitary nature of the criminal procedure at the same time.
Key words: Adaptation, evidence, proof, interrogation
ÚVOD
Tento příspěvek se zabývá problematikou adjustace trestního řízení specifické kriminalitě. V
centru jeho pozornosti proto stojí otázka přizpůsobení procesu dokazování (vyhledávání a
zajišťování důkazních prostředků, jejich výběr pro další účely trestního řízení, jejich provádění a
vyhodnocování) typově vymezeným situacím, ke kterým v průběhu trestního řízení dochází
zpravidla kvůli specifickým, přesto se však v určitých typech případů pravidelně opakujícím limitům
možností dokazování. Není ničím překvapivým, že vyšetřování každého jednotlivého případu je
jedinečné co do svého průběhu a zejména důkazní konstelace bývá dosti rozličná i u jinak typově
obdobných případů. Přesto je možno identifikovat určité typy případů, pro něž existuje jeden
charakteristický dominantní důkazní prostředek, případně pro něž je symptomatické jiné omezení
palety možných důkazních prostředků.
V úvodní části bude třeba vytyčit některé základní teoretické úvahy, definovat pojmy, s nimiž
bude dále v příspěvku pracováno, a vysvětlit samu podstatu adjustace trestního řízení, kterýžto je
pojmem pouze pracovním, užívaným pro potřeby tohoto článku. Dále bude třeba terminologicky
rozlišit tento pojem od dalších, příbuzných pojmů tak, aby jeho místo v trestním řízení bylo
jednoznačně vymezeno. Následně bude potřeba kategorizovat způsoby působení adjustace
vzhledem k určitým kriteriím, a na základě těchto kriterií vymezit následně alespoň příkladmo
některé výše uvedené typové důkazní situace a navázat úvahami o vhodnosti adjustace pro jejich
uspokojivé řešení.
1

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ A ZÁZEMÍ TEORETICKÝCH ÚVAH
Jak již sám název příspěvku napovídá, jeho stěžejním pojmem je adjustace. Nejedná se o
pojem zažitý, jež by byl konsensuálně používán ve vědě trestního práva a autor se uchýlil k jeho
2
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užití toliko proto, aby dosáhl určité terminologické jednoty a dostatečné míry odlišení od jiných, v
úvahu přicházejících jevů, vázaných na určité mimořádnosti v běžném průběhu trestního řízení.
2.1

Adjustace
Termínu adjustace budiž považován za soubor všech právních i mimoprávních prostředků,
sloužících k reflexi specifik určitých procesních situací. V nejobecnější rovině se adjustace projevuje
již na úrovni přístupu zákonodárce i orgánů, poskytujících výklad těchto norem (zpravidla
prostřednictvím judikatury nejvýznamnější soudních orgánů), který respektuje povahu normy jakožto
obecného pravidla chování, tj. právě pravidla, pod nějž by měla být vždy subsumovatelná celá
široká varieta různých konkrétních právem regulovaných situací, tj. různých způsobů konkrétního
naplnění hypotézy a disposice právní normy. Jejím cílem tak vlastně není nic jiného, než naplnění
spravedlnosti v Hartově vnímání, vyjádřitelném maximou „ve stejných případech stejně, v odlišných
910
odlišně“, přičemž akcentuje zejména právě onu odlišnost.
Celý vývoj právních dějin směřoval postupně od kazuistických úprav k úpravám abstraktním
ve snaze zjednodušit adresátům i aplikantům práva orientaci v něm a zejména zajistit nutnou míru
vnitřní koherence právního řádu z toho důvodu, aby bylo vyloučeno, že syntetickou metodou
kazuistických úprav zůstanou některé oblasti neupravené, případně spolu budou vnitřně konfliktní
rozdílnou kazuistickou úpravou skutkově podobných situací. V oblasti vývoje trestního práva naráží
911
tento přístup v moderní době vždy na limity, vytyčené zásadou nullum crimen sine lege certa, a
proto ještě v 19. století docházelo občas ke snahám protichůdným, jdoucím ve jménu
předvídatelnosti, omezení libovůle soudů a jednoznačnosti úpravy zcela proti smyslu abstraktní
912
úpravy.
Z toho je dobře patrno, že otázka abstrakce úpravy není tak jednoznačně pozitivním a
progresivním vývojovým trendem, jak se může prima vista zdát. Zejména v právním odvětví, které
představuje patrně jeden z nejcitelnějších projevů uplatňování veřejné moci vůči jednotlivci, jakým je
trestní právo, vždy bude balancovat mezi potřebou abstraktní, vnitřně koherentní úpravy, a garancí
před zneužitím soudní diskrece při výkladu neurčitých, příliš abstraktních až nebulózních pojmů.
Nejinak je tomu i ve sféře trestního práva procesního, u nějž je tento konflikt zvýrazněn ještě tím, že
zatímco trestní právo hmotné již z povahy své regulace může využívat abstraktních pojmů častěji,
trestní právo procesní jako instrumentální odvětví vyžaduje regulaci konkrétní.
Lapidárně znázorněno, zda pachatel jiného úmyslně usmrtí tím, že jej zastřelí, otráví, zabije
mentálním paprskem smrti, o němž se v době tvorby trestního zákoníku mohlo jeho tvůrcům toliko
zdát, či naopak ubije-li jej řemdihem, což opět tvůrci zákoníku nemuseli vůbec při přijímání uvažovat
jako možný způsob spáchání trestného činu vraždy, trestní právo procesní vyžaduje byť stále
obecnou, tak již relativně konkrétnější úpravu. Jestliže totiž tvůrci trestního řádu nepočítali (ani
počítat nemohli) např. s tím, že za padesát let od účinnosti trestního řádu bude třeba zajišťovat data
913
z tzv. cloudů, nemohli upravit příslušný postup. Ten, jelikož se jím zasahuje zpravidla do zájmů
osob, stále chráněných presumpcí neviny (trestní řízení ještě v době, kdy se zajišťovací prostředky
používají, neskončilo pravomocným odsouzením), musí být vždy relativně konkrétní.
Nebylo by v podmínkách demokratického právního státu únosné, aby např. úprava
zajišťovacích institutů zněla tak, že orgány činné v trestním řízení smí činit vše, co je třeba k
zajištění věcí a osob důležitých pro trestní řízení. Taková úprava by neposkytovala dostatečnou
ochranu osobám, které jsou důležité pro trestní řízení, příp. které mají ve svém držení věci, důležité
pro trestní řízení, a ani by neposkytovala dostatečnou instrukci orgánům činným v trestním řízení.
Ve sféře trestního práva procesního (ale ani jinde) tak adjustace pouhým přístupem k
právnímu řádu jakožto systému obecných, abstraktně vymezených pravidel, nepostačuje. Navíc,
vzhledem k větší konkrétnosti trestněprocesních vztahů oproti vztahům trestněprávním, přílišná
abstrakce může působit na překážku typově specifickým procesním situacím, kde je vhodné zavést
910
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úpravu speciální (např. řízení proti mladistvým, odklony, zkrácené přípravné řízení atd.). Proto je
nutno adjustaci na nejobecnější úrovni abstraktní regulace doplnit kazuističtější (byť stále v relativně
vysoké míře obecnou - např. v trestním řízení proti každému mladistvému atd.) úpravou typově
specifických případů či jejich specifickým vedením v mezích úpravy jinak obecné.
Adjustace regulativní vs. adjustace procesní
Poslední věta předchozího odstavce pak vyjadřuje podstatu mezi dvěma základními druhy
adjustace - adjustace regulativní a procesní. Zatímco adjustace regulativní směřuje ke společnému
cíli vytvořením právní úpravy, která umožní co nejlépe reflektovat specifika určitých procesních
situací, adjustace procesní potom představuje reálný postup v řízení v mezích této úpravy tak, aby
ona specifika byla v maximální možné míře reflektována.
Tím jsou předznamenána základní kriteria konfliktu adjustace regulativní vs. adjustace
procesní. Zatímco pro adjustaci regulativní bude vhodnější, aby specifické situace byly regulovány
specifickými speciálními úpravami, které orgánům činným v trestním řízení návodně a zejména
závazně přikážou, jak nejlépe daná specifika reflektovat, adjustaci procesní bude nejlépe vyhovovat
obecná úprava, umožňující velmi široké pole různých postupů, z nichž potom orgány činné v
trestním řízení budou vybírat takové postupy, které dle jejich nejlepšího přesvědčení budou nejlépe
vyhovovat podmínkám jednotlivých případů, kterými se zabývají.
Pochopitelně platí, že ani jeden z obou naznačených přístupů si nedělá nárok na hegemonii,
ale pouze na určitou dominanci, která ovšem nevylučuje uplatnění ani druhého přístupu v jisté míře.
Pro prvý z přístupů svědčí jednak omezení libovůle ze strany orgánů činných v trestním řízení (které
musí určitý adjustační postup provést, jestliže jim to právní úprava nařizuje) a skutečnost, že je to
zákonodárce, kdo zde kvalifikovaně rozhoduje o tom, které typy případů si zasluhují zvláštní úpravu
a jakou. Pro druhý přístup pak svědčí to, že se volba vhodného vedení procesu vkládá do rukou
toho, kdo má takříkajíc reálie konkrétního případu před očima, a je tedy nejlépe schopen posoudit,
jak nejlépe v daném případě vzhledem k jeho specifikům postupovat.
2.2

Adjustace regulativní vs. adjustace procesní při dokazování
Z uvedeného by se mohlo zdát, že jde-li o dokazování, koncepce nejen českého trestního
řádu (zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „tr. ř.“), ale i většiny jiných evropských trestněprocesních kodexů se jednoznačně
914
přiklání k řešení druhému, tj. k adjustaci procesní.
Adjustace regulativní se v oblasti dokazování
915
pojí s tzv. legální teorií průvodní,
tj. se systémem předepsaných postupů dokazování určitých
skutečností. Tato teorie se na našem území naposledy uplatňovala v trestním řádu z roku 1853
(patent císařský a nový soudní řád trestní daný dne 29. července 1853 - 151/1853 ř. z., dále jen „tr.
ř. 1853“). Kromě předepsané metodiky hodnocení zde určitý projev regulativní adjustace možno
spatřovat už v tom, že tr. ř. 1853 obsahoval v hlavě sedmé II. částce první už úpravu vedení
vyšetřování podle toho, o jaký trestný čin šlo. Zejména v ustanoveních §§ 86 - 101 upravoval tr. ř.
1853 postup vyšetřování v případech ublížení na těle, žhářství, škodě na majetnosti atd.
Hlava jedenáctá o důkazech právních tr. ř. 1853 (§§ 258 - 282) pak upravovala metodiku
hodnocení jednotlivých důkazních prostředků a závazně stanovovala postupy, jakými mají být určité
skutečnosti na základě provedeného dokazování považovány za prokázané. Podstatu nejlépe
vysvětluje už samo ustanovení § 258 tr. ř. 1853, které stanovovalo, že: „Soudce má důkazy, které
jsou před rukama, bedlivě uvážiti. jenom to může se při posuzování považovati za pravdivé, co dle
práva jest prokázáno.“ Např. ustanovení § 269 tr. ř. 1853 pak stanovovalo, že k prokázání
skutečností svědeckou výpovědí je zásadně třeba (za splnění dalších podmínek) výpovědi dvou
916
svědků.
2.3
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Zde je však nutno upozornit, že legální teorie průvodní zdaleka nebyla „slepou“ a tr. ř. 1853 jako
poslední trestní řád, platný na našem území, jenž na ní byl založen, obsahoval celou řadu výjimek a
„únikových klauzulí“ tak, aby bylo možno vyhnout se ryze formálnímu odsouzení - jako podmínky
prokázání určité skutečnosti svědeckou výpovědí bylo stanoveno např. prověřování věrohodnosti
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Současný tr. ř. je vystaven (tak, jako již všichni následovníci tr. ř. 1853) na zásadě volného
hodnocení důkazů, tj. na myšlence, že by právní úprava vůbec neměla předpisovat soudci, dle
jakých kriterií by měl vyvozovat pravdivost či nepravdivost určitého důkazu. Ačkoliv by se tak mohlo
zdát, že jakékoliv úvahy nad regulativní adjustací dokazování jsou dnes již dávno historickým
reliktem, níže budou uvedeny některé případy, které kategoričnost takového závěru zpochybňují,
byť vůdčí a převažující povahu tohoto závěru zpochybňovat dle mého názoru nelze.
MOŽNOSTI ADJUSTACE DOKAZOVÁNÍ
V určitém omezeném rozsahu totiž adjustace regulativní ovládá i dokazování v trestním
řízení. Její projevy je možno vysledovat a) v rozsahu předmětu dokazování; b) v úrovni formalizace
důkazního standardu; c) v závazně předepsaném důkazním prostředku; a d) v omezení okruhu
důkazních prostředků, které v určitých situacích nabízí.
3

Ad a) - v rozsahu předmětu dokazování
Obecně je rozsah předmětu dokazování v tr. ř. vymezen v ustanovení § 89 odst. 1 tr. ř., které
předepisuje orgánům činným v trestním řízení v potřebném rozsahu dokázat zejména a) zda se stal
skutek, v němž je spatřován trestný čin; b) zda tento skutek spáchal obviněný, případně z jakých
pohnutek; c) podstatné okolnosti mající vliv na posouzení povahy a závažnosti činu; d) podstatné
okolnosti k posouzení osobních poměrů pachatele; e) podstatné okolnosti umožňující stanovení
následku, výše škody způsobené trestným činem a bezdůvodného obohacení; f) okolnosti, které
vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání. Již z užitého výrazu zejména vyplývá, že se
soud na tento okruh skutečností při dokazování omezovat nemusí. Ustanovení § 89 odst. 1 tr. ř.
totiž toliko rozvíjí ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř., který vyjadřuje zásadu materiální pravdy a po
orgánech činných v trestním řízení požaduje zjištění skutkového stavu na základě dokazování v
rozsahu nutném pro jejich rozhodnutí. To znamená, že bude-li pro rozhodnutí orgánu činného v
trestním řízení nutné jít nad rámec vymezení předmětu dokazování ustanovením § 89 odst. 1 tr. ř.,
může z tohoto rámce vykročit.
V souvislosti s určitými typy řízení se ale projevuje omezení rozsahu dokazování. Např.
ustanovení § 314q odst. 5 tr. ř. stanoví, že při řízení o schválení dohody o vině a trestu soud
dokazování neprovádí. Jistou korekci pak představuje ustanovení § 314r odst. 2 tr. ř., které
umožňuje soudu neschválit dohody o vině a trestu mimo jiné tehdy, je-li nesprávná nebo
nepřiměřená z hlediska souladu se zjištěným skutkovým stavem. Z toho se ovšem pochopitelně
podává, že soud je prakticky vázán skutkovým stavem tak, jak jej zjistily orgány činné v trestním
řízení přípravném. I kdyby mu tak některé detaily ve spisu přišly podezřelé, nemůže sám doplnit
917
dokazování.
Regulativní adjustací je tak dosaženo toho, že dokazování ve fázi soudního
schvalování dohody o vině a trestu je tak ex lege omezeno toliko na zjištění souladu obsahu dohody
s již uzavřeným skutkovým stavem po přípravném řízení.
Vzhledem ke zvažované rekodifikaci trestního řízení v České republice a zamýšleného
918
zavedení tzv. institutu uznání viny lze předpokládat, že tento druh omezení rozsahu dokazování v
řízení před soudem bude rozšířen.
3.1

Ad b) - v úrovni formalizace důkazního standardu
Obecně vyplývá důkazní standard ze zmíněné zásady materiální pravdy, uvedené v
919
ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř. Jde tedy o to, že skutečnosti, které jsou předmětem dokazování ve
výše uvedeném rozsahu, mají být prokázány bez důvodných pochybností. Tento důkazní standard
ovšem v určitých případech podléhá korekcím jak zpřísňujícím, tak zmírňujícím.
Určité zmírnění lze sledovat na úrovni odklonů v trestním řízení, mezi jejichž základní funkce
patří právě i omezení potřebného dokazování za účelem jejich odformalizování, jakož i zrychlení a
3.2

svědka i pravdivosti jeho výpovědi, což jsou de facto podmínky přiznání důkazní síly svědecké
výpovědi i dnes.
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zhospodárnění řízení. Např. v případě narovnání se dle ustanovení § 309 odst. 1 písm. a) tr. ř.
zásadně vyžaduje toliko prohlášení obviněného, že skutek spáchal, nejsou-li o něm důvodné
pochybnosti. Jestliže by v takovém případě mělo dokazování být provedeno stejně důkladně, jako
při standardním průběhu trestního řízení, je nasnadě, že by těžko tento odklon mohl plnit i (mimo
jiné) funkci nástroje zrychlení a zefektivnění trestního řízení. Ostatně i rozhodovací praxe dospěla k
závěru, že toto prohlášení nemusí být prověřováno tak pečlivě, jako by tomu bylo ve „standardním“
921
řízení.
Odklony jsou tak typickým příkladem procesních postupů, v nichž je důkazní standard
snížen. Samozřejmě se tak neděje eo ipso jen proto, že je užito speciální úpravy, ale proto, že je
toto důkazní snížení odůvodněno okolnostmi případu (tj. zpravidla konstruktivním přístupem
obviněného, který svou trestnou činnost v určité předepsané míře dozná).
Existuje však i opačná situace, kdy je důkazní standard zvýšen. Judikatura Ústavního soudu
ČR, vycházející z judikatury ESLP, např. považuje za porušení práva na spravedlivý proces, je-li
922
obviněný usvědčen coby pachatel trestného činu jen na základě jediného usvědčujícího důkazu,
obdobně česká judikatura rovněž nepřipouští jako jediný důkaz výpověď obviněného v situace tzv.
„slova proti slovu“ a požaduje, aby soud svůj závěr o vině podepřel ještě jinými, byť nepřímými
923
důkazy.
Touto cestou je prolomena zásada volného hodnocení důkazů, neboť předepisuje
soudci, že bez ohledu na své vlastní úvahy v takových případech nesmí určitý závěr z provedeného
důkazu vyvodit. Je přitom irelevantní, jestliže se tak děje negativně stanovením zákazu, či děje-li se
tak pozitivně stanovením pravidel, na jejichž základě je možno k určitému závěru dospět (jak činila
zmíněná legální teorie průvodní).
Ad c) - v předepsaném důkazním prostředku
Tr. ř. výjimečně předepisuje provedení určitého důkazního prostředku k získání důkazu o
určité skutečnosti. Opak by ostatně představoval návrat k legální teorii průvodní. Přesto lze
výjimečně taková pravidla nalézt. Např. ustanovení § 116 odst. 1 tr. ř. předepisuje k zjištění
duševního stavu obviněného znalecké zkoumání. Pro mladistvé toto pravidlo modifikuje ustanovení
§ 58 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb., o Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o
soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech
mládeže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z.s.m.“) tak, že tento postup je zpřísněn, neboť k
vyšetření duševního stavu mladistvého se přibírají dva znalci s přesně vymezenými odbornostmi.
Obdobně pak ustanovení § 105 odst. 4 tr. ř. předepisuje, že dva znalci musí být přibráni vždy, když
jde o prohlídku a pitvu mrtvoly, přičemž pitva mrtvoly musí být nařízena vždy, je-li zde podezření z
násilné úmrtí (§ 115 tr. ř.).
Tyto průlomy nepředstavují v praxi žádné větší potíže, a to ani ve vztahu k zásadě volného
hodnocení důkazů. Případy, v nichž je určitý důkazní prostředek předepsán, jsou ojedinělé, navíc
víceméně ratifikují praxi, která by se děla i bez nich (soud by zpravidla nikdy nemohl rozhodnout o
vyšetření duševního stavu jinak, než znaleckým zkoumáním, a to vzhledem k vymezení jeho
procesní role ani tehdy, disponoval-li by k takovému vyšetření sám odbornými znalostmi).
3.3

Ad d) - v omezení okruhu důkazních prostředků, které nabízí
Tento způsob legální adjustace se de lege lata neuplatňuje. Pro úplnost je však nutné jej
zmínit, neboť nelze vyloučit, že by k němu mohlo v rámci rekodifikačního úsilí být přihlédnuto. Lze si
představit např. situaci, v níž bych k němu bylo přikročeno v některých ze zjednodušených řízení
(zkrácené přípravné řízení, řízení dohodovací, řízení o uznání viny) např. takovým způsobem, že by
v nich bylo znalecké dokazování redukováno na pouhá odborná vyjádření, která jsou méně
nákladná a méně časově náročná. Šlo by tak vlastně o určité prohloubení zrychlení a
zhospodárnění, které mají tato řízení přinášet.
3.4
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Nedomnívám se ovšem, že by tento přístup byl žádoucí. Není k němu ostatně ani důvod,
neboť ponechání důkazních prostředků i v těchto případech v nejširším možném spektru nebrání
tomu, aby ve skutkově jednoduchých případech, kdy obviněný (či podezřelý) spolupracuje, bylo již
dnes vycházeno toliko z odborných vyjádření, neboť, jak uvedeno výše, znalecké posudky jsou jako
předepsaný důkazní prostředek stanoveny toliko sporadicky.
Jediný reálný důvod, proč by tak zákonodárce mohl být „zlákán“ tento druh regulativní
adjustace zavést, by pak mohl spočívat v tom, aby zabránil příliš pečlivým soudcům mařit rychlý
průběh těchto řízení tím, že by pedantsky trvali na rozsáhlejším dokazování. Toto riziko je ovšem
mizivé, navíc je snižuje kromě přesně opačného zájmu soudců (tj. na rychlém vyřízení skutkově
jednoduchých věcí) i adjustace rozsahu předmětu dokazování či důkazního standardu.
ADJUSTACE DOKAZOVÁNÍ A FAKTICKÉ OMEZENÍ DŮKAZNÍCH PROSTŘEDKŮ
Ačkoliv, jak uvedeno výše, se regulativní adjustace omezením důkazních prostředků
neuplatňuje, pochopitelně v každém jednotlivém případě je užití důkazních prostředků omezeno
konkrétní důkazní situací. Zde se pak v plném rozsahu může projevit adjustace procesní, tj. je na
příslušných orgánech činných v trestním řízení, aby se správně rozhodly, které důkazy budou vůbec
vyhledávány, zajišťovány a prováděny. V těchto konotacích existují skupiny případů, které mají
typově shodné znaky z hlediska konstelace možností dokazování, v nichž se faktické omezení
důkazních prostředků projevuje ve značné míře.
Příkladmo se může jednat o a) dopravní nehody; b) znásilnění „známou“ osobou; c)
intramurální kriminalitu, d) distribuční drogové trestné činy.
4

Ad a) - dopravní nehody
Pro dopravní nehody, zejména způsobené z nedbalosti, bývá mnohdy zcela příznačné staré
advokátské rčení „jaký posudek, takový rozsudek“. Vyjma případů, kdy k dopravní nehodě došlo
pod vlivem alkoholu či zcela jednoznačně agresivní jízdou, se často vyskytují případy, kdy ani
obviněný, ani poškozený nejsou schopni jednoznačně uvést skutkový děj přesvědčivěji než ten
druhý. Obviněný např. tvrdí, že poškozený nepoužil ukazatel změny směru, v důsledku čehož
obviněný nebyl schopen vyvarovat se srážce, neboť byl v domnění, že poškozený pojede zcela
jiným směrem; že si obviněný ověřil v bočním zpětném zrcátku, že jej nikdo nepředjíždí, ale
poškozený byl v tzv. mrtvém úhlu, přičemž se za obviněného vyřítil ze zatáčky, a tak obviněný
vůbec nevěděl o tom, že za ním jede, obviněný tvrdí, že poškozený mu dal posunkem přednost, pak
ale zjevně zaměnil akcelerační pedál za brzdový, a vřítil se tak do křižovatky atd. Poškozený
pochopitelně tvrdí opak.
V těchto situacích někdy ani sami účastníci nehody přesně neví, na čí straně je chyba, a je
pak ryze otázkou znaleckého zkoumání, kdo nehodu zavinil. Situace je o to komplikovanější, že na
rozdíl např. od ublížení na zdraví z nedbalosti nesprávným lékařským výkonem (kde se zmíněné
rčení uplatňuje také), většina právních profesionálů, podílejících se na trestním řízení, sama aktivně
řídí, a tedy laické představy, vžití se do situace obviněného i poškozeného a vůbec snazší
představení si možného nehodového děje, vstupují do hry a ovlivňují úsudek. Znalec při
zpracovávání znaleckého posudku poté vychází zpravidla z vyšetřovacího pokusu či rekonstrukce
na základě výpovědí účastníků nehody, pouze někdy má k disposici i další důkazy (např. kamerový
záznam, došlo-li k nehodě v intravillanu města, náhodní svědci) atd. Ostatně, i když má znalec
všechny informace, které ke svému rozhodnutí potřebuje, záleží stejně ve značné míře na jeho
924
osobě, neboť různí znalci mají tendenci o identické nehodě činit i diametrálně odlišné závěry.
Podstatné z hlediska zkoumané problematiky ovšem je, že se celé dokazování scvrkává
(kromě výslechů účastníků, které nikam nevedou) toliko na závěry znaleckého dokazování.
4.1

Ad b) - znásilnění „známou“ osobou
Zde nemíním znásilnění celebritou, ale osobou, kterou oběť znala. Podíl těchto případů
znásilnění je, jak vyplývá z mých empirických zkušeností, až překvapivě vysoký (oproti znásilněním
např. neznámým sexuálním agresorem ve veřejném parku v pozdních nočních hodinách). Scénář
se většinou příliš neliší - obviněný i poškozená (na pohlaví pochopitelně nezáleží, přesto se dále
4.2
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přidržím tohoto genderově nekorektního „rozdělení rolí“) shodně udávají, kde, kdy a za jakých
okolností se potkali, že spolu nějakou dobu komunikovali a popíjeli, že se pak vydali do příbytku
jednoho z nich (typicky že obviněný doprovodil oběť), že spolu nějakou dobu v tomto příbytku
setrvali v dalším rozhovoru (zde se zpravidla výpovědí poprvé rozchází - poškozená uvede, že se s
obviněným rozloučila již přede dveřmi, ale on ji přemluvil, aby ho pustila dovnitř, že např. potřebuje
na toaletu, vyhledat na Internetu spoj či něco probrat v soukromí, zatímco obviněný uvede, že jej
poškozená pozvala na kávu), a že následně spolu měli pohlavní styk.
Zde však poškozená tvrdí, že se jednali o styk nedobrovolný, přičemž se nebránila, neboť s
obviněného měla strach a chtěla to jen mít rychle za sebou. Obviněný pak tvrdí, že šlo o zcela
konsensuální pohlavní styk. Zpravidla se tak dokazování dostane do výše zmíněné situace „slova
proti slovu“, neboť ostatní stopy nikam nevedou (ještě se tak maximálně podaří zajistit svědecké
výpovědi nespavých sousedů, kteří ale jen potvrdí, že spolu poškozená a obviněný vstoupili do bytu,
po kratší rozmluvě přede dveřmi, přičemž jim ale není nic známo o obsahu této rozmluvy).
Za důsledného dodržování zásady in dubio pro reo je taková důkazní situace neřešitelná
jinak, než zproštěním obviněného, byť by se třeba již podobného činu někdy dopustil. To by ovšem
bylo mnohdy zcela trestněpoliticky neúnosné, neboť by takový přístup de facto nutil oběti násilných
trestných činů, aby se bránily, neboť jinak by nebylo možno zmíněnou zásadu nikdy překonat pro
nedostatek dalších důkazů. Námi zkoumaným prismatem je pak třeba upozornit na to, že de facto je
zde jediným důkazním prostředkem svědecká výpověď a výpověď obviněného.
Ad c) - intramurální kriminalita
Tento pojem je pochopitelně velmi široký a ve značné části jeho rozsahu se uplatní
nejrůznější důkazní prostředky. Nezřídka, typicky u trestného činu maření výkonu úředního
rozhodnutí nebo vykázání, dospívá však důkazní situace do roviny, kdy je obvinění založeno toliko
na svědeckých výpovědích ostatních odsouzených (např. kdo pronášel do věznice zakázané
předměty, kdo umožňoval jejich užívání ostatním spoluvězňům atd.). V těchto situacích je velmi
problematické, že vězeňská populace vytváří zvláštní sociální struktury se specifickými modely
chování jak vůči sobě navzájem, tak vůči vězeňskému personálu.
Riziko domluvené sítě výpovědí (a to ať už s vědomím vězeňského personálu či čistě z
iniciativy vězňů) je zde relativně vysoké a obtížně se mu předchází. Z úhlu pohledu tohoto článku
pak budou tyto svědecké výpovědi, u nichž je relativně vysoká možnost je účelově sjednotit, jediným
relevantním důkazem ve věci.
4.3

Ad d) - distribuční drogové trestné činy
Mutatis mutandis zde platí to samé, co ad c). I v tomto případě totiž zpravidla jediným
důkazem budou svědecké výpovědi zákazníků, tj. osob drogově závislých. Na rozdíl od intramurální
kriminality zde situace není tak bezvýchodná, neboť se zde pravidelně objevují i jiné důkazy prostředky a nástroje k výrobě drog při domovních prohlídkách (pakliže je distributor
„samozásobitel“), odposlech a záznam telekomunikačního provozu (kde často obvinění hovoří o
prodeji drog otevřeně), svědecké výpovědi nezaujatých osob (sousedi atd.). Není ovšem nijak
vzácné, že se i zde naskytnou situace, kdy zejména ve vztahu k rozsahu distribuce nenabízí důkaz
nikdo jiný, než drogově závislí zákazníci distributora. Přitom rozsah distribuce, tj. objem
distribuovaných drog, délka této činnosti, kvalita drog, „portfolio“ nabízených produktů atd., je
klíčový pro správnou právní kvalifikaci, odrážející co nejpřiléhavěji společenskou škodlivost činu.
Drogově závislé osoby pak mívají problémy s pamětí, jejich životy bývají bez delších
sociálních perspektiv (tj. žijí z hodiny na hodinu, neorientují se ani rámcově v běhu času např. podle
běhu svého pracovního procesu), často s kriminální minulostí či přímo aktuálním zájmem orgánů
činných v trestním řízení v souvislosti s jejich vlastní trestnou činností. Takové osoby pak mívají
tendence ať ze zdravotních, ať z ryze pragmatických důvodů (snaha pomoci orgánům činným v
trestním řízení i za cenu lži) svědčit nepravdivě, což bývá velmi obtížně ověřitelné, a přitom se jedná
o jediný reálný důkaz k rozsahu distribuce.
4.4

„LESK A BÍDA“ ADJUSTACE DOKAZOVÁNÍ
Jak uvedeno sub 3.3, regulativní adjustace se téměř neprojevuje v předepsaném penzu
důkazních prostředků pro určité specifické situace, natožpak v předepsané metodice jejich
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hodnocení. Orgány činné v trestním řízení si zde proto vystačí s adjustací procesní. Je potřeba
výslovně uvést, že v mnohých případech je toto nastavení skutečně plně dostačující a dokážou-li
policejní orgány včas rozpoznat výjimečnost situace (což vyžaduje jejich určitou osobní zkušenost,
předvídavost a schopnost), není třeba žádných dalších zvláštních pravidel.
Půjde-li ale o méně zkušené či důsledné policejní orgány, v některých případech se dostává
zcela obecná regulace dokazování do úzkých. Zde potom vyvstává jeden problém, který je pro
celou věc poměrně zásadní, a může být považován za určitý „lesk“ regulativní adjustace
dokazování.
V praxi se totiž tu i tam potýkáme s tím, že v situacích popsaných sub 4), zejména v
klíčových počátečních fázích trestního řízení (tj. ve fázích přípravného řízení), příslušné policejní
orgány přistupují k vyhledávání, zajišťování a provádění důkazů tak, jako kdyby zde neexistovalo
určité dominantní postavení jednoho důkazního prostředku. Např. nejsou zjišťováni všichni
potenciální svědci nehody, není dopodrobna rekonstruován děj znásilnění tak, aby byly případně
odstraněny rozpory ve výpovědích poškozené a obviněného, nejsou prověřovány svědecké
výpovědi spoluvězňů či klientů drogového dealera atd.
Mnohdy se tak klíčová role toho kterého dominantního důkazu ještě zesílí, neboť pro absenci
včasného zjištění dalších důkazů či včasného uvědomění si, že zde bude jeden důkaz zcela
dominantní a přizpůsobení se této skutečnosti dochází mnohdy nezvratně ke zmaření možnosti
dokazování doplnit později (svědky dopravní nehody již nebude možné dohledat, rekonstrukce již
nebudou spontánní atd.). Nechci snad jakkoliv populisticky naznačovat, že by policejní orgány
nevykonávaly svoji práci dobře či že by jim chyběly potřebné znalosti práva, nicméně vzhledem k
portfoliu činností, v nichž by se měly při výkonu své profese orientovat, není možno na ně vůbec
klást potřebu tak detailní znalosti trestního práva včetně judikatury, jako např. od soudců či státních
zástupců (koneckonců proto státní zástupci nad přípravným řízením dozírají). Státní zástupce pak
nemá zpravidla přímý kontakt s průběhem vyšetřování, a tak se snadno může stát, že mu
skutečnost, že má co do činění s případem dominantního důkazu, unikne.
Ostatně zmínil-li jsem znalost judikatury, nutno k tomu ještě dodat, že ta bývá tvořena mimo
jiné i za účelem sjednocování rozhodovací praxe. Tedy se snahou po určitém zobecnění a naopak
zejména s vyvarováním se činění paušálních závěrů vzhledem k určitým detailům případu, které
jsou podstatné pouze pro konkrétní právě rozhodovaný případ, ale při jejichž absenci či modifikaci
by příslušný soud učinil závěr zcela odlišný. Málokdy se tak dočkáváme v judikatuře kazuistických
závěrů, vztahujících se k dokazování velmi specifických situací. Při existenci určitých konkrétnějších
směrnic pro dokazování ve shora nastíněných specifických případech by mohl relativně negativní
efekt nedostatečného přizpůsobení se regulace dokazování specifickým případům alespoň trochu
zeslabit. Vedlo by to totiž k jistému včasnějšímu a důslednějšímu odlišení případů s dominantním
důkazem od ostatních případů.
Taková směrnice by samozřejmě mohla mít podobu výslovné zákonné úpravy tak, jak se
dělo v tr. ř. 1853 při diferenciaci způsobů vyšetřování různých trestných činů. Toto řešení ale
nepovažuji za vhodné, jednak kvůli nadbytečnosti, neboť tento typ regulativní adjustace může být a, jak uvedeno výše, zkušenými a svědomitými policejními orgány také bývá - nahrazen adjustací
procesní), jednak kvůli možné kontraproduktivnosti. Situace by se totiž snadno mohla i otočit a
přílišné lpění na formalistické úpravě dokazování určitých skutečností dle tr. ř. by pak mohlo vést k
tomu, že nad její rámec by nesvědomité policejní orgány dále ničeho nečinily a fakticky by došlo k
obnovení legální teorie průvodní. To by představovalo onu „bídu“ adjustace. Optimálním řešením by
tak bylo lepší proškolování, eventuálně vydávání detailnějších směrnic pro vyšetřování těchto
důkazně specifických případů.
ZÁVER
V tomto příspěvku jsem se zabýval problematikou adjustace dokazování v trestním řízení. Po
vyložení nezbytných úvodních terminologických poznatků jsem zanalyzoval současné i budoucí
mechanismy adjustace dokazování trestního řízení včetně konkrétních příkladů jejich projevů,
následně jsem přikročil k popisu typově důkazně specifických případů, v nichž by vyšší míra
adjustace mohla napomoci při překlenování důkazně obtížných situací, kdy vše závisí víceméně na
jediném stěžejním důkazu.
6
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Na závěr jsem se v příspěvku věnoval úvahám, zda by bylo vhodné regulativní adjustaci
rozšířit a jaká úskalí a výhody by toto přineslo. Dospěl jsem k závěru, že posílení regulativní
adjustace na úrovni výslovné zákonné úpravy by vhodné nebylo. Přes všechny nevýhody mám za
to, že co nejobecnější úprava dokazování, která ponechává orgánům činným v trestním řízení co
nejširší prostor pro výběr těch nejvhodnějších prostředků vzhledem ke specifikům konkrétního
případu, je v důsledku vhodnější než dílčí úpravy jednotlivých specifických situací.
Tento příspěvek však měl za cíl něco jiného - za prvé, poukázat na to, že ačkoliv bychom
prima vista mohli být vzhledem k zásadě volného hodnocení důkazů přesvědčeni o opaku,
adjustace na úrovni předmětu dokazování, potřebného důkazního standardu i předepsaného
důkazního prostředku v určité byť omezené míře existuje. Za druhé, že legální teorii průvodní není
možno bez hlubších úvah zavrhnout jako historický relikt, neboť obsahuje i řadu pozitiv.
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KOMPARACE NĚKTERÝCH TRESTNĚPRÁVNÍCH ASPEKTŮ
ČESKÉ A SLOVENSKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY DROGOVÉ TRESTNÉ
ČINNOSTI
Jolana Sedláčková
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Abstrakt: Autorka ve svém příspěvku předloží porovnání české a slovenské právní úpravy
drogové problematiky a jejích specifik. Zamyslí se nad její přiměřeností a dostatečností s ohledem
na aktuální situaci v této oblasti, možnou vzájemnou inspiraci obou právních řádů a úvahami "de
lege ferenda".
Kľúčové slová: trestní zákon, drogové delikty, pro vlastní potřebu, právní úprava.
Abstract: Author in her paper presents a comparison of Czech and Slovak drug crime
legislation and its specifics.
She thinks about their adequacy and sufficiency with regard to the current situation in this
area, possible mutual inspiration of the two legal systems and considerations „de lege ferenda“.
Key words: Penal Code, drug offenses, for own use, legislation.
ÚVOD
Zneužívání omamných a psychotropních látek dosáhlo v globálním měřítku nevídaných
rozměrů a proniklo do všech oblastí lidského života. Ve světě již neexistuje stát, který by nebyl tímto
problémem ve větší či menší míře zasažen. Drogy devastují jednotlivce, rodiny, celou společnost.
V souvislosti se zneužíváním drog narůstá zločinnost, dopravní nehodovost, zhoršuje se fyzické
a dušení zdraví populace, její schopnost reprodukce a rozvoje. Současné poslední odhady OSN
hovoří o 100 milionech lidí závislých na drogách.
1

Zneužívání drog, resp. návykových látek, tedy není ani v českých a slovenských zemích nic
nového. Halucinogeny (konkrétně kouř hašiše nebo muchomůrka červená) se totiž na našem území
užívali pravděpodobně již v neolitickém období. Středověké Evropě vévodily čarodějnické nápoje
složené například z rulíku zlomocného, durmanu obecného nebo bolehlavu blamatého, jež
způsobovaly mrákotné stavy, bohaté (zejména erotické) sny a halucinace. V roce 1829
experimentoval Jan Evangelista Purkyně sám na sobě s muškátovým oříškem, tzv. všelékem.
Zneužívání drog v moderním slova smyslu, tedy spojené s vytvářením závislostí, bylo lékaři
zaznamenáno poprvé na konci 19. století. Od polykání opiové šťávy nejvíce rozšiřoval éru abúzu
drog derivát opia – morfin. Po konci první světové látky se pak drogou, jež má učinit konec tzv.
„hladu po radosti“ stává zejména v Praze kokain. Objevuje se i kouření opia, v malém množství
925
zneužívání kanabisových aparátů.
Jak je vidět i z krátkého historického exkurzu, problematika drog je stále velice aktuální
tematikou – ve všeobecnosti snad neexistuje geografický prostor nebo dějinná epocha, které by se
zneužívání nějaké formy návykových a psychotropních (psychoaktivních) látek netýkalo.
Psychoaktivní látky jsou součástí naší společnosti a současného životního stylu. Každý s nimi
přichází do kontaktu nebo o nich minimálně slyší.
925

NOŽINA, Miroslav. Svět drog v Čechách. Vyd. 1. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 1997. S. 49
– 50, 54 – 56.
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V rámci předkládaného příspěvku se tedy pokusím podrobněji porovnat českou právní
úpravu drogové problematiky se slovenskou právní úpravou, která je té naší nejbližší. Porovnáním
slovenské a české právní úpravy lze v jistém směru dokumentovat podobné či téměř kopírující
právní úpravy ve vztahu k drogové problematice. Toto lze posuzovat především z historického
926
hlediska, jelikož oba dva dnešní státy měly dlouhá léta stejnou právní úpravu .
VZTAH ČESKÉ A SLOVENSKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY DROGOVÝCH DELIKTŮ
927
Český trestní zákoník
má na Slovensku svou podobu v zákoně č. 300/2005 Z.z. trestný
zákon, ve znění pozdějších předpisů, účinném ode dne 1. 1. 2006 (dále jen „trestný zákon“).
V trestnom zákoně je úprava drogových deliktů obsažena v jeho druhé části, nesoucí název
928
„osobitná časť“, a to konkrétně v ustanoveních §§ 171 – 174
, jež obsahují skutkové podstaty
trestných činů Nedovolené výroby omamných a psychotropních látek, jedů nebo prekursorů, jejich
držby a obchodování s nimi a v neposlední řadě Šíření toxikomanie. V první hlavě, která se zabývá
trestnými činy proti životu a zdraví jsou citované trestné činy drogového charakteru zařazeny
v třetím díle nazvaném „Trestné činy ohrozujúce život alebo zdravie“. V uvedené zákonné úpravě
lze shledat velkou podobnost obou porovnávaných právních úprav. Nutno však podotknout, že
slovenský právní řád zařadil drogovou úpravu v trestním zákoně již v hlavě první, která pojednává
o nejzávažnějších trestných činech, kterými jsou trestné činy proti životu a zdraví. Oproti tomu česká
právní úprava věnuje drogové trestné činnosti pozornost až v hlavě sedmé zvláštní části trestního
zákoníku. Navzdory tomu, že slovenský trestný zákon zná jakoby pouze dva tzv. drogové trestné
činy, je při bližším pohledu zřejmé, že obě úpravy postihují prakticky stejný okruh jednání, jak je
tomu v případě české právní úpravy.
2

DRŽENÍ DROG PRO VLASTNÍ POTŘEBU
Přechovávání drog pro vlastní potřebu slovenský trestný zákon upravuje ve svém § 135,
který hovoří o tom, že:
„(1) Prechovávaním omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú
potrebu sa rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu omamnú látku, psychotropnú
látku, jed alebo prekurzor v množstve, ktoré zodpovedá najviac trojnásobku obvykle jednorazovej
dávky na použitie, a to pre osobnú spotrebu.
(2) Prechovávaním omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú
potrebu vo väčšom rozsahu sa rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu omamnú
látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor v množstve, ktoré zodpovedá najviac desaťnásobku
obvykle jednorazovej dávky na použitie, a to pre osobnú spotřebu.“
3
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Citované výkladové ustanovení je obdobou ustanovení § 138 českého tr. zákoníku
a primárně se užívá pro výklad výše škody. Zmíněné ustanovení však explicitně umožňuje použití
tohoto mechanizmu i na určení výše prospěchu, hodnoty věci a rozsahu činu. Na rozdíl od české
úpravy se tak třeba při posuzování toho, zda byly tyto zvlášť přitěžující okolnosti naplněny primárně
řídit hlediskem ceny, resp. prospěchu, který pachatel prodejem omamných a psychotropních látek
získal, získat mohl nebo zamýšlel.
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Do rozdělení ČSFR, tedy do 31. 12. 1992.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr. zákoník“),
účinný ode dne 1. 1. 2010.
928
Nesoucí název Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov,
ich držanie a obchodovanie s nimi.
929
Podle § 138 odst. 1 tr. zákoníku se škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky
nejméně 5 000 Kč, škodou nikoli malou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 25 000 Kč,
větší škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 50 000 Kč, značnou škodou se rozumí
škoda dosahující částky nejméně 500 000 Kč a škodou velkého rozsahu se rozumí škoda
dosahující nejméně částky 5 000 000 Kč.
927
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Pro potřeby skutkových podstat trestných činů podle § 172 odst. 2 písm. e), odst. 3 písm. c),
odst. 4 písm. c) slovenského trestného zákona a ostatních skutkových podstat, které pracují
s kvantifikačními znaky „ve větším rozsahu“, „ve značném rozsahu“ a „ve velkém rozsahu“, se
však výkladového ustanovení § 135 odst. 2 však v žádném případě neužije. Pro určení tohoto
pojmu se naopak užije ustanovení výkladového ustanovení § 125 odst. 1 in fine.
Ve slovenském trestném zákoně je držení drog obsaženo v § 171, který pojednává o tom,
že:
„(1) Kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed
alebo prekurzor, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Odňatím slobody až na päť rokov sa páchateľ potrestá, ak neoprávnene prechováva pre
vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor vo väčšom rozsahu.“
Oproti tomu český trestní zákoník upravuje držení drog pro vlastní potřebu ve svém § 284
odst. 1, 2, kde však hrozí maximální doba odnětí svobody na dvě léta avšak za předpokladu, že
pachatel tohoto skutku držel ve své moci drogu v množství větším než malém.
Slovenská úprava vznikala ze snahy individualizace trestu a současně požadavku ochránit
společnost a jedince před užíváním takového množství omamné a psychotropní látky, jež je
schopné způsobit návyk k dané droze, ovlivnit psychiku člověka, resp. které znamená nebezpečí
pro jeho život či zdraví nebo jeho sociální chování, a to až po množství, které odpovídá uvedenému
trojnásobku obvyklé jednorázové dávky použití. Podle dostupné slovenské judikatury (R 61/2003) se
jmenovaná způsobilost dokazuje typicky jedním znaleckým posudkem znalce z oboru psychologie,
kdy nestačí pouze nalezení stopových prvků drogy. V obecné rovině při posuzování odpovědnosti
pachatele orgány činné v trestním řízení posuzují konkrétní okolnosti případu, speciálně druh
930
a účinnost dané látky, anebo její množství.
V tomto smyslu lze konstatovat, že slovenská právní úprava je zjevně přísnější zejména
k tzv. spotřebitelům omamných a psychotropních látek, a to v jakémkoli množství. Slovenský trestný
zákon je stran kvantitativního určení množství drog jako znaku skutkových podstat drogových
trestných činů nebo zvlášť přitěžujících okolností založen na podobné koncepci jako český trestní
zákoník - slovenský zákonodárce však kvantifikuje omamné a psychotropní látky podle množství
základního, dále rozlišuje spáchání drogových trestných činů ve větším nebo značném rozsahu.
Vzhledem k tomu, že slovenská úprava kriminalizuje už držbu omamných a psychotropních
látek v jakémkoliv množství, je nutné základní množství těchto látek určit dolní hranicí, která je
nulová, až po horní hranici, která je výkladovým ustanovením slovenského trestního zákona
uvedeným v § 135 odst. 1 určena na hranici třínásobku „obvyklé jednorázové dávky“. V tomto
kontextu je však třeba nezapomínat také na praxi soudů, které se nedostatky v zákoně a
každodenním rozhodování soudů, snaží řešit. Ačkoli není stanovena dolní hranice dávky
konzumenta, mohou soudy např. v oblasti drogy konopí – marihuany následovat judikát
931
trestnoprávného kolegia Krajského súdu v Žilině ze dne 16. 11. 2011, sp. zn. Jtk 14/11 . Ten
stanovil, že: „Obvykle jednorázovú dávku konopy – marihuany je potrebné stanovovať v závislosti
od hmotnosti zaisteného sušeného materiálu konopy. Pri zohľadnení tohto hmotnostného kritéria, t.
j. metodiky výpočtu vychádzajúcej z hmotnostnej dávky konopy, sa za obvykle jednorazovú dávku
považuje množstvo zodpovedajúce maximálne 500 mg (0,5 g) vysušenej konopy.“ Vždy je však
nutné nezapomínat, že se jedná o výklad platný jen pro určení množství drogy pro osobní potřebu.
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ČENTÉŠ, Jozef. Trestný poriadok: veľký komentár. Bratislava: Eurokódex, 2014, XVIII, s. 316 317.
931
Tento judikát, resp. stanovisko jmenovaného trestnopravneho kolégia je závazné pro okresní
soudy v žilinském soudním kraji.
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Množství větší je pak ustanovením § 135 odst. 2 slovenského trestného zákona určeno jako
nejvíce desetinásobek obvyklé jednorázové dávky. Opět je však nutné uvést, že tato množství se
týkají jen omamných a psychotropních látek určených pro vlastní (s)potřebu.
VÝROBA, OBCHODOVÁNÍ A DROGOVÁ KRIMINALITA
Porovnáním trestně právní úpravy nejrozšířenějšího drogového deliktu, kterým je v České
republice ustanovení § 283 tr. zákoníku a ve slovenské právní úpravě § 172 trestného zákona, lze
zjistit nestejné pojetí ze strany zákonodárců a to zejména porovnáním skutkové podstaty tohoto
činu. V české úpravě zní: „Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne,
zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo
psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed,
bude potrestán na jeden až pět let nebo peněžitým trestem.“
4

Naproti tomu slovenská právní úprava hovoří o tom, že:
„Kto neoprávnene
a) vyrobí,
b) dovezie, vyvezie, prevezie alebo dá prepraviť,
c) kúpi, predá, vymení, zadováži, alebo
d) prechováva po akúkoľvek dobu,omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor
alebo kto takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.“
Z výše popsaného je patrné, že slovenská právní úprava na rozdíl od české právní úpravy
trestá již samotné koupení omamné či psychotropní látky nebo jedu anebo prekursoru. Trestně
právně je tedy možno postihnout i osobu, která si drogu opatřila (po zaplacení ceny ji nabyla do
svého vlastnictví) - pro svou potřebu. Tím slovenští zákonodárci do jisté míry ovlivnili samotnou
drogovou scénu. Česká trestně právní úprava naproti tomu koupení drogy nijak nepostihuje,
s výjimkou zakoupení množství většího než malého (viz níže výklad k § 284 tr. zákoníku). To
ovlivňuje i obyčejnou, pouliční drogovou scénu v samotné České republice. Osoby, které se touto
trestnou činností zabývají a živí, výše uvedenou skutečnost dobře vědí a nemají tak při sobě
zpravidla množství větší než malé – a tím se vymknou trestně právnímu postihu.
V porovnání mezi českou a slovenskou trestně právní úpravou je nutno spatřovat skutečnost,
že slovenští zákonodárci mají velký zájem na potírání drogové trestné činnosti, což lze vyčíst z toho,
že tato trestná činnost je zařazena do první hlavy trestného zákona (mezi jedny z hlavních trestných
činů). Za drogové trestné činy lze na Slovensku uložit vyšší tresty a to v rozsahu 4 – 10 let odnětí
svobody, oproti 1 – 5 rokům či peněžitému trestu z pohledu české právní úpravy (bráno podle
základní skutkové podstaty daného deliktu). Slovenští zákonodárci drogovou problematiku cítí jako
velmi palčivou, což je ve vztahu k obyvatelstvu a jeho ochraně určitě pozitivněji vnímáno. To je
podpořeno i faktem, že pokud na Slovensku pachatel takový čin již spáchal a byl za něj odsouzen,
932
bude jeho další opakující se činnost posuzována přísněji a to v rozsahu 10 - 15 let . O snaze
potírat drogovou činnost v co největším rozsahu a působit preventivně svědčí také přísnější sazba
pro pachatele, který jednání podle § 172 odst. 1 trestného zákona spáchá ve prospěch osoby, která
se léčí z drogové závislosti. Česká právní úprava také řeší opakovanou trestnou činnost, co se týče
prodeje drog a to v § 283 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku s podmínkou, že pachatel byl za takovouto
trestnou činnost odsouzen či potrestán v posledních třech letech. Zde pro pachatele je trestní sazba
opět nižší než ve slovenské úpravě, a to pouze v rozsahu 2 - 10 let. V případě způsobení „těžké
933
újmy na zdraví“ slovenská právní úprava trestá takovouto činnost trestem 15 - 20 let
oproti české
právní úpravě, kdy pachatel který způsobí těžkou újmu na zdraví, může být potrestán v rozsahu
934
„pouze“ 8 - 12 let odnětím svobody . Zde je rozdíl mezi právními úpravami velmi markantní.
V dalším případě, a to že činem způsobí těžkou újmu na zdraví nebo smrt více osobám, slovenská
932

Ustanovení § 172odst. 2 písm. a) trestného zákona.
Ustanovení § 172 odst. 3 písm. a) trestného zákona.
934
Ustanovení § 283 odst. 3 písm. a) tr. zákoníku.
933
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právní úprava trestá takového pachatele trestní sazbou v rozmezí 20 - 25 let nebo doživotím ,
oproti české úpravě a sazbě, která za takový čin trestá pachatele v rozmezí 10 – 18 let odnětí
936
svobody či trestem propadnutí majetku.
Z citovaného lze tedy usoudit, že slovenská právní úprava trestá pachatele takovéto trestné
činnosti mnohem přísnějšími tresty, čímž dává najevo, že drogová kriminalita nemá v moderní
slovenské demokratické společnosti místo a hodlá proti ní bojovat účinnými tresty. Česká legislativa
je k takovým pachatelům poměrně mírnější. Současně lze však uvést, česká právní úprava naproti
tomu do svého trestního kodexu začlenila konkrétní trestnou činnost na úseku drog, a to zejména
937
látky s obsahem THC , čímž se snaží bojovat proti nejrozšířenější a nejzneužívanější droze ve
938
společnosti kterou je marihuana . Tuto úpravu zákonodárci začlenili do tr. zákoníku v ustanovení
§§ 284 a 285.
DRŽENÍ PŘEDMĚTŮ K VÝROBĚ
Nedovolené držení předmětů na výrobu omamné, psychotropní látky jedu nebo prekursoru
slovenská právní úprava řeší ve svém § 174 trestného zákona. Za takový čin jeho pachateli hrozí
trest odnětí svobody ve výměře 1 - 5 let. Česká právní úprava oproti tomu výrobu a držení předmětu
k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu upravuje v trestním zákoníku v § 286.
Pachateli takového činu podle jeho úpravy hrozí sankce odnětí svobody v délce až pěti let. V tomto
pohledu je právní úprava vlastně téměř totožná. Je však nutno zdůraznit, že česká právní úprava
nerozlišuje, v jakém rozsahu je čin spáchán - ustanovení § 286 odst. 2 tr. zákoníku upravuje danou
problematiku pouze tak, že v případě spáchání škody ve značném rozsahu, nebo ve větším rozsahu
vůči dítěti nebo získá-li značný prospěch, hrozí pachateli takového činu sankce odnětí svobody
v délce 2 - 10 let. Slovenská právní úprava rozsah či prospěch vůči pachateli či jiné osobě upravuje
ve své právní úpravě v § 173, odst. 2, 3, 4 trestného zákona, kde v případě, že pachatel získal větší
prospěch mu hrozí trest odnětí svobody v délce 3 - 8 roků. V případě že získal značný prospěch 4 10 let a v případě velkého rozsahu trest v délce 10 - 15 let. Kromě rozdílných trestních sazeb tak
nejsou v úpravě viditelné větší rozdíly.
5

ŠÍŘENÍ TOXIKOMANIE
Šíření toxikomanie oba porovnávané státy převzaly ze své předešlé společné právní úpravy,
přičemž slovenští zákonodárci zpřísnili trest za tuto činnost. Pachateli v případě jmenovaného
trestného činu spáchaného na Slovensku hrozí trest odnětí svobody v délce 1 - 5 let, oproti české
právní úpravě, která tento čin trestá odnětím svobody v délce pouze až na tři léta.
6

Porovnáním obou právních úprav lze shledávat jisté společné rysy při řešení drogové trestné
činnosti. Co se týče trestně právního pohledu, nutno však podotknout, že slovenská úprava a rozdíl
od české právní úpravy celkem tvrdšími tresty postihuje pachatele takovýchto činů, což má do jisté
míry za následek zmírnění drogové trestné činnosti právě z případné obavy pachatelů z takto
přísněji uložených trestů. Druhým aspektem však může být úplný opak – díky sofistikovanému
způsobu páchání dané trestné činnosti se pouze obtížně daří její odhalování, což vede spíše
k opačnému efektu – posilování drogové trestné činnosti.
AKTUÁLNÍ SITUACE NA POLI DROGOVÉ PROBLEMATIKY POHLEDEM
939
SLOVENSKÝCH ORGÁNŮ ČINNÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ A SOUDŮ
V souvislosti s drogovými delikty slovenské orgány činné v trestním řízení řeší řadu s tím
souvisejících aktuálních praktických otázek. Často se jedná spíše o pokyn např. státním zástupcům
7
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Ustanovení § 172 odst. 4 písm. a) trestného zákona.
Ustanovení § 283 odst. 4 písm. a) tr. zákoníku.
937
Jakákoliv omamná látka obsahující tetrahydrocanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou
variantu.
938
Marihuana je nejoblíbenější droga mládeže.
939
Autorka zde vychází z obsahu semináře Drogová kriminalita, konaného pod gescí Justičnej
akademie Slovenskej republiky ve dnech 27. – 28. října 2014 v Omšení.
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zpřesňovat znění jejich obžalob ve smyslu zákonných ustanovení, tedy jasně vymezit, zda drogu
pachatel přechovával oprávněně nebo neoprávněně a zjištěnou dávku nepsat v rozsahu od – do,
ale minimální dávky v minimálním množství.
Zcela evidentně je však nejpalčivějším problémem řešení otázky množství účinné látky,
zejména u marihuany, tedy množství THC. Podle doporučení Generální slovenské prokuratury
(a odborníků z praxe) by orgány činné v trestním řízení měly 1) zkoumat, zda je zjištěná látka
drogou, 2) se zabývat množstvím a 3) kvalitou a ideálně poté vycházet z již výše popsaného
judikátu trestnoprávného kolégia Krajského súdu v Žilině. Slovenští odborníci se shodují na tom, že
hranice 0,5 g je správnou, byť není uzákoněna, ale pouze doporučena. Aktuálně se tedy uvažuje
o tom, že bude odborníky slovenským zákonodárcům předložen návrh na novou úpravu drogových
deliktů – ve smyslu stanovení a zakotvení toho, co je množstvím obvyklé dávky (v gramech, a to
v „tabulkách“). V současné době je totiž postup takový, že stanovení obvyklé dávky činí znalec
Kriminalistického ústavu při svém výslechu na hlavním líčení poté, co podal ve věci znalecký
posudek. Slovenský zákonodárce by se tak tedy vydal obdobnou cestou, jakou v současné době
postupuje Česká republika, jež v návaznosti na rozsáhlou genezi vymezování pojmu tzv. rozsahů,
která byla ukončena vydáním nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 23. 7. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 13/12,
postupovala tím způsobem, že v rámci nezbytného sjednocení rozhodovací činnosti soudů v otázce
výkladu předmětného pojmu (aby v praxi nedocházelo k dalším rozporům v jeho interpretaci)
940
zaujala prostřednictvím trestního kolegia Nejvyššího soudu stanovisko . V něm se přiklonil mj. k
názoru, že „Za „množství větší než malé“ ve smyslu § 284 odst. 1, 2 tr. zákoníku je třeba obecně
považovat takové množství přechovávané omamné nebo psychotropní látky nebo jedu, které
vícenásobně – podle ohrožení vyplývajícího pro život a zdraví lidí ze škodlivosti jednotlivých látek –
převyšuje běžnou dávku obvyklého konzumenta. Orientační hodnoty určující „množství větší než
malé“ u omamných látek, psychotropních látek a přípravků je obsahujících jsou uvedeny v příloze k
941
tomuto stanovisku.“
Odborníci by tak chtěli ustanovit jasně, co je obvyklou denní dávkou, jelikož
doposud je toto množství určováno pouze na základě individuálních hledisek případu. Tím by
kvalifikaci podle § 171 odst. 1 tr. zákoníku měl dělat výhradně prokurátor a soud, a nikoli znalec při
svém výslechu, jak tomu je u mnoha případů v aktuální praxi právě z důvodu nejasné hranice
množství, jež má být trestné a které nikoli.
Jako další praktické problémy lze uvést provádění bezpečnostních prohlídek ze strany
policejního orgánu a přesvědčení se, zda u sebe daná osoba nemá zbraň, stejně jako osoba, která
je ve vozidle s ním (obzvláště, pokud je zasahujícímu policistovi známé, že jej s řidičem spojují
společné kriminální aktivity z minulosti). Spolu s tím také možnosti a vymezení toho, jak dalece lze
při uvedeném zjišťování zajít, tedy zda osoba nacházející se s řidičem ve vozidle musí na příkaz
942
policisty vyložit i veškeré věci, jež má v kabelce. Jako logicky nepřípustné pak odborníci z praxe
označují postupy některých slovenských policejních orgánů, které si tzv. nechávají napsat příkazy
na provedení domovních prohlídek na zcela něco jiného (např. pro podezření, že se zde nacházejí
nezákonně držené zbraně či se jdou zajistit účetní doklady), ačkoli dopředu již bezpečně (avšak bez
dalších relevantních důkazů) ví, že se zde nacházejí drogy (a ačkoli zní příkaz na zcela jiné důvody,
berou si policisté s sebou psy vycvičené na vyhledávání drog). S problematikou provádění
domovních prohlídek, ale také např. odposlechů se pak slovenská scéna setkává s nedostatky, jimiž
jsou např. odmítnutí nahlédnout obviněnému do jednotlivých příkazů, aby mohl využít dostatečně
svého práva na obhajobu a nedostatečnému uchovávání daných záznamů (zejména pak
pořízených odposlechů). Při hlavním líčení pak nepřečtení důkazů a neumožnění vyjádřit se k jejich
obsahu.
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Citované stanovisko je sice novým dokumentem v dané věci, avšak trestní kolegium v něm
vychází zejména z přílohy č. 2 nařízení vlády č. 467/2009 Sb., ve znění nařízení vlády č. 4/2012 Sb.
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ZÁVĚR
V otázce problematiky omamných a psychotropních látek a zejména určení jejich množství
jako znaku skutkové podstaty případně okolnosti naplňující zvlášť přitěžující okolnost, je tedy podle
mého názoru možno uzavřít, že slovenská úprava je v jistých ohledech velmi odlišená než stávající
česká úprava. Slovenský zákonodárce ve vztahu k držbě drogy pro osobní potřebu kvantifikuje
množství drogy potřebné pro naplnění kvalifikované skutkové podstaty poměrně exaktně množstvím
obvyklých jednorázových dávek. Problém nastává jen v určení množství, které je třeba považovat
za jednorázovou dávku. Tato otázka je v praxi svěřena znalcům (což odborníci však nepovažují za
nejvhodnější). Při určení toho, co je větším, značným a velkým rozsahem při spáchání drogového
trestného činu se naopak musí orgány činné v trestním řízení orientovat podle cen omamných a
psychotropních látek. Pro určení ceny těchto látek je tak nutné brát v potaz proměnlivost těchto cen
jak v čase, tak v místě, tedy regionu, kde se nacházejí. Nejvíce drogových deliktů se na Slovenské
republice objevuje v rámci pěstování konopí. Dříve častější výroba, pašování a prodej heroinu pak
podle znalců Kriminalistického a expertního ústavu Policajného zboru Slovenskej republiky rapidně
klesá a takovýmto tempem bude za chvíli zanedbatelným.
8

Zda je zvolený přístup Slovenské republiky lepší než postup úpravy tzv. rozsahů drog
v České republice (shora popsaný), anebo by se oba státy měly inspirovat spíše v zahraniční a dále
více vylepšovat svůj přístup k potírání drogové trestné činnosti či vyzkoušet přístup jiný, však jistě
blíže ukáže čas a zejména vývoj aplikační praxe a nezbytnost řešení aktuálních problémů
a praktických otázek, které z ní v budoucnosti vyvstanou.
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ODKLONY JAKO PROCESNÍ PROTĚJŠEK ALTERNATIVNÍCH
TRESTŮ
Vladimír Lichnovský
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Abstrakt: Ve svém příspěvku se věnuji aktuálním možnostem, výhodám a nevýhodám
odklonů, které v české trestněprávní úpravě představují určitá sankční opatření, jež obviněnému
přinášejí obdobné důsledky jako některé alternativní tresty. Není opomenuta ani otázka četnosti,
s níž jsou jednotlivé typy odklonů v současnosti využívány, a zároveň, zda by bylo vhodné stávající
počet odklonů rozšířit nebo postačí důsledněji využívat stávajících možností. Pozornost je rovněž
zaměřena na aktuální stav právní úpravy podmíněného zastavení trestního stíhání, a to především
v souvislosti se zavedením jeho dvou nových variant uvedených v § 307 odst. 2 trestního řádu.
První varianta je založena na závazku obviněného zdržet se činnosti, v souvislosti s níž se dopustil
přečinu, což nalezne své uplatnění především u deliktů spáchaných v dopravě, neboť se jedná o
určitou náhradu trestu zákazu činnosti. Jádrem druhé je možnost složit na účet soudu nebo státního
zastupitelství přiměřenou peněžitou částku určenou na pomoc obětem trestných činů, což reálně
ohrožuje využívání jiného typu odklonu, a sice narovnání.
Klíčová slova: odklon, alternativní trest, podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání
Abstract: In my contribution I focus on the current possibilities, benefits and drawbacks of
diversions, which represent in the Czech legal system a sort of punitive measures, which impact the
accused in much the same way as certain alternative punishments. Neither is ignored the question
of frequency of use of the specific types of diversion, nor whether the current number of diversions
ought to be expanded or whether it is enough to use existing options more thoroughly. Attention is
also paid to the current rules on the suspension of criminal proceedings, especially in relation to the
introduction of two new types thereof, outlined in art. 307 paragraph 2 of the Code of Criminal
Procedure. The first type is consists of the obligation of the accused to refrain from activities, in
relation to which he or she had committed the misdemeanor, which shall find its use especially in
traffic related crimes, as it is a sort of substitute of the sentence of ban on activities. At the core of
the second lies the option to deposit adequate sum of money to the account of a court or a
prosecution office, which poses an actual threat to usability of another type of diversion, i.e. the
settlement.
Key words: Diversion, alternative punishment, suspension of criminal proceeding,
settlement
ÚVOD
Jeden z výrazných rysů, které charakterizují soudobý vývoj moderního trestního práva,
představuje snaha o tzv. racionalizaci trestní justice, jejímž cílem je přesunout část trestní agendy
do předrozsudkového stadia trestního řízení. Jedná se o zcela pochopitelný postup, jenž je veden
snahou odlehčit soudům, a zároveň přispět ke zkrácení doby konání trestního řízení a snížení jeho
finanční náročnosti. Tohoto cíle je možné dosáhnout několika způsoby, přičemž za jeden z nich lze
bezesporu označit i aplikaci a pozvolné rozšiřování možností využití tzv. odklonů v trestním řízení,
tedy procesních alternativ k potrestání, které představují jednu ze složek tzv. obnovující trestní
spravedlnosti (restorative justice), která přináší novou koncepci řešení naznačených problémů oproti
tradičnímu pojetí odplatné trestní spravedlnosti (retributive justice). Racionalita v trestní justici však
943
nesmí být cílem sama o sobě, ale musí respektovat demokracii, rovnost, humanitu a zákonnost .
1
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ŚÁMAL, P. A KOL. Trestní řád III. Komentář, s. 3477.
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Na rozdíl od jiných institutů, jež se snaží dosáhnout naznačených cílů, se odklony odlišují
z hlediska důsledků pro obviněného především tím, že jejich aplikací nedochází k jeho odsouzení
za stíhaný trestný čin, nýbrž výsledkem je zastavení trestního stíhání. Alternativní řešení trestních
věcí odklonem od standardního trestního řízení je potenciálně využitelné ve všech stádiích trestního
řízení. Rozhodnutí, do nichž lze takto dosažená řešení promítnout, mohou být vydána jak v řízení
944
před podáním obžaloby, tak i v soudním stadiu řízení po podání obžaloby .
Účelem odklonů je především rychlejší a efektivnější vyřízení vhodných případů, které
z pohledu účelu trestního řízení nevyžadují projednání věci před soudem v hlavním líčení, když
945
obviněný má možnost vyřídit věc podstatně mírnějším a méně zatěžujícím způsobem . Jedná se
tedy ve své podstatě o jeden ze způsobů, jak lze reagovat na nárůst méně závažných druhů
kriminality, a také o snahu, aby justice v těchto případech postupovala efektivněji. Nelze opomenout
ani důležitou roli těchto institutů související s kontrolou a prevencí kriminality, když do jejího řešení
mohou být zapojeny veřejné instituce, zájmové organizace, referenční skupiny, disciplinární orgány
946
apod .
Pokud se týká samotného pojmu odklonu v trestním řízení, tento bude v kontextu mého
příspěvku vnímán pouze v užším slova smyslu, tedy jako opatření, které vychází z principů
restorativní justice, jehož aplikace je spojena jednak s okamžitým či podmíněným upuštěním od
trestního stíhání, ale také s určitou formou výchovného působení na osobu, vůči níž je vedeno
trestní řízení a vůči níž je odklon uplatňován. Z tohoto důvodu považuji v konsekvencích českého
trestního systému za takový druh alternativního vyřízení věci pouze rozhodnutí o podmíněném
zastavení trestního stíhání, podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, schválení
narovnání a odstoupení od trestního stíhání ve věcech mladistvých, a to přesto, že ze strany
některých význačných autorů jsou do této skupiny řazeny i dva do jisté míry hybridní instituty, k nimž
947
patří řízení o schválení dohody o vině a trestu a trestní příkaz .
PODOBNOST ODKLONŮ A ALTERNATIVNÍCH TRESTŮ
Jak již název mého příspěvku napovídá, zastávám názor, že institut odklonů v užším smyslu
je možné v některých ohledech ve vztahu k účinkům na obviněného porovnávat s důsledky
některých alternativních trestů. Je tomu tak především proto, že i odklony jsou spojeny s určitou
formou výchovného působení, která, jak jsem již uvedl, může mít různou podobu i časové určení.
Může se jednat o stanovení zkušební doby s možnými omezeními či povinnostmi, o zaplacení určité
peněžité částky nebo o zdržení se určité činnosti. V tomto směru pak v českém trestním řádu
představuje podmíněné zastavení trestního stíhání, resp. podmíněné odložení podání návrhu na
potrestání (pokud se bavíme o jejich podobě zakotvené v ust. § 307 odst. 1 tr.ř. či v ust. § 179g
odst. 1 tr.ř.) do značné míry procesní protějšek podmíněného odsouzení a narovnání (§ 309 tr.ř.)
určitou procesní alternativu peněžitého trestu. Pokud by pak hypoteticky náš právní řád definoval
odklon spojený se závazkem odpracovat určitý počet hodin obecně prospěšných prací, mohli
bychom o něm hovořit jako o protějšku trestu obecně prospěšných prací.
2

Již z podstaty těchto hmotněprávních a procesněprávních institutů je zřejmé, že mezi nimi
musí existovat určité diferentní prvky, které vycházejí z předurčenosti jejich použití. Pokud se nad
touto problematikou zamyslíme hlouběji, dojdeme k relativně překvapivému zjištění, a to, že rozdílů
není až tolik, kolik by se na první pohled zdálo. V souladu s názorem Ščerby se domnívám, že
základní rozdíl spočívá jednak v době, kdy je o nich rozhodováno (tj. v případě odklonů před
vynesením rozsudku), resp. v odlišné formě rozhodnutí (tj. usnesení), a také v tom, že odklony
948
nejsou označeny jako trest . Z toho vyplývá, že shodné rysy většinově převažují.
944
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Určitým problematickým místem využití institutu odklonů by se mohla jevit jejich kolize
s několika základními zásadami ústavněprávní úrovně, což bylo zmiňováno některými
949
trestněprávními odborníky především v počátcích jejich aplikace . Jedná se např. o zásadu, že
trest je ukládán pouze soudem (čl. 90 Ústavy a čl. 40 odst. 1, odst. 2 Listiny základních práv a
svobod), zásadu presumpce neviny či zásadu spravedlivého procesu.
K možné kolizi se zásadami presumpce neviny a spravedlivého procesu je třeba
poznamenat, že tyto principy nejsou nikterak narušeny za podmínky, že je aplikace odklonu
podmíněna dobrovolným souhlasem obviněného či podezřelého. Vyjádřením takového souhlasu,
který je v ČR u každého druhu odklonu zákonnou podmínkou, se obviněný dobrovolně podřizuje
omezením či povinnostem, jež vyplynou z rozhodnutí o odklonu a vzdává se také práva na řádný
průběh procesu zahrnující právo na řízení před nezávislým a nestranným soudem (čl. 6 Evropské
úmluvy o ochraně základních práv a lidských svobod).
Vyloučena je kolize i s poslední vyslovenou ústavní zásadou, neboť při aplikaci odklonu není
vyslovována vina za spáchání trestného činu, což je rovněž jedna z dalších podstatných okolností
odlišujících ukládání odklonů a trestů, které mohou být aplikovány pouze při vyslovení viny, a proto,
pokud se státní zástupce v předsoudním stadiu trestního řízení rozhodne pro využití některého
z odklonů, není jeho rozhodnutím vyslovena vina, a není jím tedy ani formálně ukládán trest, nýbrž
pouze jiná forma postihu, což vylučuje porušení čl. 90 Ústavy, popř. čl. 40 odst. 1 Listiny základních
práv a svobod.
Danou pasáž je tak možné uzavřít konstatováním, že „aplikace odklonů představuje mj.
procesní prostředky sankcionování pachatelů; jde tedy o sankční opatření, která jsou svými
950
důsledky pro obviněné obdobná některým alternativním trestům“ . Odklony svou povahou
v podstatě splňují rysy trestněprávních sankcí, neboť jde o právní následek vyplývající z trestní
951
odpovědnosti, tj. ze spáchání trestného činu . I v tomto případě bude však lépe hovořit o
„sankčních opatřeních“, neboť ustálená trestněprávní teorie pod pojmem trestněprávní sankce stále
vnímá pouze hmotněprávní opatření ukládaná po vyslovení viny ze strany soudu, tedy tresty,
ochranná opatření a opatření dle z. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže.
Pokud tedy chceme z praktického úhlu pohledu hodnotit výhody popř. nevýhody aplikace
odklonů či jejich hmotněprávních protějšků v podobě odpovídajících alternativních trestů, je třeba
primárně uvést, že se jedná do jisté míry o komplementární instituty, jež jsou schopny v odlišných
stádiích trestního řízení naplňovat ideu větší racionalizace české trestní justice. Jejich možné využití
pak závisí na několika proměnných, ke kterým patří např. závažnost spáchaného trestného činu,
stanovisko obviněného či postoj orgánů činných v trestním řízení.
Z těchto důvodů se domnívám, že stávající druhy odklonů by měly být v maximální míře
využívány u všech vhodných případů méně závažné kriminality, neboť usnadňují příhodné reakce
na trestnou činnost tam, kde se trestní sankce jeví být nepřiměřenými. Těžištěm jejich využití by
mělo být především předsoudní stádium trestního řízení, kdy může být dosaženo většího
nápravného nebo preventivního účinku než následným rozsudkem a trestem, neboť pokud obviněný
již v tomto raném stadiu trestního řízení dobrovolně převezme odpovědnost za své závadné
chování, za současného postižení určitým sankčním opatřením, půjde o významné faktory, které
mohou napomoci jeho budoucí úspěšné resocializaci. Je také předpoklad, že bude zabráněno, či
alespoň z velké míry minimalizováno, riziko stigmatizace pachatele. Odklonem lze čelit tomu, aby
trestní proces eventuálně způsobil újmu pachateli, poškozenému nebo jejich rodině v rozsahu, který
952
není úměrný účinku vyplývajícímu z veřejně vyhlášeného rozsudku . Využívání těchto institutů
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představuje nezanedbatelnou výhodu také pro poškozené, kteří se mohou tímto způsobem snáze
dobrat náhrady materiální či imateriální újmy. Vyšší míra využívání odklonů v předsoudním stádiu
trestního řízení by měla přinášet užitek rovněž pro celý systém trestní justice, neboť by mělo
docházet ke snížení počtu soudně projednávaných případů, což s sebou přináší jednak
odbřemenění soudní soustavy, zkrácení doby projednávání jednotlivých případů a v neposlední
řadě i nezanedbatelný přínos ekonomický, spočívající ve snižování nákladů trestního řízení za
současného zvyšování jeho efektivity. Bez povšimnutí nelze ponechat ani tu skutečnost, že pro
budoucí společenský a pracovní život obviněného představuje užití odklonu obrovské pozitivum
spočívající v absenci záznamu v Rejstříku trestů, neboť ve výpise z rejstříku trestů jsou uváděna
953
pouze rozhodnutí odsuzující . Naproti tomu k potencionálním mínusům aplikace odklonů lze řadit
např. nebezpečí jejich nerovného použití, obejití systému trestního soudnictví nebo nedůvodné
954
zvýhodnění obviněného .
Nebude-li možné nebo vhodné aplikovat některý typ odklonu v předsoudním stadiu trestního
řízení, dojde k podání obžaloby či návrhu na potrestání a následně proběhne hlavní líčení, mělo by
v souladu s naznačenou preferencí myšlenek restorativní justice dojít k přednostnímu ukládání
některého z alternativních trestů, které v plné míře nahrazují trest odnětí svobody. V tomto směru
lze s povděkem ocenit aktivitu zákonodárce, který v poslední době vyvíjí soustavný legislativní tlak
na větší využívání alternativních trestů na úkor krátkodobých trestů odnětí svobody ukládaných za
méně závažné formy kriminality (např. novela č. 330/2011 Sb. nebo č. 390/2012 Sb.), i když jedním
955
dechem je třeba zároveň dodat, že ne všechny změny lze hodnotit jako zcela šťastné a uvážené .
ČETNOST APLIKACE STÁVAJÍCH DRŮHŮ ODKLONŮ
V uvedených souvislostech vyvstává další ryze praktická otázka, a sice, v jaké míře jsou ve
skutečnosti stávající druhy odklonů využívány, resp. zda je nutné uvažovat o jejich dalším rozšíření,
a to jednak z důvodu zvýšení podílu jejich aplikace při vyřizování trestních věcí, a také, aby bylo
možno výrazněji zohlednit individuální okolnosti jednotlivých případů.
3

Při hledání odpovědi na první část položené otázky je možné vyjít z aktuálně dostupných
statistických údajů, ze kterých se dozvídáme, že u dvou hlavních typů odklonů, které náš trestní
systém zná, a to u podmíněného zastavení trestního stíhání, resp. podmíněného odložení podání
návrhu na potrestání a narovnání je situace z hlediska jejich aplikace i nadále diametrálně odlišná.
Pokud se týká podmíněného zastavení trestního stíhání, resp. jeho odnože použitelné pro
zkrácené přípravné řízení podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, zde se situace
v posledních několika letech ustálila na relativně příznivé úrovni tohoto způsobu vyřizování trestních
věcí, když celkový počet osob, u nichž bylo této formy odklonu využito, se v letech 2011-2013
pohyboval v přípravném řízení v rozmezí od 5661 do 5919 osob a v řízení před soudem od 1709 do
2007 osob. Není také bez zajímavosti, že v posledních dvou letech podíl osob, u nichž došlo k
podmíněnému odložení podání návrhu na potrestání, výrazně překonává podíl osob, u nichž bylo
956
trestní stíhání podmíněně zastaveno .
Naproti tomu institut narovnání je již od doby svého začlenění do českého trestního řádu
v roce 1995 (z. č. 152/1995 Sb.) využíván naprosto minimálně, konkrétně v letech 2011-2013 se
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celkový počet osob v přípravném řízení, u nichž došlo ke schválení narovnání, pohyboval v rozmezí
957
od 117 do 199 osob a v řízení před soudem od 69 do 79 osob .
Z představeného vzorku údajů lze jednoznačně vyčíst jednu, do značné míry známou a
logickou skutečnost, a sice, že míra využívání kteréhokoli sankčního opatření, když se v žádném
případě nemusí jednat pouze o ona shora uvedená, závisí na administrativní a časové náročnosti
spojené s jeho aplikací. Zcela evidentně se tento efekt projevuje u institutu narovnání, kde pracnost
a administrativní náročnost jeho přípravy, vycházející z litery zákona, násobně překračuje podmínky
stanovené především pro podmíněné zastavení trestního stíhání, a proto je míra jeho využívání
obecně i v porovnání s tímto zmíněným institutem zcela minimální. Druhou otázkou je, do jaké míry
zde také hraje roli povinnost obviněného složit přiměřenou peněžitou částku určenou státu na
pomoc obětem trestné činnosti [(§ 309 odst. 1 písm. c) tr.ř.)].
V kontextu již řečeného se proto domnívám, že při zohlednění účinného zákonného znění a
reálného využívání stávajících typů odklonů není bezpodmínečně nutné jejich další rozšiřování,
neboť stále spatřuji velký potenciál pro možnou vyšší míru využívání současných druhů odklonů, a
to jak ze strany státních zástupců, tak i soudců (obzvláště to platí pro institut narovnání). Uzákonění
nových druhů odklonů totiž není automatickou zárukou zvyšování jejich podílu na řešení trestních
věcí, neboť i u méně závažných druhů kriminality se budou neustále objevovat určité limitující
faktory (viz výše), které nebude možno tímto způsobem překonat, a bude nutné konat trestní řízení
ve standardní podobě. Nadto došlo s účinností od 1.9.2012 (z.č. 193/2012 Sb.) k legislativní
aktualizaci právní úpravy podmíněného zastavení trestního stíhání resp. podmíněného odložení
podání návrhu na potrestání se vznikem nových variant tohoto odklonu (§ 307 odst. 2; § 179g odst.
2 tr.ř.), od nichž si zákonodárce mimo jiné slibuje zvýšení využívání tohoto institutu v případech
stíhání deliktů spáchaných v dopravě. Této problematice se budu blíže věnovat v následující části
mého příspěvku.
NĚKTERÉ PROBLEMATICKÉ ASPEKTY NOVÝCH VARIANT PODMÍNĚNÉHO
ZASTAVENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ
Dvě nové varianty podmíněného zastavení trestního stíhání obsažené v ust. § 307 odst. 2
tr.ř. zní takto: „Je-li to odůvodněno povahou a závažností spáchaného přečinu, okolnostmi jeho
spáchání anebo poměry obviněného, soud, a v přípravném řízení státní zástupce rozhodne o
podmíněném zastavení trestního stíhání pouze tehdy, pokud obviněný splní podmínky uvedené
v odstavci 1 a
a)
zaváže se, že se během zkušební doby zdrží určité činnosti, v souvislosti
s níž se dopustil přečinu, nebo
b)
složí na účet soudu a v přípravném řízení na účet státního zastupitelství
peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti podle
zvláštního právního předpisu, a tato částka není zřejmě nepřiměřená závažnosti
přečinu,
a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a
okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující“.
K tomuto ustanovení se rovněž váže delší zkušební doba, jež může být stanovena až na 5
let (§ 307 odst. 3 tr.ř.), a také podmínka, že rozhodnutí dle odst. 2 musí obsahovat též výši peněžité
částky určené státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti nebo určení činnosti, které se
obviněný během zkušební doby zavazuje zdržet. Jestliže se obviněný zaváže zdržet se během
zkušební doby podmíněného zastavení trestního stíhání řízení motorových vozidel, musí být poučen
o povinnosti odevzdat řidičský průkaz podle zvláštního právního předpisu a o tom, že právní mocí
rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání pozbude řidičského oprávnění (§ 307 odst. 5
tr.ř.). Považuji za nutné také zdůraznit, že předpokladem možných úvah o aplikaci těchto dvou
nových variant odklonů je ze strany obviněného splnění podmínek tzv. prostého podmíněného
zastavení trestního stíhání, jež jsou zakotveny v ust. § 307 odst. 1 tr.ř.
4
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V případě první nové varianty (spočívající v dobrovolném závazku zdržet se určité činnosti)
se jedná o vyslyšení názorů, které již po delší dobu zaznívaly v odborné literatuře, že je třeba
především určitým způsobem zrychlit trestní řízení vedená o deliktech spáchaných v dopravě, což
byl také jeden z cílů novely č. 193/2012 Sb. Dosavadní nemožnost postihnout tyto činy zákazem
958
řízení motorových vozidel již v rámci odklonu
totiž nutila státní zástupce a soudy provést celé
959
trestní řízení až k rozsudku . Prakticky můžeme hovořit o nové variantě odklonu, jež ve svých
důsledcích představuje jakýsi procesní protějšek trestu zákazu činnosti [(typické to bude zejména
při ohrožení pod vlivem návykové látky § 274 trestního zákoníku (dále jen tr.z.), ale i ublížení na
960
zdraví z nedbalosti § 148 tr.z., příp. dalších trestných činů proti životu a zdraví)] .
Osobně se domnívám, že provedená novelizace představuje krok správným směrem,
obzvláště za situace, kdy bylo jen za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274 tr.z.) v roce
2013 odsouzeno 10786 osob, což představuje téměř 14 % odsouzených ze všech osob
961
odsouzených v tomto roce . To však neznamená, že je možné nová ustanovení považovat za
zcela bezchybná, neobsahující určité problematické body, a to jak z pohledu obviněného, tak i
orgánů činných v trestním řízení.
Za výraznou třecí plochu lze bezpochyby považovat velmi důraznou délku zkušební doby, po
kterou se obviněný zavazuje zdržet se určité činnosti, jež může činit 6 měsíců až 5 let. Musíme si
totiž uvědomit, že především u osob, na něž je daná právní úprava zacílena, tedy řidičů, dojde
okamžikem právní moci usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání či podmíněném
odložení podání návrhu na potrestání ex lege k pozbytí řidičského oprávnění, které nebudou moci
využívat po celou zkušební dobu, přičemž v době, kdy se dotyční budou rozhodovat, zda je pro ně
tento závazek výhodný či nikoliv, nebudou s jistotou znát délku zkušební doby, po kterou nebudou
moci danou činnost vykonávat. S téměř praktickou jistotou lze tak říci, že představa až pětiletého
zákazu dané činnosti bude pro mnohé obviněné odstrašující. V tomto okamžiku by však měl
důležitou roli sehrát obhájce obviněného, který by měl svému klientovi vysvětlit, že pokud se mu
bude zdát státním zástupcem či soudem stanovená délka zkušební doby nepřijatelná, může vždy
dosáhnout pokračování trestního řízení, a to buď formou podání prosté stížnosti proti uvedenému
rozhodnutí nebo stížnosti v jejímž rámci zároveň odvolá souhlas s podmíněným zastavením
trestního stíhání, načež orgánu druhého stupně nezbude nic jiného, než usnesení o podmíněném
zastavení trestního stíhání zrušit, neboť odpadla jedna ze zákonných podmínek pro jeho vydání.
Role obhájce je však nezastupitelná ještě z jiného důvodu, a sice, aby skutečně svému
mandantovi odpovědně poradil v tom směru, jaká délka zkušební doby je pro něj z titulu možností,
které mohou v daném případě dále nastat ještě akceptovatelná, a jaká již nikoli. Představme si
modelovou situaci, že řidič, který bude stíhán za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, se
dobrovolně zaváže, že se po stanovenou dobu zdrží řízení všech motorových vozidel, a státní
zástupce při splnění zákonných podmínek uvedených v návětí ust. § 307 odst. 2 tr.ř. rozhodne o
podmíněném zastavení trestního stíhání se zkušební dobou na 4 roky. Bude nyní pro obviněného
výhodnější naznačenou délku zkušební doby akceptovat s tím, že závazek zdržet se řízení
motorových vozidel zanikne s jejím uplynutím, avšak za podmínky, že dle ust. § 102 z.č. 361/2000
Sb., o silničním provozu až v momentě, kdy příslušný úřad rozhodne o vrácení řidičského oprávnění
po rozhodnutí o osvědčení či neosvědčení se ve zkušební době podmíněného odložení podání
návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání nebo poté, kdy se má zato, že
962
v této době došlo k osvědčení , když uvedený procesněprávní postih se následně neobjeví ve
výpise z Rejstříku trestů, avšak také s tím rizikem, že pokud nebude plnit povinnosti, ke kterým se
zavázal (až na výjimečné případy uvedené v ust. § 308 odst. 1 tr.ř.) bude trestní stíhání pokračovat.
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Nebo pro něj bude výhodnější podat si stížnost proti takovému rozhodnutí, s tím, že proběhne
standardní trestní řízení zakončené v nejoptimálnější variantě zprošťujícím rozsudkem, ale reálněji
s uložením trestu odnětí svobody, jehož výkon bude podmíněně odložen na určitou zkušební dobu,
jež i zde dosahuje maximální doby pěti let, za současného uložení trestu zákazu činnosti např. na 4
roky, když po výkonu poloviny tohoto trestu může soud podmíněně upustit od výkonu jeho zbytku,
jestliže odsouzený v době výkonu trestu způsobem svého života prokázal, že dalšího výkonu tohoto
trestu není třeba, avšak zároveň musí být stanovena zkušební doba, a to až na pět let, která však
nesmí být kratší, než zbytek trestu (§ 90 tr.z.). Navíc, jelikož se jedná o odsuzující rozsudek, bude
samozřejmě obviněný „postižen“ i záznamem v Rejstříku trestů. Naznačeným příkladem jsem
samozřejmě nevyčerpal všechny specifičnosti konkrétních případů, jež mohou nastat, a proto bude
nepochybně existovat mnoho hraničních situací, v nichž bude především na právním zástupci této
osoby, kterou z variant svému klientovi doporučí.
Jak jsem již avizoval, do jisté míry se jeví být délka zkušební problematická i pro orgány
činné v trestním řízení, a to z toho důvodu, že zákonodárce dostatečně nezvážil tu skutečnost, že
rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání je rozhodnutím, kterým není definitivně
vyřešena otázka viny. V návaznosti na to může po neosvědčení obviněného ve zkušební době dojít
k budoucímu projednávání věci, např. po uplynutí čtyř let od spáchání přečinu, kdy už bude
podstatně oslabena hodnota opatřených důkazů, což může mít negativní vliv na meritorní
963
rozhodnutí zejména o vině obviněného .
Druhá nová varianta podmíněného zastavení trestního stíhání spočívá v dobrovolném
poukazu přiměřených finančních prostředků ze strany obviněného na účet státního zastupitelství,
resp. soudu, určených státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti dle zvláštního právního
předpisu (z.č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů). Jedná se tedy, stejně jako u institutu
narovnání, v určitém smyslu o procesní protějšek peněžitého trestu, který může představovat
přiléhavou reakci na velké množství trestných činů. V prvé řadě jde samozřejmě o majetkové delikty,
ale opět i o delikty v dopravě, např. při odsouzení za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí
964
a vykázání nebo ohrožení pod vlivem návykové látky .
Základní myšlenka zákonodárce spočívající ve vytvoření koncepce nové varianty odklonu
kombinujícího uložení zkušební doby se současným složením přiměřené finanční částky nezní
vůbec špatně, ale pouze do té doby, než si uvědomíme, že tímto krokem došlo k zásadnímu setření
rozdílů ve vztahu k druhému hlavnímu typu odklonu zakotvenému v účinném trestním řádu, kterým
je narovnání. Ač tedy dosud nejsou k dispozici relevantnější statistická data, lze předpokládat, že
výsledkem tohoto kroku bude zřejmá „kanibalizace“ nového institutu na dnes již tak zřídka
využívaném institutu narovnání. Jestliže totiž obviněný pojme myšlenku se z trestního stíhání tzv.
vyplatit, budou pravděpodobně jak státní zástupci, tak i soudy spíše preferovat variantu spojenou se
stanovením zkušební doby než konečného zastavení trestního stíhání formou schválení narovnání.
Rovněž pro samotné obviněné se jeví tato varianta jako schůdnější, neboť si mohou ušetřit
vyjednávací proceduru s poškozeným za účelem dosažení souhlasu s narovnáním, i když to pro ně
nebude automaticky znamenat konečné vyřízení jejich trestní věci. To jsou však kroky
nekorespondující s jednou ze základních myšlenek restorativní justice, jež by měla být při aplikaci
odklonů respektována, spočívající v dosažení jisté formy odpuštění ze strany poškozeného, čemuž
v současnosti odpovídá pouze vyjádření souhlasu poškozeného podmiňujícího schválení narovnání.
Z těchto důvodů je třeba de lege ferenda tuto nevyhovující situaci změnit, přičemž za
nejvhodnější variantu považuji ponechání složení peněžité částky ze strany obviněného pouze jako
základ pro variantu podmíněného zastavení trestního stíhání zakotvenou v ust. § 307 odst. 2 písm.
b) tr.ř., přičemž ve vztahu k novému vymezení narovnání se plně ztotožňuji s názorem Trestního
kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12.2.2014, „aby se vztahovalo na konkrétně vymezené trestné
činy, a to zejména takové, které mají povahu konfliktu mezi obviněným a poškozeným, přičemž se
963
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ŠÁMAL, P., MUSIL, J., KUCHTA, J. A KOL. Trestní právo procesní, s. 739.
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nemusí jednat jen o přečiny, ale může jít i o méně závažné zločiny. Dále by měly být od sebe
odděleny výroky o schválení narovnání a o zastavení trestního stíhání tak, aby mohla být rozšířena
škála opatření, které bude moci obviněný použít k odčinění újmy poškozeného a k zajištění obecně
prospěšných cílů. Schválení narovnání by bylo spojeno s přerušením trestního stíhání, a
965
k zastavení trestního stíhání by došlo až po splnění podmínek, ke kterým se obviněný zavázal“ .
ZÁVĚR
Na závěr bych chtěl uvést, že považuji jednotlivé typy odklonů v trestním řízení za určitá
sankční opatření, která jsou především v předsoudním stadiu trestního řízení, za podmínky vyššího
podílu jejich aplikace, podstatnou měrou schopna přispět k racionalizaci trestní justice, neboť je
považuji za odpovídající komplementární procesní alternativu, jež vhodným způsobem doplňuje
stávající sumu alternativních trestů, na jejímž větším využívání ze strany jednotlivých složek
justičního systému v případě méně závažných druhů kriminality by měl mít zájem nejen
zákonodárný sbor, nýbrž i všichni občané České republiky, kteří si řádně plní svou daňovou
povinnost, z níž je celý systém financován. To platí beze zbytku i o nově začleněných variantách
odklonů, které nabízejí efektivnější možnosti řešení trestné činnosti, a to především v oblasti
dopravní kriminality, která skýtá obrovský potenciál pro jejich možné využití a pouze střednědobá
budoucnost ukáže, zda bude vytyčeného cíle dosaženo.
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ZÁSADA PRIMERANOSTI VO VZŤAHU K TRESTANIU
PRÁVNICKÝCH OSÔB966
Lýdia Tobiášová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt:Autorka sa v článku zaoberá požiadavkou primeranosti trestu vo vzťahu
k právnickým osobám s poukazom na zásadu primeranosti trestu vo vzťahu k fyzickým osobám.
Stručne sa zamýšľa sa aj nad niektorými ďalšími zásadami ukladania trestov, pričom vychádza
z premisy, že požiadavka naplnenia účelu trestu a jeho individualizácie je istým zákonným
vyjadrením požiadavky primeranosti trestu. Argumentuje, že účel trestu, tak ako je definovaný
v Trestnom zákone, nie je celkom aplikovateľný na právnické osoby a navrhuje, aby samostatné
ustanovenie o účele trestu vo vzťahu k právnickým osobám bolo zakotvené do osobitného zákona
o trestnej zodpovednosti právnických osôb.
Kľúčové slová:primeranosť trestu, spravodlivosť trestu, účel trestu, generálna prevencia,
reparačný účel
Abstract:The author analyses the proportionality principle of punishment in regard to legal
persons referring to proportionality of punishment and its understanding in regard to natural
persons. The author also considers some other principles applied to sentencing of the offenderand
claims that the requirement of purpose of punishment and its individualization represent partly the
legal pronouncement of the requirement of proportionality of punishment. The author also claims
that the purpose of punishment, as it is defined in the Criminal Code of Slovakia, is not fully
applicable on legal persons, and thus, suggests that the purpose of punishment in regard to legal
persons is to be stipulated in a separate provision of the special law on criminal responsibility of
legal persons.
Keywords:proportionality principle, justified punishment, purpose of punishment, general
prevention, reparation

1

ÚVOD

Problematika trestu, jeho primeranosti, spravodlivosti a účinnosti sú otázky, ktoré si
opakovane kladú odborníci z oblasti trestného práva, ale aj ďalších spoločenských vied kriminológie, penológie, či filozofie. V súčasnosti u nás i vo svete výrazne rezonuje otázka
trestnoprávneho postihu právnických osôb. V platnom a účinnom Trestnom zákone je zakotvená len
tzv. nepravá trestná zodpovednosť právnických osôb, ktorá predstavuje možnosť uloženia jedného z
967
dvoch ochranných opatrení právnickým osobám – zhabanie peňažnej čiastky
a zhabanie
966

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č.
APVV-0620-11.
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V zmysle § 83a Trestného zákona:
(1) Zhabanie peňažnej čiastky môže súd uložiť právnickej osobe, ak bol spáchaný trestný čin, hoci
aj v štádiu pokusu, alebo ak došlo k účasti na trestnom čine v súvislosti
a) s výkonom oprávnenia zastupovať túto právnickú osobu,
b) s výkonom oprávnenia prijímať rozhodnutia v mene tejto právnickej osoby,
c) s výkonom oprávnenia vykonávať kontrolu v rámci tejto právnickej osoby, alebo
d) so zanedbaním dohľadu alebo náležitej starostlivosti v tejto právnickej osobe.
(2) Ochranné opatrenie podľa odseku 1 nemožno uložiť právnickej osobe, ktorej majetkové pomery
ako dlžníka nemožno usporiadať podľa osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie,
alebo ak by výkonom ochranného opatrenia bol postihnutý majetok štátu alebo Európskej únie,
388

968
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majetku . Ide o nepriamy postih právnických osôb , ktorý nie je podmienený vyvodením trestnej
zodpovednosti fyzickej osoby, i keď spoločným menovateľom pre oba druhy trestnoprávnej
zodpovednosti ostáva spáchanie trestného činu fyzickou osobou, ktorá pôsobí v rámci právnickej
osoby alebo má určitý vzťah k právnickej osobe – ide o osoby výslovne uvedené v ustanovení §§
83a a 83b TZ.
Legislatívny proces v Slovenskej republike jasne naznačuje snahu o zakotvenie priamej
zodpovednosti právnických osôb, a to prostredníctvom osobitného zákona, ktorý bude upravovať
hmotnoprávne a procesnoprávne otázky spojené s trestnou zodpovednosťou právnických osôb
(ďalej len „TZPO“). V zmysle návrhu zákona o TZPO zákonodarca počíta so zavedením celého
katalógu trestov, ktoré bude možné právnickej osobe za spáchaný trestný čin uložiť.Ide spravidla
orgánom cudzieho štátu a medzinárodným organizáciám verejného práva. Nemožno ho uložiť ani
vtedy, ak došlo k zániku trestnosti činu uvedeného v odseku 1 premlčaním trestného stíhania alebo
na základe účinnej ľútosti.
(3) Zhabanie peňažnej čiastky môže súd uložiť od 800 eur do 1 660 000 eur. Pri určení výšky
zhabania peňažnej čiastky súd prihliadne na závažnosť spáchaného trestného činu, rozsah činu,
získaný prospech, spôsobenú škodu, okolnosti spáchania trestného činu a následky pre právnickú
osobu. Zhabanie peňažnej čiastky súd neuloží, ak ukladá právnickej osobe ochranné opatrenie
zhabania majetku podľa § 83b.
(4) Ak ide o zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie právnickej osoby, uloží súd ochranné opatrenie
podľa odseku 1 právnemu nástupcovi zaniknutej právnickej osoby.
(5) Zaplatená alebo vymožená peňažná čiastka pripadá štátu, ak súd nerozhodne inak na základe
vyhlásenej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
968
V zmysle § 83b Trestného zákona:
(1) Zhabanie majetku súd uloží právnickej osobe, ak bol spáchaný trestný čin, hoci aj v štádiu
pokusu, alebo ak došlo k účasti na trestnom čine uvedenom v § 58 ods. 2 alebo 3, a ak právnická
osoba nadobudla majetok alebo jeho časť trestnou činnosťou alebo z príjmov pochádzajúcich z
trestnej činnosti, v súvislosti
a) s výkonom oprávnenia zastupovať túto právnickú osobu,
b) s výkonom oprávnenia prijímať rozhodnutia v mene tejto právnickej osoby,
c) s výkonom oprávnenia vykonávať kontrolu v rámci tejto právnickej osoby, alebo
d) so zanedbaním dohľadu alebo náležitej starostlivosti v tejto právnickej osobe.
(2) Ochranné opatrenie podľa odseku 1 nemožno uložiť právnickej osobe, ktorej majetkové pomery
ako dlžníka nemožno usporiadať podľa osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie,
alebo ak by výkonom ochranného opatrenia bol postihnutý majetok štátu alebo Európskej únie,
orgánom cudzieho štátu a medzinárodným organizáciám verejného práva. Nemožno ho uložiť ani
vtedy, ak došlo k zániku trestnosti činu uvedeného v odseku 1 premlčaním trestného stíhania alebo
na základe účinnej ľútosti.
(3) Ochranné opatrenie podľa odseku 1 súd neuloží, ak vzhľadom na závažnosť spáchaného
trestného činu, rozsah činu, získaný prospech, spôsobenú škodu, okolnosti spáchania trestného
činu, následky pre právnickú osobu alebo dôležitý verejný záujem je možné ochranu spoločnosti
zabezpečiť aj bez zhabania majetku právnickej osoby. Ak súd neuloží zhabanie majetku, uloží
právnickej osobe ochranné opatrenie zhabania peňažnej čiastky podľa § 83a.
(4) Zhabanie majetku postihuje v rozsahu, ktorý patrí právnickej osobe pri výkone ochranného
opatrenia zhabania majetku po ukončení konkurzného konania
a) výťažok zo speňaženia majetku,
b) majetok vylúčený zo súpisu majetku podstát,
c) majetok podliehajúci konkurzu, ak nedošlo k speňaženiu majetku.
(5) Ak ide o zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie právnickej osoby, uloží súd ochranné opatrenie
podľa odseku 1 právnemu nástupcovi zaniknutej právnickej osoby.
(6) Vlastníkom zhabaného majetku sa stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe vyhlásenej
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
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V anglickej literatúre sa na označenie tohto modelu používa výraz „indirect“, čo v preklade
znamená „nepriamy“, teda hovoríme potom o nepriamej trestnej zodpovednosti právnických osôb,
nie nepravej trestnej zodpovednosti právnických ob.
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o tresty postihujúce majetkové práva právnickej osoby, ale aj o tresty diskvalifikujúce právnickú
osobu z výkonu určitých práv, ktoré sú formulované vo forme zákazu. V zmysle § 10 návrhu zákona
o TZPO ide o nasledovné tresty:
a) trest zrušenia právnickej osoby,
b) trest prepadnutia majetku,
c) trest prepadnutia veci,
d) peňažný trest,
e) trest zákazu činnosti,
f) trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
g) trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
h) trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,
i) trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku.
V nadväznosti na uvedený katalóg trestov sa vynára aj otázka, či je postih právnických osôb
primeraný nielen vo vzťahu k tomu, že ide o trestnoprávny postih, ale či navrhovaná právna úprava
spĺňa požiadavku primeranosti trestov.
2

ZÁSADA PRIMERANOSTI PRI UKLADANÍ TRESTOV FYZICKEJ OSOBE
970

Základným a nevyhnutným znakom sankcií ukladaných fyzickým osobám je, že s ich
uplatnením sú spojené nevýhodné, neželateľné dôsledky pre páchateľa. Trestom sa konkrétnemu
páchateľovi spôsobuje určitá ujma, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou pojmu trest i pojmu ochranné
opatrenie (nie je však jeho cieľom alebo zmyslom). Sankcia má preto v zmysle Trestného zákona
negatívny obsah. Vždy predstavuje pre páchateľa určitú ujmu, či už na slobode, majetku, cti alebo
iných právach.
Pre tresty je ďalej typické, že je s nimi spojené negatívne hodnotenie činu a osoby
páchateľa, pričom tresty sa ukladajú v závislosti od závažnosti činu, ktorý je vyjadrený trestnou
sadzbou pri konkrétnej skutkovej podstate v osobitnej
časti Trestného zákona, a ktorá je
rozhodujúca pre stanovenie druhu a výmery trestu. Naopak, ochranné opatrenia neobsahujú
negatívne hodnotenie a morálne odsúdenie a ukladajú sa v zásade tak, aby splnili svoj účel. Chýba
pri nich zásadne požiadavka úmernosti závažnosti spáchaného trestného činu, pretože pri
ochranných opatreniach ide predovšetkým o dosiahnutie resocializácie páchateľa, resp. o
odstránenie príčin a podmienok na spáchanie ďalšieho trestného činu. Pri oboch druhoch sankcií je
základnou podmienkou ich uloženia trestný čin, avšak na rozdiel od trestu intenzita ochranného
opatrenia je závislá skôr od osoby páchateľa, resp. spoločenskej potreby ich uloženia, ako od
povahy a závažnosti trestného činu. Závislosť ochranného opatrenia od trestného činu je podstatne
971
menšia ako pri treste.
Zákonné vymedzenie trestov v § 32 TZ predstavuje určitý systém, v ktorom sú tresty
hierarchicky usporiadané. Hierarchické usporiadanie trestov má význam najmä z hľadiska
odstupňovania ich citeľnosti a závažnosti, ako aj z hľadiska záujmov, ktoré jednotlivé tresty
postihujú.
Ukladanie sankcií je náročná činnosť súdu, zameraná na zistenie všetkých okolností, za
ktorých došlo ku spáchaniu trestného činu, objektívnych i subjektívnych príčin, predpokladov
prevýchovy páchateľa, a najmä ochrany spoločnosti prostriedkami trestného práva. Súd pri ukladaní
sankcií
vychádza
z
filozoficko
–
etických
princípov,
z právneho vedomia spoločnosti, z poznania stavu a možností nápravy a prevýchovy odsúdených, z
poznania sociálnej podstaty a príčin kriminality a vôbec, z poznatkov o človeku v sociálnoekonomických podmienkach, v ktorých dochádza k páchaniu trestných činov, a v ktorých sa tento
rozpor medzi spoločnosťou a jednotlivcom musí riešiť spôsobom zodpovedajúcim podstate,
charakteru a možnostiam spoločnosti.
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V prípade trestania fyzických osôb Trestný zákon vychádza z bipartície trestných sankcií –
trestov a ochranných opatrení.
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MENCEROVÁ, I.- TOBIÁŠOVÁ, L.-TURAYOVÁ, Y.: Trestné právo hmotné – Všeobecná časť.
Heuréka, 2013, s. 276.
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Pre správne a spravodlivé ukladanie sankcií je dôležité dodržiavanie základných
zásad ukladania sankcií upravených v Trestnom zákone, a to v druhom diele druhej hlavy
všeobecnej časti. V ustanovení § 34 TZ sú upravené zásady ukladania trestov a v ustanovení § 35
TZ zásady ukladania ochranných opatrení. Trestný zákon neobsahuje absolútny výpočet zásad,
ktoré sa uplatňujú pri ukladaní trestov a ochranných opatrení. Niektoré zásady, ako vedúce právne
idey, sú vo vzťahu k sankciám formulované aj v Ústave Slovenskej republiky a v medzinárodných
972
dokumentoch.
S otázkou primeranosti trestu bezprostredne súvisí otázka jeho spravodlivosti.
V oblasti práva vystupuje spravodlivosť ako kategória právneho vedomia, ktorá je jedným z kritérií
hodnotenia usporiadania spoločenských vzťahov prostredníctvom práva i hodnotenia samého
práva. Spravodlivosť je podmienkou, obsahom aj cieľom tvorby i realizácie práva a súčasťou jeho
poslania. Aby uložený trest splnil očakávaný účel, musí byť spravodlivý, a ako taký ho musí
pociťovať nielen páchateľ, ale aj spoločnosť. Jednou z podmienok spravodlivosti trestu je jeho
primeranosť k povahe, závažnosti trestného činu a osobe páchateľa a neodvratnosť trestu.
Len včas uložený trest je schopný pôsobiť na ostatných občanov tak, aby varoval pred páchaním
trestných činov, presvedčil o neodvratnosti trestu a jeho negatívnych dôsledkoch, posilňoval pocit
973
právnej istoty a predstavy o autorite právnych noriem .
S ukladaním konkrétneho trestu úzko súvisí otázka, z akých aspektov treba hodnotiť
účelnosť trestu, jeho primeranosť stupňu závažnosti, jeho miernosť alebo prísnosť. Slovenské
trestné zákonodarstvo zveruje právo rozhodovať o vine a treste za trestné činy jedine súdu. Význam
rozhodovacej činnosti sudcu je predovšetkým v tom, ako vo vzájomnej proporcionalite represívnej a
výchovnej stránky trestu spojí všetky hľadiská a faktory významné pre uloženie zákonného,
spravodlivého, a z hľadiska účelu trestu, aj účinného právneho následku.
3

ZÁSADA PRIMERANOSTI PRI UKLADANÍ TRESTOV PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Pokiaľ ide o ukladanie a systém sankcií voči právnickým osobám, návrh zákona o TZPO
upravuje len jeden druh sankcií - tresty. Pre vymedzenie zásad platných pre trestanie právnických
osôb v zmysle návrhu zákona o TZPO na trestnú zodpovednosť treba povedať, že tento zákon bude
vo vzťahu k Trestnému zákonu špeciálny.
V prípade právnických osôb však dochádza k istým odlišnostiam a možno povedať, že je
vôbec obtiažne o primeranosti trestu hovoriť, resp. o jeho primeranosti vo vzťahu k osobe
páchateľa. Vhodnejšie je asi uvažovať o účele trestu a požiadavke jeho účinnosti, keďže ide o
trestanie umelého substrátu a tradičné chápanie trestu a jeho účelu má obmedzenú aplikovateľnosť.
Napríklad i princíp „ultima ratio“, ktorý je vo vzťahu k trestom chápaný v zmysle ukladania trestu
odňatia slobody ako poslednej možnosti v prípade právnickej osoby v tomto zmysle neplatí, pretože
trest odňatia slobody právnickej osobe nemožno vôbec uložiť. Systém trestov a zásady, podľa
ktorých sa tresty ukladajú, sa zakladajú na myšlienke, že trest má byť úmerný stupňu závažnosti
činu pre spoločnosť, má byť individualizovaný a diferencovaný vzhľadom na charakter spáchaného
činu i osobu páchateľa, má byť spravodlivý a zákonný.
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Návrh zákona o TZPO obsahuje lenjedno ustanovenie o zásadách ukladania trestov
- § 11 uvedeného návrhu, a to v nasledovnom znení:
(1) Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliada na povahu a závažnosť trestného
činu, na pomery právnickej osoby vrátane jej doterajšej činnosti a na jej majetkové pomery, pričom
prihliadne aj na to, či právnická osoba vykonáva činnosť vo verejnom záujme, ktorá má strategický
význam pre národné hospodárstvo, obranu alebo bezpečnosť.
(2) Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery súd prihliada tiež na
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a) to, aby postihovali právnickú osobu tak, aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv trestu na
jej zamestnancov,
b) právom chránené záujmy poškodených a veriteľov právnickej osoby, ktorých pohľadávky
proti trestne zodpovednej právnickej osobe vznikli v dobrej viere a nemajú pôvod alebo nesúvisia s
trestným činom spáchaným právnickou osobou,
c) pôsobenie právnickej osoby po spáchaní trestného činu, najmä na jej účinnú snahu
odstrániť škodlivé následky trestného činu alebo dobrovoľne nahradiť spôsobenú škodu,
d) očakávaný dôsledok výkonu trestu pre ďalšiu činnosť právnickej osoby,
e) pomer, v akom na právnickú osobu prešli výhody z trestného činu spáchaného v
spolupáchateľstve.
(3) Súd pri určovaní druhu trestu a jeho výmery u právnych nástupcoch právnickej osoby
podľa § 7 ods. 1 alebo 3 prihliadne i k tomu, v akom rozsahu na niektorého z nich prešlo imanie
zodpovedajúce prospechu alebo iné výhody zo spáchaného trestného činu, prípadne v akom
rozsahu ktorýkoľvek z nich pokračuje v činnosti, v súvislosti s ktorou bol trestný čin spáchaný.
(4) Tresty uvedené v § 10 možno uložiť samostatne alebo možno uložiť viac týchto trestov
popri sebe. Popri sebe nemožno uložiť trest zrušenia právnickej osoby a trest prepadnutia majetku,
trest prepadnutia majetku a peňažný trest a trest prepadnutia majetku a trest prepadnutia veci. Trest
zverejnenia odsudzujúceho rozsudku možno uložiť iba popri niektorom z trestov uvedených v § 10
písm. a) až h). Ide o prakticky o zásadu individualizácie trestu, ktorá je bližšie konkretizovaná
v uvedených ustanoveniach.
V uvedenom ustanovení je bližšie konkretizovaná prakticky len zásada individualizácie trestu
vo vzťahu k právnickým osobám, ako aj k právnym nástupcom právnickej osoby (ods. 3
navrhovaného ustanovenia).
Napriek uvedenému základnou požiadavkou pri sankcionovaní právnických osôb, ktorá
vyplýva z príslušných záväzných noriem medzinárodného práva i európskeho práva je, aby sa za
určité typy konania porušujúce medzinárodné alebo európske právo ukladali aj právnických osobám
975
sankcie, ktoré sú účinné, primerané a odradzujúce.
4

ÚČEL TRESTUVŠEOBECNE VO VZŤAHU K PRIMERANOSTI TRESTU

Zásada primeranosti trestu nie je expressis verbis v Trestnom zákone upravená, no je
nepriamo zákonne vyjadrená najmä cez ustanovenie o účele trestu a cez zásadu individualizácie
trestu.
Trestný zákon účel trestu v samostatnom ustanovení nedefinuje a nahrádza ho úpravou
zásad ukladania trestov, ktoré majú byť aplikované na konkrétny prípad. V § 34 ods. 1 TZ
upravujúcom základné zásady ukladania sankcií je však obsiahnutá takmer totožná formulácia:
„Trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej
trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne
iných odradí od páchania trestných činov“, pričom „zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa
spoločnosťou“. Z vyššie uvedenej formulácie účelu trestu v zmysle Trestného zákona jasne vidieť,
že obsah pojmu „účel trestu“ v sebe zahŕňa viacero čiastkových cieľov, ktoré zákon uložením trestu
sleduje.
Jan Lata vo svojom článku „Účel trestu a jeho spravedlivost“ rozumie pod pojmom „účel
trestu“ praktické, jasne pomenovateľné ciele, ktoré má trest plniť. Účel má racionálny charakter.
Podľa neho je možné vedome klásť dôraz na rôzne aspekty účelu, ktoré sa v priestore a čase
976
líšia.
Z vyššie uvedenej formulácie účelu trestu v zmysle Trestného zákona jasne vidieť, že obsah
pojmu „účel trestu“ v sebe zahŕňa viacero čiastkových cieľov, ktoré zákon uložením trestu sleduje.
Trestný zákon v Slovenskej republike vychádza z myšlienky, že základným alebo konečným
účelom trestu je ochrana spoločnosti pred trestnými činmi a pred ich páchateľmi. Zmysel existencie
a prípadnej aplikácie noriem trestného práva je predovšetkým v tom, aby neboli páchané trestné
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činy vôbec alebo boli páchané v čo najmenšej miere (ochranná funkcia trestného práva). Tento cieľ
má sledovať aj trest, pričom jeho ďalšie účinky - individuálna represia, individuálna a generálna
prevencia- vlastne vyjadrujú prostriedky na jeho dosiahnutie:
Individuálna represia - zabrániť páchateľovi v ďalšom páchaní trestnej činnosti môže trest:
- priamo tým, že mu fyzicky znemožní dopustiť sa určitého konania alebo mu kladie výrazné
zábrany (napr. trest odňatia slobody vedie k podstatnému obmedzeniu voľného pohybu a niektorých
aktivít),
- nepriamo už samotnou existenciou trestu v zákone za určité konanie a obavou z jeho
uloženia a výkonu, vedomím jeho neodvratnosti alebo určitým špecifickým spôsobom výkonu
niektorých trestov. Ide o tzv. psychické zábrany a pôsobenie.
Individuálna prevencia - výchova páchateľa k tomu, aby viedol riadny život predstavuje
pomerne náročný a v praxi nie vždy realizovateľný účinok trestu. Výchovný vplyv môže mať už
samotná zábranná (represívna) funkcia trestu, pokiaľ v dôsledku jej splnenia si páchateľ uvedomí
škodlivosť ďalšieho páchania trestnej činnosti, dokáže zmeniť svoje negatívne postoje k záujmom
chráneným zákonom a je schopný do budúcna rešpektovať platný právny poriadok. Samotné
zabránenie v páchaní trestnej činnosti represívnou zložkou trestu často nestačí, a preto je
využívaná priamo výchovná zložka niektorých trestov, napr. v prípade podmienečného odsúdenia,
podmienečného odsúdenia s dohľadom, výchovná činnosť s odsúdenými vo výkone trestu odňatia
slobody vo väzniciach, účasťzáujmových združení pri výkone niektorých trestov a pod.
Generálna prevencia - výchovné pôsobenie trestu na ostatných členov spoločnosti sa
uskutočňuje prostredníctvom individuálnej prevencie. Ak sa zabráni trestom páchateľovi v ďalšej
trestnej činnosti, dáva sa tým nepochybne najavo i ostatným členom spoločnosti, aké správanie je
nežiaduce, proti čomu je zameraný Trestný zákon, a tak možno ovplyvňovať ich pozitívnu
hodnotovú orientáciu. Trest musí pôsobiť na spoločenské okolie páchateľa, pretože i páchateľ
977
pôsobí trestným činom na svoje spoločenské okolie .
Nakoniec, vyjadrenie morálneho odsúdenia páchateľa spoločnosťou zahŕňa negatívne
právne aj etické hodnotenie páchateľa a jeho činu. Prostredníctvom vyslovenia viny a uloženia
trestu spoločnosť vyjadruje zavrhnutiahodnosť trestného činu, teda že páchateľ vykonal čin
protispoločenský a nemorálny.
Jednotlivé zložky tvoriace obsah pojmu účel trestu nie sú samostatné. Tvoria jednotu,
vzájomne sa dopĺňajú a podmieňujú. Keďže konečným účelom trestu je ochrana spoločnosti a tieto
čiastkové ciele prostriedkami, ako tento účel dosiahnuť, pri rôznych druhoch trestov budú jednotlivé
zložky aj rôzne zastúpené. To platí rovnako ohľadom diferenciácie medzi účelom trestu pri fyzických
osobách a právnických osobách.
Ustanovenie § 34 ods. 1 TZ upravujúce účel trestu je základným vodiacim
ustanovením pre ukladanie trestu. Zárukou správneho ukladania trestov je okrem spomenutého
aj dodržiavanie zásady zákonnosti trestania a zásady individualizácie trestu. Medzi zásadou
zákonnosti a zásadou individualizácie trestu existuje vnútorná prepojenosť. Trest, ktorý by
nezodpovedal individuálnym osobitostiam trestného činu a páchateľa by nebol zákonný.Druh a
intenzita trestu musia byť v každom konkrétnom prípade stanovené tak, aby zodpovedali všetkým
osobitostiam prípadu.Súčasne je potrebné riadiť sa so všetkou dôslednosťou pravidlami pre
ukladanie trestov obsiahnutými vo všeobecnej aj osobitnej časti Trestného zákona, aby rozhodnutie
súdu o treste nebolo ľubovoľné a nekontrolovateľné (zásada zákonnosti).
Len trest, ktorého účel je naplnený, môže byť chápaný ako spravodlivý a spravodlivým je len
trest primeraný. Z tohto dôvodu je ustanovenie o účele trestu a najmä požiadavka jeho naplnenia pri
ukladaní trestov osobitne významná.
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Ako už bolo uvedené vyššie, osobitný zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb je
k Trestnému zákonu vo vzťahu špeciality a Trestný zákon sa použije len vtedy, ak príslušné otázky
nie sú vo vzťahu k právnickým osobám upravené osobitným zákonom.
Pri ukladaní trestov voči právnickým osobám možno vyvodiť tri rôzne režimy použitia
osobitného zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a Trestného zákona:
a) výlučná aplikácia zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb – najmä pokiaľ ide
o druhy trestov, ktoré možno právnickej osobe uložiť,
b) výlučná aplikácia Trestného zákona - napríklad ustanovenie o treste prepadnutia veci
uvedeného návrhu, ktoré sa priamo odvoláva na ustanovenia Trestného zákona
o prepadnutí veci, alebo
c) kombinácia osobitného zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a Trestného
978
zákona – napríklad v prípade právnej úpravy zásad pre ukladanie trestov.
V dôvodovej správe je okrem iného uvedené, že na trestnú zodpovednosť právnických
osôb a konkrétne pri ich trestaní sa budú vzťahovať, s odchýlkami ustanovenými týmto
návrhom zákona, aj všetky ustanovenia všeobecnej časti Trestného zákona o základných
979
zásadách ukladania sankcií a o ukladaní a výkone jednotlivých trestov. To znamená, že aj
pri ukladaní trestov právnickým osobám zostáva vodiacim ustanovením § 34 ods. 1 Trestného
zákona, ktorý upravuje účel trestu. Ako už bolo vyššie uvedené, cez ustanovenie o účele trestu
a cez zásadu individualizácie je prakticky vyjadrená požiadavka primeranosti trestu. Tak ako je
v súčasnosti definovaný účel trestu vo vzťahu k fyzickým osobám je zrejmé, že to nezodpovedá
osobitostiam právnických osôb. Zákonodarca síce upravil podrobnejšie zásadu individualizácie
trestu vo vzťahu k právnickým osobám (viď ustanovenie § 11 návrhu zákona o TZPO), ale neupravil
bližšie ďalšie zásady ukladania trestov vrátane ustanovenia o účele trestu. Je osobitne dôležité
vymedziť účel trestu vo vzťahu k právnickým osobám, ktorý by zohľadňoval možnosti jednotlivého
ukladaného trestu pre naplnenie jeho účelu, ako aj osobitosti právnických osôb, najmä fakt, že ide
o umelú právnu konštrukciu (hoci právnická osoba koná cez fyzické osoby).
Tu sa potom naskytá otázka, či je možné uložením trestu právnickej osobe dosiahnuť účel
stanovený v Trestnom zákone, a to najmä dosiahnuť individuálnu prevenciu a nápravu právnickej
osoby ako páchateľa trestného činu. Domnievam sa, že v prípade právnických osôb plní trest okrem
základného a konečného účelu, ktorým je ochrana spoločnosti, najmä zábrannú funkciu, keďže
spravidla postihuje majetkové práva právnickej osoby alebo diskvalifikuje právnickú osobu
z možnosti získať pre svoju činnosť podporu finančného charakteru (s výnimkou zverejnenia
odsudzujúceho rozsudku). Ustanovenie o účele trestu upravené v Trestnom zákone jednoznačne
nie je vyhovujúce. Pri právnických osobách podľa môjho názoru akcentuje generálne preventívny
účel trestu a tresty ukladané právnickým osobám by mali sledovať aj reparačný účel náhraduspôsobenej škody, prípadne navrátenie veci do pôvodného stavu. Z uvedených dôvodov je
potom nevyhnutné vymedziť účel trestu konkrétne vo vzťahu k právnickej osobe, aby lepšie odrážal
reálne možnosti naplnenia účelu trestu a zabezpečil tým aj jeho účinnosť a spravodlivosť.
6

ZÁVER

Vzhľadom na to, čo bolo uvedené vyššie, možno záverom konštatovať, že navrhovaná
právna úprava zásad ukladania trestov v zmysle návrhu zákona o trestnej zodpovednosti
právnických osôb nie je dostačujúca a nespĺňa ani požiadavku primeranosti trestu, pretože neberie
do úvahy osobitosti, ktorými sa vyznačujú právnické osoby. S primeranosťou trestu úzko súvisí účel
trestu a zásada individualizácie. Tieto ustanovenia v prípade právnických osôb však nie sú
prepojené a je podľa môjho názoru nevyhnutné zabezpečiť ich súlad, a to tak, aby návrh zákona
o trestnej zodpovednosti právnických osôb bol doplnený o ustanovenie o účele trestu, ktoré má iný
obsah ako je to v prípade fyzických osôb v zmysle Trestného zákona. Navrhujem, aby toto
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ustanovenie bolo formulované samostatne, pričom by malo akcentovať generálne preventívnu
funkciu trestu a podľa možností aj reperačný účel trestov. Osobitné ustanovenie by tak prispelo ku
konzistentnosti a zrozumiteľnosti právnej úpravy a nakoniec aj k odstráneniu možných rozporov a
nejasností, ktoré by aplikáciou súčasného ustanovenia o účele trestu na právnické osoby mohli
vzniknúť v aplikačnej praxi.
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DROGOVÁ KRIMINALITA PO REKODIFIKÁCII TRESTNÉHO
PRÁVA HMOTNÉHO V ČR
Michaela Štefunková
Inštitút pre kriminológiu a sociálnu prevenciu
Abstrakt: Bezpochyby najvýznamnejšou udalosťou posledných rokov v oblasti trestného
práva v Českej republike bolo prijatie nového trestného zákonníku č. 40/2009 Sb., ktorý nadobudol
účinnosť 1. 1. 2010. Okrem množstva ďalších zmien priniesol tiež modifikácie v oblasti právnej
úpravy primárnych drogových trestných činov. I keď nová právna úprava do určitej miery vychádza
z predchádzajúcich skutkových podstát drogových trestných činov, obsahuje tiež významné
rozdiely. V rámci príspevku je venovaná pozornosť vyhodnoteniu hlavných legislatívnych zmien
najmä optikou analýzy justičných štatistických dát.
.
Kľúčové slová: drogová kriminalita, Česká republika, trestný zákonník, štatistické dáta
Abstract: The adoption of the new Penal Code no. 40/2009 Coll. which came into force on
1.1. 2010, is undoubtedly one of the most significant events in the field of Czech criminal law in the
in the recent years. Among many other changes it also modified the regulation of (primary) drug
crime. Although the new regulation is based on previous one, it also contains some important
differences. The paper is focused on the evaluation of major legislative changes, particularly through
the analysis of judicial statistical data.
Keywords: drugcrime, CzechRepublic, PenalCode, statisticaldata
ÚVOD
Od 1. januára 2010 je v Českej republike účinný nový trestný zákonník (ďalej len TZ) č.
40/2009 Sb., ktorý nahradil temer 50 rokov platný trestný zákon č. 140/1961 Sb., v znení neskorších
predpisov (ďalej len tr. zák.). Okrem množstva ďalších zmien priniesol nový kódex tiež modifikácie v
oblasti právnej úpravy primárnych drogových trestných činov.Inštitút pre kriminológiu a sociálnu
980
prevenciu (ďalej len IKSP) sa dlhodobo venuje i výskumu v oblasti drogovej problematiky .
Zo zámerom vyhodnotiť dopad novej právnej úpravy v praxi bol koncipovaný aj aktuálne
realizovaný výskum v tejto oblasti s názvom „Odhaľovanie a postih drogovej kriminality po prijatí
trestného zákonníku“, s dobou riešenia 2013-2015.Predmetom tohto výskumu je drogová kriminalita
v českej republike a reakcia štátu na ňu v oblasti zákonnej represie, a to z perspektívy porovnania
situácie pred a po prijatí nového trestného zákonníku. Drogovou kriminalitou sa vo výskume
981
rozumie len tzv. primárna drogová kriminalita , teda trestné činy proti drogovej legislatíve v zmysle
982
klasifikácie Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogové závislosti EMCDDA
Drogové trestné činy sú z hľadiska systematiky zaradené medzi trestné činy všeobecne
nebezpečné, upravené v hlave VII. osobitnej časti zákona. Aktuálne trestný zákonník upravuje päť
drogových trestných činov:

nedovolenej výroby a iného nakladania s omamnými a psychotropnými látkami
a jedmi (§ 283)
1

980

Z poslednej doby viz. napr. ZEMAN, P. a kol. Vybrané aspekty drogové problematiky z
pohleduobčanů; TRÁVNÍČKOVÁ, I., ZEMAN, P. Kriminální kariéra pachatelů drogové kriminality;
TRÁVNÍČKOVÁ, I, ZEMAN, P. Možnosti trestní justice v protidrogové politice II. (empirická část);
TRÁVNÍČKOVÁ, I, ZEMAN, P. Možnosti trestní justice v protidrogové politice I. (vývojové aspekty)
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prechovávania omamnej a psychotropnej látky a jedu (§ 284)
nedovoleného pestovania rastlín obsahujúcich omamnú alebo psychotropnú látku (§
285)

výroby a držby predmetu k nedovolenej výrobe omamnej a psychotropnej látky (§
286)

šírenia toxikománie (§ 287)
V trestnom zákone č. 140/1961 Sb., boli tieto trestné činy upravené medzi trestnými činmi
všeobecne nebezpečnými (hlava IV.) ako trestné činy nedovolenej výroby a držby omamných
a psychotropných látok a jedov (§ 187, § 187a, § 188) a trestný čin šírenia toxikománie (§ 188a).
HLAVNÉ LEGISLATÍVNE ZMENY
Nová právna úprava vo veľkej miere vychádza z predchádzajúcej úpravy skutkových podstát
drogových trestných činov, no obsahuje i niektoré významné zmeny.
2

Rozdelenie drog na „tvrdé“ a „mäkké“
U trestného činu prechovávania omamnej a psychotropnej látky (ďalej len OPL) a jedu (§
284) bolo realizované praxou požadované rozdelenie OPL na „mäkké“ a „tvrdé“. Návrh na
legislatívne rozdelenie OPL do kategórií podľa miery negatívnych zdravotných a spoločenských
dopadov a dôsledkovich zneužívania pripravilo Ministerstvo zdravotníctva v roku2003, na základe
poverenia formulovaného v uznesení vlády ČR zo dňa 14. novembra 2001 č. 1177 a zo dňa 22.
januára 2003 č. 88. Uznesenie vlády č. 1177/01 obsahovalo totiž požiadavku vziať v rámci prípravy
rekodifikácie trestného práva hmotného do úvahy výsledky výskumu „ Projekt analýzy dopadov
983
novelizácie drogovej legislatívy (PAD)“
a revidovať skutkové podstaty a sankcie za trestné činy
súvisiace s drogami.Na základe tejto klasifikácie boli stanovené rozdielne trestné sadzby za
neoprávnené prechovávanie drog pre vlastnú potrebu v množstve väčšom ako malom pokiaľ ide
o konopné drogy (§ 284 ods. 1) na jednej strane a ostatné OPL na strane druhej (§ 284 ods. 2).
V prípade prechovávania konopných drog bola znížená horná hranica trestu odňatia slobody na
jeden rok, zatiaľ čo u ostatných OPL bola ponechaná horná hranica dva roky, tak ako bola upravená
v „starom“ zákone. Je však nutné poznamenať, že miernejšie sankcie vo vzťahu ku konope
a posudzovanie množstva väčšieho ako malého ako hranice trestnej zodpovednosti sa aplikuje len
na prípady, ak páchateľ neoprávnene prechováva OPL výlučne pre vlastnú potrebu. Dôvodom
prechovávania je teda osobná spotreba (konzumácia). Pokiaľ by boli OPL určené pre kohokoľvek
iného, postihovalo by sa toto jednanie podľa § 283 a to bez ohľadu na množstvo a druh OPL.
2.1

Nová skutková podstata - § 285
Podľa dôvodovej správy bolo zámerom zavedenia novej privilegovanej skutkovej podstaty
spočívajúcej v neoprávnenom pestovaní rastlín obsahujúcich OPL pre vlastnú potrebu v množstve
väčšom ako malom zmiernenie trestného postihu voči užívateľom – samozásobiteľom. Tento nový
trestný čin pritom obsahuje dve základné skutkové podstaty, kde sa výškou trestnej sadzby odlišuje
pestovanie rastliny konope od pestovania húb a ostatných rastlín obsahujúcich OPL. Mali sa tak
odstrániť i nejasnosti ohľadom právnej kvalifikácie tohto konania.
V tejto súvislosti však stojí za zmienku stanovisko trestného kolégia Najvyššieho súdu zo dňa
4. 12. 2014 sp. zn. Tpjn 300/2014, ktorý s odvolaním na judikatúru predchádzajúcu roku 2010
konštatoval, že samotné neoprávnené pestovanie rastliny konope nemožno stotožňovať s pojmom
výroba OPL v zmysle § 283 ods. 1 TZ. O výrobu, resp. niektorú jej fázu, by mohlo ísť len v prípade,
ak by rastlina konope bola zožatá a následne by došlo k jej ďalšej úprave, a to buď do stavu
spôsobilého k spotrebe (marihuana), alebo k získaniu psychotropnej látky tetrahydrokanabinolu
(THC). To platí podľa Najvyššieho súdu i v prípade, ak páchateľ uskutočnil takúto výrobu pre vlastnú
potrebu a za týmto účelom si zaobstaral alebo prechovával rastliny konope. Aplikáciou tohto
stanoviska ale dochádza k paradoxnej situácii, ktorá veľmi nezodpovedá deklarovanému zámeru
zákonodarcu o zmiernení trestného postihu voči užívateľom samozásobiteľom. Užívateľ pestujúci
2.2
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ZÁBRANSKÝ, T. a kol. Projekt analýzy dopadůnovelizace drogové legislativy v ČR
(Souhrnnázávěrečnázpráva)
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konope pre vlastnú potrebu sa dopúšťa trestného činu podľa § 285, za čo mu hrozí trest odňatia
slobody až na 6 mesiacov. Po zožatí rastlín, behom procesu sušenia „vyrába marihuanu“ pre
vlastnú potrebu, za čo mu podľa § 283 hrozí od 1 do 5 rokov. Ak sú ale rastliny už usušené, pôjde
o prechovávanie pre vlastnú potrebu podľa § 284 so sadzbou do jedného roka. Nehovoriac
o možných problémoch prameniacich z posudzovania vzťahu medzi vývojovými štádiami týchto
trestných činov. Otázkou je ako by malo byť v tomto smere posudzované pestovanie podľa § 285
ods. 2 a následné sušenie húb s obsahom psilocybínu. Zo štatistík ale vyplýva, že prakticky ide
o ustanovenie obsolentné, pretože od účinnosti TZ nebol za tento trestný čin nikto odsúdený.
Stanovenie „množstva väčšieho než malého“
S pojmom množstvo väčšie než malé, ako hraničným kritériom pre vyvodenie trestnej
zodpovednosti za prechovávanie drog pre vlastnú potrebu, pracovala už predchádzajúca právna
úprava. Nikde ale neboli záväzne stanovené hodnoty pre jednotlivé OPL. V praxi to spôsobovalo
problémy vzhľadom k nejednotnému výkladu orgánov činných v trestnom konaní. Rozdielny postup
bol spôsobený odlišnosťami v tabuľkách záväzného pokynu policajného prezidenta č. 39/1998,
pokynu všeobecnej povahy najvyššieho štátneho zástupcu č. 6/2000 a judikatúre. Nové právna
úprava mala teda prax zjednotiť tak, že v ustanovení § 289 ods. 2 sa zmocňuje vláda k určeniu toho,
aké je množstvo väčšie než maléu OPL a prípravkov ich obsahujúcich nariadením. Forma
podzákonného predpisu mala zároveň umožniť flexibilnú rekciu na zmeny na drogovej scéne. Tieto
hodnoty boli stanovené v nariadení vlády č. 467/2009 Sb. V júli 2013 bolo ale pre rozpor s čl. 39
Listiny základných práv a slobôd v spojení s čl. 78 Ústavy, konkrétnepre porušenie zásady
nullumcrimen sine lege, toto zmocnenie i príslušná časť nariadenia nálezom Ústavného súdu
984
zrušené . Vzniknutá situácie bola vyriešená vydaním stanoviska trestného kolégia Najvyššieho
985
súdu , ktoré obsahuje výklad tohto pojmu a zdôrazňuje, že pre naplnenie uvedeného znaku je
potreba zohľadniť i to, či šlo o prvokonzumenta alebo užívateľa v pokročilom štádiu závislosti,
prípadne i iné skutočnosti ovplyvňujúce mieru ohrozenia života alebo zdravia užívateľa.Stanovisko
zároveň v prílohe obsahuje tabuľku orientačných hodnôt jednotlivých OPL. Tieto hodnoty boli
v podstate prevzaté zo zrušeného nariadenia. K zníženiu došlo len u Metamfetamínu (z 2g na
1,5g)a Marihuany ( z 15g na 10g).
Rovnaký postup zvolil zákonodarca i pre novú skutkovú podstatu § 285 a zmocnil tiež vládu,
aby nariadením stanovila, ktoré rastliny alebo huby sa považujú za rastliny a huby obsahujúce OPL
a aké je ich množstvo väčšie než malé. Túto problematiku upravuje stále platné a účinné nariadenie
vlády č. 455/2009 Sb. Za rastliny obsahujúce OPL sú podľa nariadenia považované – rastlina
986
konope a Kokainovník pravý , pričom ich väčšie než malé množstvo bolo stanovené na viac ako 5
rastlín. Huby musia obsahovať psilocybín alebo psilocín a väčšie než malé množstvo predstavuje
viac ako 40 plodníc.
2.3

Ostané zmeny
Ďalej možno ešte spomenúť zmeny v konštrukcii a formulácii kvalifikovaných skutkových
podstát jednotlivých drogových trestných činov. V praxi sa javí ako problematické najmä určovanie
rozsahov (väčší, značný veľký) ako okolnosti podmieňujúcej použitie vyššej trestnej sadzby. Treba
pri nich totiž zohľadňovať nie len kvantitatívne ale i kvalitatívne hľadisko. Nemožno teda ani
aplikovať výkladové pravidlo uvedené v § 138 TZ. Tieto faktory však môžu mať podporný
987
význam .
V neposlednej rade má pre oblasť postihu drogovej kriminality nepochybne význam i celková
zmena koncepcie trestného práva hmotného, najmä prechod z materiálneho na formálne poňatie
trestného činu.
2.4

984

nález Ústavného súdu zo dňa 23.7. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 13/12, publikované v zbierke zákonov
pod č. 259/2013 Sb.
985
stanovisko Najvyššieho súdu zo dňa 13. marca 2014, sp. zn. Tpjn 301/2013, uverejnené pod
číslom 15/2014 Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk
986
s účinnosťou od 5. 1. 2012 boli zo zoznamu vyradené rastliny obsahujúce DMT; 5-methoxy-DMT
a rastliny obsahujúce meskalín
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ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník, 2. vydání, s. 2871
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ANALÝZA ŠTATISTICKÝCH DÁT
V rámci spomenutého výskumu IKSP bola realizovaná i analýza štatistických dát rezortu
spravodlivosti vzťahujúcich sa k osobám odsúdeným za drogovú kriminalitu v sledovaných rokoch.
3

Zdroj dát a ich limity
Zdrojom dát pre túto analýzu boli špeciálne štatistické prehľady získané z justičného systému
pre štatistiku a výkazníctvo CSLAV, ktorý umožňuje prehľady zostavovať na základe zadaných
kritérií spätne od roku 2008 a údaje zo Štatistických ročeniek kriminality, ktoré každoročne publikuje
Ministerstvo spravodlivosti ČR. Zostavené a následne spracované boli prehľady pre jednotlivé
trestné činy primárnej drogovej kriminality. Drogovú kriminalitu celkom predstavuje súčet zostáv za
jednotlivé trestné činy.
Je treba upozorniť na to, že k interpretácii týchto dát je potrebné pristupovať s istou dávkou
obozretnosti. Je potrebné vysporiadať sa so skutočnosťou, že údaje k tomu istému ukazovateľu sa
medzi jednotlivými prameňmi niekedy líšia. Jedná sa bohužiaľ o dlhodobejší systémový problém.
Problémy spôsobuje jednak nejednotný systém vkladania dát, jednak nevhodne stanovené kritériá
pre generovanie špeciálnych zostáv (napr. rok odoslania namiesto roku nadobudnutia
právoplatnosti, nezohľadňovanie súbehov a úhrnných trestov, duplicity základných skutkových
podstát pri závažnejších trestných činoch). Všetky tieto faktory bohužiaľ môžu spôsobovať určité
skreslenia.
3.1

Vývoj počtu osôb odsúdených za drogovú kriminalitu v sledovaných rokoch
Z analýzy štatistických dát vzťahujúcich sa k odsúdeným osobám vyplynuli zaujímavé
poznatky.
Navzdory tomu, že v súvislosti s novou právnou úpravou bol deklarovaný miernejší postih
užívateľov OPL, počet sob odsúdených za niektorý z drogových trestných činov od roku 2010
v absolútnych i relatívnych (ako podiel na celkovej trestnej činnosti) hodnotách prudko stúpa (Graf
1).
3.2
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Graf 1: Vývoj počtu osôb odsúdených za primárnu drogovú kriminalitu
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Zdroj dát: Štatistické ročenky MS; MAREŠOVÁ, A. a kol. Analýza trendů kriminality v roce 2013
(2014); MAREŠOVÁ,A. a kol. Kriminalita v roce 2003 (2005)
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Pokiaľ sa pozrieme na zloženie primárnej drogovej kriminality podrobnejšie podľa
jednotlivých trestných činov, je evidentné, že najvýznamnejší podiel na zvyšujúcom sa počte osôb
majú odsúdení za trestný čin nedovolenej výroby a iného nakladania s OPL a jedmi ( § 187 tr.zák, §
283 TZ), ktorý zároveň predstavuje viac než ¾ drogových trestných činov. Na strane druhej sa
rovnako počet osôb odsúdených za trestné činy zamerané na užívateľov drog v roku 2013 (432) (§
284 a 285 TZ) oproti roku 2008 (224) (§ 187a tr. zák.) temer zdvojnásobil (Graf 2).
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Graf 2: Osoby odsúdené za drogovú kriminalitu podľa trestných činov (2008-2013)

Vytvorením samostatnej základnej skutkovej podstaty § 284 ods. 1, mal byť zabezpečený
miernejší postih užívateľov „ľahších“ konopných drog. Napriek tomu sa naopak v roku 2013 počet
osôb odsúdených za trestný čin prechovávania OPL pre vlastnú potrebu oproti roku 2009 zvýšil viac
ako o 1/3. Pričom v danom roku temer 2/3 osôb bolo odsúdených v súvislosti s konopnými drogami.
Ak sa pozrieme na skladbu sankcií uložených za trestný čin prechovávania OPL pre vlastnú potrebu
podiel uložených nepodmienených trestov sa síce znížil, odsúdeným je ale častejšie ukladaný trest
odňatia slobody podmienečne odložený (Tabuľka 1). Vzhľadom na pravdepodobnú recidívu
páchateľov – užívateľov a následnú premenu trestu, sú možné dopady deklarovaného miernejšieho
postihu prinajmenšom diskutabilné.
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Zdroj dát: Štatistický prehľad z CSLAV: Prehľad o právoplatne vybavených osobách podľa súdov
(odsúdených + vybavených inak); pre drogovú trestnú činnosť bol použitý filter pre jednotlivé
paragrafy
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Tabuľka 1:Tresty uložené osobám odsúdeným za trestný čin prechovávania OPL pre vlastnú
potrebu
§ 284 ods. 2 TZ – ostatné OPL

-

Ďalším zaujímavým momentom, ktorý vyplynul zo štatistík je počet cudzincov odsúdených
za drogovú trestnú činnosť. Čo sa týka podielu cudzincov zo všetkých odsúdených, situácia bolo
v sledovaných rokoch celkom stabilná. Podiel cudzincov sa konštantne pohyboval okolo 7 %.
U drogovej kriminality možno ale jasne pozorovať prudký nárast v počte odsúdených cudzincov.
Podiel cudzincov z páchateľov odsúdených za drogovú kriminalitu sa v roku 2013 oproti roku 2008
zdvojnásobil. U najfrekventovanejšieho trestného činu nedovolenej výroby a iného nakladania
s OPL a jedmi narástol podiel cudzincov z 6 % v roku 2008 na 13 % v roku 2013. Rastie najmä
počet Vietnamcov. Oproti roku 2008 stúpol počet odsúdených Vietnamcov temer 9 násobne
a v roku 2013 tvorili už 8 % zo všetkých páchateľov za tento trestný čin (oproti 1,5 % v roku 2008).
Druhou najpočetnejšou skupinou sú Slováci. Od roku 2009 sú na treťom mieste občania Nigérijskej
federatívnej republiky. Medzi odsúdenými cudzincami sa ďalej v menšej miere konštantne vyskytujú
štátny príslušníci Ukrajiny, Poľskej republiky, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónska alebo
Albánska (Graf 3).
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Graf 3: Cudzinci odsúdení za trestný čin nedovolenej výroby a iného nakladania s OPL
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a jedmi v sledovaných rokoch
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Zdroj dát: Štatistický prehľad z CSLAV: Prehľad o odsúdených osobách podľa štátnej príslušnosti;
pre drogovú trestnú činnosť bol použitý filter pre jednotlivé paragrafy
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ZÁVER
Napriek tomu, že nová právna úprava bola deklarovaná ako efektívnejšia a liberálnejšia voči
užívateľom, zostáva otázkou, či sa naplnili zámery zákonodarcu o odstránenie prepínania trestnej
represie voči užívateľom najmä konopných drog. Štatistiky ukazujú skôr na trend opačný a počet
osôb odsúdených za prechovávanie konopných drog pre vlastnú potrebu stúpa. Väčšine
odsúdeným pritom súdy ukladajú trest odňatia slobody, i keď podmienečne odložený. Najvyšší súd
prostredníctvom svojich stanovísk pritom nevysiela signály naznačujúce nejaké zmiernenie do
budúcnosti.Počet osôb odsúdených za drogovú kriminalitu však stúpa celkovo, pričom nie je úplne
jasné, do akej miery sa na tomto trende podpísal zvyšujúci sa počet osôb z vietnamskej komunity
zapojených do obchodu s drogami. Z praxe orgánov činných v trestnom konaní i štatistických dát
jasne vyplýva, že vietnamský páchatelia drogovej kriminality predstavujú nový závažný a bohužiaľ
zatiaľ neveľmi preskúmaný fenomén na českej drogovej scéne. Otázkou je do akej miery je možné
efektívne reagovať na túto situáciu prostredníctvom hmotnej právnej úpravy. Je možné
predpokladať, že ťažiskom budú najmä procesné možnosti orgánov činných v trestnom konaní. Pri
popise nových fenoménov na poli trestnej činnosti, čím vietnamský páchatelia drogovej kriminality
nepochybne sú, má svoj nespochybniteľný význam i kriminologický výskum. Nepresné dáta,
z ktorých analýzy vychádzajú však predstavujú logicky významný limit pri formulácii efektívnych
riešení.
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PRÍTOMNOSŤ POŠKODENÉHO NA HLAVNOM POJEDNÁVANÍ
S AKCENTOM NA VÝSLUCH OBŽALOVANÉHO
Ondrej Laciak
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok analyzuje konkrétnu procesnú situáciu na hlavom pojednávaní –
prítomnosť poškodeného počas výsluchu obžalovaného.
Kľúčové slová: Hlavné pojednávanie, poškodený, obžalovaný, strany v trestnom konaní.
Abstract: The article analyses a particular procedural situation at the main hearing –
a presence of the damaged person during the interrogation of the prosecuted person.
Key words: Main hearing, damaged person, prosecuted person, parties in the criminal
proceedings.
1

ÚVOD

Za najdôležitejšie štádium celého trestného konania môžeme považovať hlavné
pojednávanie v rámci súdneho konania, v ktorom sa naplno realizuje dokazovanie a rozhodovanie
v danej trestnej veci. Na hlavnom pojednávaní sa teda rozhoduje o vine a treste obžalovaného, ako
aj o ďalších otázkach trestného konania za aktívnej účasti strán v trestnom konaní, teda najmä
obžaloby a obhajoby a za úplného uplatnenia základných zásad trestného konania. Podľa § 10 ods.
11 Trestného poriadku v konaní pred súdom je stranou ten, proti komu sa vedie trestné konanie,
poškodený, zúčastnená osoba a prokurátor; rovnaké postavenie ako strana má aj zástupca
občianskeho združenia, dôveryhodná osoba, ako aj iná osoba, na ktorej návrh alebo žiadosť sa
konanie vedie alebo ktorá podala opravný prostriedok a v konaní proti mladistvému aj orgán
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
2

PRÁVO NA SPRAVODLIVÝ PROCES PRE PROCESNÉ STRANY

Prirodzene, všetky strany trestného konania majú právo na spravodlivý proces (čl. 47, čl.
48 Ústavy SR). Zásada práva na spravodlivý proces, ktorou sa do ústavných článkov práva na
súdnu ochranu premietajú medzinárodné dohovory o ochrane ľudských práv a slobôd, osobitne
však č. 6 a čl. 7 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd z roku 1950 (ďalej len
„Dohovor“). Zásada práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 Dohovoru stanovuje, že: „každý má
právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná
nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach
alebo záväzkoch alebo o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia proti nemu.“ V súvislosti
s trestným konaním sa uvedený čl. 6 Dohovoru transformuje do ustanovenia § 2 ods. 7 Trestného
poriadku, ktorý v rámci základných zásad trestného konania ustanovuje, že: „každý má právo, aby
jeho trestná vec bola spravodlivo a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom
v jeho prítomnosti, tak aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom, ak tento zákon
neustanovuje inak.“ Právo na spravodlivý proces predstavuje významnú záruku ochrany práv
jednotlivca pred neoprávnenými postupmi orgánov štátnej moci. O to viac to platí v oblasti trestného
konania, kde je konkurencia záujmov štátu na odhalení a potrestaní páchateľa trestného činu
a rešpektovaní práv a slobôd jednotlivca. Právo na súdnu ochranu, ktoré je subjektívnym právom
jednotlivca voči štátu, je natoľko významné, že je súčasťou katalógu základných ľudských práv.
Hoci podľa ustanovenia § 10 ods. 1 Trestného poriadku je stranou trestného konania
v štádiu konania pred súdom viac subjektov, zo samotnej povahy trestného konania – hlavného
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pojednávania vyplýva, že hlavnými aktérmi sporu prameniaceho zo zásady kontradiktórnosti bude
obžalovaný a prokurátor, ktorý nesie dôkazné bremeno obžaloby. Súc si síce vedomý toho, že
predmetnom hlavného pojednávania akcentujúc zásadu kontradiktórnosti je súperenie dvoch strán –
všeobecne vyjadrené – obžaloby a obhajoby, teda prokurátora a obžalovaného, je potrebné
konštatovať, že aj ďalšie procesné strany musia mať zachované všetky práva priznané pre strany
trestného konania. V opačnom prípade by nebola zachovaná zásada zákonnosti trestného konania.
Najmä by to mohlo viesť k porušeniu zásady rovnosti strán ustanovenej v § 2 ods. 14 Trestného
poriadku.
Je ale uplatnenie procesných práv procesných strán vždy možné v absolútnom slova
zmysle? Mám za to, že existuje minimálne jedna situácia v rámci hlavného pojednávania, ktorá
prinajmenšom vyvoláva diskusiu o jej zákonnom vyriešení v aplikačnej praxi.
V prípade, ak obžalovaný urobí vyhlásenie podľa § 257 ods. 1 písm. a) Trestného
poriadku, teda, že je nevinný, alebo súd neprijme jeho vyhlásenie, že je vinný, bude vykonané
dokazovanie o vine na hlavnom pojednávaní, ktoré sa spravidla začína výsluchom obžalovaného.
Vo veľkej väčšine trestných vecí procesné strany, najmä prokurátor v podanej obžalobe alebo
obžalovaný, prípadne prostredníctvom obhajcu, navrhujú vykonať v rámci dokazovania aj dôkaz –
výsluch osoby v procesnom postavení poškodeného, teda osoby, ktorá požíva postavenie procesnej
strany na hlavnom pojednávaní, pochopiteľne počas výsluchu bude vypovedať ako svedok.
A v tomto bode nastáva zaujímavá procesná situácia. Podľa § 261 ods. 2 Trestného poriadku
„predseda senátu dbá na to, aby ešte nevyslúchnutý svedok nebol prítomný pri výsluchu
obžalovaného a iných svedkov“. Na druhej strane, je na tomto mieste zaujímavé spomenúť práva
poškodeného v zmysle § 46 ods. 1 Trestného poriadku: „poškodený má právo v prípadoch
ustanovených týmto zákonom sa vyjadriť, či súhlasí s trestným stíhaním, má právo uplatniť nárok na
náhradu škody, robiť návrhy na vykonanie dôkazov alebo na ich doplnenie, predkladať dôkazy,
nazerať do spisov a preštudovať ich, zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na verejnom zasadnutí
konanom o odvolaní alebo o dohode o priznaní viny a prijatí trestu, vyjadriť sa k vykonaným
dôkazom, má právo záverečnej reči a právo podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom
týmto zákonom“. Teda poškodený má právo sa zúčastňovať hlavného pojednávania a ako strana
v trestnom konaní požíva rovnosť s inými stranami, ako napríklad prokurátorom a obžalovaným.
Naskytá sa teda otázka, či má byť poškodený prítomný pri výsluchu obžalovaného, ak má byť
následne vypočutý ako svedok na hlavnom pojednávaní, alebo v pojednávacej miestnosti nemá byť
tak, ako to predpokladá ustanovenie § 262 ods. 2 Trestného poriadku.
3

DVA PRÁVNE NÁZORY

V aplikačnej praxi sa autor tohto príspevku stretol s dvomi spôsobmi interpretácie, resp.
vyriešenia naznačenej procesnej situácie samosudcom, resp. predsedom senátu.
Jeden právny názor, ktorý sa uplatňuje súdmi je, že poškodený je procesná strana, a preto
má byť prítomný v pojednávacej miestnosti aj počas výsluchu obžalovaného a má právo mu ako
procesná strana klásť otázky a právo vyjadrovať sa k jeho výpovedi.
Druhý právny názor, ktorý je častejší je, že poškodený, ktorý je zároveň navrhnutý ako
svedok, nemôže byť v pojednávacej miestnosti počas výsluchu obžalovaného rešpektujúc
ustanovenie § 262 ods. 2 Trestného poriadku.
V tejto súvislosti by som pre komplexnosť právnej rozpravy načrtol dva aspekty – zásadu
rovnosti zbraní, resp. rovnosti strán a zásadu kontradiktórnosti.
Zásada rovnosti zbraní je bezprostrednou zárukou základného princípu právneho štátu,
a to rovnosti pred zákonom a pred súdom. Zásada pred súdom z hľadiska svojho historického
vývoja zabezpečuje, aby a) rovnaké veci rozhodovali rovnaké súdy za rovnakých procesných
991
pravidiel, b) v súdnom konaní mali jeho účastníci rovnaké postavenie.
Akcentujúc teda rovnosť
strán trestného konania bez ohľadu na iné právne aspekty by mal mať poškodený právo byť
prítomný na výsluchu obžalovaného. Uplatňujúc analógiu je na mieste uviesť aj rozhodnutie
Európskeho súdu pre ľudské práva Borgers contra Beligcko z 30. októbra 1991, v ktorom tento súd
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uviedol, že bez strán stojacich proti sebe nemožno vôbec hovoriť o rovnosti, či nerovnosti zbraní. Aj
keď je hlavnou postavou hlavného pojednávania obžalovaný, opäť mi opierajúc sa o analógiu
v trestnom práve procesnom nedá neuviesť prípad Patali a Drenshirn contra Rakúsko, ktorý riešila
vtedajšia Komisia pre ľudské práva v Štrasburgu, ktorá vo svojej správe konštatovala, že by bolo
v rozpore s princípom rovnosti zbraní, ak by procesnoprávny predpis umožnil prokurátorovi
prítomnosť a účasť na pojednávaní, ale rovnakú možnosť by nemal obvinený, resp. jeho obhajca.
992
Akcentovaním analógie naznačujem, že 99 % rozhodnutí, judikátov a podobne sa zaoberá
prítomnosťou obvineného. Pre účely tejto právnej analýzy je ale podľa môjho názoru na mieste, aby
sme sa na predmetné právne doktríny pozreli aj z pohľadu poškodeného a jeho procesného
postavenia a práv. Sledujúc absolútne uplatnenie procesných práv by mal poškodený byť prítomný
na výsluchu obžalovaného za každých okolností.
Pokiaľ ide o zásadu kontradiktórnosti, tak kontradiktórnosť súdneho konania je úzko
spojená s princípom rovnosti zbraní a vlastne tento princíp špecifikuje pre oblasť súdneho
993
dokazovania.
V rozhodnutí vo veci Üldözotteiner Szövetsége, Iványi, Roth a Szerdahelyi contra
Maďarsko z 5. októbra 2000 Európsky súd pre ľudské práva jednoznačne konštatoval, že článok 6
ods. 1 Dohovoru zásadne zaručuje účastníkom konania v trestnom alebo občianskoprávnom
procese príležitosť zoznámiť sa a vyjadriť sa ku každému dôkazu a pripomienkam predloženým
s cieľom ovplyvniť rozhodnutie súdu. Čisto z pohľadu poškodeného, ktorý by bol samosudcom alebo
predsedom senátu poslaný preč z pojednávacej miestnosti počas výsluchu obžalovaného na
hlavnom pojednávaní by sme mohli hovoriť o porušení základných práv, samozrejme, nevnímajúc
žiadne iné právne a faktické súvislosti.
Pri otázke, ku ktorému z dvoch vyššie naznačených právnych názorov a postupov na
hlavnom pojednávaní týkajúcich sa prítomnosti poškodeného na hlavnom pojednávaní počas
výsluchu obžalovaného sa prikloniť, tak sa jednoznačne prikláňam k druhému právnemu názoru.
Teda, že poškodený, ktorý má byť vypočutý ako svedok, nemá byť prítomný počas výsluchu
obžalovaného. V tomto bode je potrebné túto situáciu riešiť pozitivisticky pridržiavajúc sa striktne
ustanovenia § 262 ods. 2 Trestného poriadku. Uvedený postup je logicky odôvodnený tým, že
poškodený, súc síce procesnou stranou, ak má byť následne vypočutý ako svedok, úplne
prirodzene nemôže byť prítomný v pojednávacej miestnosti počas výsluchu obžalovaného. Možno
menej odôvodnený by bol tento postup v prípade, ak by obvinený detailne vypovedal už
v prípravnom konaní, a rovnako aj poškodený. Ale predstavme si situáciu, že obvinený by
v prípravnom konaní využil svoje právo nevypovedať s tým, že bude vypovedať až pred súdom.
Poškodený by teda vôbec nepoznal potenciálny obsah výpovede – verziu obvineného. O to
citlivejšie by to bolo v prípadoch, kedy by jediné dôkazy boli výpoveď obvineného a výpoveď
poškodeného.
Ak by poškodený bol prítomný počas výsluchu obžalovaného, tak je možné konštatovať, že
následná výpoveď poškodeného v rámci jeho výsluchu na hlavnom pojednávaní v procesnom
postavení svedka by nebola autentická. Toto konštatovanie by bolo úplne absolútne vo vyššie
naznačenom prípade, ak by to bolo prvá výpoveď obvineného – obžalovaného v predmetnom
trestnom konaní.
Z uvedeného právneho názoru je možno nepriamo vyvodiť, že hoci Trestný poriadok
ustanovuje rovnosť procesných strán v konaní pred súdom, akcentujúc hlavné pojednávanie, ale
fakticky sú „rovnejší medzi rovnými“ len prokurátor a obžalovaný. Tak poškodený, ako aj zúčastnená
osoba, ak majú byť vypočutí ako svedkovia, ťahajú za kratší koniec pomysleného procesného lana.
Na druhej strane, aj keď už neplatí zásada materiálnej pravdy, zistenia objektívnej reality,
resp. skutočného priebehu skutku, ale najmä zásada kontradiktórnosti a dôkazného bremena
obžaloby (prokurátora), je možné vyššie uvedený postup pri výsluchu obžalovaného označiť ako istý
odkaz alebo stopu, ktorú predmetná procesná zásada platná v minulosti zanechala aj v súčasnom
trestnom konaní v štádiu konania pred súdom, najmä v štádiu hlavného pojednávania.
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4

ZÁVER

Pre zachovanie zásady kontradiktórnosti v užšom slova zmysle, teda pre fair play spor
medzi prokurátorom a obžalovaným, je potrebné, aby bolo možné vykonať všetky dôkazy na
hlavnom pojednávaní tak, aby boli rešpektované relevantné zásady dokazovania. Som toho názoru,
že aj keď ide o právnu otázku ponúkajúcu širokú diskusiu, poškodený, ktorý má byť alebo môže byť
na hlavnom pojednávaní vypočutý ako svedok, nemôže byť prítomný počas výsluchu obžalovaného
na hlavnom pojednávaní. V opačnom prípad by bol následný výsluch - výpoveď poškodeného
v procesnom postavení svedka dôkaz, o ktorého vierohodnosti a relevancii, a dovolím si povedať aj
zákonnosti, by bolo možné dôvodne pochybovať.
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VYVODENIE TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI VOČI
ZDRAVOTNÍCKYM PRACOVNÍKOM ZA ICH CHYBNÝ POSTUP
PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Romana Červienková
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá nesprávnym postupom zdravotníckych pracovníkov pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorého následkom je poškodenie pacientovho zdravia.
Uvedené skúma z hľadiska ich trestnej zodpovednosti. Príspevok sa zameriava najmä na tie
skutočnosti, ktorých preukázanie je v trestnom konaní problematické, k čomu uvádza konkrétne
príklady z rozhodovacej praxe súdov. Osobitne sa príspevok venuje preukazovaniu postupu non
lege artis, príčinnej súvislosti (kauzálneho nexusu) a nedbanlivostného zavinenia. Následne
prechádza k posudzovaniu miery príčinnej súvislosti. Zaoberá sa otázkou, aký význam má pre súd,
rozhodujúci v trestných veciach, zásada gradácie príčinnej súvislosti a konštatovanie znalca o nízkej
miere príčinnej súvislosti. V tejto súvislosti skúma ustálenú rozhodovaciu prax súdov.
Kľúčové slová: postup non lege artis, trestnoprávna zodpovednosť zdravotníckych
pracovníkov, príčinná súvislosť (kauzálny nexus), znížená šanca na prežitie
Abstract: The article deals with inaccurate health care intervention conducted by health care
workers which results in harm to a patient's health. This issue is examined in the light of criminal
liability. The article focuses mainly on such matters in criminal proceedings that are hard to prove.
Article offers also specific examples of „case law“ regarding these matters. In particular, the article
deals with the proving non lege artis procedure, causality (causal nexus) and negligent fault. The
article consequently studies the extent of the casuality, concretely if gradation of causality principle
and expert´s findings on low level of causation is important for criminal courts. In this context, the
article examines also existing „case-law“.
Key words: non lege artis procedure, crimila liability of health care workers, causality (causal
nexus), reduced chance of survival
ÚVOD
Zdravotnícki pracovníci nezodpovedajú za ujmu spôsobenú pacientovi, ak pri poskytovaní
994
zdravotnej starostlivosti postupovali riadne/správne, tzn. lege artis. Riadny postup lekára
predstavuje totiž jednu z okolností vylučujúcu protiprávnosť trestného činu, konkrétne výkon práva
a povinnosti, ktoré vyplývajú z pracovných úloh, ak zároveň neodporujú všeobecne záväznému
právnemu predpisu. Postup lege artis je teda taký postup lekára, ktorý je v súlade s najvyšším
stupňom vedeckého poznania a praxe v oblasti medicíny a biomedicínskych vied.
Lekár, ktorý nepostupuje lege artis (tzn. postupuje non lege artis), je trestnoprávne
zodpovedný za prípadnú ujmu spôsobenú pacientovi, ak naplní znaky skutkovej podstaty niektorého
trestného činu. Zároveň pôjde o porušenie dôležitej povinnosti vyplývajúcej z jeho zamestnania –
teda závažnejší spôsob konania v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“ alebo „TZ“).
V prípade postupu non lege artis prichádzajú u lekárov do úvahy najmä nedbanlivostné
trestné činy namierené proti životu a zdraviu, napr.
1
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usmrtenie a
ublíženie na zdraví.
SKUTOČNOSTI, KTORÝCH PREUKÁZANIE JE POTREBNÉ NA VYVODENIE
TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI VOČI ZDRAVOTNÍCKYM PRACOVNÍKOM ZA
POSTUP NON LEGE ARTIS
Na vyvodenie trestnej zodpovednosti voči zdravotníckym pracovníkom za ujmu spôsobenú
pacientovi nesprávnym postupom je potrebné preukázať protiprávnosť ich konania a všetky znaky
skutkovej podstaty daného trestného činu. Pôjde najmä o nasledovné skutočnosti: postup non lege
artis, pri ktorom nemožno hovoriť o riadnom výkone povolania a tak aplikovať okolnosť vylučujúcu
protiprávnosť činu (výkon práva a povinnosti), tzn. preukázať protiprávne konanie, trestnoprávny
následok spočívajúci v poškodení alebo ohrození objektu chráneného Trestným zákonom, napr.
život a zdravie, kauzálny nexus (príčinná súvislosť) medzi postupom non lege artis
a trestnoprávnym následkom (napr. ujmana zdraví), trestnoprávne spôsobilý subjekt, naplnenie
subjektívnej stránky trestného činu (zavinenie); v prípade postupu non lege artis pôjde najmä
o nedbanlivostné zavinenie. Pri trestnoprávnej zodpovednosti (subjektívnej zodpovednosti) teda
k všeobecným predpokladom objektívnej právnej zodpovednosti pristupuje špecifický znak
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zavinenie. Preukázať tieto znaky v praxi nie je vôbec jednoduché. Uvedené platí tak pre trestné
ako aj občianskoprávne konanie. V poslednej dobe preto poškodení pacienti alebo ich príbuzní
podávajú na zdravotníckych pracovníkov čoraz väčší počet trestných oznámení. Príčinou tohto
trendu je najmä skutočnosť, že v trestnom konaní na rozdiel od občianskoprávneho, nemusí
obžaloba a poškodený znášať dôkazné bremeno a s tým súvisiace náklady. Aktivita pri obstarávaní
dôkazov sa vyžaduje od orgánov činných v trestnom konaní. Obstaranie dôkazov je rozhodujúce
pre preukázanie viny alebo neviny konkrétneho zdravotníckeho pracovníka. Na základe dôkazov
preukazujúcich jeho vinu potom súd vynesie odsudzujúci rozsudok, ktorý sa stáva relevantným
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podkladom pre priznanie odškodného v občianskoprávnom konaní.
Občianskoprávne konanie
a trestné konanie sú teda v súvislosti s preukazovaním viny lekárov a priznávaním odškodného
pacientovi veľmi úzko prepojené.
Dokazovanie v trestnom konaní bude smerovať najmä k zisteniu, či zdravotnícky pracovník
postupoval lege artis alebo non lege artis. Predmetom dokazovania na súde bude preto najmä
otázka, či lekár zanedbal alebo nezanedbal svoje povinnosti a či zdravotnú starostlivosť poskytol na
požadovanej odbornej úrovni. Dôležitým bude zistenie, ktoré postupy mal lekár ovládať a aké
následky mal a mohol predvídať na základe týchto odborných znalostí. Príkladom postupu non lege
artis je najčastejšie chybné stanovenie diagnózy, neindikovanie operácie, chyby pri dávkovaní liekov
a pod. Hodnotenie toho, čo je a čo nie je postupom lege artis, je úlohou medicíny, a nie práva.
Dôležitú úlohu pri preukazovaní pochybenia zdravotníckych pracovníkov preto zohrávajú najmä
znalecké posudky, závery Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a taktiež zdravotná
dokumentácia.
Preukázať postup non lege artis sťažujú viaceré okolnosti. Často krát je problematické
vymedziť a záväzne upraviť samotný postup lege artis. Nie je totiž reálne možné ku každému
medicínskemu úkonu určiť najvhodnejší postup a upraviť ho v zákone, príp. inom právnom predpise,
ktorým by boli zdravotnícki pracovníci viazaní. Napriek tomu sa na absenciu takejto úpravy
zdravotnícki pracovníci často odvolávajú. Postup lege artis, tzn. postup lekára v súlade s najvyšším
stupňom poznania biomedicínskych vied, určuje nadriadený, komora, lekárske fakulty, ústavy
rezortu zdravotníctva a pod. „Vo všeobecnosti možno za stav lekárskej vedy považovať poznatky,
ktoré sa vyučujú na lekárskych fakultách, resp. sú súhlasné prijímané na odborných medicínskych
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fórach a súčasne predstavujú najvyššie dosiahnuté poznanie v danej medicínskej oblasti.“.
Ide
teda o otázku medicíny, na ktorej zodpovedanie sa vyžaduje posudok odborníkov z tejto oblasti.
Zohľadňuje sa pritom všeobecná definícia lege artis v § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.
o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa tejto definície je „poskytovateľ
povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne“. Tzn. že má:
vykonať všetky úkony pre správnu diagnózu,
zabezpečiť včasnú a účinnú liečbu a
zohľadniť pri tom súčasné poznatky lekárskej vedy.
O tom, že preukázanie postupu non lege artis a ďalších znakov uvedených v úvodnej časti
tohto článku je niekedy obzvlášť náročné svedčia aj argumentácie zdravotníckych pracovníkov
použité v snahe preukázať, že nedošlo k postupu non lege artis, s ktorými sa môžeme v trestných
alebo občianskoprávnych konaniach stretnúť. Svoje pochybenie niekedy označujú za tzv.
ospravedlniteľný omyl, a nie postup non lege artis. Prípadne sa odvolávajú na absenciu úpravy
správneho postupu v dostupných dokumentoch alebo záväzných predpisoch, napr. v štandardoch
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Svoje konanie ospravedlňujú aj tým, že nie je
spravodlivé požadovať od nich postup v súlade s najvyšším stupňom vedeckého poznania, keďže
im to nedovoľujú ich finančné možnosti a prístrojové vybavenie.
2.1
2.2
Posudzovanie postupu non lege artis, kauzálneho nexusu, zavinenia a vzájomná
súvislosť týchto znakov, znázornené na konkrétnom prípade
998
Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj „NS SR“) uznesením sp. zn. 3 Tdo 23/2012
odmietol dovolanie, a tým potvrdil rozsudok krajského súdu z 26. októbra 2011 sp. zn. 1To
41/2011, ktorým bol lekár ústavnej pohotovostnej služby na stanici rýchlej lekárskej pomoci uznaný
za vinného z prečinu usmrtenia podľa § 149 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona. Podľa
zistenia súdu lekár u pacienta, ktorý javil známky opitosti, nediagnostikoval pomliaždenie mozgu
a vnútrolebečné krvácanie pri zlomenine kosti lebečnej klenby (ďalej len „poranenie lebky“).
Z uvedeného dôvodu nerozhodol o hospitalizácii pacienta a zabezpečil iba jeho prevoz do miesta
trvalého bydliska, pričom pacient následkom týchto zranení po prevoze zomrel. Lekár v priebehu
konania tvrdil, že objektívne nebolo od neho možné požadovať, aby diagnostikoval poranenie lebky
a že príznaky, ktoré javil pacient sú typické aj pre stav opitosti. Súd mal ale za to, že lekár mohol
takýto vývin udalostí predpokladať a z toho dôvodu nariadiť hospitalizáciu. Lekár teda podľa súdu
nepostupoval správne a jeho konanie bolo pokryté nedbanlivostným zavinením. Čo sa týka
znaleckého dokazovania, podľa znaleckého posudku včasná hospitalizácia s urgentným
chirurgickým zákrokom mohla zachrániť jeho život. Na hlavnom pojednávaní však znalec potvrdil, že
vzhľadom na diagnózu by včasná hospitalizácia poškodeného na 95 % nezabránila následku smrti.
Nielen v tomto prípade malo veľký význam a stalo sa predmetom rozporuplných právnych
argumentácií preukázanie:
postupu non lege artis,
príčinného vzťahu medzi takýmto postupom a spôsobeným škodlivým následkom a
zavinenia lekára.
Všetky uvedené znaky musia byť naplnené súčasne, nestačí preukázať len jeden z nich.
Postup non lege artis, kauzálny nexus a zavinenie zdravotníckeho pracovníka sa teda musia
posudzovať vo svojej vzájomnej súvislosti. Preukázať postup non lege artis nestačí na to, aby sa
zdravotníckemu pracovníkovi mohol pričítať trestný následok. Trestná zodpovednosť
zdravotníckeho pracovníka prichádza do úvahy, ak takýto následok zapríčiní a zaviní svojim
konaním. Príčinná súvislosť medzi konaním a následkom musí byť teda pokrytá zavinením.
Na uvedenom prípade môžeme vidieť, že rozhodnúť spravodlivo o tom, či lekár postupoval
non lege artis, či týmto konaním zapríčinil následok a príčinnú súvislosť pokryl aspoň
nedbanlivostným zavinením, si vyžaduje nenáročné úvahy a posúdenie osobitostí konkrétneho
prípadu.
Zaujímavá otázka sa naskytuje v súvislosti s preukazovaním príčinnej súvislosti medzi
konaním lekára a škodlivým následkom. V akej miere sa má nesprávne konanie zdravotníckeho
pracovníka podieľať na škodlivom následku, aby bol naplnený znak kauzálneho nexu? V uvedenom
prípade sa s preukázaním všetkých uvedených znakov, ich vzájomným vzťahom a mierou príčinnej
súvislosti súd vysporiadal nasledovne.
A Postup non lege artis
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Podľa obvineného údajná chyba spočívajúca v nenariadení hospitalizácie nebola
dôsledkom závažného porušenia postupov pri určovaní diagnózy. Preto nie je namieste takýto
postup označiť za „non lege artis“. Podľa obvineného pravdepodobne nebola vydaná smernica,
pokyn alebo poučenie pre pohotovostnú službu ako postupovať vo vzťahu k osobám – pacientom
pod vplyvom alkoholu a súd opomenul túto skutočnosť overiť. Obvinený tvrdil, že poranenie lebky
zistiť nemohol, preto neprichádzalo do úvahy ani nariadenie hospitalizácie.
Podľa názoru krajského súdu mal lekár pacienta hospitalizovať z dôvodu intoxikácie
alkoholom. Obvinený sa ale odvolával na neexistenciu štandardov, ktoré by upravovali, ako majú
lekári pohotovosti postupovať voči pacientom javiacim známky opitosti. Dovolací súd pozmenil túto
argumentáciu nasledovne. Lekár mal pacienta hospitalizovať, no nie z dôvodu pacientovej
intoxikácie, ale preto, že vzhľadom na špecifické okolnosti daného prípade (neskôr sa im budeme
venovať) a požadovanú odbornosť lekára, mal predvídať možný priebeh udalostí.
V tomto prípade súd konštatoval nesprávny postup lekára napriek tomu, že neexistovala
zákonná úprava, príp. štandardy, ktoré by upravovali správny postup lekára voči opitému
pacientovi. Lekár nepostupoval správne, pretože jeho postup nezodpovedal špecifickým
okolnostiam daného prípadu a tak, ako sa od neho očakávalo vzhľadom na jeho odbornosť.
B Preukázanie príčinnej súvislosti medzi protiprávnym konaním a následkom
Zdravotnícki pracovníci v záujme exkulpácie poukazujú na to, že medzi ich chybným
postupom a následkom chýba príčinná súvislosť.
V uvedenom prípade obvinený lekár tvrdil, že o záchrane života pacienta pochybuje aj v
prípade jeho eventuálnej hospitalizácie a bezchybnej liečby. Znalec vypočutý na hlavnom
pojednávaní totiž určil šancu na prežitie pacienta, v prípade jeho včasnej hospitalizácie, len na 5 %.
Z výpovedí ďalších znalcov vyplynulo, že v podmienkach nemocnice, do ktorej by bol pacient
prevezený, by bolo takmer nemožné zachrániť pacientovi život. Podľa obvineného súd následok
smrti z dôvodu poranenia lebky „pripisuje konaniu, ktoré s týmto následkom nesúvisí.“.
Úvahy o nízkej šanci na prežitie, nedostatočného technického vybavenia nemocnice
a chýbajúcich štandardoch však súd nepovažoval za právne relevantné.
C Nedbanlivostné zavinenie
V medicínsko - právnych sporoch pôjde najmä o preukázanie nedbanlivostného zavinenia
zdravotníckych pracovníkov. Obvinený lekár tvrdil, že „nemohol predvídať spôsobenie smrti
v dôsledku zlomeniny lebky, nenariadením jeho hospitalizácie pre opitosť. Zranenie, lekár so
zreteľom na svoju odbornosť, ale aj objektívne skutkové okolnosti zistiť nemohol.“. Príčinná
súvislosť medzi konaním a následkom smrti nebola podľa obvineného pokrytá zavinením.
Súd napriek tvrdeniam obvineného jeho vinu oprel o nedbanlivostné zavinenie. Mal za to, že
odborné znalosti mali lekára viesť k hospitalizácii pacienta. „Stav, v ktorom sa poškodený
nachádzal, nie je príznačný len pre intoxikáciu alkoholom, ale (vzhľadom na charakter terénu
a dôvodný predpoklad pádov v stave opitosti) aj pre zlomeniny kosti lebky. Tento poznatok je
dostupný i v populárno-náučnej literatúre typu „Lekár v rodine“ prístupnej širokej verejnosti.“.
GRADÁCIA PRÍČINNEJ SÚVISLOSTI A JEJ VÝZNAM V TRESTNOM KONANÍ
„V právnej teórii sa za vzťah príčinnej súvislosti (kauzálny nexus) označuje priama väzba
999
javov (objektívnych súvislostí), v rámci ktorého jeden jav (príčina) vyvoláva druhý jav (následok).“.
Škodlivé následky bývajú často vyvolané nie jedným, ale viacerými príčinami. Protiprávne, resp.
nesprávne konanie lekára môže v jednom prípade vo významnej miere vyvolať škodlivý následok,
v inom prípade môže mať takéto konanie zas zanedbateľný charakter.
V odbornej literatúre sa stretávame s názorom, že treba zohľadňovať mieru príčinnej
súvislosti, teda mieru v akej sa nesprávne (protiprávne) konanie podieľalo na škodlivom následku.
„Zásada, podľa ktorej jednotlivé príčiny a podmienky nemajú pre spôsobenie následku rovnaký
význam, sa označuje ako zásada gradácie príčinnej súvislosti...Stupeň spôsobenia následku pritom
môže klesnúť na takú zanedbateľnú úroveň, že príčinná súvislosť je v podstate bezvýznamná, čo
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má vzápätí za následok, že nejde o trestný čin.“
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Súdy rozhodujúce v trestných veciach by mali zohľadňovať zásadu gradácie príčinnej
súvislosti podobne ako ju vníma právna teória. Naskytuje sa zaujímavá otázka, kedy by súd
považoval mieru, v akom nesprávne konanie lekára zapríčinilo spôsobený následok, za
zanedbateľnú na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti. Akým vzorcom sa súdy rozhodujúce
v trestných veciach v praxi riadia a zohľadňujú vôbec, že miera príčinnej súvislosti bola nízka? Na
vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti sa teda vyžaduje, aby protiprávne konanie zapríčinilo
poškodenie pacienta v prevažnom rozsahu alebo postačí akákoľvek, čo i nepatrná, príčinná
súvislosť medzi nimi?
3.1
3.2
Rozdielne posudzovanie miery príčinnej súvislosti znázornené na konkrétnych
prípadoch
Na rozdielny prístup súdov rozhodujúcich v trestných veciach pri posudzovaní miery príčinnej
súvislosti poukážeme na dvoch prípadoch z rozhodovacej praxe. V prvom, už spomenutom prípade,
súd odsúdil lekára pre trestný čin usmrtenia a nezohľadnil pritom nízku mieru príčinnej súvislosti
(resp. zníženú šancu na prežitie). V druhom prípade bol spod obžaloby oslobodený zamestnávateľ,
ktorý zanedbal svoje povinnosti, pretože súd naopak zohľadnil nízku mieru príčinnej súvislosti.
Prvý prípad
Ide o už v tomto článku spomínaný prípad, v ktorom bol lekár odsúdený pre nedbanlivostný
trestný čin usmrtenia. Lekár nerozhodol o hospitalizácii pacienta, ktorý javil známky opitosti. Tento
pacient následkom poranenia lebky po prevoze domov zomrel.
Trestný následok v podobe smrti pacienta bol spôsobený dvoma príčinami, poranením lebky
a neposkytnutím zdravotnej starostlivosti v podobe hospitalizácie. Znalec pritom v prípade druhej
príčiny konštatoval len 5 percentný podielna škodlivom následku. V prípade rozhodnutia o
hospitalizácii by mal totiž pacient, vzhľadom na štádium poranenia, zaužívané spôsoby v medicíne
a technické vybavenie najbližšej nemocnice, len malú šancu na prežitie. Uvedené však nemalo pre
súd význam, pretože „poškodený práve rozhodnutím obvineného nebol hospitalizovaný a následne
podrobený ďalším medicínskym úkonom.“.
Z týchto úvah súdu sa javí, že vylúčenie trestnoprávnej zodpovednosti prichádza do úvahy,
len ak by príčinná súvislosť medzi takýmto pochybením lekára a následkom bola nulová. Úsudok
súdu totiž žiadnym spôsobom neovplyvnila znížená 5 percentná šanca na prežitie. Predstavme si
situáciu, že lekár by postupoval rovnako, čo znamená, že namiesto hospitalizácie by zabezpečil
prevoz pacienta do miesta jeho trvalého bydliska. Posuňme trochu časový sled udalostí tak, že
pacient by v dôsledku poranenia hlavy zomrel už pri jeho nakladaní do záchranného auta, ktoré
malo zabezpečiť jeho prevoz domov. Pri takomto slede udalostí by pacient nemal žiadnu šancu na
prežitie bez ohľadu na to, či by lekár nariadil alebo nenariadil jeho hospitalizáciu. Nariadenie
hospitalizácie by totiž nezvrátilo priebeh udalostí. V takomto prípade sa jedinou príčinou škodlivého
následku stáva poranenie hlavy. Za takýchto okolností (absolútna neprítomnosť kauzálneho nexu)
by mal súd nepochybne oslobodiť lekára spod obžaloby.
Súdu však v tomto prípade pravdepodobne stačilo, že znak kauzálneho nexu bol naplnený,
a to aj v malom rozsahu. Súd sa ďalej sústredil na preukázanie nedbanlivostného zavinenia lekára.
Podľa súdu lekár síce nemusel u pacienta diagnostikovať poranenie lebky, ale mal ho predpokladať
a nariadiť jeho hospitalizáciu, a to vzhľadom na jeho požadované odborné znalosti (súd upozornil na
dostupnú literatúru v podobe príručky) a špecifické okolnosti daného prípadu (zvýšené riziko pádu
a poranenia u opitého pacienta a rizikový povrch terénu).
Druhý prípad
Pre priblíženie druhého pracovnoprávneho prípadu a toho ako súd posúdil mieru príčinnej
súvislosti uvádzame nasledovnú citáciu z rozhodnutia: „...z vykonaného dokazovania vyplýva, že k
ublíženiu na zdraví došlo pôsobením dvoch príčin. Prvou príčinou bolo konanie obžalovaného
spočívajúce v porušení viacerých pracovnoprávnych predpisov, a druhou bolo konanie
poškodeného, ktorý pri vypínaní kotúčovej píly postupoval tak, že mu píla zachytila rukáv
a spôsobila tržno - rezné poranenie.
Vychádzajúc zo stanovísk súdnej praxe, na ktoré vo svojom rozhodnutí poukázal aj
nadriadený súd (R 72/1971 a R 37/1975), v prípade, ak následok bol spôsobený viacerými
príčinami, je dôležité, aby konanie páchateľa bolo z hľadiska spôsobeného následku príčinou tak
dostatočne významnou, aby bolo možné konštatovať jej rozhodujúci vplyv (zásada
411

gradácie príčinnej súvislosti)...súd dospel k záveru, že dospelej osobe, ktorá je orientovaná v čase
a priestore, muselo byť za akýchkoľvek okolností zrejmé, že otáčajúce sa kovové koleso s ostrými
hrotmi je pri kontakte s oblečením a telom človeka mimoriadne nebezpečné. Ak na túto okolnosť
poškodený pri vypínaní cirkulára neprihliadal, je potrebné vyvodiť záver, že absencia
predchádzajúceho poučenia zo strany obžalovaného o tejto notoricky známej skutočnosti bola
minimálneho významu. Na základe uvedeného súd dospel k záveru, že konanie obžalovaného
spočívajúce v porušení viacerých právnych povinností je vo vzťahu ku konaniu poškodeného, ktorý
priložil rukáv na necertifikovaný kotúč cirkulára nepomerne menšieho významu z hľadiska
1001
dôležitosti príčin následku.
Podotýkame, že súd rozhodoval podľa predchádzajúceho Trestného zákona č. 140/1961
1002
Zb.
a „dospel k záveru, že nebezpečnosť konania obžalovaného pre spoločnosť je z dôvodu
nízkej miery jeho zavinenia nepatrná, preto nejde o trestný čin“. Z rozhodnutia ale vyplýva, že súd
neprihliadal len na nízku mieru zavinenia, na ktorú mal prihliadať v zmysle § 3 ods. 4 Trestného
zákona č. 140/1961 Zb., ale aj na ďalšie okolnosti prípadu. Jeho rozhodnutie ďalej ovplyvnila aj
nízka miera príčinnej súvislosti, ktorá úzko súvisela s nízkou mierou zavinenia zamestnávateľa
a nedbanlivosť poškodeného („spôsob, akým poškodený narábal s prístrojom bol mimoriadne
nezodpovedný..., teda bol pri práci neopatrný“).
Zhodnotenie rozdielneho posúdenia príčinnej súvislosti
V prvom prípade z oblasti medicínsko – právnych sporov súd neprihliadol na názor znalca,
že miera, v akej nesprávny postup lekára prispel k smrti pacienta je zanedbateľná. Naopak
v druhom prípade z oblasti pracovnoprávnych sporov súd vzal do úvahy, že porušenie
zamestnávateľa bolo minimálneho významu pre vznik negatívneho následku. Na prvý pohľad sa
teda javí, že jeden súd zohľadnil zásadu gradácie príčinnej súvislosti a druhý naopak nie.
Uvedená nejednotnosť v posudzovaní kauzálneho nexu v trestnom konaní sa dá zdôvodniť
aj nasledovne. Z predloženej judikatúry vyplýva, že súdy zohľadňovali mieru príčinnej súvislosti aj
v spojitosti s inými okolnosťami, napr. miera zavinenia a miera, v akej sa na škodlivom následku
podieľal poškodený. Mieru zavinenia totiž neposudzoval len súd v druhom prípade, ktorý postupoval
podľa Trestného zákona č. 140/1961 Zb., ale nepriamo aj súd v prvom prípade, ktorý už rozhodoval
podľa v súčasnosti platného Trestného zákona.
Súd v druhom prípade konštatoval nízku mieru zavinenia zamestnávateľa (napriek porušeniu
predpisov z oblasti bezpečnosti práce išlo o notoricky známu vec) a veľký podiel poškodeného na
spôsobenom následku („konanie obžalovaného je vo vzťahu ku konaniu poškodeného nepomerne
menšieho významu z hľadiska dôležitosti príčin následku“).
V prvom prípade napriek nízkej miere príčinnej súvislosti bolo podľa súdu jednoznačne
preukázané nedbanlivostné zavinenie (lekár mal vzhľadom na nerovnosť povrchu a riziko pádu
predpokladať u opitého pacienta možnosť poranenia a nariadiť jeho hospitalizáciu). Pacient pritom
nijakým spôsobom neprispel ku skutočnosti, že lekár nerozhodol o jeho hospitalizácii.
3.3
3.4
Ustálenie rozhodovacej praxe
Zohľadňovanie miery príčinnej súvislosti predstavuje v praxi náročnú úlohu. Ide o otázku,
ktorá v procese rozhodovania vyžaduje neustále úvahy. Je dôležité, aby súdy v tejto otázke
zjednotili svoju rozhodovaciu prax. O jednotnosť súdneho rozhodovania dbá Najvyšší súd
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Slovenskej republiky a na ten účel prijíma potrebné stanoviská.
V občianskoprávnych sporoch sa
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Podľa § 3 ods. 2 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. čin, ktorého stupeň
nebezpečnosti pre spoločnosť je nepatrný, nie je trestným činom, aj keď ináč vykazuje
znaky trestného činu. Podľa § 3 ods. 4 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. stupeň
nebezpečnosti činu pre spoločnosť je určovaný najmä významom chráneného záujmu,
ktorý bol činom dotknutý, spôsobom vykonania činu a jeho následkami, okolnosťami, za
ktorých bol čin spáchaný, osobou páchateľa, mierou jeho zavinenia a jeho pohnútkou.

Ustanovenie § 22 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
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na rozdiel od trestných konaní zdá, že slovenské a české súdy sa touto otázkou aktívne zaoberajú
a usilujú sa o ustálenie svojej judikatúry.
Napr. zo Zbierky stanovísk NS SR a súdov SR 10/2014, uznesenia NS SR z 30. októbra
2013 sp. zn. 6 MCdo 16/2012 uvádzame nasledovné konštatovanie: O vzťah príčinnej súvislosti
(kauzálny nexus) ide vtedy, ak protiprávne konanie (delikt, nezákonné rozhodnutie, nesprávny
úradný postup) a vznik škody sú v logickom slede, a teda ak protiprávne konanie škodcu bolo
príčinou a vznik škody následkom tejto príčiny. Vzťah príčiny a následku musí byť bezprostredný
(priamy). Nestačí iba pravdepodobnosť príčinnej súvislosti, či okolnosti nasvedčujúce jej existencii;
príčinnú súvislosť treba vždy preukázať...Príčinou vzniku škody môže byť len také konanie (alebo
opomenutie), bez ktorého by škodný následok nevznikol. Musí byť teda doložené, že nebyť
protiprávneho konania (opomenutia) škodcu, škodlivý následok by nenastal.“.
Z ďalších rozhodnutí NS SR k otázke kauzálneho nexu uvádzame nasledovné citáty. „Vzťah
príčiny a následku musí byť preto priamy, bezprostredný, neprerušený; nestačí, ak je iba
1004
sprostredkovaný.“.
V inom rozhodnutí NS SR uviedol, že pod príčinnou súvislosťou treba
rozumieť požiadavku, aby medzi protiprávnym úkonom a škodou existoval vzťah príčiny a následku.
1005
„Tento vzťah musí byť bezprostredný, nesmie ísť o vzťah sprostredkovaný.“.
Z týchto konštatovaní NS SR v občianskoprávnych veciach vyplýva, že protiprávne konanie
by malo s (bezpečnou) istotou zapríčiniť škodný následok. „Neexistuje možnosť prisúdiť napr.
čiastočnú náhradu škody v prípadoch, v ktorých príčinná súvislosť bola preukázaná iba ako príčinná
1006
súvislosť možná (pravdepodobná), avšak nie určitá.“.
Česká judikatúra sa v občianskoprávnych veciach taktiež prikláňa k bezpečnému
(stopercentnému) preukázaniu príčinnej súvislosti. Napr. z rozhodnutí Najvyššieho súdu Českej
republiky (ďalej len „NS ČR“) - R 21/1992 a 25 Cdo 168/2003 vyplýva nasledovné: „Příčinná
souvislost mezi zaviněným protiprávním jednáním žalovaného a vznikem škody na zdraví musí být
1007
bezpečně prokázána; nestačí tu pouhá pravděpodobnost.“.
Naopak z rozhodnutia Ústavního
soudu ČR č. j. ÚS I.1919/08 vyplýva, že sa nestotožňuje so zásadou bezpečného preukázania
príčinnej súvislosti. „Vzhledem k tomu, že pojem příčinná souvislost není právními předpisy v ČR
nijak definován, což ostatně zdůraznil ve svém rozsudku i nalézací soud, nic nebrání judikatuře
českých soudů, aby požadavek "stoprocentně" prokazované příčinné souvislosti přehodnotila a
1008
přijala adekvátnější a realističtější výklad "způsobení škody".
Ďalším zaujímavým rozhodnutím je uznesenie NS ČR z 30. júla 2013 č. j. 30 Cdo 3377/2011,
v ktorom súd posudzoval kauzálny nexus v súvislosti so zníženou šancou na prežitie. Žalobcovia
z titulu ochrany osobnosti žiadali o náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej nesprávnym postupom
lekára, v dôsledku ktorého došlo k úmrtiu ich príbuznej. Zo zistení súdu vyplynulo, že žalovaná
lekárka konala síce nesprávne a zanedbala niektoré povinnosti, ale bezprostrednou príčinou smrti
boli komplikácie, pri ktorých dochádza až v 80 % prípadov k úmrtiu pacienta. Podľa odvolacieho
súdu nebola medzi nesprávnym postupom lekára a smrťou pacienta daná príčinná súvislosť
1009
(príčina hlavná, dôležitá, podstatná a značná).
Nesprávny postup lekára by bol protiprávnym
konaním, ak by takýto postup znížil šance na prežitie pacientky v miere prevažujúcej nad vývojom
jej zdravotného stavu. V tomto prípade súdy požadovali preukázať kauzálny nexus, ktorý by
predstavoval viac ako 50 percentné zníženie šancí na prežitie, čo nebolo splnené, pretože išlo len o
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rozsudok NS SR z 30. júna 2010 sp. zn. 5 Cdo 126/2009
Zbierka stanovísk NS SR a rozhodnutí súdov SR 6/2008, rozsudok NS SR z 30. januára 2007
sp. zn. 2 Cdo 73/2006 (rozhodnutia a stanoviská vo veciach občianskoprávnych, obchodných
a správnych)
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20 percentné zníženie. NS ČR poukázal na ustálenú judikatúru, podľa ktorej: „neposuzuje teorii
ztráty šancí jinak než jako otázku příčinné souvislosti. I doktrinálně je převažující názor, že v oblasti
ochrany osobnosti nepředstavuje ztráta šancí jako taková újmu odškodnitelnou z titulu ochrany
1010
osobnosti.“.
Slovenská judikatúra sa teda v občianskoprávnych veciach ustálila na tzv. bezpečnom
preukázaní príčinnej súvislosti. Príčina musí byť priama, bezprostredná a dostatočná, tzn., že
následok by bez nej nenastal. České súdy sa vo výklade posúvajú ešte ďalej a zaoberajú sa aj
percentuálnou mierou príčinnej súvislosti. Z českej judikatúry vyplýva, že otázka príčinnej súvislosti
sa stotožňuje s otázkou zníženia šancí na prežitie. Dostatočná miera príčinnej súvislosti je daná
vtedy, keď by negatívny následok bez danej príčiny nenastal s istotou viac ako 50 % (napríklad bez
nesprávneho postupu by pacientka s viac ako 50 % istotou prežila). Inak povedané, uvedená príčina
(napr. nesprávny postup lekára) sa podieľal na negatívnom následku (znížil šance na prežitie)
v rozsahu viac ako 50 %. Nevyžaduje sa teda stopercentné zapríčinenie negatívneho následku.
Preukázanie viac ako 50 % podielu na negatívnom následku (zníženia šance na prežitie) je
hranicou príliš vysokou pre vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti. To, čo je považované za
minimálnu mieru príčinnej súvislosti v občianskom práve, nemusí teda zodpovedať účelu trestného
práva. Trestné právo sleduje ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní
ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život.
Páchateľa teda odsudzuje za protiprávne konanie, ktoré či už úmyselne alebo z nedbanlivosti
zavinil. Ak takéto konanie prispelo hoci aj v menšej, ale stále významnej, miere z hľadiska
zanedbania povinností k škodnému následku, potom by mal páchateľ za takéto konanie
zodpovedať. Cieľom je, aby sa napr. v budúcnosti neopakovalo podobné konanie, ktoré práve
v budúcnosti môže prispieť k škodnému následku vo väčšej miere ako teraz. Pre trestné právo
môže byť teda dostatočné aj preukázanie oveľa menšej príčinnej súvislosti na to, aby bola vyvodená
trestná zodpovednosť.
Na druhej strane opomínanie zásady gradácie príčinnej súvislosti v trestnom konaní taktiež
nepredstavuje správny prístup a súdy by mali rešpektovať znalecké posudky, v ktorých sa
konštatuje zanedbateľná miera pričinenia lekára, tzn., že škodný následok by nastal aj tak a lekár
neprispel vo významnej miere k zníženiu šance na prežitie.
ZÁVER
K jednotnému a spravodlivému rozhodovaniu slovenských súdov v trestných veciach by
prispelo zjednocujúce stanovisko trestného kolégia NS SR týkajúce sa miery kauzálneho nexu
a zníženej šance na prežitie, pretože ju zjavne súdy rozhodujúce v trestných veciach posudzujú
odlišne. NS SR by mal zdôrazniť, že uplatňovanie zásady gradácie príčinnej súvislosti má
v trestnom konaní veľký význam a netreba ju opomínať. Okrem toho by sa mohol vyjadriť, v akej
veľkej miere (nemusí ísť o percentuálne vyjadrenie) sa má konanie podieľať na škodlivom následku,
aby bol naplnený kauzálny nexus, napr. v akom rozsahu má byť znížená šanca na prežitie.
Samozrejme, nie je jednoduché presne stanoviť mieru príčinnej súvislosti, ktorej by sa mali
súdy nižšieho stupňa rozhodujúce v trestných veciach pridržiavať. Zároveň je v tom - ktorom
konkrétnom prípade náročné a niekedy nemožné určiť skutočnú mieru príčinnej súvislosti. Súdy by
preto mali vychádzať zo znaleckých posudkov. Aký veľký význam má pre súd vyjadrenie znalca
o príčinnej súvislosti je však taktiež otázne a závisí od konkrétneho súdu nakoľko vyjadrenie znalca
zohľadní. Súd v konečnom dôsledku nie je viazaný názorom znalca o neexistencii kauzálneho nexu.
Podľa § 145 ods. 1 Trestného poriadku znalec nie je oprávnený riešiť právne otázky, hodnotiť
vykonané dôkazy, ani robiť právne závery. Znalec teda nemôže komplexne a záväzne pre súd
posúdiť otázky príčinnej súvislosti medzi protiprávnym konaním a škodlivým následkom.
Vychádzame aj zo zásady voľného hodnotenia dôkazov podľa § 2 ods. 12 zákona č. 301/2005 Z. z.
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, podľa ktorej súd koniec koncov hodnotí dôkazy
podľa svojho vnútorného presvedčenia založeného na starostlivom uvážení všetkých okolností
prípadu jednotlivo i v ich súhrne.
Miera príčinnej súvislosti je teda odbornou otázkou a odpovedá na ňu znalec. Otázku, či táto
miera je významná pre vyvodenie trestnej zodpovednosti, posudzuje už súd. Znalec však poskytuje
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Uznesenie NS ČR z 30. júla 2013 č. j. 30 Cdo 3377/2011
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odborné podklady, z ktorých súd pri zisťovaní skutkového stavu veci vychádza, resp. by mal
vychádzať. Podľa nášho názoru by súdy rozhodujúce v trestných veciach mali rešpektovať
vyjadrenie znalca o tom, že protiprávne konanie malo minimálny význam pre spôsobený trestný
následok. Ak súd nerešpektuje takéto vyjadrenie znalca o nízkej miere príčinnej súvislosti, mal by
potom na dostatočnej úrovni zdôvodniť, aké ďalšie okolnosti ho viedli k tomu, že na vznik
trestnoprávnej zodpovednosti postačila aj nízka miera príčinnej súvislosti.
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Abstrakt: Autor sa vo svojom príspevku venuje špecifickej situácii, ktorá nastala po Náleze
Ústavného súdu Slovenskej republiky uverejnenom v Zbierke zákonov pod č. 428/2012, č. k. PL.ÚS
106/2011, zo dňa 28. 11. 2011 a mala za následok rôznu interpretáciu zo strany jednotlivých súdov
v súdnej praxi. Tento Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky spôsobil enormný nárast podaní
zo strany obžalovaných na obnovu ich predchádzajúcich súdnych konaní, v ktorých bol odsúdeným
uložený trest odňatia slobody podľa asperačnej zásady z časti za bodkočiarkou zrušenej práve
predmetným Nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: obnova konania, asperačná zásada, Nález ústavného súdu, nové
skutočnosti alebo dôkazy, odsúdený, .
Abstract: In the presented paper author deals with a specific situation, which occured after
the ruling of the Constitutional Court of Slovak Republic, published under no. 428/2012 Coll., no. PL.
ÚS. 106/2011 from 28th November 2011. This ruling caused a different interpretation by courts. The
ruling caused an enormous growth of fillings by condemned to retrial their cases, which where
sentenced under the so called concurrent sentence, Section 41 (1) part after semicolon.
Key words: retrial, constitutional court ruling, new evidence, condemned, concurrent
sentence
ÚVOD
Hlavné ťažisko dokazovania v trestnom konaní samozrejme tkvie v konaní pred súdom.
Každého z nás pri termíne „dokazovanie“ napadne takmer výlučne vykonávanie dokazovania pred
súdom v rámci hlavného pojednávania. Avšak týmto „dokazovanie“ a s ním spojené skutočnosti nie
sú ani zďaleka vyčerpané. Dokazovanie zastáva významnú úlohu aj pri posudzovaní návrhov
1011
iniciujúcich začatie mimoriadneho opravného prostriedku – obnovy konania . Z nižšie uvedeného
je zrejmé, že vykonanie a interpretácia čo i len jedného z predložených dôkazov (prameň dôkazu)
a z neho vyplývajúca skutočnosť (dôkaz) môže mať vplyv na posúdenie a rozhodnutie vo veci
samej, ktorá je predmetom konania. Jednoducho povedané návrhu na obnovu konania sa vyhovie,
t. j. obnova konania sa povolí, ak sú preukázané súdu v pôvodnom konaní neznáme skutočnosti
alebo dôkazy, ktoré sú spôsobilé samy o sebe alebo v spojení s predchádzajúcimi skutočnosťami
alebo dôkazmi z pôvodného konania, odôvodniť iné rozhodnutie o vine alebo o treste. V spojení
s výrokom o treste musí byť zároveň splnené, že týmto výrokom uložený trest musí byť v zrejmom
nepomere k závažnosti činu alebo pomerom páchateľa. Najmä posúdenie zákonných podmienok
obnovy konania smerujúcich k výroku o treste v tomto článku rozoberaných prípadoch prinieslo
v súdnej praxi protichodné rozhodnutia.
Východiskový stav
Rozsudkom súdu prvého stupňa uznal súd odsúdeného za vinného zo spáchania zločinu
(prípadne iného trestného činu vo viacčinnom súbehu), za čo ho odsúdil aj za použitia asperačnej
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1012

zásady (§ 41 ods. 2 TZ
) na trest odňatia slobody nepodmienečne. Rozsudok súdu prvého
stupňa, prípadne v spojení s Uznesením druhostupňového súdu, nadobudol právoplatnosť a stal sa
vykonateľným.
Nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky uverejnenom v Zbierke zákonov pod č.
428/2012, č. k. PL.ÚS 106/2011, zo dňa 28. 11. 2011 (ďalej len „Nález ÚS SR“) nie sú v ust. § 41
ods. 2 TZ slová za bodkočiarkou „súd uloží páchateľovi trest nad jednu polovicu takto určenej
trestnej sadzby odňatia slobody“ v súlade s Čl. I. ods. 1 Ústavy SR. Dňom vyhlásenia Nálezu ÚS SR
v Zbierke zákonov SR stratilo ust. § 41 ods. 2 TZ v dotknutej časti (t. j. slová veta prvá za
bodkočiarkou) účinnosť.
Nález ÚS SR mal za následok hromadné podania odsúdených na prvostupňové súdy,
ktorým bol uložený zväčša nepodmienečný trest odňatia slobody, pričom tento trest bol ukladaný za
použitia ust. § 41 ods. 2 TZ, t. j. asperačnej zásady. Teda návrhy odsúdených na obnovu konania
v týchto prípadoch nesmerovali proti výrokom o vine ale práve a výlučne proti výrokom o treste.
Na tomto mieste sa nebudem zaoberať prípadmi, v ktorých bolo návrhu na obnovu konania
vyhovené a súd zrušil výrok o treste za nedotknuteľnosti výroku o vine.
Uznesením súdu prvého stupňa zamietol súd návrh odsúdeného na povolenie obnovy
konania v pôvodne veci, a to s odôvodnením, že Nález ÚS SR a strata účinnosti § 41 ods. 2 TZ veta
prvá, časť za bodkočiarkou, je síce novou predtým neznámou skutočnosťou odôvodňujúcou
povolenie obnovy konania, avšak trest uložený odsúdenému v pôvodnom konaní nie je v zrejmom
nepomere k závažnosti činu a k pomerom páchateľa, čím podľa názoru súdu nemalo dôjsť
k splneniu druhej podmienky odôvodňujúcej povolenie obnovy konania.
Uznesením súdu druhého stupňa súd sťažnosť odsúdeného proti prvostupňovému súdu
zväčša ako nedôvodnú zamietol.
Teda odsúdený svojim návrhom na obnovu pôvodného konania neuspel. Súdy, podľa môjho
názoru nesprávne, posudzovali otázku obnovy konania, resp. zrušenia výroku o treste, nielen
z pohľadu splnenia prvej zákonnej podmienky, ktorou je, že musí byť daná nová predtým neznáma
skutočnosť odôvodňujúca povolenie obnovy konania (touto nepochybne je Nález ÚS SR), ale aj
z pohľadu splnenia druhej zákonnej podmienky, a to, či je trest uložený odsúdenému v pôvodnom
konaní v zrejmom nepomere k závažnosti činu a k pomerom páchateľa. Súdy vo vybraných
prípadoch nemali splnenie tejto zákonnej podmienky za preukázané. Aj napriek nesprávnosti tohto
názoru, je potrebné na obranu súdov podotknúť, že tak robili zrejme v záujme hospodárnosti, keďže
aj v prípade povolenia obnovy konania nič nebráni tomu, aby odsúdenému (už v pozícii opäť
obžalovaného) bol uložený rovnaký trest, t. j. v totožnej výmere (uloženie prísnejšieho trestu, keďže
by obnova konania bola povolená v prospech odsúdeného je vylúčené). Takýto postup zo strany
súdov by však bol postupom správnym a zákonným.
Odsúdený bol tak postavený pred dve možnosti, pričom každá z nich sa nejaví ako cestou
ľahkou. Návrh na obnovu konania z toho istého dôvodu (Nález ÚS SR) podľa môjho názoru
nemohol opäť podať v očakávaní úspechu tohto opätovného návrhu, keďže súd už o tomto raz
právoplatne rozhodol. Otázkou pre odsúdeného bolo pokúsiť sa o dosiahnutie nápravy cestou
dovolania alebo ústavnej sťažnosti. Na prvý pohľad úloha takmer neriešiteľná, iba ak by ...
Dovolanie – dovolacie dôvody?
V zmysle Nálezu ÚS SR nie sú v ust. § 41 ods. 2 TZ slová za bodkočiarkou „súd uloží
páchateľovi trest nad jednu polovicu takto určenej trestnej sadzby odňatia slobody“ v súlade s Čl. I.
ods. 1 Ústavy SR. Dňom vyhlásenia Nálezu ÚS SR v Zbierke zákonov SR stratilo ust. § 41 ods. 2
TZ v dotknutej časti (t. j. slová veta prvá za bodkočiarkou) účinnosť.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že odsúdenému bol uložený trest odňatia slobody podľa
ustanovenia TZ, o ktorom bolo neskôr Nálezom ÚS SR rozhodnuté, že toto ustanovenie je v rozpore
s Ústavou SR, t. j. odsúdenému bol uložený trest podľa znenia ust. § 41 ods. 2 TZ veta prvá za
bodkočiarkou, ktoré v dôsledku protiústavného znenia stratilo po 6 mesiacoch od vyhlásenia Nálezu
ÚS SR v Zbierke zákonov SR platnosť.
Z ust. § 41b ods. 1 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred
ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších právnych predpisov vyplýva, že strata účinnosti
1012
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právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia v zmysle Čl. 125 Ústavy SR, na
základe ktorého bol zároveň pred touto stratou účinnosti v trestnom konaní vydaný rozsudok, ktorý
nadobudol právoplatnosť alebo nebol vykonaný, je vždy dôvodom na povolenie obnovy konania
podľa ustanovení TP, a to bez potreby skúmania splnenia ďalších podmienok v zmysle § 394 ods. 1
TP, nakoľko už samotná táto skutočnosť zakladá dôvod obnovy konania.
To potvrdzuje aj obsah stanoviska trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR, č. k. Tpj
44/2013, za dňa 26. 11. 2013, v ktorom je navyše výslovne uvedené, že „súd už nemôže skúmať
splnenie iných podmienok uvedených v § 394 ods. 1 Tr. por., ale obnovu konania povolí podľa §
394 ods. 1 Tr. por. z dôvodu uvedeného v § 41b ods. 1 zákona č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších
predpisov.“
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že súd I. ako aj súd II. stupňa síce správne zistil skutkový stav
veci, avšak tento nesprávne právne posúdil, keďže obnovu konania z dôvodu napĺňajúceho § 41b
ods. 1 zákona č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov nepovolil, resp. sťažnosti proti
uzneseniu súdu prvého stupňa nevyhovel. A zároveň nesprávne použil síce procesnoprávne
ustanovenie § 394 ods. 1 TP, podľa ktorého skúmal splnenie podmienok povolenia obnovy konania,
avšak podľa tohto ustanovenia mal obnovu konania výlučne len povoliť, t. j. bez skúmania splnenia
tu uvedených podmienok, ktoré podľa môjho názoru majú hmotnoprávny základ (porušenie kvázi
hmotnoprávneho ustanovenia), ak dôvod obnovy konania vychádza len zo skutočnosti
predpokladanej v § 41b ods. 1 zákona č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Týmto je daný dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i) TP, pričom je zrejmé, že takéto
porušenie zákona zásadne ovplyvnilo postavenie odsúdeného, nakoľko za splnenia v tomto prípade
jedinej podmienky obnovy konania, nebola táto povolená. Zároveň mám za to, že pojem „zistený
skutok“ má byť v tomto prípade vykladaný v rozsahu „zistený skutkový stav“. Teda povolenie obnovy
konania malo byť skúmané podľa § 41b ods. 1 zákona č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších
predpisov v spojení s § 394 ods. 1 TP a nie výlučne podľa § 394 ods. 1 TP, t. j. rozhodnutie je
založené na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia.
Zároveň tak je týmto daný dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. l) TP, nakoľko
nadriadený súd zamietol sťažnosť odsúdeného, hoci na to neboli splnené zákonné dôvody, t. j. tieto
splnené byť nemohli, keďže v zmysle § 41b ods. 1 zákona č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších
predpisov v spojení s § 394 ods. 1 TP mohol súd obnovu konania len povoliť. Tu je potrebné uviesť,
že tento dovolací dôvod je v tomto prípade nutné vykladať v prospech odsúdeného. Teda
zamietnutie odvolania chápať rovnako ako zamietnutie sťažnosti, ak dovolanie voči uzneseniu
druhostupňového súdu je (malo by byť) prípustné (K tomu si Vás dovoľujem zdvorilo odkázať na
argumentáciu nižšie).
Podľa môjho názoru je naplnený aj dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. c) TP, nakoľko
bolo zásadným spôsobom porušené právo na obhajobu odsúdeného tým, že odôvodnenie oboch
nezákonných výrokov predmetných uznesení je pre odsúdeného nezrozumiteľné a nejasné, t. j.
odsúdenému nie je zrejmé z akého dôvodu nebolo jeho žiadosti a následnej sťažnosti vyhovené,
keď zákonom stanovené podmienky obnovy konania boli splnené, resp. súdy nedali odsúdenému
odpoveď v podobe uvedenia zákonného dôvodu a jeho následného odôvodnenia, pre ktorý sa pri
tomto druhu povolenia obnovy konania vyžaduje (má vyžadovať) aj naplnenie dôvodu
spočívajúceho v tom, že trest uložený odsúdenému v pôvodnom konaní musí byť v zrejmom
nepomere k závažnosti činu a k pomerom páchateľa. Porušenie práva odsúdeného na obhajobu
zásadným spôsobom vyplýva z porušenia práva odsúdeného na spravodlivý proces. Tomuto právu
spočívajúcemu v oprávnení odsúdeného domáhať sa ochrany svojich práv na súde zodpovedá
povinnosť súdu nezávisle, nestranne a spravodlivo, t. j. zákonne nielen čo do postupu súdu ale aj čo
do rozhodnutia, vo veci konať. Právo odsúdeného na spravodlivý proces spočíva v poskytnutí
ochrany odsúdenému zo strany súdu v kvalite vymedzenej TP ako aj ďalšími zákonmi, t. j. uvedené
sa vzťahuje najmä k správnemu a odôvodnenému použitiu príslušného zákonného ustanovenia,
pričom správnosť a odôvodnenosť použitia práve tohto ustanovenia musí byť odsúdenému náležite
ozrejmená v rozsahu zodpovedajúcom jeho právu na spravodlivý proces.
Rovnako tak mám za to (viac – menej z opatrnosti), že porušenie práva odsúdeného na
spravodlivý proces zakladajú aj dovolacie dôvody podľa § 371 ods. 1 písm. i) TP a podľa § 371 ods.
1 písm. l).
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Dovolanie – prípustnosť dovolania?
Proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na povolenie obnovy konania podľa § 399 ods. 2 TP
a rovnako tak proti uzneseniu o zamietnutí sťažnosti smerujúcej proti takémuto uzneseniu súdu
prvého stupňa nie je prípustné dovolanie v zmysle § 368 ods. 1 TP, nakoľko nejde o rozhodnutia vo
veci samej, resp. nakoľko tieto nie sú uvedené v taxatívnom výpočte § 368 ods. 2 TP.
Naproti vyššie uvedenému je potrebné zdôrazniť, že všeobecné súdy SR sú garantom
výkladu a aplikácie všeobecne záväzných právnych predpisov a zároveň aj garantom dodržiavania
práv a slobôd vyplývajúcich z Ústavy SR alebo z Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných
slobôd (ďalej len „dohovor“).
Mám za to, že výklad a následná aplikácia § 368 ods. 1 TP alebo § 368 ods. 2 TP musí v
celom rozsahu rešpektovať právo odsúdeného na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1
dohovoru a rešpektovať jeho podstatu a zmysel, a to aspoň v takom rozsahu, aby jeho
prostredníctvom bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov odsúdeného.
V tejto súvislosti je podstatné a určujúce to, že v dovolacom konaní sa rozhoduje predovšetkým o
právach a povinnostiach odsúdeného ako strany dovolacieho konania, pričom odsúdený je
oprávnený nielen iniciovať dovolacie konanie, ale TP mu garantuje aj ďalšie procesné práva, ktoré
mu nemožno odňať formalistickým a reštriktívnym výkladom niektorého ustanovenia TP, t. j.
výkladom ustanovenia § 368 ods. 1 TP alebo § 368 ods. 2 TP, ktoré by mohlo v dôsledku
neprípustnosti jeho dovolania odsúdenému tieto práva odňať.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že dovolací súd by sa mal podľa môjho názoru aj napriek
zneniu § 368 ods. 1 TP vysporiadať s v tomto dovolaní uvedenými dovolacími dôvodmi v tom
rozsahu, či tieto podľa svojho obsahu napĺňajú porušenie práva odsúdeného na spravodlivé súdne
konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru. Obsah dovolacích dôvodov je rozpísaný vyššie. Ak dovolací
súd na základe svojej úvahy dospeje k záveru, že dovolaním napadnutými uzneseniami bol
porušený zákon a zároveň k záveru, že takéto porušenie zákona má za následok aj porušenie
základného práva odsúdeného (čl. 6 ods. 1 dohovoru), mal by dovolací súd dovolanie v tejto veci
pripustiť.
Mám za to, že uvedené dovolacie dôvody sú dané a zároveň, že tieto svojím obsahom
zakladajú porušenie práva odsúdeného na spravodlivý proces garantované čl. 6 ods. 1 dohovoru.
Z tohto je zrejmé, že dovolanie je prípustné.
Na tomto mieste je potrebné doplniť, že NS SR môže podľa môjho názoru k vyššie
uvedenému záveru dospieť aj bez podpory ÚS SR, t. j. Nálezu ÚS SR, v ktorom by bol tento záver
konštatovaný. (Všeobecne ÚS SR nie je oprávnený preskúmavať a posudzovať právne názory
všeobecných súdov. Avšak skutkové a právne závery všeobecného súdu môžu byť predmetom
kontroly zo strany ÚS SR vtedy, ak by vyvodené závery boli zjavne neodôvodnené alebo arbitrárne,
a tak z ústavného hľadiska neospravedlniteľné a neudržateľné, a zároveň by mali za následok
porušenie základného práva alebo slobody.)
Na základe vyššie uvedených skutočností sa následne odsúdený vo svojom dovolaní
domáhal, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky, ak sa tento stotožní s argumentáciou odsúdeného,
rozsudkom vyslovil, že uznesením súdu druhého stupňa bol porušený zákon v ustanovení § 193
ods. 1 písm. c TP, v ustanovení § 41b ods. 1 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu
SR, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších právnych predpisov
a v ustanovení čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v neprospech
odsúdeného. Uznesenie súdu druhého stupňa zrušil a druhostupňovému súdu prikázal, aby vec v
potrebnom rozsahu opätovne prerokoval a rozhodol.
Ústavná sťažnosť
Rovnako sa podľa môjho názoru môže odsúdený domáhať nápravy aj cestou ústavnej
sťažnosti adresovanej Ústavnému súdu Slovenskou repliky. Táto by mala byť primárne odôvodnená
obdobne ako dovolací návrh, avšak s menšími korekciami. Otázkou ostáva, či túto podať priamo už
proti uzneseniam súdu prvého a druhého stupňa, alebo až po rozhodnutí Najvyššie súdu Slovenskej
republiky o podanom dovolaní. Mám za to, že ústavnú sťažnosť možno podať už po právoplatnosti
uznesení o zamietnutí návrhu na povolenie obnovy konania, aj keď z vyššie uvedeného by mohla
vyplývať prípustnosť a dôvodnosť podaného dovolania. Ide o to, že lehota na podanie ústavnej
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sťažnosti bude určite do rozhodnutia Najvyššie súdu Slovenskej republiky o podanom dovolaní
uplynutá. Samozrejme, že ústavnú sťažnosť by potom odsúdený mohol podať aj proti rozhodnutiu
Najvyššie ho súdu Slovenskej republiky, avšak riskuje jej neúspešnosť jednoduchým zdôvodnením,
že brániť sa mal už proti uzneseniam o nepovolení obnovy konania v čoho dôsledku by mohla byť
lehota na podanie ústavnej sťažnosti uplynutá.
Všeobecné súdy SR sú garantom výkladu a aplikácie všeobecne záväzných právnych
predpisov a zároveň aj garantom dodržiavania práv a slobôd vyplývajúcich z Ústavy SR alebo
z Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Argumentácia, ak bude ústavná sťažnosť podaná pred rozhodnutím v dovolacom konaní,
ostáva v podstate nezmenená oproti vyššie uvedenej (samozrejme s potrebnými korektúrami).
Argumentácia, ak bude ústavná sťažnosť podaná po rozhodnutí v dovolacom konaní, ktorým
bude odsúdený neúspešný, by mohla byť doplnená tým, že výklad a následná aplikácia § 368 ods. 1
TP alebo § 368 ods. 2 TP musí v celom rozsahu rešpektovať právo sťažovateľa na spravodlivé
súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru a rešpektovať jeho podstatu a zmysel, a to aspoň
v takom rozsahu, aby jeho prostredníctvom bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a
oprávnených záujmov sťažovateľa. V tejto súvislosti je podstatné a určujúce to, že v dovolacom
konaní sa rozhoduje predovšetkým o právach a povinnostiach sťažovateľa ako strany dovolacieho
konania, pričom sťažovateľ je oprávnený nielen iniciovať dovolacie konanie, ale TP mu garantuje aj
ďalšie procesné práva, ktoré mu nemožno odňať formalistickým a reštriktívnym výkladom niektorého
ustanovenia TP, t. j. výkladom ustanovenia § 368 ods. 1 TP alebo § 368 ods. 2 TP, ktoré by mohlo
v dôsledku neprípustnosti jeho dovolania sťažovateľovi tieto práva odňať.
Z tohto je zrejmé, že dovolací súd sa musí aj napriek zneniu § 368 ods. 1 TP vysporiadať
s v dovolaní uvedenými dovolacími dôvodmi v tom rozsahu, či tieto podľa svojho obsahu napĺňajú
porušenie práva sťažovateľa na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru.
Ak by tak dovolací súd v odôvodnení svojho uznesenia neurobil, t. j. nezdôvodnil, že
uzneseniami súdu I. a II. stupňa bol alebo nebol porušený zákon a už vôbec nezdôvodnil, či takéto
porušenie môže zakladať porušenie základného práva sťažovateľa (čl. 6 ods. 1 dohovoru), porušil
týmto základné právo sťažovateľa podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru.
Predmetné rozhodovanie Najvyššieho súdu SR v uvedenom smere by tak mohlo byť
zjavným výkladovým vybočením, ktoré predstavuje porušenie základného práva na spravodlivý
proces podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru.
Na tomto mieste je potrebné doplniť, že Ústavný súd Slovenskej republiky nie je oprávnený
preskúmavať a posudzovať právne názory všeobecných súdov. Avšak skutkové a právne závery
všeobecného súdu môžu byť predmetom kontroly zo strany Ústavného súdu Slovenskej republiky
vtedy, ak by vyvodené závery boli zjavne neodôvodnené alebo arbitrárne, a tak z ústavného
hľadiska neospravedlniteľné a neudržateľné, a zároveň by mali za následok porušenie základného
práva alebo slobody.
Na základe vyššie uvedených skutočností by sa odsúdený domáhal, aby Ústavný súd
Slovenskej republiky nálezom vyslovil, že súd druhého stupňa svojim uznesením alebo Najvyšší súd
Slovenskej republiky rozhodnutím (záležalo by od času podania ústavnej sťažnosti) porušil základné
právo sťažovateľa na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských
práv a základných slobôd. Toto rozhodnutie sa zrušuje a vec sa vracia súdu na ďalšie konanie.
Záver
Nateraz neviem s presnosťou a jednoznačne určiť, ktorá z vyššie naznačených ciest je tou
správnou. Podstatným však zostáva, že súdy prvého a druhého stupňa mali vo vyššie uvedených
prípadoch obnovu konania povoliť. Nimi nastolený nezákonný stav je nevyhnutné zvrátiť. Uvidí sa, či
sa tak podarí urobiť prostredníctvom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo bude zásah
Ústavného súdu slovenskej republiky nevyhnutným. Náprava však musí byť vykonaná.
Cieľom tohto článku bolo poukázať na dôležitosť dokazovania ako takého. Niekedy, ako
z vyššie uvedeného vyplýva, môže správne a zákonné rozhodnutie vo veci záležať čo i len od
vykonania jediného dôkazu. Na túto skutočnosť by sme nemali zabúdať, keďže prihliadanie na ňu
môže zamedziť vzniku nezákonných a nespravodlivých rozhodnutí.
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HERBERT HART A MINIMÁLNY OBSAH PRIRODZENÉHO
PRÁVA
Juraj Martaus
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok sa zaoberá vzťahom práva a morálky ako dvoch normatívnych a navzájom sa
ovplyvňujúcich systémov, z pohľadu Herberta Harta, jedného z najvplyvnejších právnych filozofov
dvadsiateho storočia. V článku sa sústreďujem na vymedzenie spoločného prieniku práva
a morálky, ktorý z Hartovho pohľadu zakladá aj minimálny obsah prirodzeného práva. Tejto
problematike sa venujem v konotácií s Hartovými tvrdeniami o spoločnosti a cieli ľudskej existencie
ako takej, ktoré tvoria základ pre jeho chápanie vzťahu práva a morálky.
Kľúčové slová: minimálny obsah, prirodzená právo, päť zrejmých právd, morálka
Abstract: The Article deals with the relationship between law and morality as two normative and
mutually influencing systems from the perspective of Herbert Hart, who is one of the most influential
th
legal philosopher of 20 century. In an article I am focusing on a definition of a mutual intersection of
law and morality, which forms according to the Hart's standpoint also the minimal content of a
natural law. I am concerning at this problem in relation to Hart's states about society and aim of
human existence as well, which constitute a fundament for his understanding the relationship of law
and morality.
Key words: minimal content, natural law, five truisms, morality
ÚVOD
Vzťah práva a morálky patrí k večným témam právnej filozofie. Implikácie tohto vzťahu sa
odrážajú i v historicko-právnom vývoji spoločnosti, respektíve vo vývoji právnych systémov
fungujúcich v nej. Tento problém sa navyše mnohokrát stáva predmetom celospoločenského
diškurzu dotýkajúceho sa povahy právnych poriadkov v ich komplexnosti alebo povahy jednotlivých
všeobecne záväzných právnych predpisov. Vzťah práva a morálky neustále dráždi a núti
k zamysleniu nielen právnikov, právnych vedcov či filozofov, ale aj obyčajných ľudí. Nebude preto
iste na škodu, ak k tejto téme prehovorí Herbert Hart.
1

H. L. A. HART A JEHO PRÍSPEVOK DO DISKUSIE
Ešte pred tým, než začne akýkoľvek diškurz medzi právnym pozitivizmom a jusnaturalizmom
o povahe práva, je podľa Harta, jedného z najvplyvnejších právnych filozofov dvadsiateho storočia,
najprv nutné objasniť, čoho sa táto debata nemôže týkať. V žiadnom prípade nespochybňuje
tvrdenie, že na vývoji práva, jeho povahe a obsahu, participovala v ktoromkoľvek historickom období
spolu s inými vplyvmi aj morálka (konvenčná alebo nekonvenčná), ako normatívny systém, s ktorým
právo zdieľa rovnaký slovník. Ide mu o čosi iné.
Hart síce pripúšťa, že všetky právne systémy do istej miery kopírujú podstatu istých
základných morálnych požiadaviek, to však podľa jeho názoru samo o sebe ešte neverifikuje
tvrdenie, že právny systém musí vykazovať určitú zvláštnu konformitu s princípmi morálky alebo
1013
spravodlivosti.
Právo a morálka sú podľa neho samostatné spoločenské fenomény s odlišnými
2

1.1.1
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Bližšie pozri: BHATIA, G.: H.L.A. Hart, Laws and Morals, and the Minimum Content of
Natural Law, 2008, In Jurispruden-ce and The Philosophy of Law, prístupné na:
http://legaltheoryandjurisprudence.blogspot.sk/2008/08/hla-hart-laws-and-morals-andminimum.html, navštívené dňa 18.3. 2015.
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typmi normativity a len s niektorými spoločnými styčnými bodmi. Právo jednoducho nepredstavuje
1014
pre Harta derivát morálky.
Harta rozhodne nemožno považovať za proponenta názoru, že právny systém, ktorý nespĺňa
ani minimálne morálne štandardy, nie je právom. Práve naopak. I takýto normatívny systém ostáva
pre neho právom a tento status mu nemožno uprieť. Avšak konštatuje, že zákonné neprávo síce
môže byť právom, ale príliš zavrhnutiahodným na to, aby si zasluhoval poslušnosť, čím sa implikuje
1015
všeobecná nezáväznosť takéhoto práva a právo na odpor proti nemu.
Napriek spomenutému
tvrdeniu, o tom, že nemorálnosť (hoci i v tej najvyhrotenejšej forme) neimplikuje neplatnosť právnej
normy, formuluje Hart vlastnú, pomerne známu koncepciu vzťahu prirodzeného a pozitívneho práva.
Spomínaná koncepcia, ktorú označuje slovným spojením „minimálny obsah prirodzeného práva“ je
podľa Harta založená na predpokladanom spoločnom prvku práva a konvenčnej morálky ľubovoľnej
spoločnosti, ktorý musí mať každá spoločenské organizácia, pokiaľ chce ostať životaschopnou.
Z môjho pohľadu ide o veľmi zaujímavú časť právnej teórie Herberta Harta, ktorá si zaslúži
bližšiu pozornosť. Predkladaný článok si kladie za svoj cieľ dve úlohy – (i) z vlastnej perspektívy
priblížiť to, čo si je možné v súradniciach Hartových tvrdení pod slovným spojením minimálny obsah
prirodzeného práva predstaviť a (ii) zodpovedať otázku, aký praktický význam má zavedenie
minimálneho obsahu prirodzeného práva do jeho pozitivistickej teórie.
OMYL TKVIE v CHÁPANÍ SVETA
Trvácnosť a odolnosť tvrdení zástancov prirodzenoprávnej teórie o tom, že existujú pravé
princípy správneho konania, ktoré čakajú na to, aby boli objavené ľudským rozumom, pramení
podľa Harta primárne z faktu, že tieto teórie a ich sila nie sú závislé od božskej ani ľudskej autority
a navzdory terminológii a neakceptovateľnému množstvu metafyziky, ktorú obsahujú, zahŕňajú
1016
v sebe aj niektoré základné pravdy, dôležité pre pochopenia morálky a práva.
Takýto (prirodzenoprávny) pohľad na svet a spoločnosť je založený na istej fundamentálnej
koncepcii, ktorú Hart definuje ako teologické chápanie prírody. Podľa tohto staršieho názoru každý
človek a každý druh existujúcej živej či neživej veci nemá tendenciu len udržovať svoju existenciu,
ale vyvíja sa smerom ku konečnému, optimálnemu stavu, ktorý je sám o sebe určitým dobrom alebo
1017
cieľom (teleos, finis).
V takomto teleologickom pohľade na svet nemožno pozorovať radikálny
rozdiel medzi človekom a zvyškom prírody. Rozdiel spočíva len v tom, že človek na rozdiel od
ostatných živých a neživých vecí má schopnosť riadiť a usmerňovať svoje kroky v snahe
1018
o dosiahnutie tohto konečného cieľa.
Tento jav Hart prirovnáva k rastu dubu, kde žaluď
predstavuje akýsi primárny stav, z ktorého sa procesom rastu vyvinie zdravý košatý strom a naplní
tak svoj cieľ. V naznačenom zmysle by prirodzené právo malo plniť úlohu sprostredkovateľa, ktorý
pomôže človeku na jeho ceste k fyzickej zrelosti, dokonalosti charakteru a mysle. Takýto svet je
v Hartových očiach svetom dynamickým.
Oproti spomínanej predstave, ktorú považuje za mylnú, Hart stavia súčasné videnie sveta.
Tvrdí, že pre moderné sekulárne myslenie je svet živých a neživých vecí, zvierat a ľudí scénou
opakujúcich sa javov a zmien, ktoré sú príkladom istých zákonitých vzťahov, z ktorých niektoré boli
človekom objavené a formulované ako zákony prírody. Je podľa neho možné konštatovať, že
dnešné chápanie sveta je v tomto zmysle statické a cyklické.
3
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Bližšie pozri: MARŠÁLEK, P.: Právo a společnost, Auditorium, Praha, 2008, s. 41.
Bližšie pozri: BRÖSTL, A.: Frontisterion, Kalligram, Bratislava, 2009, s. 286.
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Bližšie pozri: HART, H.: Pojem práva, Prostor, Praha, 2004, s. 186- 187.
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Tamtiež, s. 188.
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Takýto prístup je možné pozorovať napríklad aj v Aristotelovom učení, ktorý tvrdí, že každá
ľudská činnosť smeruje k určitému dobru. Ak je vykonávaných viacero činností, všetky smerujú
(dynamický prvok) k jednému spoločnému dobru. Je to dobro, po ktorom túži pre dobro samo
a ktoré nedosahuje len preto, aby mu pomohlo k nejakému vyššiemu dobru. Dobro, ku ktorému
smerujú všetky ľudské činnosti Aristoteles nazýva blaženosťou. „Blažený človek bude mať teda to
dobro, ktoré hľadáme, a po celý život ostane takým, lebo jeho činnosť a skúmanie budú vždy alebo
predovšetkým zamerané na to, čo je cnostné, a zmeny v živote bude znášať čo najkrajšie a vždy
a všade primerane ako muž naozaj dobrý a pevný bez hany.“ (pozri: ARISTOTELES: Etika
Nikomachova, Kalligram, Bratislava, 2011, s. 45).
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Cieľ prežiť, ako kritérium určujúce minimálny obsah prirodzeného práva
Napriek všetkému, čo bolo dosiaľ povedané, Hart predsa len pripúšťa, že isté teleologické
prvky ešte stále prežívajú v našom bežnom zmýšľaní o ľudskom konaní. Ide najmä o situácie, keď
nejaké konanie považujeme za nevyhnutné, dobré alebo prospešné z toho dôvodu, že nám
umožňuje zachovanie vlastnej existencie. Umožňuje nám vlastné prežitie. Hart tak vyslovuje tichý
1019
predpoklad, že pravým cieľom ľudského konania je prežitie.
Existujú podľa neho dva dôvody,
prečo je nutné považovať prežitie za základný cieľ ľudských bytostí. (i) Prvým je fakt, že síce nie
všetci ľudia si prajú žiť, ale celá štruktúra nášho uvažovania a jazyka je prestúpená touto túžbou.
1020
Slová ako škoda, úžitok, choroba, liek a bezpečie, stelesňujú vôľu žiť.
(ii) Druhým dôvodom je
skutočnosť, že kedykoľvek, keď hovoríme o práve, diskutujeme vlastne o tom, ako čo najlepšie
upraviť vzťahy medzi ľuďmi, ktorí spolu koexistujú v spoločnosti. A tu je predsa fundamentálnym
1021
predpokladom život jedinca, jeho holá existencia.
Prezumovaný cieľ prežitia z môjho pohľadu
predstavuje kľúčový bod Hartovej koncepcie určitého minimálneho normatívneho obsahu, bez
ktorého sa podľa jeho názoru žiadne pozitívne právo nezaobíde. V tak skromnom cieli, akým je
prežitie, vidí ústredný a nepopierateľný prvok, ktorý terminológii prirodzeného práva dáva empirický
zmysel. O tom, aký dôležitý význam má tento spomínaný predpoklad (určujúce kritérium), napĺňajúci
minimálny obsah prirodzeného práva sa zmienim ešte neskôr.
Tento Hartov tichý predpoklad sa stáva terčom Fullerovej kritiky, ktorý síce súhlasí, že
prežitie je možné chápať ako nevyhnutnú podmienku každého iného ľudského dobra, avšak tým, že
Hart tvrdí, že v jednoduchom cieli prežitia spočíva ústredný a nepopierateľný prvok, ktorý empiricky
opodstatňuje terminológiu prirodzeného práva, povýšil prežitie na hlavný prvok všetkého ľudského
1022
snaženia, s čim Fuller rozhodne nesúhlasí.
V tejto súvislosti Hartovi pripomína Tomáša
Akvinského, ktorý tvrdí, že ak by bolo prvoradým cieľom kapitána chrániť svoju loď, nikdy by
neopustil prístav. Pre pochopenie celej načrtnutej problematiky je dôležité zdôrazniť, že i keď Hart
tvrdí, že prevažná väčšina ľudí si praje žiť aj za cenu strašnej biedy, nepodrobuje toto tvrdenie
morálnemu kriticizmu. Tichý predpoklad prežitia vníma ako jednoduchý empirický fakt. V žiadnom
prípade neoznačuje prežitie ako také, respektíve túžbu po ňom za dobro s veľkým „D“, ktoré
konotuje určitý metafyzický základ.
Takéto chápanie je v súlade s jeho všeobecnou a deskriptívnou teóriou práva, ktorá je
v protiklade s interpretačnými a hodnotiacimi teóriami. Hartova teória práva jednoducho nemá
ambíciu formulovať akékoľvek ospravedlnenia toho, že ľudia dodržujú, alebo majú dodržiavať,
1023
právo.
Rovnako nemá v tomto prípade ani ambíciu vylúčiť či potvrdiť, že cieľom ľudského bytia
by mala byť snaha o dosiahnutie duševnej či mravnej „dokonalosti“ alebo hľadanie princípov
spravodlivej organizácie spoločnosti. Len jednoducho tvrdí, že cieľ prežiť je akousi červenou niťou
nášho konania, minimálnym cieľom a je z jeho pohľadu aj určujúcim kritériom pre pochopenie
podstaty nutného prieniku objektívneho alebo pozitívneho práva s právom prirodzeným.
3.1
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Bližšie pozri: HART, H.: Pojem práva, Prostor, Praha, 2004, s. 190.
Milan Kundera vo svojom diele Identita píše: „Je naším náboženstvom chváliť život. Slovo
“život“ je kráľom slov. Kráľovské slovo obklopené ďalšími veľkými slovami. Slovom “dobrodružstvo“!
Slovom “budúcnosť“! Slovom “nádej“!“ (s. 28)... „Nebola schopná sa zabiť, pretože samovražda by
bola zrada, odmietnutie počkať a bola by aj stratou trpezlivosti.“ (s. 5), (pozri: KUNDERA, M.:
Identity, Faber and Faber, London, 1999).
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1.1.2
Bližšie pozri: BHATIA, G.: H.L.A. Hart, Laws and Morals, and the Minimum Content of
Natural Law, 2008, In Jurispruden-ce and The Philosophy of Law, prístupné na:
http://legaltheoryandjurisprudence.blogspot.sk/2008/08/hla-hart-laws-and-morals-andminimum.html, navštívené dňa 18.3. 2015.
1022
Bližšie pozri: FULLER, L.: Morálka práva, Oikúmené, Praha, 1998, s. 170.
1023
Bližšie pozri: SOBEK, T.: Nemorální právo, Ústav státu a práva AV ČR, Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, Praha, 2009, s. 45.
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Myslím si preto, že nie je možné súhlasiť s Fullerovým názorom, ktorý interpretuje Hartom
1024
formulovaný cieľ prežiť ako hlavný cieľ ľudského konania.
Hartovou ambíciou totiž určite nie je
stanoviť nejaký konečný (hlavný) cieľ, ku ktorému by mal človek smerovať. Jeho stanovenie
považuje dokonca za nemožné a to, že prečo mnohí naopak v súradniciach hľadania najvyššieho
cieľa ľudskej existencie vôbec uvažujú, prenecháva na podrobnejšie štúdium sociológii
1025
a psychológii.
Tým však, samozrejme, nevylučuje, že by právo nemohlo podporovať a sledovať
napĺňanie istých ocenenia hodných cieľov. Cieľ prežiť v Hartovej teórii o minimálnom obsahu
prirodzeného práva nie je apriórne alebo rozumom stanoveným najvyšším účelom, ale skôr ide
o akýsi inštinktívny prvok. V tejto súvislosti je totiž možné pripomenúť i Immanuela Kanta, ktorý
konštatuje, že keby u bytosti, ktorá má rozum a vôľu, bolo skutočným cieľom prírody jej zachovanie,
jej blaho, jedným slovom, jej blaženosť, potom by jej výbavu na to vybrala veľmi zle, keby si za
1026
vykonávateľa svojho zámeru zvolila rozum tohto stvorenia a nie inštinkty.
POVAHA MINIMÁLNEHO OBSAHU PRIRODZENÉHO PRÁVA
Hart následne, potom, čo už v naznačenom zmysle vymedzil určité základné ideové
východiská, pristupuje k formulovaniu vlastnej idey o minimálnom obsahu práva, ktorú je možné
1027
definovať nasledujúcim spôsobom:
4

(i) Právo je mechanizmom regulácie správania jednotlivcov v spoločnosti, ktorý musí obsahovať
určitý základ, minimálny obsah na to, aby spoločnosť bola životaschopná.
(ii) Ak má byť určitá spoločnosť životaschopná, musí byť zaistená existencia a prežitie aspoň časti
jej členov.
(iii) Obsah, ktorý zaručí takéto prežitie, sa nazýva minimálny obsah prirodzeného práva.
Pravidlá zahrnuté v minimálnom obsahu prirodzeného práva sú podľa Harta v skutočnosti
spoločným prvkom pozitívneho práva a konvenčnej morálky všetkých spoločností, čoby rôznych
foriem (systémov) spoločenskej kontroly. Vyplývajú z niektorých veľmi samozrejmých
zovšeobecnení týkajúcich sa ľudskej prirodzenosti a pokiaľ existujú tieto pravidlá správania, ktoré
spomínané zovšeobecnenia ľudskej prirodzenosti rešpektujú, spoločnosť, ako sociálna organizácia,
1028
ostáva životaschopnou.
Pravidlá tvoriace minimálny obsah práva, ktorý súčasne predstavujú
prienik medzi právom a morálkou, musia podľa Harta aspoň v určitej minimálnej forme zabezpečiť
ochranu jednotlivcom, vlastníctvu a „záväzkom“. Keby totiž takýto obsah chýbal, ľudia by nemali
viacej žiadny dôvod dodržiavať pravidlá (právne, morálne) a rovnako akýkoľvek nátlak na tých, ktorí
sa rozhodli nedodržiavať pravidlá, ktorým chýba spomínaný minimálny obsah, by bol úplne
1029
nemožný.
Hart sa teda v takomto minimálnom prieniku práva a morálky pokúša vyrovnať
s problémom hľadania súvislostí medzi právom a morálkou, s problémom, na ktorý, ako tvrdí, sa už
1030
počas dlhých dejín právnej filozofie vyčerpalo množstvo času a atramentu.
4.1
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Päť zrejmých právd, päť kritérií

V takomto zmysle je snáď možné pochopiť len výrok Šándora Máraiho, ktorý tvrdí: „Zmyslom
života nie je smerovať k nejakému vedomému cieľu, ale to, že žijeme.“ (pozri: MÁRAI, S.: Denníky
I., Kalligram, Bratislava, 2012, s. 470).
1025
Bližšie pozri: HART, H.: Pojem práva, Prostor, Praha, 2004, s. 190.
1026
Bližšie pozri: KANT, I.: Základy metafyziky mravov. Kalligram, Bratislava, 2004, s. 18.
1027
1.1.3
Bližšie pozri: BHATIA, G.: H.L.A. Hart, Laws and Morals, and the Minimum Content of
Natural Law, 2008, In Jurispruden-ce and The Philosophy of Law, prístupné na:
http://legaltheoryandjurisprudence.blogspot.sk/2008/08/hla-hart-laws-and-morals-andminimum.html, navštívené dňa 18.3. 2015.
1028
Bližšie pozri: HART, H.: Pojem práva, Prostor, Praha, 2004, s. 188.
1029
Tamtiež, s. 192.
1030
Bližšie pozri: HART, H.: Právo, sloboda a morálka, Kalligram, Bratislava, 2003, s. 30.
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Podľa Harta existuje päť právd zodpovedajúcich už spomínaným zovšeobecneniam o ľudskej
1031
prirodzenosti,
ktoré implikujú to, že právo musí aspoň v určitej minimálnej forme zabezpečiť
1032
ochranu jednotlivcom, vlastníctvu a záväzkom. Sú to tieto:
(i) ľudská zraniteľnosť,
(ii) približná rovnosť,
(iii) obmedzený altruizmus,
(iv) obmedzené zdroje,
(v) obmedzené porozumenia a sila vôle.
Prvým kritériom je ľudská zraniteľnosť, ktorá diktuje zákaz závažných násilných trestných
činov. Ako už bolo naznačené, pravidlá vynárajúce sa z tohto kritéria majú najčastejšie formu
zákazu. Prikazujú sa zdržať konania, ktoré ohrozuje život alebo zdravie. Hart dôležitosť takýchto
pravidiel podčiarkuje otázkou: „Keby takéto pravidlá neexistovali, aký zmysel by pre ľudí mali
1033
pravidlá nejakého iného druhu?“
Veľmi zaujímavou sa javí aj ďalšia otázka, keď sa pýta, že či by
1034
stále trval dôvod pre existenciu najtypickejšieho právneho aj morálneho imperatívu – nezabiješ,
1035
ak by ľudia stratili svoju zraniteľnosť voči útokom iných ľudí
(tento jav prirovnáva k situácii, keď
korytnačku pred útokom inej korytnačky chráni jej pancier).
Druhé kritérium vychádza z predpokladu, že medzi ľuďmi existuje prirodzená rovnosť. Je
samozrejmé, že ľudia sa navzájom líšia fyzickou silou, intelektom a ďalšími kvalitami, no žiadny
jednotlivec nie je natoľko silnejší než ostatní, aby bol schopný bez akékoľvek spolupráce ovládať
iných jedincov dlhšiu dobu. Teda aj najsilnejší jedinec je nútený k zdržanlivosti, kompromisom,
vyjednávaniu a musí si byť vedomý svojich vlastných obmedzení. Je jednoducho nútený uznať, že
jeho konanie je do určitej miery nevoliteľné a i on sa musí podriaďovať istým právnym záväzkom.
Treťou z piatich Hartových „právd“ o spoločnosti je obmedzený altruizmus. Toto kritérium
vlastne podčiarkuje potrebu vzájomnej zdržanlivosti a zabezpečenia vyváženosti individuálnych
1036
a spoločenských sklonov jedincov v spoločenskom živote.
Hart vychádza z predpokladu, že ľudia
nie sú ani anjelmi, ani diablami. Nachádzajú sa niekde uprostred medzi týmito dvoma extrémami,
a preto sú nútení k zdržanlivosti. Ak by totiž boli anjelmi, zdržanlivosť by nebola viacej nutná. Ak by
boli všetci ľudia diablami, bola by zbytočná.
Ostatné dve kritériá podľa mňa ani tak neodkazujú na potrebu kreácie určitých pravidiel
kooperácie, ako skôr na to, že ľudia sú na ne bytostne odkázaní (druhá zrejmá pravda) a v istom
1037
zmysle vôľa dodržiavať ich, je nielen výsledkom racionálnej kalkulácie zahŕňajúcej túžbu prežiť,
ale i dôsledkom iracionálnej afinity našej prirodzenosti (tretia zrejmá pravda).
1031

Five „truisms“.
Druhy jednotlivých pravidiel, ktoré z nich vyplývajú, možno z teoretického hľadiska členiť podľa
dôležitosti na 1. primárne (sem patria pravidlá vyplývajúce z prvého kritéria) a na 2. sekundárne
(pravidlá plynúce z ostatných kritérií). Do úvahy pripadá i členenie na pravidlá 1. statické (sem patria
pravidlá vyplývajúce z prvého, druhého, tretieho a štvrtého kritéria) a na 2. dynamické (sem patria
pravidlá vyplývajúce zo štvrtého kritéria).
1033
Bližšie pozri: HART, H.: Pojem práva, Prostor, Praha, 2004, s. 193.
1034
Príkaz -„nezabiješ!“ je piatym z desiatich božích prikázaní. V knihe Exodus, v hlave 20, vo verši
13, ako aj v knihe Deuteronomium, v hlave 5, vo verši 17, čítame veľmi stručný príkaz: „Nezabiješ!“
1035
Konrad Lorenz, známy rakúsky etológ, na margo spomenutej problematiky vo svojej knihe
Takzvané zlo (1963) konštatuje, že zvieratá väčšinou nezabíjajú príslušníkov vlastného druhu, majú
voči tomu vybudované inštinktívne zábrany. Tieto zábrany má vybudované aj človek, ale ten sa
naučil používať zbrane ďaleko presahujúce jeho prirodzené možnosti. Nuž a voči týmto zbraniam sú
evolúciou vyvinuté zábrany prislabé (pozri: MOJŽIŠ, M.: Vtáčkovia, prasatá a blázni, In Týždeň, W
PRESS, ročník X., 7. číslo, 2013, s. 39).
1036
Bližšie pozri: BRÖSTL, A.: Herbert Lionel Adolphus Hart a jeho analytická právna teória, In
HART, H.: Právo, sloboda a morálka, Kalligram, Bratislava, 2003, s. 16.
1037
Uvažovať tu možno v súradniciach – ak ja nerešpektujem fyzickú integritu iných
a nepodporujem systém, ktorý tak činí, môžem očakávať, že ostatní ku mne nebudú pristupovať
inak. Z Hartovej strany teda ide o akési spájanie povinnosti správať sa zdržanlivo a naň
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Fakt, že ľudský organizmus nie je ako organizmus rastliny, a nie je preto schopný získavať
potravu zo vzduchu alebo iného neobmedzeného zdroja, tvorí obsah štvrtého kritéria. Všetko jedlo,
oblečenie a prístrešie musí získavať vlastnou prácou. Z tohto dôvodu sa vynára potreba minimálnej
formy vlastníctva, respektíve ochrany takéhoto vlastníctva. I v tomto prípade sa dostáva k slovu istý
druh zdržanlivosti. Nejde tento raz o zdržanlivosť voči životu alebo zdraviu, ale ide o zdržanlivosť
voči vlastníctvu. Hart tvrdí, že všetky doposiaľ spomínané kritéria vyvolávajú potrebu pravidiel, ktoré
majú statický charakter. Výmena tovarov a služieb rešpektujúc vlastnícke právo, deľba práce a
trvalá potreba kooperácie si vynucujú vznik dynamických pravidiel. Tieto dynamické pravidlá vlastne
predstavujú pravidlá vytvárajúce záväzky. Umožňujú jednotlivcovi prostredníctvom sľubu založiť
záväzok, ktorého splnenie bude možné vynucovať.
Posledným kritériom je obmedzené porozumenie a sila vôle. Hart konštatuje: „Fakty, ktoré si
v spoločnosti vynucujú pravidlá rešpektujúce osoby, majetok a sľuby, sú jednoduché a ich vzájomné
1038
výhody sú celkom zrejmé.“
Avšak všetci ľudia občas podľahnú pokušeniu a dajú prednosť
vlastným osobným záujmom. Z tohto dôvodu sa vynára potreba zvláštnej organizácie, ktorá bude
sankcionovať tých, ktorí podľahli pokušeniu. Ak by tak nečinila, malo by to demotivujúci účinok na
tých, ktorí právo dodržujú. Podľa Harta však tieto sankcie nie sú zdrojmi záväzkov, ale len
1039
spôsobom obrany proti atypickým odchýlkam.
PRAKTICKÝ VÝZNAM
Hartova zdokonalená alebo „vnímavejšia“ verzia právneho pozitivizmu pod nálepkou
minimálneho obsahu prirodzeného práva, rysuje minimálny systém noriem spoločných právu
a konvenčnej morálke, ktorý musí obsahovať právny poriadok každej spoločenskej organizácie,
pokiaľ chce ostať životaschopnou. Napriek všetkému doposiaľ povedanému však otázka
formulovaná hneď na začiatku článku ostala nezodpovedaná. Aký praktický význam má tento
hypotetický imperatív v podobe zabezpečenia minimálneho obsahu právneho poriadku adresovaný
všetkým normotvorcom?
Dovolím si tvrdiť, že jeho praktický význam príliš veľký nie je. Najlepšie to je podľa môjho
názoru možné demonštrovať na modelovom príklade spoločnosti, ktorá nerešpektuje Hartom
koncipované normatívne minimum a neposkytuje ochranu životu, zdraviu, vlastníctvu a záväzkom.
Napriek tomu, že takýto právny poriadok nespĺňa ani minimálne obsahové požiadavky (minimálne aj
z morálneho hľadiska), nemá táto skutočnosť v zmysle Hartovej teórie vplyv na právnu platnosť
jednotlivých právnych noriem alebo právneho poriadku ako celku. Takýto rozpor nevyvoláva ani
právnu vadnosť. Zaujímavé je, že Hart si v ďalšom výklade, ktorý v jeho známom diele Pojem práva
nasleduje po časti zaoberajúcej sa minimálnym obsahom prirodzeného práva, nepomáha už skôr
formulovanými minimálnymi požiadavkami na právo. Keď tvrdí, že príkro nespravodlivé právo je síce
právo, ale príliš zavrhnutiahodné na to, aby sa dodržiavalo, neuvádza ako príklad zjavne
1040
nespravodlivých právnych noriem tie, ktoré nerešpektujú ani spomínaný minimálny obsah.
Akoby
zámerne nechcel zmiešavať morálnu povinnosť odoprieť poslušnosť extrémne nespravodlivému
právu s jednoduchou stratou dôvodu rešpektovať právo, ktoré nezabezpečuje základný cieľ ľudskej
existencie – prežiť. Akoby chcel povedať: „Ak existuje nejaký spoločný priestor práva a morálky, tak
len takýto a z týchto dôvodov.“ Praktický význam koncepcie o minimálnom obsahu prirodzeného
práva sa tak potom obmedzuje na jednoduchú predpoveď, čo sa stane s právnym poriadkom, ktorý
nie je schopný zabezpečiť životaschopnosť spoločnosti.
5

ZÁVER
Komplikovaný vzťah práva a morálky dokladajú príklady z právnej praxe sledované
sociológiou práva, ktoré ukazujú, že k prelínaniu oboch normatívnych systémoch dochádza ako pri
6

nadväzujúcej reciprocity, podobne, ako to robí Fuller (pozri: FULLER, L.: Morálka práva, Oikúmené,
Praha, 1998, s. 26).
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Bližšie pozri: HART, H.: Pojem práva, Prostor, Praha, 2004, s. 196.
1039
Bližšie pozri: BRÖSTL, A.: Herbert Lionel Adolphus Hart a jeho analytická právna teória, In
HART, H.: Právo, sloboda a morálka, Kalligram, Bratislava, 2003, s. 16.
1040
Takýto vzťah možno vyvodiť len implicitne.
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tvorbe práva, tak i pri jeho realizácii. Práve na tieto neprehliadnuteľné skutočnosti nemohla
pozitivistická právna veda nereagovať. Pokúsila sa nanovo vymedziť vzťah práva a morálky
a odpovedať na otázku, či musí mať právo nejaký morálny obsah. Ani Herbert Hart ako predstaviteľ
analytickej jurisprudencie nestojí bokom a koncipuje vlastnú odpoveď. Práve časť tejto odpovede je
predmetom záujmu predkladaného článku.
Je známe, že už spomínaná „nová“ analytická jurisprudencia, ktorej je Hart reprezentantom,
vyklíčila z analytickej filozofie. Analytickú filozofiu je možné vo všeobecnosti považovať za určitú
filozofickú revoltu, ktorá sa sústreďuje na reálne problémy a na obyčajný jazyk, v ktorom sú tieto
problémy formulované a naopak, odmieta sa zaoberať umelými problémami. Ide o akýsi pokus
1041
premyslieť tradičné filozofické problém takmer až matematickým rozumom dvadsiateho storočia.
V týchto súvislostiach je nutné vnímať i Hartovú teóriu a v jej rámci formulovaný vzťah právnych
a morálnych noriem. Hart sa podľa vlastných slov snaží vymedziť vzťah práva a morálky bez
prílišného a neakceptovateľného množstva metafyziky, ktorý je vlastný omnoho grandióznejším
a pochybnejším konštrukciám, tak typickým pre teórie prirodzeného práva. Spoločný prienik práva
a toho, čo nazýva konvenčnou morálkou, predstavuje pre neho rozumné jadro týchto dvoch
normatívnych systémov. V rámci spomínaného spoločného priestoru práva a morálky podčiarkuje
najmä racionálny vzťah medzi prirodzenými faktami a obsahom právnych a morálnych pravidiel.
Vzhľadom k už napísanému Hartovu teóriu o minimálnom obsahu prirodzeného práva
nemožno v žiadnom prípade označiť za prirodzenoprávnu. Spoločný priestor (prienik) pozitívneho
a prirodzeného práva, tak ako ho Hart vymedzuje vo svojej koncepcii o minimálnom obsahu
prirodzeného práva, nie je prirodzenoprávnou zložkou právneho poriadku. Je výsledkom záveru, že
stanovovanie noriem nie je v žiadnom prípade v práve vecou ľubovôle, ale reakciou na fakt, že
právo musí v každej spoločnosti riešiť určité konflikty a nutne plniť isté funkcie. Keďže nie je
kognitívne určené, ako sa tieto otázky riešia, nemôže byť toto funkčné určenie práva považované za
prirodzenoprávnu zložku právneho poriadku. Minimálny obsah prirodzeného práva nie je teda
v Hartovej teórii akýmsi jadrom normatívneho systému majúci metafyzický základ, ale len poukazom
na istý prirodzený rudiment, ktorý nás núti tvoriť inštitúty a normy takým spôsobom, že vyrastajú
1042
z prirodzených antropologických reakcií a štruktúr.
Na záver si dovolím skonštatovať, že za
dôležité pokladám najmä to, že Hart s takto formulovanou právnou teóriou vyvracia tézy právneho
pozitivizmu o tom, že medzi právom a morálkou neexistuje nutne žiadna súvislosť. Ukazuje, že
takáto podmienenosť tu je, i keď adjektívum nutná je potrebné vnímať akýmsi „podmieňujúcim
1043
spôsobom“.
Použitá literatúra:
ARISTOTELES: Etika Nikomachova, Kalligram, Bratislava, 2011, 296 s., ISBN 978-80-8101-417-8.
BERDISOVÁ, L.: H. L. A. Hart a analytická jurisprudencia, In Exemplo ducti –Pocta k životnému
jubileu Jozefa Prusáka, Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, s. 196 – 206, ISBN 978-808082-540-9.
BHATIA, G.: H.L.A. Hart, Laws and Morals, and the Minimum Content of Natural Law, 2008, In
Jurispruden-ce
and
The
Philosophy
of
Law,
prístupné
na:
http://legaltheoryandjurisprudence.blogspot.sk/2008/08/hla-hart-laws-and-morals-andminimum.html, navštívené dňa 18.3.2015.
BRÖSTL, A.: Frontisterion, Kalligram, Bratislava, 2009, 328 s., ISBN 97-80-8101-179-5.
BRÖSTL, A.: Herbert Lionel Adolphus Hart a jeho analytická právna teória, In HART, H.: Právo,
sloboda a morálka, Kalligram, Bratislava, 2003, s. 9 – 20, ISBN 80-7149-596-4.
FULLER, L.: Morálka práva, Oikúmené, Praha, 1998, 229 s., ISBN 80-86005-65-8.
HART, H.: Pojem práva, Prostor, Praha, 2004, 316 s., ISBN 978-80-7260-239-1.
HART, H.: Právo, sloboda a morálka, Kalligram, Bratislava, 2003,106 s., ISBN 80-7149-596-4.
1041

BERDISOVÁ, L.: H. L. A. Hart a analytická jurisprudencia, In Exemplo ducti –Pocta k životnému
jubileu Jozefa Prusáka, Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2012, s. 197 - 198.
1042
V takomto chápaní prirodzeného práva sa k Hartovi názorovo veľmi približuje O. Weinberger
(pozri: HOLLÄNDER, P.: Filosofie práva, 2. vyd. Aleš Čeněk, Plzeň, 2012, s. 27).
1043
Teda nutne len vtedy, ak chceme zabezpečiť naše prežitie, resp. prežitie spoločnosti.
429

HOLLÄNDER, P.: Filosofie práva, 2. vyd. Aleš Čeněk, Plzeň, 2012,420 s. ISBN 978-80-7380-366-7.
KANT, I.: Základy metafyziky mravov. Kalligram, Bratislava, 2004, 96 s., ISBN 80-7149-635-9.
KUNDERA, M.: Identity, Faber and Faber, London, 1999, 160 s., ISBN 0-571-19567-9
MARŠÁLEK, P.: Právo a společnost, Auditorium, Praha, 2008, 260 s., ISBN 978-80-903786-8-1.
MÁRAI, S.: Denníky I., Kalligram, Bratislava, 2012, 543 s., ISBN 978-80-8101-681-3
MOJŽIŠ, M.: Vtáčkovia, prasatá a blázni, In Týždeň, W PRESS, ročník X., 7. číslo, 2013, s. 39 – 40,
ISSN: 1336-653X.
SOBEK, T.: Nemorální právo, Ústav státu a práva AV ČR, Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, Praha, 2009, 432 s., ISBN 978-80-904024-7-8.
Kontaktné údaje:
Mgr. Juraj Martaus
martaus@centrum.sk
Katedra teórie štátu a práva
UPJŠ – Právnická fakulta, Kováčska 30
040 75 Košice
Slovenská republika

430

VOĽNÉ NACHÁDZANIE PRÁVA
(RIEŠENIE PROBLÉMU FORMALIZMU
V ROZHODOVACEJ PRAXI?)1044
Slavomíra Henčeková
Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok načrtáva hypotézy o „zlom“ voľnom nachádzaní práva a prehnanej kritike
formalizmu v rozhodovacej praxi súdov. Použité pojmy (voľné nachádzanie práva, formalizmus)
vysvetľuje a na niektorých príkladoch demonštruje, že nastolené hypotézy nemožno jednoznačne
verifikovať. Cieľom príspevku je i poukázať na to, že krajné prístupy k právu sú vždy plné
nedostatkov a preto je potrebné hľadať optimálny prístup k právu (a aj k voľnosti súdneho
rozhodovanie) kdesi uprostred.
Kľúčové slová: voľné právo, formalizmus, ústavný súd, contra legem
Abstract: The thesis drafts hypothesis about “bad” free law finding and excessive criticism of
formalism in judicial decision-making. The used terms (free law finding, formalism) are explained
and it is demonstrated on examples that the promoted hypothesis cannot be unambiguously
verified. The aim of the thesis is also to point out that the extreme approaches to law are always full
of imperfections and therefore, it is necessary to find an optimal approach to law (and also to judicial
discretion) somewhere in-between.
Keywords: free law, formalism, constitutional court, contra legem
ÚVOD
Cieľom tohto príspevku je verifikovať alebo vyvrátiť dve hypotézy: 1) voľné nachádzanie
práva v rozhodovacej praxi súdov je problematické, príliš rizikové a preto nežiaduce; 2)
problém prehnaného formalizmu, ktorý sa v súčasnosti zdôrazňuje nielen, ale aj ústavnými
súdmi, je preceňovaný.
Pred overovaním nastolených hypotéz bude objasnený pojem voľného nachádzania práva,
resp. synonymicky nachádzania voľného práva, ako aj načrtnuté niektoré jeho prejavy
v rozhodovacej praxi. Následne bude objasnený pojem formalizmus s jeho negatívnymi, ale aj
pozitívnymi prejavmi.
1

2

VOĽNÉ NACHÁDZANIE PRÁVA

Pojem voľného nachádzania práva
Pojem voľné právo vytvoril a prvýkrát použil nemecký profesor Hermann Kantorowicz vo
svojom manifeste školy voľného práva (freie Rechtslehre) z roku 1906 s názvom Kampf um die
1045
Rechtswissenschaft (Boj o právnu vedu).
Označenie voľné právo malo byť údernejšie znejúcim
1046
označením pre außerstaatliches Recht, non-statutory law, teda pre mimozákonné právo.
Pod
voľným nachádzaním práva v kontexte aplikačnej praxe súdov preto budeme rozumieť
2.1
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Tento príspevok vznikol v rámci projektu Špecifického vysokoškolského výskumu 2015
s názvom „Paradigmatické proměny práva a jejich vliv na ochranu subjektivních práv“.
1045
KANTOROWICZ, H. Der Kampf um die Rechtswissenschaft. Heidelberg: C. Winter, 1906.
1046
Zmienka o vývoji pojmu voľné právo je uvedená v KANTOROWICZ, F.: Gustav Radbruch and
Hermann Kantorowicz: Two Friends and a Book – Reflections on Gnaeus Flavius` Der Kampf um
die Rechtswissenschaft (1906). In: German Law Journal 7/7, 2006, s.666.
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rozhodnutia, ktoré sa opierajú o takú interpretáciu aplikovaných právnych noriem, ktorú nie
je možné z týchto noriem vyvodiť prostredníctvom obvyklých výkladových metód. Obvyklými
výkladovými metódami pri riešení jednoduchých prípadov podľa rozdelenie profesora Gerlocha sú
tzv. štandardné metódy interpretácie práva, kde patrí jazykový, systematický a logický výklad a pri
riešení ťažkých prípadov (hard cases), v ktorých nepostačujú štandardné metódy, tzv. metódy
1047
nadštandardné, medzi ktoré zaraďuje teleologický, historický a komparatívny výklad.
Jedným z prejavov voľného nachádzania práva je judikovanie contra legem. Za rozhodnutie
contra legem je označované rozhodnutie, kedy „faktory, ktoré vedú k záveru rozpornému s právnou
normou v tej podobe, v ktorej je vyjadrená v právnom predpise, vykazujú iba minimálny alebo
1048
žiaden stupeň platnosti v rámci daného právneho systému.“
Na inom mieste venujúcom sa
primárne judikatúre contra legem spolu s doktorom Michalom Mrvom z Právnickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave uvádzame, že „pojem judikatúra contra legem nie je odklonom od
doslovného znenia zákona s použitím inej interpretačnej metódy, ale taký odklon od platnej právnej
1049
normy, keď súd nielen právo aplikuje, ale ho sám aj tvorí.“
Stručne a zjednodušene povedané,
voľné nachádzanie práva je nachádzaním práva za hranicami interpretácie práva.
Prejavy voľného nachádzania práva v rozhodovacej praxi
Protipólom voľného nachádzania práva je formalizmus. Ako jedna z najčastejších
výčitiek voči súdnym rozhodnutiam už od čias totalitného obdobia sa uvádza prehnaný
1050
formalizmus v rozhodnutiach súdov.
Súdom je vyčítané striktné nasledovanie litery zákona
bez ohľadu na spravodlivosť daného rozhodnutia, resp. dopad tohto rozhodnutia na subjektívne
práva jeho adresátov. Český a po jeho vzore i slovenský Ústavný súd na túto výčitku reagoval
niekoľkými spôsobmi, z ktorých najmarkantnejšie sú nasledujúce:
1) Odmietanie výlučnosti jazykového výkladu. Už v roku 1997 český Ústavný súd uviedol,
že „súd nie je absolútne viazaný doslovným znením zákonného ustanovenia, ale sa od neho smie a
musí odchýliť v prípade, ak to vyžaduje zo závažných dôvodov účel zákona, história jeho vzniku,
systematická súvislosť alebo niektorý z princípov, ktoré majú svoj základ v ústavne konformnom
právnom poriadku ako významovom celku. Je nutné sa pritom vyvarovať ľubovôle; rozhodnutia
1051
súdu sa musia zakladať na racionálnej argumentácii.“
V ďalších rozhodnutiach na túto tendenciu Ústavný súd nadviazal a povedal: „Úplne
neudržateľným momentom používania práva je jeho aplikácia, vychádzajúca iba z jeho jazykového
výkladu. Jazykový výklad predstavuje iba prvotné priblíženie sa k aplikovanej právnej norme. Je iba
východiskom pre objasnenie a ujasnenie si jeho zmyslu a účelu (k čomu slúži aj rada ďalších
postupov, ako logický a systematický výklad, výklad e ratione legis atď.). Mechanická aplikácia
2.2
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Viď GERLOCH, A. Teorie práva. 6. aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2013. Pozri aj GERLOCH, A.: Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii
a právní praxi. In GERLOCH, A., MARŠÁLEK, P.: Problémy interpretace a argumentace v soudobé
právní teorii a právní praxi. Praha: Eurlex Bohemia, 2003.
1048
GERLOCH, A., TOMÁŠEK, M. et al.: Nové jevy v právu na počátku 21. století. II. Teoretické
a ústavní impulzy rozvoje práva. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010, s. 55.
1049
HENČEKOVÁ, S., MRVA, M.: Judikatúra contra legem (nástroj spravodlivosti alebo zdroj
právnej neistoty?). In: GERLOCH, A.: Viktor Knapp – vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš
Čeněk, 2014, s. 214.
1050
Profesor Pavel Holländer, bývalý podpredseda Ústavného súdu v Českej republike, v súčasnosti
vedúci oddelenia Teórie práva Ústavu teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
Paneurópskej vysokej školy práva v Bratislave výslovne hovorí o „formalizme a cynizme praktického
práva“. In HOLLÄNDER, P. Ústavněprávní argumentace. Praha: Linde, 2003, str. 12; resp. ako
uvádza Kateřina Šimáčková, súčasná sudkyňa Ústavného súdu v Českej republike: „Přesto největší
zklamání z justice nastupuje tehdy, když justice odmítne dělat svou práci a z formalistických důvodů
odmítne spravedlnost. Největší deficit našeho soudního systému spočívá v jeho vysokoprahovosti.“
Viď ŠIMÁČKOVÁ, K.: Denegatio iustitate aneb zamyšlení nad nejnespravedlivějšími rozsudky. In
Dny práva 2011 – Days of Law 2011 [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Dostupné na:
http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/ (stav k 13.4.2015).
1051
Nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. Pl. ÚS 21/96.
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abstrahujúca, resp. neuvedomujúca si, a to buď úmyselne, alebo v dôsledku nevzdelanosti, zmysel
1052
a účel právnej normy, činí z práva nástroj odcudzenia a absurdity.“
2) Okrem odmietania jazykového výkladu reagoval na problém prehnaného formalizmu
Ústavný súd aj nabádaním všeobecných súdov k odmietaniu držania sa dikcie zákona
v záujme spravodlivosti, resp. za účelom dosiahnutia súladu s dobrými mravmi, verejným
záujmom apod. Český Ústavný súd sa k problematike nespravodlivosti rozhodnutia najčastejšie
vyjadruje prostredníctvom formuly: „Porušenie noriem jednoduchého práva, a to v dôsledku svojvôle
(napríklad nerešpektovaním kogentnej normy) alebo v dôsledku interpretácie, ktorá je v extrémnom
rozpore s princípom spravodlivosti (napr. prehnaný formalizmus), zakladá porušenie základných
1053
práv a slobôd.“
K voľnému nachádzaniu práva všeobecných súdov Ústavný súd podnecuje aj v prípade
rozporu posudzovaného konania s dobrými mravmi. K tomuto poznámka: v prípade, že všeobecný
súd odmietne aplikáciu zákonnej normy z dôvodu rozporu s dobrými mravmi, nejde o voľné
nachádzanie práva v pravom slova zmysle – teda o tvorbu, nie interpretáciu zákona, lebo
1054
rozhodnutie súdu sa opiera práve o dobré mravy vyjadrené v zákone – napr. v slovenskom , ako
1055
aj v českom občianskom zákonníku.
Prvok voľného nachádzania práva sa premieta práve vo
vypĺňaní obsahu pojmu dobré mravy. Ide preto o dotváranie zákona, ktoré si zasluhuje označenie
kvázivoľné nachádzanie práva. Ústavný súd v tomto kontexte najčastejšie uvádza: „Pojem "dobré
mravy" nie je možné vykladať iba ako súbor mravných pravidiel užívaných ako korektív či
doplňujúcich obsahový faktor výkonu subjektívnych práv a povinností, ale ako príkaz sudcovi
rozhodovať praeter legem či dokonca contra legem, pokiaľ ide o reprobáciu konania priečiaceho sa
1056
dobrým mravom.“
Uvedené citácie z odôvodnení Ústavného súdu predstavujú jeho nástroje boja
s formalizmom v rozhodovacej praxi všeobecných súdov a zároveň predstavujú nástroje voľného
nachádzania práva, a to bez poskytnutia návodu takejto aplikácie práva, či stanovenia jej hraníc, čo
1057
možno považovať za rizikové a nesystémové riešenie problému prehnaného formalizmu.
3

FORMALIZMUS

3.1

Pojem a kritika formalizmu
Zastavme sa pri právnom formalizme. Formalizmus sa v súčasnosti obecne skôr chápe
ako hanlivé označenie pre nerozmýšľajúceho sudcu, ktorému prácu uľahčuje striktné držanie
sa litery zákona bez ohľadu na jeho zmysel, účel a na dopad jeho aplikácie v reálnom živote.
Hermann Kantorowicz vykresľuje formalistického právnika ako vysokého štátneho úradníka s
akademickým vzdelaním sediaceho vo svojej kancelárii s jedinou výbavou - štátnym zákonníkom
položeným na zelenom stole. Tento úradník je schopný zákonodarcom vopred predurčené riešenie
akéhokoľvek hypotetického alebo skutočného prípadu odvodiť s absolútnou presnosťou zo štátneho
1058
zákonníka, a to za použitia čisto logických operácii a len jemu známych tajných techník.
1052

Po prvýkrát použité v náleze Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. Pl. ÚS 33/97.
Napr. nálezy Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. III. ÚS 224/98, III. ÚS 150/99, I. ÚS
919/09, I. ÚS 4457/12, III. ÚS 269/99, I. ÚS 501/13, II. ÚS 2417/13.
1054
Zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, § § 3 ods. 1, 39, 148 ods. 2, 424, 469a ods. 1 písm.
a), 471 ods. 1, 482 ods. 2, 564, 630, 711 ods. 1 písm. c) a 759 ods. 2.
1055
Zákon č. 89/2012 Sb., občiansky zákoník, §§ 1 odst. 2, 2 odst. 3, 19 odst. 2, 245, 545, 547, 580,
588, 691 odst. 2, 846, 2072, 2331, 2909, 2976 odst. 1 a 3001 odst. 2.
1056
Po prvýkrát použité v náleze IV. ÚS 1735/07. Za jeden z najproblematickejších nálezov
týkajúcich sa dobrých mravov považujeme nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. I. ÚS
1826/11, ktorý podrobnejšie rozoberáme v HENČEKOVÁ, S., MRVA, M.: Judikatúra contra legem
..., s. 205 a nasl.
1057
Bližšie sa k tomuto vyjadrujem v HENČEKOVÁ, S.: Paradigmy voľného nachádzania práva. In
Zborník príspevkov z konferencie Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, ktorá sa
uskutočnila v dňoch 11. – 13. 3. 2015 v Piešťanoch, a ktorej témou bolo „Ako právo reaguje na
novoty?“ (zborník nebol v čase odovzdania tohto príspevku publikovaný).
1058
KANTOROWICZ, H. Der Kampf um ..., s. 7.
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V roku 1988 publikoval v The Yale Law Journal profesor na Virginia School of Law Frederick
1059
Schauer článok s príznačným názvom Formalizmus.
Jeho koncept formalizmu ponúka iný
pohľad než predstavuje Ústavný súd a Hermann Kantorowicz. Schauer nevníma formalizmus
výslovne negatívne či dokonca pejoratívne. Označuje formalizmus za extrémny a teda nešťastný
1060
prejav v zásade vhodnej charakteristiky prístupu k právu.
Formalizmus spája predovšetkým
1061
s rozhodovaním podľa pravidiel.
Podľa neho práve akontextuálna rigidita pravidiel činí z pravidiel
pravidlá a jej nerešpektovanie naopak stiera rozdiely medzi pravidlom a odôvodnením. Úlohu
formalizmu vidí predovšetkým tam, kde sa považuje za vhodné obmedziť rozhodovacie možnosti.
Tvrdí ale, že nie je na mieste vo všetkých prípadoch a nemôže byť preto univerzálnym prístupom
1062
k právu.
Prejavy dvoch tvári formalizmu
Frederick Schauer teda kritizuje kritiku formalizmu. To ale, že to s kritikou formalizmu nie je
nutné preháňať, dokazuje i nasledujúce rozhodnutie, ktoré je svojou povahou extrémne. Ide o
rozhodnutie Najvyššieho súdu z roku 1954, ktorý zrušil rozhodnutie Krajského súdu v Žiline. Spor sa
týkal predkupného práva k ideálnemu spoluvlastníckemu podielu na nehnuteľnosti. Podľa nižších
súdov síce došlo k porušeniu zákona tým, že žalobkyni nebol ponúknutý spoluvlastnícky podiel na
odkúpenie, výsledok tohto porušenia avšak, ako sa vyjadril Krajský súd v Žiline, bol v súladu
s vôľou pracujúceho ľudu, pretože záujem žalovaných prevyšoval záujem žalobkyne, ktorá bola
majetná a dom podľa súdov nepotrebovala. Na druhej strane ale jeden zo žalovaných bol
uvedomelým pracovníkom navrhnutým na vyznamenanie, kým žalobkyňa len formalisticky
1063
trvala na svojom právnom nároku vyplývajúcom jej zo zákona.
V tomto prípade, kedy došlo k voľnému nachádzaniu práva zo strany Krajského súdu
v Žiline, by bol nepochybne práve formalizmus na mieste. Zároveň v súčasných spoločenských
podmienkach zrejme nikto nebude takéto rozhodnutie Krajského súdu v Žiline považovať za
spravodlivé a naopak za spravodlivú by bola považovaná formalistická interpretácia.
Predtým, než zvoláme nech žije formalizmus si predstavme ďalší, tento krát súčasný
problém riešený v Čechách, ktorý nepatrí ani zďaleka medzi tie najextrémnejšie formalistické
výklady. O to horšie, keď už len formalizmus takejto intenzity naznačuje, že asi ani tadiaľto cesta
1064
nevedie. Zákonodarca sa novelou z roka 2014 týkajúcou sa zákona o súdnych poplatkoch
pokúsil o ušľachtilý čin – oslobodiť spolky (teda transformované občianske združenia) od súdnych
poplatkov. Plánoval to uskutočniť jednoducho – vsunutím pod článok hovoriaci, že od súdnych
1065
1066
poplatkov sú oslobodené určité subjekty, aj spolky.
V dôvodovej správe uviedol,
že doterajšia
úprava nezodpovedala finančným možnostiam najmä malých spolkov. Takéto neprimerané finančné
zaťaženie pre malý spolok by mohlo zároveň znamenať obmedzenie slobody združovacieho práva.
Prax túto novelu ale vykladala inak a pri podaní návrhu na zápis spolku do registra spolkov
3.2
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SCHAUER, F. Formalism. The Yale Law Journal. 1988, roč. 97, s. 509-548.
Parafrázované podľa BREZINA, P.: Právo moc svazující: několik úvah k formalismu v právu. In
Právní formalismu. Sborník příspěvků sekce teorie práv přednesených na mezinárodní konferenci
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2014,
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17.
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http://www.pf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PF-katedry/teorie-prava/OPD_2014__sbornik_formalismus.pdf (stav k 13.4.2015).
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SCHAUER, F.: Playing by the Rules: A Philosophical Examination of Rule-Based DecisionMaking in Law and in Life (Clarendon Law). Oxford: Oxford university press, 1993.
1062
BREZINA, P.: Právo moc svazující ..., s. 17
1063
Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 2.3.1954, sp. zn. Cz 514/53, Sb. r. civ. č. 88/1954, s. 171;
v inom kontexte viď KÜHN, Z.: Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu
a transformace: analýza příčin postkomunistické právní krize. 1. vyd. Praha: Beck, 2005, s. 55.
1064
Zákon č. 335/2014 Sb., schválený 9.12.2014, ktorým sa mení zákon č. 549/1991 Sb. o soudních
poplatcích,
ve
znění
pozdějších
předpisů;
dostupný
k 13.4.2015
na
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=143
1065
Viď § 11 odst. 2, písm. u) zákona č. 355/2014 Sb.
1066
Dostupná k 13.4.2015 na http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=143&CT1=0.
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vyžadoval súd zaplatenie súdneho poplatku
s odôvodnením, že spolok síce oslobodený od
súdnych poplatkov je, ale keďže sa podaním návrhu na zápis spolok len zakladá, nejde ešte
1068
o spolok a a contrario je potrebné zaplatiť súdny poplatok.
Zákonodarca si tento svoj mierny
prešľap, resp. nedošľap ale uvedomil, a prijal novelu, v ktorej neoslobodzuje od súdneho poplatku
1069
len spolky ako subjekty, ale už výslovne aj „zápisy údajov o spolku a jeho zmeny“.
Očividne sa
zákonodarca len zmýlil, svoju chybu napravil, no v čase účinnosti novely č. 335/2014 Sb.
nepomohlo ani poukázanie na to, že predsa dané ustanovenie o oslobodení spolkov sa nemôže
interpretovať formalisticky, keď všetko naznačuje tomu, že správna interpretácia je niekde úplne
inde.
Skutočný problém rozhodovacej praxe
Najväčší problém formalizmu možno zhrnúť nasledujúco. Peter Brezina z Právnickej fakulty
1070
Univerzity Karlovej v Prahe vo svojej práci týkajúcej sa formalizmu v práve
uvádza, že za
spoločný znak podstatnej časti problému formalizmu v českom (ale aj slovenskom – pozn, autorky)
právnom prostredí, možno označiť tzv. „vákuovosť“ premýšľania o právnych otázkach. Vákuovosť
znamená, že súd berie pravidlá prijaté parlamentom ako danosť a vykladá a aplikuje ich ako by
1071
existovali vo vákuu, teda bez súvislosti s ľudským konaním.
„Kauza“ spolky je toho
vhodným príkladom. Vákuovosť interpretácie novely zákona o súdnych poplatkoch možno vidieť
v nezohľadnení dôvodovej správy, úmyslu zákonodarcu, dopadu na reálnu existenciu spolkov
a ďalších aspektov naznačujúcich, že takýto výklad nemôže byť správny. Tomáš Sobek z Právnickej
fakulty Masarykovej univerzity v Brne k tejto problematike výstižne uvádza, že „pohŕdavé
označenie „formalista“ si sudca vyslúži predovšetkým tým, že aplikuje právo ako vojak Jozef
Švejk, ktorý absurdizoval príkazy svojich nadriadených tým, že ich doslovne dodržiaval. Stupídna
a hodnotovo necitlivá interpretácia nie je dôsledkom nejakého nadužívania logiky, ale je
1072
nakoniec záležitosťou právnických a možno aj obecne ľudských kvalít sudcu.“
A práve
právnické a obecne ľudské kvality sudcov považujem za skutočnú príčinu rôznej plejády problémov
v súčasnej rozhodovacej praxi súdov, medzi inými aj formalizmu, pričom na takto definovanú príčinu
problému nie je riešením voľné nachádzanie práva.
3.3

ZÁVER
Voľné nachádzanie práva ako také bez ďalšieho nie je riešením, nie je to tým, čo
pomôže zvýšiť úroveň rozhodovacej činnosti obecných súdov. Rovnako ale aj formalizmus
v zmysle vákuuvosti alebo pejoratívnejšie stupidity interpretácie v konkrétnom prípade,
neprospieva kvalite súdneho rozhodovania a predstavuje preto skutočný problém
v rozhodovacej praxi súdov. Ak by sme mali tieto dva problémy porovnať s ohľadom na ich
frekvenciu, ale i vážnosť dopadu na prax, vyšiel by z toho formalizmus zrejme o dosť horšie.
Neznamená to ale, vychádzajúc z pôvodne nastolených hypotéz, že sa na každý prípad budeme
pozerať prizmou voľného nachádzania práva za každú cenu, len aby sme neskĺzli do tak
kritizovaného a nenávideného formalizmu. To by bol skutočne vývoj z blata do kaluže, ak nie rovno
do záhuby, pred ktorým sa tento príspevok snažil skromne varovať. Lepším riešením než voľné
1073
nachádzanie práva alebo formalizmus je tzv. umiernený formalizmus
– t.j. prístup, ktorý
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A to vo výške 6000,- Kč (rovnako ako napr. u spoločnosti s ručením obmedzeným).
Na problematiku upozornil aj BENÁK, J.: Soudní poplatek za prvozápis spolku. In epravo.cz.
Dostupné k 13.4.2015 na http://www.epravo.cz/top/clanky/soudni-poplatek-za-prvozapis-spolku97111.html.
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uznáva existenciu jednoduchých prípadov, ktoré by sa mali rozhodnúť práve formalisticky, ale
zároveň s použitím systematického výkladu, bez akéhokoľvek uvažovania nad hanlivosťou
označenia takéhoto postupu. Zároveň ale rešpektuje, že niektoré prípady nemožno riešiť
formalisticky, pretože takéto rozhodnutie buď v dôsledku medzery v zákone neexistuje, resp.
existuje, ale takéto riešenie nie je správnou interpretáciou zákona. Najlepším možným riešením,
ak by sme si mali vybrať jeden z prístupov k právu, nebude preto ani formalizmus, ani voľné
nachádzanie práva, ale správna, to znamená uvedomelá a racionálna interpretácia práva
v súlade so zaužívanými metódami jej prevedenia (so zohľadnením určitých výnimiek, ktoré ale
musia byť skutočne výnimočné a nie na dennom poriadku).
Úvodné hypotézy o „zlom“ voľnom nachádzaní práva a „chudákovi“ prílišne kritizovanom
formalizme nemožno preto jednoznačne potvrdiť. Problémy sa vyskytujú totiž tak na strane voľného
nachádzania práva, ako aj prehnaného formalizmu, a na tie chcel tento príspevok stručne poukázať,
pričom si uvedomuje, že poukázanie je skôr náčrtové než vyčerpávajúco analyzujúce.
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PRÁVNÍ PLURALISMUS EUGENA EHRLICHA1074
Tomáš Havel
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Abstrakt: Příspěvek popisuje podobnost mezi římským procesním právem a vývojem právní
sociologie, zejména ve vztahu k životu a dílu rakouského myslitele Eugena Ehrlicha. Právní teoretici
konce 19. století byli inspirováni římským právem, resp. oblastí tzv. praetorského práva. Hlavním
představitelem a propagátorem úzkého sepětí práva a společnosti byl uvedený romanista Eugen
Ehrlich, některými autoritami právně-sociologického myšlení označovaný za zakladatele právní
sociologie. Hlavní otázkou zůstává, zda je jeho koncept právního pluralismu životaschopný a
udržitelný v multikulturní společnosti a postmoderní době.
Klíčová slova: právní sociologie, multikulturalismus, pluralismus, Eugen Ehrlich.
Abstract: Paper describes the similarities between Roman procedurall law and the evolution of
legal sociology, namely in the relation with the life of an Austrian thinker Eugene Ehrlich. Judicial
theorists of the end of 19th century were inspired by the Roman law or more precisely, praetorian
law. The main exponent and propagator of the bond between law and society was the mentioned
romanist Eugene Ehlrich, claimed to be the founder of legal sociology by some legal sociologists
authorities. The main question remains if his concept of legal pluralism is able to live through and
sustainable in a multicultural society and post-modern situation.
Key words: legal sociology, multiculturalism, pluralism, Eugen Ehrlich.
ÚVOD
Vlastní tvorba příspěvku může mít různé metodologické podoby, přičemž ta po mém soudu
nejobvyklejší představuje náčrt více či méně podrobné osnovy pro ústní prezentaci, následné
přednesení spojené s podnětnou diskusí a závěrečné propracování písemného vyhotovení pro
účely publikace ve sborníku. Na tomto místě však musím přiznat, že jsem tentokráte přistoupil ke
psaní ještě před vlastním přednesem, a to přímo v místě konání konference. Pátá a tak do jisté míry
jubilejní účast mě vede k drobnému bilancování a možná až příliš fejetonistickému úvodu, alespoň v
mém podání.
Následující příspěvek, resp. jeho základní kontury, se zrodily v mých myšlenkách již v roce
2012, kdy jsem uvažoval o možném propojení právní romanistiky a právně-sociologického přístupu,
a to s různými akcenty. Vzhledem k osobnostem, které stály u pomyslného konce vlády analytické
jurisprudence v 19. století, lze usuzovat, že inspirace některými prvky římského republikánského
právního systému byla jedním z klíčových faktorů, které začaly směřovat právní vědu k akcentování
sociální funkce práva a ke zrodu např. zájmové jurisprudence nebo školy volného práva.
Sepětím římského „prétorského“ práva a počátků právní sociologie v díle rakouského
myslitele Eugena Ehrlicha jsem se již podrobněji zabýval v anglicky psané studii a tak tento krátký
příspěvek věnuji více Ehrlichovi, resp. právnímu pluralismu, a to i v kontextu postmoderního
diskursu, nežli právu římskému, přestože jsem se rozhodl pro úplnost, a pod vlivem průběhu
rozpravy v sekci římského práva a právních dějin doplnit i část romanistickou, která může plasticky
dokreslit mé vystoupení ve výše jmenované sekci, jakkoliv je předkládaný text primárně určen
právní teorii, resp. sociologii.
1
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Tento příspěvek vznikl v rámci projektu PRVOUK (P17 Společenské vědy: zkoumání
společnosti a politiky).
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Z hlediska struktury je text členěn do čtyř oddílů, včetně úvodu a závěru. Ve druhé části se
zabývám především romanistickou oblastí, tedy úloze praetora v civilním procesu a chápáním
samotného praetorského, resp. honorárního práva. Pomyslným vyústěním je pak část třetí, která si
klade za cíl propojit některé římskoprávní instituty s právně-sociologickým přístupem výše
zmíněného Eugena Ehrlicha.
Kromě obsahu považuji za účelné zmínit se krátce v úvodu i o metodách zkoumání. Dnes již
klasickou metodou právní romanistiky je exegeze římskoprávních textů. Já jsem však zvolil
částečně odlišnou metodu, byť klasické fragmenty, nacházející se zejména v Digestech, jsou ve
vlastním textu zastoupeny ve značné míře. V mém přístupu tak dominuje metoda komparativní,
popřípadě částečně pracuji i se syntézou a analýzou.
PRAETORSKÉ PRÁVO
Praetor především zastupoval nebo lépe řečeno představoval římský stát a jeho autoritu
v rámci zejména republikánského soudnictví. Podívejme se nyní na jeho úlohu o něco podrobněji.
Jako první se nabízí otázka, jak vlastně definovat officium praetora v rámci republikánských
magistratur. V úvahu připadá mnoho pojmů vyjadřujících jeho činnost. Byl nepochybně politikem,
ale také zároveň úředníkem, soudcem ve formálním slova smyslu a v neposlední řadě také svého
druhu zákonodárcem. Pohledem recentní teorie dělby moci tedy praetorský úřad vstupoval do všech
jejích složek.
Praetora tak nelze považovat za profesionálního úředníka v dnešním smyslu teorie veřejné
služby, která v souladu s myšlenkami např. M. Webera pokládá veřejnou správu za kontinuální
činnost. Taková činnost by neměla být závislá na změnách politických poměrů ve státě a měla by
být také přiměřeně materiálně ohodnocena. Můžeme tak učinit závěr, že praetor sice byl
představitelem státní správy, ale pouze po omezenou dobu a bez nároku na odměnu.
V dalším výkladu se zastavme u jednoho z dokumentů týkajícího se činnosti praetora, který
vždy při svém nástupu do funkce vydával – vyhlášky, edictu. „V něm byly formulovány zásady, podle
kterých budou (praetoři – pozn. autora) ve své soudní a mimosoudní činnosti postupovat, jaká
opatření hodlají udělat a za jakých podmínek, komu poskytnou žalobu, či nikoliv (iudicium dabo,
1075
iudicium non dabo).“
Dostáváme se tak k otázce činnosti praetora v oblasti legislativní, chápané largo sensu
Prameny práva v rámci římského právního systému tvořilo právo nepsané (ius non scriptum), tedy
právní obyčeje (consuetudo, mos, mores) a právo psané (ius scriptum). Pro úplnost je třeba dodat,
že pojmy consuetudo a mos mají částečně odlišný charakter. Mos z dnešního pohledu chápeme
spíše jako vyjádření morálního normativního systému, který odkazuje k římským tradicím a slavným
činům starých Římanů. Consuetudo je pak definováno především jako klasický právní obyčej ve
smyslu formálního pramene práva, je tedy odrazem zaběhnuté právní praxe. Zde můžeme
vysledovat první z institutů, jejichž prostřednictvím se praetor podílel na normotvorbě. Zpočátku
schvalovala zákony comitia curiata, v pozdější době pak comitia centuriata a comitia tributa, přičemž
zákonodárnou iniciativou v „legislativním procesu“ ve druhém případě disponoval vedle konsulů také
1076
praetor.
Máme-li hledat shody a odlišnosti mezi antickou a dnešní společností, lze dovodit, že právo
se potýkalo a stále se potýká s problémem, jak co nejvěrněji normativně regulovat společenské
vztahy. Jinými slovy, právo stále zaostává za společenským vývojem, což nutně vede k vytváření
mezer v právních řádech jednotlivých států. Soukromé právo čelí mezerovitosti právní úpravy
zejména užitím analogie, která je právě v soukromém právu v zásadě přípustná, ale v některých
složitých případech nepostačí ani ona. Je pak na konkrétním soudci, jak se s mezerou v právu
vypořádá, a to s ohledem na danou právní úpravu. V zásadě platí princip volného či vázaného
přístupu soudce k aplikaci práva. Problémem zaostávání vývoje práva za vývojem společnosti jako
takové trpělo nepochybně i římské právo. V římském právním systému nemůžeme tak jednoduše
stanovit hranici mezi hmotným a procesním právem, nicméně praetor velmi volně vyplňoval mezery
v procesním právu.
2

1075 ŽIDLICKÁ, M., SCHELLE, K.: Právní dějiny 1. Starověk, s. 192 – 193.
1076 BONFANTE, P.: Instituce římského práva, s. 24.
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Vznik mezer v římském právu procesním vyplýval jistě již z podstaty institutu žaloby. Zatímco
dnes chápeme žalobu jako univerzální prostředek, kterým se domáháme ochrany svých
subjektivních práv vyplývajících z hmotného práva, v právu římském pracujeme s jednotlivými typy
vzájemně ostře oddělených actiones. „Podle dnešního práva je žaloba stejně prostředkem
k uplatnění nároku na zaplacení trhové ceny, jako nároku na vrácení zápůjčky, vydání deposita,
odškodnění z deliktu atd. Proti tomu římská actio venditi na zaplacení tržní ceny je naprosto
neupotřebitelná, jak ostatně již pojmenování ukazuje, k vydobytí zápůjčky (tu nutno vymáhati actio
1077
certae creditae pecuniae), k vrácení deposita (actio depositi) atd.“
Každoročně vydávaný
praetorský edikt představuje svého druhu unikátní nástroj, jehož prostřednictvím výkonná moc
reaguje na procesy společenských změn a promítá je do oblasti legislativní.
Úřad praetora v intencích římské ústavy rozhodně nebyl orgánem moci zákonodárné, která
zůstala po celou dobu existence římské republiky vyhrazena lidovému shromáždění. K tomu uvádí
Gaius:
„Quos autem praetor vocat ad hereditatem, hi heredes ipso quidem iure non fiunt; nam
praetor heredes facere non potest; per legem enim tantum vel similem iuris constitutionem heredes
fiunt, veluti per senatusconsultum et constitutionem principalem. Sed cum eis praetor dat bonorum
possessionem, loco heredum constituuntur.“
(„Ty (osoby), které k pozůstalosti povolává praetor, nestávají se ovšem dědici ve smyslu civilního
práva. Neboť praetor (z nich) dědice udělat nemůže: stát se dědicem je totiž možné jen na základě
zákona, anebo na základě normy stejné právní síly, například usnesení senátu a císařské
konstituce. Poskytne-li však praetor někomu „držbu pozůstalosti“, dostává se (tato osoba) na místo
1078
dědice (tj. má stejné postavení, jako dědic).“)
Uvedený výňatek z Gaiových Institucí se primárně týká otázek dědického práva, nicméně
ilustruje fakt, že z hlediska formálního nelze považovat praetora za zákonodárce. Vedle formálního
pohledu však nemůžeme pominout hledisko materiální, tedy hledisko společenské a právní praxe.
Praetorský edikt se stal základem dalšího pramene práva nazývaného ius honorarium.
Právo honorární existovalo paralelně s ius civile, jistě zde ale nešlo o nějakou formu
konkurence. „Praetorovi nešlo o to, vytvořiti právní systém odchylný od práva civilního. Civilní právo
bylo praetorem uváděno v život, nikoli však jako strnulá norma, nýbrž se zřením k měnícím se a
1079
vyvíjejícím potřebám denního života.“
To příkladně ilustruje text Digest: „Nam et ipsum ius
honorarium viva vox est iuris civilis.“ („Vskutku, právo honorární je samo o sobě živoucím hlasem
1080
práva civilního.“)
V rámci správy soudnictví tak docházelo nejen k vyplňování mezer v právu, ale
i k faktické tvorbě práva nového. O tom se píše také v Digestech: „Ius praetorium est, quod
praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem
publicam. Quod et honorarium dicitur ad honorem praetorum sic nominatum.“ („Praetorské právo je
takové, které praetoři představují ve veřejném zájmu ku pomoci civilnímu právu nebo k jeho
doplnění anebo k nápravě práva civilního. Je také nazýváno právem honorárním, přičemž je tak
1081
pojmenováno podle postavení praetorů.“)
Uvedená slova „ku pomoci civilnímu právu nebo k jeho doplnění“ vyjadřují snahu o vyplnění
mezer v konkrétní právní úpravě, oproti tomu „k nápravě práva civilního“ přistupuje praetor během
své vlastní normotvorné činnosti. Ona normotvorba však nesmí nést prvky libovůle. Z hlediska
interpretace tohoto fragmentu se z dnešního pohledu jeví jako dosti problematický pojem „veřejný
zájem“. Veřejný zájem je v dnešní teorii správního práva a správní vědy tzv. neurčitým právním
pojmem. Jeho interpretace a aplikace je citlivým tématem především ve vztahu k různým formám
omezování vlastnického práva.
Praetor ve své činnosti dbal principu aequitas, tedy „byl povinen dbát na pravidla slušnosti a
1082
obecně prospěšný zájem“.
Recentní právní věda nezná přesný analogický termín k římské
aequitas. Nahradit ji pouhým slovem spravedlnost by bylo dosti zjednodušující. Spravedlnost
1077 VÁŽNÝ, J.: Římský proces civilní, s. 10.
1078 Gai. Inst. 3, 32.
1079 SOMMER, O.: Prameny soukromého práva římského, s. 62 – 63.
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1082 ŽIDLICKÁ, M., SCHELLE, K.: Právní dějiny 1. Starověk, s. 192.
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vychází ze systematiky vnitřních subjektivních hodnot, které si každá lidská bytost utváří během
socializačních procesů. Co je spravedlivé, nemusí být nutně legální a naopak. Dosažení
spravedlnosti je směřování k většinově přijímané formě ideálního právního státu, kterou zformuloval
1083
např. již antický básník Vergilius: „Saturni gentum haut vinclo nec legibus aequam.“
(„Buďte
našimi hosty a poznejte Saturnův národ, Latíny, ctitele práva, ti bez pout zákona těsných sami se na
uzdě drží dle příkladu dávného krále.“)
V římském právu symbolizuje slovo aequitas spíše volné uvážení soudce o míře shovívavosti
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či přísnosti vzhledem k okolnostem konkrétního případu.
Římské impérium by totiž jistě nebylo
schopné překonat nedostatky v právu během svého rozmachu po punských válkách, zejména
s ohledem na charakter ius civile, které bylo v zásadě právem nepříliš rozvinutého agrárního státu.
Prostřednictvím institutů práva procesního bylo vlastně tvořeno i právo hmotné, tedy v podstatě
opačným postupem než je běžné dnes. V recentním právu stanoví zákonodárce hmotně-právní
oporu pro žalobu, v právu římském praetor povolením žaloby vytvořil hmotně-právní úpravu.
Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, edikty vydával praetor vždy při svém nástupu do
funkce, a to na celé své funkční období, šlo o tzv. edictum perpetuum. Edikt byl vyhlašován
zpravidla ústně, ale v zájmu zachování právní jistoty býval vždy vyhotoven i písemně jako tzv.
album. Během úředního období pak mohl být edikt měněn a doplňován ve formě nových vyhlášek
(edictum novum, nova clausula). Edikt, který se v právní praxi osvědčil, byl přejímán i dalšími
praetory. V rámci římského principu ekvity se praetor mohl odchýlit i od vlastního ediktu, přičemž ale
takové jednání narušovalo právní jistotu ve společnosti a mohlo vytvářet podezření ze svévolného
jednání.
Zřejmě z těchto důvodů stanovil roku 67 př. Kr. lex Cornelia závaznost vlastního ediktu pro
každého praetora během jeho funkčního období, což vedlo k nebývalému nárůstu masy
honorárního práva. Během 1. století po Kr. se praetorský edikt v zásadě stabilizoval do určité
podoby, která se stala definitivní roku 130 po Kr., kdy byly vzhledem k mocenským ambicím císaře
Hadriána proměny ediktu zastaveny. Z císařova rozhodnutí vypracoval Salvius Iulianus edictum
perpetuum Hadriani (věčný Hadriánův edikt), který mohl být pro futuro měněn nebo doplňován
pouze se svolením císaře. Počínaje rokem 67 př. Kr. se tedy praetorský edikt stává nejen
významným materiálním pramenem práva, ale také podstatným limitem rozhodování v rámci
civilního soudního řízení, přesněji v rámci procesní fáze in iure.
PRÁVNĚ-SOCIOLOGICKÝ PŘÍSTUP EUGENA EHRLICHA
Eugen Ehrlich se narodil do židovské rodiny v rakousko-uherském Czernowitzi (Černovicích),
tedy v oblasti Bukoviny a jeho rodným jazykem byla polština. Šlo o místo, které prošlo poměrně
bouřlivým vývojem a lze jej z hlediska politické geografie jednoznačně považovat za periferii.
Bukovina a Černovice byly do roku 1918 součástí rakousko-uherské monarchie, po první světové
válce připadly Rumunsku, po druhé světové válce sovětskému svazu a dnes se jedná o součást
Ukrajiny. Z dnešního hlediska bychom mohli Bukovinu označit za multikulturní oblast, kde vcelku
spokojeně žily různé jazykové a národnostní skupiny, např. Rumuni, Poláci, Němci, ale také Židé
nebo Arméni, tedy národnosti, které ve 20. století čelily genocidě, a kde bylo působení státní moci
poměrně slabé.
Výše popsané společenské zázemí spolu se studiem římského práva, jehož se Ehrlich stal v
roce 1896 profesorem na univerzitě v Černovicích, ho nepochybně vedly k příklonu k nonpozitivistickým směrům a snaze obrátit právní vědu směrem k chápání sepětí práva a společnosti.
Bylo to právě zcela flexibilní praetorské právo, aktuálně reagující na proměny společnosti a tedy i
mezery v právu, které stálo po mém soudu u vzniku právní sociologie. Jádrem jeho myšlení o právu
byla kritika pozitivistické a pojmové jurisprudence.
Ehrlich právní vědu své doby velmi kritizoval, protože podle něj byla příliš pozitivistická a
zaměřovala se pouze na státní právo jakožto produkt působení veřejné moci. Tento přístup odmítal,
neboť obecně formulované zákony nejsou schopny zachytit, a především regulovat reálný sociální
život v jeho rozmanitosti a pestrosti. Zjednodušeně řečeno, pravidla státní regulace se častokrát liší
od pravidel, podle nichž lidé skutečně žijí, přičemž v tomto ohledu musí být právní předpisy zejména
3
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reflexí sociálního života a neustálých proměn, které přináší. Ostatně tyto faktory stály také u zrodu
praetorského práva.
Představa právní vědy jako úplné právní dogmatiky, spojená se snahou vytvořit zákonné
právo jako pojmově a logicky dokonalý myšlenkový systém, je podle Ehrlicha toliko určitým druhem
právního řemeslnictví a působivou formou jak publikovat zákony. Těžiště fungování práva však
podle něj nelze spatřovat ve veřejné moci, tedy v zákonodárství, judikatuře, popřípadě právní vědě,
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ale přímo ve společnosti samé.
Základním prvkem práva by tedy měla být shoda s normativními
očekáváními společnosti. „Podstata práva tak právním „expertům“, zaměřeným na literu zákona,
prokluzuje mezi prsty. Právo by se podle Ehrlicha naopak mělo snažit přiblížit se k pravidlům, podle
kterých lidé jednají v každodenním životě. Tato pravidla, jež vznikají v rámci sociálních skupin, jsou
totiž nejen odlišná, ale často přímo rozporná s normami, na jejichž základě rozhodují státní orgány,
zejména pak soudy. Tzv. živé právo (v angloamerické oblasti law in action) by mělo mít přednost
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před právem zákonným (law in books).“
Světlo světa tak spatřila myšlenka založená na rozdílu
živého (skutečného) práva a práva zákonného (vytvořeného státem). Kromě dělení práva na
zákonné a živé rozlišoval Ehrlich ještě společenské právo, právo juristů a státní právo.
Společenské právo je podle J. Přibáně Ehrlichem vnímáno „jako ta část právní materie, která
odpovídá nejpůvodnějšímu určení práva, tj. vymezení pravidel a s pomocí daných norem vytvoření
organizace nějakého lidského sdružení. To je základní podmínka existence všech forem sociálních
sdružení, počínaje neformálními vztahy v rámci malých skupin a konče nejobecnějším a
všezahrnujícím sdružením, jakým je stát. Společenské právo se proto může od práva stanoveného
v zákonec a jiných právních předpisech obsahově velmi lišit, protože pod tímto pojmem Ehrlich
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velmi široce chápe veškeré normy a pravidla existující v sociálních organizacích.“
Jinak řečeno,
společenské právo je právem společenských skupin a jejich fungování, přičemž někdy toto právo
bývá označováno i jako právo organizační, neboť podle Ehrlicha je právem především organizací a
vzniká „zdola“ jako snaha normativně uspořádat a organizovat sociální sdružení (korporace).
Společenské právo je založeno na organizačních normách, přičemž jejich vynutitelnost je dána
společenskými konvencemi, tedy společenským odsudkem v případě jejich porušení.
Právo juristů je někdy také označováno jako právo právníků. Takové označení však může
nezřídka působit zavádějícím způsobem. Přiléhavější označení by zřejmě bylo soudcovské právo,
ve kterém lze spatřovat jasnou paralelu k římskému praetorskému právu, a to vzhledem k tomu, že
právem juristů rozumí Ehrlich pro jedince závazná soudní rozhodnutí, přičemž tato rozhodnutí by
měla být trvalého charakteru a písemně zaznamenána. Soudní rozhodnutí jsou spojena se
spontánním společenským sdružováním v rámci různých sociálních interakcí, které přirozeně
provázejí společenské konflikty, jejichž vyřešení je nezbytné pro další společenský vývoj.
Spontánně udržované normy už k takovémuto řešení nepostačují. Zatímco pro společenské právo
je typická organizační norma, pro právo juristů má klíčovou úlohu rozhodovací norma, jejíž funkcí je
zejména zajištění a zabezpečení organizačních norem, neboť primárním kritériem jakéhokoliv
rozhodnutí je udržení stability a celistvosti společenské organizace. „Proces utváření právních
pravidel je tak chápán opět jako jeden ze sociálních procesů, pro který společnost poskytuje materii
v podobě sociálních konfliktů a právníci formu v podobě zmiňovaných rozhodovacích norem. K
těmto normám, stejně jako k pravidlům z nich vzniklým, mají právníci dvojaký vztah, protože je
jednak sice nalézají a formulují, ale zároveň jsou jimi vázáni v každém příštím procesu
1088
rozhodování.“
Třetím druhem Ehrlichova právního pluralismu je státní právo, jehož vznik je založen činností
jednotlivých orgánů státní organizace. Státním právem rozumíme všechny právní předpisy, jež
vznikají prostřednictvím státu a nemohly by bez něj existovat. Ve své podstatě se jedná o klasickou
kontinentální parlamentní normotvorbu. Výsledkem normotvorby je pak norma zasahování, která má
nejmenší schopnost potenciálně věrně odrážet společenskou situaci. Výsledkem pak může být
velké množství kontra-faktických norem.
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Po této stručné kontextové expozici se nabízí zásadní otázka, v čem Ehrlichův pluralismus
detailněji souvisí s římským republikánským systémem. Předně již v samotné otázce existence
právního pluralismu, který můžeme konfrontovat s pozitivistickými směry v právní vědě. Římské
právo představuje unikátní a komplexní systém právních norem, který je z dnešního pohledu velmi
moderní. Můžeme však jít ještě dál. Samotné římské republikánské právo bylo minimálně od roku
67 př. Kr. vystavěno na třech pilířích, které reprezentovaly státní právo (zákonodárství lidových
shromáždění), právo juristů (praetorské právo) a společenské právo (právní obyčeje). Ve své
podstatě šlo v antickém Římě i v Ehrlichově koncepci o propojení různých forem tvorby práva.
Společenské právo, stejně jako právní obyčeje, reprezentuje typ normativního systému, který stejně
jako morálka vzniká „zdola“, přímo v rámci chování společnosti ve spojení s jejími konvencemi a do
velké míry čelí výskytu kontra-faktických norem. Jak jsem již naznačil výše, některé konflikty nelze
vyřešit aplikací organizačních norem, a proto aplikujeme soudcovské (praetorské) právo, jehož
výhoda spočívá především v akcentování společenských podmínek, flexibilitě a volném vyplňování
mezer v právu. Konečně pak státní právo (legislativa lidových shromáždění) po mém soudu
naplňuje jeden z podstatných principů právního státu, kterým je právním jistota, a vedle toho
omezuje další složky veřejné moci, jakkoliv je spíše rigidního charakteru.
Další možná poznámka k Ehrlichově tvorbě souvisí obecně se společností jakožto hlavním
předmětem zkoumání sociologie, potažmo právní sociologie. Existence sociálních forem života lidí
pochopitelně vyžaduje regulaci lidského chování. Pokud má totiž společnost fungovat řádně,
potřebuje určitým způsobem regulovat společenské vztahy, neboť jenom to ji udrží v určité
rovnováze. Regulace je do značné míry dána i samotnou přírodou, tzv. přírodními zákonitostmi, ale
hlavně si společnost musí vytvářet regulativní systémy sama. Toto pojetí můžeme s jistou mírou
abstrakce aplikovat i na jednotlivé fáze vývoje státoprávního uspořádání římské společnosti. Od
rodové společnosti pod značným vlivem náboženských představ, kde se spory řešily prostřednictvím
svémoci, přes rozvoj republikánského práva, které se vyznačovalo upevněním státní moci a
omezením svémocného řešení sporů, až po císařství, které svou povahou odpovídalo zejména
absolutním monarchiím v 16. a 17. století na evropském kontinentu. Podzim rakousko-uherské
monarchie a římskou republiku po punských válkách spojuje z hlediska společnosti především
důraz na multikulturalismus a občanské pojetí státu.
Z takového chápání společnosti po mém soudu vychází důraz na živé právo, tedy fungování
poměrně diferencované společnosti, na což ostatně navázali např. tvůrci systémových teorií v právu
N. Luhmann nebo G. Teubner. Obstojí však Ehrlichova koncepce společnosti v kontradikci s
otázkou, zda společenské právo je vlastně právem ve chvíli, kdy nemá normativní základ? Nejde
spíše o jistý druh vymezení vztahu práva a morálky? Obyčej v římském ius civile totiž byl formálním
pramenem práva. Tato otázka není otázkou naléhavou jen z hlediska normativního, ale i tváří tvář
změnám ve společnosti. Kladení základních principiálních otázek týkajících se přežití soudobé
civilizace, ale také její životní orientace a otázek po smyslu života se dostává do kontradikce s
efektivitou řešení problémů, které jsou stanoveny vývojem planetární technovědy. Morálka ustupuje
do pozadí. Převaha instrumentálně-technické racionality nad eticko-existenciálními, filosofickosociologickými či náboženskými idejemi, které jsou základem a součástí velkých i menších kulturněhistorických celků, je dnes evidentní. Tyto ideje jsou vždy spojovány s určitými zákazy a příkazy, jak
se chovat, a jejich legitimita je spojována s vírou v hodnoty, která zajišťovala jejich trvání. Teprve
dnešní vývoj planetární technovědy umožnil mnohými vítaný únik z pout metafyzického myšlení do
otevřeného prostoru nových forem vědění a života, pro něž nábožensko-filosofické ideje ztrácejí
svoji závaznost a svůj význam.
Efektivita, úspěch, peníze a postavení, pohodlí a blahobyt v přítomném čase jsou diktovány a
určovány logikou vývoje moderní technické civilizace. Rozvoj technovědy nelze zastavit, ale v
existenciální rovině jej můžeme chápat i jako únik od témat, problémů a otázek, které jednak
spoluutvářely velké kultury minulosti a jednak zajišťovaly jejich další trvání v proměnách času.
Nabízí se tak otázka, zda je za působení procesů společenských změn koherence idejí nadále
udržitelná ve své původní podobě, či zda již nedošlo k jejímu úplnému zániku, a to v závislosti na
„postmoderní dekonstrukci“ velko-vyprávění, na nichž je celý koncept osvícenských idejí založen.
Věda a vědecké myšlení se nerozvíjí s ohledem na pravdivější poznání skutečnosti, ale
pohybují se v horizontu, který nemá pevně stanovené hranice a stále se mění na základě nových
fakt a poznatků. Nic nepodléhá tak výrazným změnám jako vědecké poznání. Sledování vývoje
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vědy a s ním spojeného ustavení nových technologií, které mají praktický význam a dosah, hluboce
ovlivňují základní procesy vnímání reality, lidské myšlení, posuzování, hodnocení věcí i orientaci
člověka v současném světě. Je také spojeno s pronikáním nových jazykových her, diskursů, s
vynořováním nových pojmů, které dávají věcem nový význam. Jazykem nových technologií je
angličtina, která se stává univerzálním jazykem nové civilizace technovědy, proniká do všech jazyků
ostatních regionů světa a stává se nástrojem kolonizace přirozeného světa jazykem vědy. Rozmach
byrokratizace, efektivity, racionalizace a modernizace vzdálil současnou společnost od poklidné
Bukoviny počátku 20. století. Dvě světové války, genocidy a století zabíjení jsou do jisté míry
dítětem modernity. Soudím tak, že naprosté rozvolnění práva a morálky nebo přemíra regulace
státním právem jsou nevyhnutelné.
ZÁVĚR
Zachování právního řádu spočívá v zachování jeho legitimizačních kritérií. V moderní
společnosti, ke které řadím i společnost římskou, bylo „právo“ legitimizováno velko-vyprávěními a
pojetím moderní společnosti. Nutným výsledkem vertikální diferenciace kapitalistické společnosti
byla sociální stratifikace a společenská dělba práce, ne však v úzkém, ekonomickém slova smyslu.
Postmoderna přinesla vedle popření schématu velko-vyprávění také mnohdy nesourodou
kombinaci několika sociálních rolí v rámci funkcionalit autopoietických systémů. Podstatou
metanarativu byla po mém soudu častokrát snaha akcentovat nebo upevnit roli jedince v rámci
vertikální diferenciace. Předpokladem tohoto přístupu byla jednak prostupnost sociálních
subsystémů a zároveň zejména jejich celospolečenská akceptace, legitimita. Na soumraku velkovyprávění se nutně musíme zamyslet, jakou „novou“ legitimitu máme poskytnout právnímu řádu. Boj
proti kontra-faktickým normám a zaměření na sepětí práva se společnosti ve smyslu Ehrlichovy
teorie, inspirované římským právem, mohou být jednou z vhodných cest.
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MONTESQUIEU’S LEGAL THOUGHT. THE SEPARATION OF
POWERS
Antonio Merlino
University of Salzburg – Faculty of Law
Abstract: In the tradition of European legal thought, Montesquieu is interpreted through the glasses
of juridical enlightenment: he is believed to have formulated the theory of the tripartition of state
powers, a separation into an executive, legislative, and judicial branch; moreover, he is supposed to
have subordinated the judicial to the legislative power (the judges should therefore be merely
“stators of the law” and limit themselves to the mechanical repetition of the legislator’s will). The
research that I have carried out so far now makes me question this interpretation, which I consider
as too “tame”; instead, it made me draw a very different picture of Montesquieu: that of a man
whose thought was in the ford between tradition and modernity.
Key words: Montesquieu, Tacitus, Separation of powers, Constitution.
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INTRODUCTION
During the first phase of my research work I was unhappy about several works I had studied;
I could not help the impression that literature regarding Montesquieu kept repeating a series of
platitudes: upon taking a closer look, I realised that these platitudes gained their power exclusively
from the fact that they had been repeated numerous times and by various authors, among them
those who are considered as an authority. All this seemed too simplistic to me. Considering all these
“homogeneous” interpretation methods, I decided to paint a reverse, non-traditional and maybe
sometimes even a bold picture of Montesquieu. I am convinced that some of the common views
which have been established need to be moved aside first, if one wants to understand and interpret
the thinking of this enigmatic author. Interpreting Montesquieu’s thinking means to read it with a
historical mind, to return to the original writings and to doubt simple interpretation keys.
It is generally assumed that Montesquieu’s legal thought is the very basis for contemporary
constitutional systems. According to this view, Montesquieu provided the model of tripartition of state
authority for state law doctrine: in this view, powers are to be separated into legislative, executive
and judiciary branches. This tripartition would lead to a limitation of powers and therefore result in
political freedom. As a consequence, Montesquieu would be the originator of an abstract and
rational formula, one that is applicable to every situation as well as any area, and one that could
keep every political order in balance, and could prevent its degeneration to despotism. According to
the theory of separation of powers and its current, contemporary interpretation, the legislative drafts
laws, the executive exercises them, while the judiciary applies them. The latter state power, which
has been called «invisible and void» by Montesquieu, would be the one who applies law, as
previously mentioned: judges should be the «bouche de la loi» («the mouth of the law»), as well as
«beings without a soul», which are supposed to be ready to repeat the wording of laws in an almost
mechanical way. According to this view, contemporary constitutional theory is rooted in the theory of
the separation of powers, which has been drafted by Montesquieu in 1748, and which has been laid
1090
down in detail in his often cited and famous work De l’Esprit des lois.
The current interpretation of his thinking is often reduced to a Vulgate of a journalistic or
propagandistic manner – not only among journalists and propagandists, but also often among
1
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lawyers. According to this view, Montesquieu has contributed to state theory with his idea of
tripartition of state powers into legislative, executive and judiciary. This model guarantees a mutual
blocking of powers, which enables political freedom and prevents a despotic degeneration. The
tripartition model is famously laid down in the sixth chapter of the eleventh book of De l’Esprit des
lois. This chapter deals with the English constitution; it was written in 1734, after Montesquieu’s stay
in England (while De l’Esprit des lois has been published in 1748). The English model: the theory of
the separation of powers has therefore been influenced by England’s political constitution.
First, one must note that Montesquieu’s thinking is not subject to a scientific discussion and
debate. On contrary – it has been accepted without criticism.
Jean Starobinski wrote in his critical biography with the title Montesquieu par lui même that
«Montesquieu’s fame has been engraved into the marble of the sculptures and into the metal of
medals too quickly». «The after-world sees his profile, smiling entirely from every wrinkle in his face
and crease of his robe». «The irregularities of his physiognomy can no longer be discovered»,
Starobinski continues. Contrary to Voltaire or Rousseau, Montesquieu is admired in a «silent and
unpassionate way. If he is said to have ever had caused scandals, the respective cases have been
pacified and he has been exculpated; no conflicts have been left to the after-world. He has no
enemies, therefore he needs no advocates. His personality occupies eternity in a humble way, as if
he had completely dedicated himself to the peace of libraries». «We live in a society which is
established upon Montesquieu’s visions: Executive, legislative and judiciary; a basic proportionality
between sentence and crime; the economic liberalism - amended with a few corrections – has
1091
turned into general practice; all of them facts so common, that we are not even aware of them»
,
Starobinski continues.
He further points out that «one has to be unsatisfied and equipped with a constant desire for
insight», if wanting to interpret Montesquieu’s thoughts.
2

THE DIVISION OF POWERS: SOME MYTHOLOGIES
The unequivocal wording of the theory of separation of powers is laid down especially in the
1092
sixth chapter of the eleventh book of this work, which has the title De la constitution d’Angleterre.
The eleventh book was drafted in 1734, as a result of travels and Montesquieu’s stay in England
(1729-1731). This circumstance often led to the conclusion that the theory of a tripartition of state
1093
powers evolved from Montesquieu’s stay in England.
This stay is supposed to have inspired
Montesquieu to draft the pages, which were written down in 1734. This belief has led to neglecting
the fact that Montesquieu has published another essential work in 1734: the Considérations sur les
1094
causes de la grandeur des Romains et de leur décadence.
This work about the magnitude and
downfall of the Romans - «another immortal tractate with no equal» - opens an interpretation
perspective for the entire work of Montesquieu. It constitutes «a political meditation about
1095
oppression».
If the meaning of this work is being neglected, the theory of separation of powers
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loses its specific content. The theory of separation of powers is not a rational, pure theory, but a
legal doctrine, which has been inscribed in history and cannot be attributed to the chapters about
the English constitution.
Therefore, the common and traditional interpretation of Montesquieu’s thoughts should be
revised: reading Montesquieu’s writings, and this is my first point, it becomes evident that he did not
talk about three, but two state powers. In his understanding, state powers are not divided into a
legislative, executive and judiciary branch, but merely into a legislative and an executive. Thus, two
state powers: within the executive, he consequently differentiated between a political executive (the
1096
government) and a judiciary executive (the judges).
In the words of Montesquieu: «In every government there are three types of power: the
legislative; the executive in respect to things dependent on the law of nations; and the executive in
regard to matters that depend on the civil law. By virtue of the first, the prince or magistrate enacts
temporary or perpetual laws, and amends or abrogates those that have been already enacted. By
the second, he makes peace or war, sends or receives embassies, establishes the public security,
and provides against invasions. By the third, he punishes criminals, or determines the disputes that
arise between individuals. The latter we shall call the judiciary power, and the other, simply, the
1097
executive power of the state».
The second point is more sensitive than the first and connected with it: If we follow the
dominant formula of the tripartition of state powers, as well as a reading which is limited to the
chapter regarding England’s constitution, we must realise that in the above-mentioned work,
Montesquieu declared judges as the «mouth of the law», as «lifeless beings», who are assigned
with an «invisible and non-existent power» - therefore they are supposed to apply the will of the lawgiver in a mechanical manner, without interpreting it, thus in a soulless way. This interpretation
model also has to be revised: Montesquieu namely meant that the judges hold such a function in a
republic, but not in a monarchy: in the latter, they are in fact supposed to pay attention to the spirit
(instead of the letters) of the laws, whereby they are equipped with a creative law-making
1098
competence.
Let us now turn to the third, and critical point, which I have discovered: the forms of
government. Montesquieu differentiated between three government systems: first, the republic,
which can be either democratic (if all people participate in the government) or aristocratic (if only one
part of the people participates in the government). Second, monarchy (the government of one
individual, according to fixed and stable laws), third, despotism (the government of one individual at
his arbitrary discretion). In Montesquieu’s words: «There are three species of government;
republican, monarchical, and despotic. In order to discover their nature, it is sufficient to recollect the
common notion, which supposes three definitions, or rather three facts: “That a republican
government is that in which the body or only a part of the people is possessed of the supreme
power: monarchy, that in which a single person governs by fixed and established laws: a despotic
government, that in which a single person directs everything by his own will and caprice. This is
what I call the nature of each government: we must now inquire into those laws which directly
1099
conform to this nature, and consequently are the fundamental institutions».
The following principles are attributed to each government form; their function lies in their
respective preservation: virtue is the basis of the republic (meaning a public, not a moral virtue; a
kind of love for the home nation and the laws), honour that of monarchy, and fear belongs to
despotism.
The fact that Montesquieu talked about «principles» which «preserve» the respective
government forms, has caused some of his critics (especially from France) to characterise him as a
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conservative, who granted priority to monarchy over other government forms.
I, however, object:
we are situated in the year 1748 (the year Esprit des lois has been published in). Montesquieu’s
critics start from the French Revolution in 1789, an event that could not have been considered as
something to be surely taking place in the future. Therefore, this view constitutes an anachronistic
interpretation.
3

THE CONSTITUTIONAL LIMIT TO POWER. HISTORY AS A SOURCE OF LAW
1101
Montesquieu pays specific attention to intermediates:
They are part of a monarchist
constitution and the constitutional limit against the danger of centralistic despotism: «The
intermediate, subordinate, and dependent powers constitute the nature of monarchical government;
I mean of that in which a single person governs by fundamental laws. I said, the intermediate,
subordinate, and dependent powers: and indeed, in monarchies, the prince is the source of all
power, political and civil. These fundamental laws necessarily suppose the intermediate channels
through which the power flows; for, if there be only the momentary and capricious will of a single
person to govern the state, nothing can be fixed, and of course there is no fundamental law. The
most natural intermediate and subordinate power is that of the nobility. This, in some measure,
seems to be essential to a monarchy, whose fundamental maxim is, No monarch, no nobility; no
1102
nobility, no monarch: but there may be a despotic prince».
Within this overall structure, a fundamental interpretation key can be found, one that analysts
have paid little attention to: it is a perspectivism-related point of view, so to say, from which the
entirety of the works of this French jurist can be interpreted; and it is a perspective which is difficult
to digest, because it lies outside ideological interpretation schemes.
Let us come to the point. Montesquieu dedicates a lot of attention to the problem of the origin
of the French monarchy. In 481, Franconians have conquered Gaul. The Merovingian dynasty,
which was the first French dynasty, has established itself in France under Clovis. Montesquieu
criticised two authors who have addressed the origins of the French monarchy: Dubos and
Boulainvillers. Dubos wrote in favour of the crown, Boulainvillers in favour of aristocracy.
According to the abbot of Dubos, the Franconian king Clovis had conquered the country as
an assignee of the East Roman emperor. In this sense, the majestas of the French king goes back
to that of the East Roman emperor. This thesis had been established in favour of the crown. In the
view of Boulainvillers, the conquest happened through a victory of the conquering race (the
Franconians) over the conquered race (the Roman-Gauls). (Hereditary) Aristocracy goes back to the
Franconians; the third estate, however, goes back to Roman-Gauls. This thesis introduces the
1103
concept of race (as the French historian Marc Bloch observed).
Montesquieu criticises both authors and quotes Tacitus, the author of De origine et situ
germanorum, constantly and with praise, while also applauding the Germanics (Franconians), who
lived in the times of Tiberius and had been described by Tacitus. Tacitus characterised people who
excelled through strict traditions (humble ethics), demure morals, military courage and collective
decision processes, where reaching consensus was expressed by the clinking of weapons and the
power of suggestion of individual arguments weighed heavier than the authority of the person who
brought the argument forward. A model of direct democracy, as we would put it today. In the chapter
about the English constitution Montesquieu wrote particularly: «In perusing the admirable treatise of
Tacitus on the manners of the Germans, we find it is from that nation the English have borrowed the
1104
idea of their political government. This beautiful system was invented first in the woods».
The
separation of powers therefore originates in the woods of «Germania».
In other words: Montesquieu claims that «France, born free by franco-germanic tradition,
went through a political process, which has degenerated its original constitution completely, right up
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to a current servitude, up to the degeneration of power in autocratic and centralistic forms of
expression» (just as under Louis XV, the sovereign in times of Montesquieu). Montesquieu’s
criticism moves completely within the monarchist government model: the primary monarchy of
Clovis deteriorated to despotism over the centuries, it is degenerated, and has violated basic laws,
1105
which were inscribed in the history of the monarchy.
This approach is also the basis for his work
Considerations sur le causes de la grandeur des Romains et de leur décadance and its immanent
criticism of the imperial Rome (this book about the old Romans was published in 1734, the same
year the chapter about the English constitution was created) – Rome as well decayed because of an
alteration of the constitution and its morals.
4

CENTRALISM AND MORAL CRISIS
The monarchist centralisation of France is said to have taken away the social function of
aristocracy and have left merely its privileges (according to Tocqueville and Arendt, privileges
deprived of a social function constitute one of the main causes for the French Revolution).
The analyses of Montesquieu’s thoughts regarding trade show that his reference to Tacitus
does not only have a political, but also a moral dimension: thus it is not only a criticism of centralistic
tendencies of the crown and aristocratic privileges without social function (in Tocqueville’s view,
French kings were levelling kings: they took the social function away from aristocrats and
incorporated it themselves). Tacitus‘ ethics of humility also became a criticism motive against
bourgeois society and morals, which have developed at the time of Montesquieu and were going to
shape the post-revolutionary eighteenth century. In Montesquieu, we rediscover a thoroughly
tocquevillian motive: the change of customs and morals towards individualism comes along with
1106
centralism.
The destruction of «intermediate corporations» (to which Montesquieu attributed a
constitutionally given limitation of monarchy), however, was related to a despotic degeneration of the
French monarchy – despotic, because the centralistic tendencies, just like the monarchy, left no
room for local self-administration, or an autonomy of jurisdiction. The centralistic kind of
degeneration reached its peak with the revolution in 1789, and was strengthened under Napoleon.
Montesquieu was therefore a man of his day, who expressed criticism towards his century
and the Zeitgeist in a work like the De l’Esprit des lois in order to give room to his moral
dissatisfaction. He related to tradition and thus managed to discover elements of French society and
politics, which would later on establish in the nineteenth century.
In his eyes, the economic and political expansion – thus the power – of a state was not an
expression of greatness, but decadence (just as in the case of ancient Rome). The result was not
prosperity, but catastrophes.
In another publication, I will discuss how critical motives have further developed in the jurist
culture of the nineteenth century (especially by Tocqueville, the – albeit critical – heir to the
1107
comparative method of Montesquieu).
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DISTRIBUTION OF VIOLENCE IN SPORTS IN SERBIA WITH
SPECIAL EMPHASIS ON AREA OF HIGHER COURT IN NIS*
Darko Dimovski, Ivan Ilić
Faculty of Law, University of Nis, Serbia
Abstract: The authors emphasize that violence in sport can be defined as a violation of the sport
rules, along with causing damage, where such a behavior does not aspire to achieving the goal of
sport. The phenomenon of violence in sport is also known in ancient times, when they were held
gladiator fights. Neither Serbia was not an exception in the exercise of violence at sporting events.
Organized response of the State, in the form of special law in order to regulate this type of crime of
violence occurred in 2003. It was the Act on the Prevention of Violence and Misbehaviour at Sports
Events. After that, the authors analyze the international documents on prevention of violence in
sport, as well as the domestic legal framework. Furthermore, the authors analyzed data on criminal
offense of violent behavior at sports events at the level of the Republic of Serbia, and the city of Nis.
The time frame of the research is limited to the period from 2010 to 2012, since before 2010. the
Republic Statistical Office has not kept separate records of this criminal act, but it is counted in the
so-called „other offenses“. During the processing of data on the number of entries, prosecuted or
convicted of violence behavior at sports events statistical method has been used.
Keywords: violence in sport, the legislative framework, the Republic of Serbia, Nis
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INTRODUCTION
Violence in sport can be defined as a violation of the rules of the sport, along with causing
1108
damage, whereby such a behavior does not strive to achieve the goal of sport.
Criminologist
Smit violence in sport determined very similar to the previous definition - as the violence that
infringes rules of a particular sport leads to risk of endangering human life and property, whereby
1109
vulnerable people do not expect the use of violence against them.
The first cases of violence in sport have been recorded in the ancient times. The Romans
held gladiators fighting to the death. In order to illustrate the prevalence of violence in sport, we will
give a sentence of famous Roman philosopher Seneca: "In the morning, men are thrown to lions
1110
and bears. At mid-day they are thrown to the spectators themselves."
In this way, the audience
was demanded a gladiator fight with the other to the death. The occurrence of violence in sport has
survived in all ages, regardless of their socio-economic context. Professional public began to
engage in forms of manifestation, causes, and the measures of prevention of violence in sport in the
second half of the twentieth century. The reason for this should be sought in the popularization and
commercialization of sport in the twentieth century, when it became a global phenomenon. Violence
1111
1112
in sports, in the modern sense, is linked to the occurrence of hooligan fan groups
in England.
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Social reactions to this pathological phenomenon followed by more tragic events, two of which are
singled out by their consequences. In the final match of the European Cup between Juventus and
Liverpool at Heysel stadium on May 28, 1985, were killed 39 fans of the Italian club. English fans
have caused the demolition of part of the stadium, where were the fans of Juventus. Second event
took place at the stadium Hillsborough, the match between Sheffield Wednesday and Liverpool.
Then in the riots were killed 96 spectators. Subsequently, in England there are a number of offenses
with imprisonment for inciting riots in stadiums, when the Football spectator Act has been adopted in
1113
1989.
It is also prohibited to sell alcoholic beverages, and stadiums in England were equipped
with video surveillance. Entry of fans on the pitch is a criminal offense, punishable by imprisonment.
The strong repressive policies has given excellent results in England, where sports events are
viewed and played without incident, and the fans are disciplined, as with the criminal sanction
imposed for causing disorder and measure the lifetime ban on attending matches.
Restoration of statehood, in Serbia were founded in the early years of the twentieth century
the first football clubs, such as the BSK and Yugoslavia. The first case of violence in sport, which
the newspaper noted, is a bloody brawl sports fans in Zemun, 23 October 1936 (daily newspaper
Politika, "Bloody hail of sports fans in Zemun" No. 10208). The journalist wrote that, after having
attended the game and "night get-together in inn", there was "a bloody hail stones in the middle of
the street, between fans of some sports clubs in Zemun. In that fight, with the participation of eight
passionate fans, it is harder injured Vlajko Milosevic, cobbler, who lives and has store in
Dobanovacka Street, No. 35, in Zemun. Since they just yesterday found that the injured Vlajko has a
brain concussion, hes was transferred to the hospital and his death was expected at any moment".
Cases of violence in sport were recorded in socialist Yugoslavia. Namely, it is sufficient to
induce the conflict of fans in Sid, Subotica, Belgrade, Sarajevo, Zagreb and other cities across the
former Yugoslavia. One of the events, which symbolically announced the breakup of Yugoslavia,
was also a manifestation of violence in sport. On unplayed league match Dinamo-Crvena Zvezda,
there was a riot and a fight, which is transferred to the ground, so that resulted in fight of players
1114
with each other and with the police.
Organized response of the state, the adoption of a special
legislative framework - the Act on prevention of violence and misbehavior at sports events in Serbia
was followed until 2003. So far state reaction against the prevention of violence at sporting events
was reflected in the prosecution of abusers of other crimes, such as bodily injury and violent
behavior.
2

THE LEGAL FRAMEWORK FOR THE PREVENTION OF VIOLENCE IN SPORT
At the international level, to prevent violence in sport is of particular importance is the
European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in particular at
1115
football matches from 19 August 1985.
Its ratification by signatory States have taken upon
themselves the responsibility to take the necessary measures to prevent violence at sporting events,
not only at football matches, but also in other sports. It is also envisaged a coordination of several
government institutions and bodies, as well international cooperation. The Convention provides a
larger number of measures to prevent violence in sport, such as the use of police force to maintain
order, organizing supporter clubs and travel arrangements for attending sporting events, prohibition
to bring alcoholic beverages and pyrotechnic devices, prohibition of access to matches of the former
participants in the riots etc. Part of the Convention is dedicated to the process of the culprits of
violence at sporting events. It is envisaged criminal responsibility for the participants in the riots,
deferral of prosecution of perpetrators to the country of residence and their extradition. With the aim
of adequate and effective implementation of the Convention, in within the Council of Europe have
been adopted two Recommendations, R 2003 (1) on the role of social and educational measures to
1113
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prevent violence in sport (with the Manual on Preventing Violence in sport) and R 2003 (6) on the
prevention of racism, xenophobia and racial intolerance in sport.
Besides the sources of law of the Council of Europe, for preventing violence in sport of
particular importance is the regulation of the International Federation of Football Associations (FIFA)
and the Association of European Football Associations (UEFA). These football organizations predict
preventive and repressive measures in their statutes, especially in the Disciplinary Regulations. It is
provided the imposition of fines for football clubs and football associations, the playing of football
matches behind closed doors, or outside their own stadium, football stadium suspension, and
expulsion from international competition, organized by the aforementioned Federation. In recent
years, world and European football Union actively fight to prevent racism in stadiums, as well as any
form of discrimination athletes.
The legal framework for the prevention of violence in sport in Serbia is the Act on Prevention
1116
1117
1118
of Violence and Misbehaviour at Sports Events,
Sports Act
and the Criminal Code.
In
addition, a number of other laws and regulations applicable to, indirectly, on violence in sport. In the
prevention, suppression and prevention of this phenomenon involved a number of government
bodies, whose coordinated action is necessary for success. In this system, participating National
Assembly, the Government of the Republic of Serbia, Ministry of Internal Affairs and the Ministry of
1119
Youth and Sports, Public Prosecutor, misdemeanor courts, and the very athletic associations.
The Act on the Prevention of Violence and Misbehaviour at Sports Events is the central act in this
field. It has established a series of measures to prevent violence in sport. For organizers of sports
events are regulated by a number of commitments, which prevents this phenomenon. The law
differentiates measures to prevent violence in sport into four groups: preventive measures,
measures taken at sports events, the measures taken at sports events of increased risk and the
measures taken by the competent national authorities. The system of repressive measures includes
sanction for sports federations, sports associations, sports clubs and other organizers of sports
events. For individuals who attend sporting events are planned so. For individuals who attend
sporting events are planned so called fan offenses, with the possibility of imposing fines or prison
sentences of 30 to 60 days.
In Article 20 of the Act on Prevention of Violence and Misbehaviour at Sports Events is criminalized
the offense of violent behavior at sports events. This criminal act has ceased to be criminalized
under this law in 2009, transferring to the Criminal Code (Article 344a CC). On this occasion being
of a criminal offense has been slightly modified. After only four months, amendments to the Criminal
Code, this crime is significantly modified, with the changed name in violent behavior at sports events
or public gathering.
Namely, the action of the offense was determined alternatively, where the offense can carry
out any person. The legislature has prescribed that the act of criminal offenses should be carried out
at a sports event, as well as consequences of acts. The action of the offense consists of physical
assault or physical fight with participants sporting event or public gathering, in the exercise of
violence or property damage greater value on arrival or departure from the sports events or public
assembly, entering into a sports facility or throwing on the sports field, among the spectators or
participants of the gathering of objects, pyrotechnic means or other explosive, flammable or harmful
substances that can cause bodily harm or endanger the health of participants in sports events or
public gathering, unauthorized entry into the sports field or part of the audience for opponents and
supporters to cause violence, damage to sports facility , its equipment, devices and installations, or
inciting ethnic, racial, religious or other hatred or intolerance based on a discriminatory basis of their
own behavior or slogans at a sports event or public meeting, that result in physical violence with
participants. The consequence consists in endangering people and property of greater value.
1116
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Endangering should be specific, that committing an offense can be caused an direct, intimate and
real danger. The basic form of this offense is punishable by imprisonment from 6 months to 5 years
and a fine. If the offense is committed by a group, it is envisaged prison sentence of one to eight
years, and the leader of the group may be punished by imprisonment from 3 to 12 years. For the
perpetrator of this crime it is prescribed mandatory imposition of detention order banned from
attending certain sporting events.
This, the youngest, detention order in our criminal law has been envisaged by the
amendments to the Criminal Code in December 2009. It imposes a criminal offender, who
committed the offence connected with violence at sporting events (Article 344a. CC), if it is
necessary for the sake of general safety.
The duration of this detention order is prescribed in the interval of one to five years from the
final decision, and the time spent on serving a prison sentence is not counted in the duration of this
measure. Implementation of these order is optional, but the law allows and its mandatory application
(Article 89b, paragraph 6 of the Criminal Code). This measure is also the supplementary character,
except that one of the grounds for mandatory revocation of a suspended sentence if the offender
violates the prohibition that makes her a essence.
In Article 89b Paragraph 5 of the CC, the legislator prescribed the possibility of imprisonment for a
term of 30 days to three months, if the offender violates the ban on attending sports events, or if you
do not perform the duty of the police department. This is possible only in case, if this detention order
is executed after the offender has served his sentence. The specificity of imprisonment is that this is
not a crime, but a consequence of default security measures or non-compliance with the court's
1120
decision.
Legislator has also envisaged the punishment of officials or responsible persons involved in
organizing sports events. If you fail to take the necessary security measures with the aim of
preventing or inhibiting the attack, and thereby avoid endangering life and limb, or property of a
large number of people, they can be sentenced from three months to three years and a fine.
Analyzing the legal definition of the crime, we can conclude that violence can happen between
spectators, between different groups of viewers, competitors between themselves and between
spectators and participants.
Sports Act regulates the rights and obligations of the athletes and all others in the sport,
then the legal status of sports organizations, the financing of sports organizations, organizing
sporting events, school sports and privatization of sports associations. This law is partly related to
the prevention of violence in sport. For the organizers of sporting events exist obligation to ensure
safety, prevent the damage by participants and spectators present, as well as officials. The
organizer is obliged to prevent violence and inappropriate behavior at sporting events, and to report
the manifestation competent state authorities. For damages caused to the athletes, spectators and
other persons present, the organizer is jointly and severally liable, under the general rules of liability
for the damage. Certain provisions of the law, are in relation to the prevention of negative
phenomena in sport, with the emphasis on anti-doping measures.
The Government of the Republic of Serbia in 2013 adopted a National strategy to combat
1121
inappropriate behavior at sporting events
and Action plan for its implementation. In this way, the
basis for the establishment of an effective mechanism for preventing inappropriate behavior at
sports events, coordinates work of competent state authorities. The aim of this document is to raise
the level of security at sporting events, as well as the development of preventive mechanisms to
prevent violence, in accordance with European standards. In the explanation the Government
emphasizes that the amendment of regulations established an effective mechanism for the
prosecution of offenders and offenses, which precludes the presence of high-risk groups and
individuals at sporting events.
3

DATA ON VIOLENCE IN SPORT IN SERBIA
A more detailed analysis of the scope and the dynamics of violence in sport through the
offense of violent behavior at sports events per year can be carried out only in 2010, because of
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this, the Republican Bureau of Statistics began to keep records of the commission of a criminal act.
In fact, as we have already pointed out in 2009 that crime is, amendments of the Criminal Code
criminalized under Chapter XXXI, titled "offenses against public order and peace", with the result
that the Republic Statistical Office does not keep individual records of this criminal act. Also, the
time frame of observation scope of crimes of violence at sports events is limited to the end of 2012,
because of a close time frame, when the research was done, compared to the year 2013, the
Republic Statistical Office has not yet processed the data on the number of applicants, prosecuted
or convicted of criminal offenses, for that year. In other words, the time frame is limited to the period
from 2010 to 2012. During the processing of data on the number of applicants, prosecuted and
adjudicated offenses and violent behavior at sports events was used statistical method.
In 2010, the territory of Higher Public Prosecutor's in Nis, a total of 19 criminal charges have
been filed against adults, for the crime of violent behavior at sports events. Three reported adults
were females. The criminal complaint was rejected to 15 people, of which the reason for the
rejection in 10 cases was the fact that the offense is not a criminal offense, which is prosecuted ex
officio (Article 284, Paragraph 1, Item 1 of the Code of Criminal Procedure - CCP), in one case was
1122
excluded prosecution (Article 284, Paragraph 1, Item 2. CCP)
, and in 4 cases there was no
evidence that they have committed a criminal offense or there was a parting of criminal prosecution
or there Irregular prosecution or settlement. According to one person the investigation was
suspended due to lack of evidence that the suspect committed a criminal offense (Article 308,
paragraph 1, item 3 of the CPC). An indictment proposal was submitted against 232 persons, of
which 157 persons after the investigation. Were indicted 30 persons, of which one person was
female. From the presented data it is notable the discrepancy between the number of suspects
against whom the indictment was raised (232 persons), and the number of accused (against only 30
persons indictment stepped into force). For a more detailed assessment of the drastic reduction of
the number of defendants, in relation to the number of suspects it would be required case study
analysis. Based on legal options, it can be concluded that in many cases, the agreement on the
admission of the offense (Article 313 of the CPC), before that in many cases the indictment did not
pass the judicial control of the charges. Second, a real possibility, that of the initiated criminal
proceedings in a lot of cases the investigation took the next calendar year, and recorded a small
number of charges.
The conviction was brought against 27 defendants, wherein the process is terminated to a
single person, still under judicial control of the charges because the act for which the accused was
not a criminal offense (Article 338, Paragraph 1, Item 1 of the CPC). In one case, a decision was
acquittal, and against one person indictment was dismissed because the prosecutor dropped the
criminal prosecution (Article 422, Paragraph 1, Item 1 of the CPC).
From convicted persons one person is female. Four people were sentenced for attempted criminal
offense of violent behavior at sports events. It is pronounced a one prison sentence, in the period of
one to two years. Against five persons were brought fine in the range of 10 to 100 thousand. To the
21 person were brought suspended sentence, and against 15 persons were brought some of the
side of criminal sanctions.
In 2011, it was reported 310 adults, for the crime of violent behavior at sports events, of
which there were 294 known offenders. Two criminal charges were against adult females. Against
38 persons, the public prosecutor dismissed criminal charges. In 10 cases, it was not a criminal
offense, while in one case the prosecution was excluded. Towards 27 persons criminal charges
were dropped, for lack of evidence that they have committed a crime, or due to withdrawal from
prosecution, due to opportunity or settlement. The investigation was suspended in 12 cases, of
which in one case it was found that the act was not a crime, while in other 11 cases there were no
evidences that accused persons committed a crime. The indictment was filed against 244 of the
accused, of which for 113 persons after the investigation. Of the total, 145 persons were indicted,
while for 129 persons convicted verdict was brought. Criminal proceedings were suspended against
one defendant, because the public prosecutor dropped from the prosecution at trial. For this offense,
in 2011, a total of seven of the accused were acquitted, of which in two cases because the offense
for which they accused is not a criminal offense, while in other case due to lack of evidence that
1122
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they comitted a crime. Two people were convicted for attempt of this offense. To imprisonment
sentence 13 persons convicted, of whom one person to a prison sentence from 3 to 5 years, one
person sentenced to imprisonment from 1 to 2 years, eight persons to a prison sentence from 3 to 6
months, one person to imprisonment from 2 up to 3 months, as well as two persons to imprisonment
from up to 2 months. Conditional sentence was pronounced in the case of 106 of the accused, while
to 75 persons the second penalty also imposed. A fine imposed in 10 cases, of which five of the
accused sentenced to a fine, ranging from 10,000 to 100,000 dinars (approximately 90-900 €), 4 of
the accused to a fine up to 10,000 dinars, while one person was sentenced to a fine of between
1123
100,000 and 200,000 dinars (900-1900 €).
In 2012, for the crime of violent behavior at sports events, 257 criminal charges raised,
against adults, 25 of which for unknown perpetrators. According to the 33 suspected persons
criminal charge was dismissed, for 11 of this because the act is not a crime, while in one case due
to the existence of grounds, which preclude criminal prosecution. Against 21 persons there were no
evidences that they committed a crime, or the prosecution was abandoned, or prosecution was not
expedient, or mediation proceedings implemented. The investigation was suspended in three cases.
Indictment was filed against 196 of the accused, of which against 92 persons after the investigation.
During this year 231 persons charged, of which one female, while 173 persons were convicted.
Criminal proceedings suspended in 12 cases, of which against one accused because of lack of the
evidences, and in one case it was found that act is not a crime, while in 3 cases due to existence of
circumstances that preclude the prosecution. In seven cases, the public prosecutor dropped the
prosecution during the trial. From total, 31 of the accused were acquitted, of which 20 of them,
because the act for which they have been accused is not a criminal offense, and 11 of them due to
lack of evidence. Security measure is imposed to one of the defendants. Imprisonment imposed in
19 cases, of which one defendant received a prison sentence from 3 to 5 years, 3 persons were
sentenced to imprisonment from 2 to 3 years, 2 persons were sentenced to imprisonment from 1 to
2 years, 3 persons at imprisonment from 6 months to 12 months, 6 persons to imprisonment from 3
to 6 months, 3 persons to imprisonment from 2 to 3 months, and 1 person to imprisonment for up to
2 months. The fine was imposed for nine of the accused, of which in 3 cases between 10,000 and
100,000 dinars, while six persons had to pay a fine in the amount of 10,000 dinars. A suspended
sentence is imposed to 141 of the accused, and educational measure to 4 persons. Second penalty
1124
imposed in 104 cases.
From the data of the National Bureau of Statistics, it appears that for the criminal offense of
violent behavior at sports events in the range of criminal sanctions a suspended sentence
dominates. As with many other crimes, a criminal policy is very mild. It does not correspond to the
severity of the consequences that may result from the execution of this crime. In this way, to the
potential future offenders, sends the message that they will not suffer almost adverse
consequences, if they commit this crime. The result of inadequate attitude to this very harmful
appearance is undiminished number of incidents at sporting events. In addition, the structure of the
spectators at sporting events is changing in favor of those, who promote violence, in relation to the
spectators, who in a peaceful and civilized way looking at these events. From the statistics is not
1125
difficult to conclude that the application of a delay prosecution is minor (Article 283 of the CPC).
One of the measures, which should find a application to this crime is inflicting on psychosocial
treatment, in order to eliminate the causes of violent behavior (Article 283, paragraph 1, item 6 of
the CPC), because the legislator precisely targeted to offenses that involve violence.
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During 2010, for the crime of violent behavior at sports events, 15 criminal charges against
juvenile offenders have been filed by the police. The proposal for the imposition of criminal
sanctions submitted for 7 minors. Proceedings is not running, or criminal charges were dismissed
under 5 minors, as in the case of three juveniles it was found that act is not a crime, while in case of
two juveniles there was no reasonable suspicion that they committed a crime, or it is determined that
there were reasons of expediency. Preliminary proceedings were discontinued in 3 cases, of which
in 2 cases it was found that the act did not constitute a criminal offense, and for one of the minors
there was no reasonable suspicion or there were reasons of expediency.
In the same year a total of 18 juveniles were charged, of which two female juveniles.
According to the 17 juvenile offenders criminal sanctions - juvenile prison or corrective measure
imposed. The proceedings before the Panel for juveniles was suspended in one of the cases.
Diversion order also applied to one minor. For the offense of violent behavior at sports events 12
juvenile offenders convicted, of which two female juveniles. Any juvenile prison sentence is not
imposed, while against four minors educational measures ordered (measures of warning and
directing - special obligations). Increased supervision were pronounced to 8 of older juveniles, of
which measure of intensive supervision by parents, adoptive parent or guardian, in 3 cases. Five
older juveniles received a measure of intensive supervision by a guardianship authority. During the
same year for the criminal act of violent behavior at sports events, 5 juvenile offenders convicted, to
four minors warning and guidance measure imposed - a court reprimand in one case, and in three
cases a special obligations. At the same time, one measure of increased supervision by parents,
1126
adoptive parent, or guardian imposed to younger youveniles.
During 2011, 87 criminal charges against juvenile offenders for the crime of violent behavior
at sports events were filed, of which three against female juveniles. The proposal for the imposition
of sanctions was filed against 77 persons. Proceedings is not running, or criminal charges were
dropped against 4 juveniles, of which in one case, due to lack of reasonable doubt, respectively due
to the existence of expediency of prosecution reasons, while in the case of three minors, there were
other reasons. The preparatory proceedings were terminated in 6 cases, because there was no
reasonable doubt, or for reasons of expediency. In case of one of the juveniles, preparatory
proceedings were terminated because the offense is not a criminal offense, while in the case of one
juvenile, there were other reasons. For the crime of violence at sports events, 29 juveniles have
been charged, of which 26 juveniles sentenced to juvenile prison, or corrective measures.
Proceedings before the Panel for juveniles was suspended in 3 cases, while in one case for reasons
of expediency, and in the remaining two cases, because the Public prosecutor for juveniles dropped
from the proposal for the imposition of criminal sanctions. In 2011, a total of 21 older juvenile
convicted. There were 12 warning and directing corrective measures, 4 court reprimands and 8
special obligations. Measures of intensive supervision were issued to 9 juveniles - 2 measure of
intensive supervision by parents, adoptive parent or guardian, and 7 by the guardianship authority.
For this offense, conviction rendered to 5 younger juveniles. Three measures of warning and
guidance imposed, one court reprimand, and two measures of intensive supervision, of which one
measure of increased supervision by the parents, adoptive parents, or guardian and one measure of
1127
increased supervision by the social welfare.
In 2012, criminal charges were filed against 37 juveniles - 7 in the region of Belgrade and
Vojvodina. On Sumadija and Western Serbia, criminal charges for six juveniles were filed, while in
the region of Southern and Eastern Serbia criminal charges were filed for three minors. For violent
behavior at sports events in 2012 were sentenced 16 minors, of which one juvenile convicted for the
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attempt. Warning and guidance measures issued to 14 juveniles, and two juveniles were under the
1128
measure of intensive supervision.. Security measure imposed under two juveniles.
Available data imply that, in the allocation of criminal sanctions, as expected, dominate
educational measures dominate. According to minors, who are not recidivists, it would be useful to
impose specific obligations, in particular, the inclusion in individual or group treatment in a health
institution or counseling (Article 14, paragraph 1, item 8 of the Law on Juvenile Offenders and
1129
Criminal Protection of Minors
). This obligation can give positive effects for the elimination of
violent behavior. It is indicative insufficient use of imposing corrective orders to minors, regardless of
the numerous advantages that these measures possess. Applying of corrective orders, avoids
criminal proceedings conducting, but at the same time, it acts on the personality of the juveniles by
certain repressive measures. In the case of violence at sporting events, it would be useful
affirmation of application, primarily, corrective order of inclusion in individual or group treatment, in a
health institution or counseling (Article 7, paragraph 1, item 5 JL). In addition, corrective order of
withdrawal from abuse of alcohol or drugs may be used in certain cases, because the violent
behavior often manifests, as a result of consuming these substances. Finally, corrective order of
inclusion in the work of humanitarian organizations or activities of social, local or ecological
character can act on juveniles, who not expressed a high level of violent behavior, with the aim of
increasing a public awareness of the local community and its resources.
4

DATA ON VIOLENCE IN SPORT IN THE AREA OF THE HIGH COURT IN NIS
By the other part of the research, the area of the Higher Public Prosecutor's Office in Nis, or
the High Court in Nis has been covered, because the criminal act of violent behavior at sports
1130
events is in the competence of this state organs (Article 23, paragraph 1 of the Law on Courts
).
The same time frame, from 2010 to 2012, processed. The study included adult and juveniles.
In 2010, the territory of the Higher Public Prosecutor's Office in Nis, a total of 19 criminal
charges have been filed against adults, for the crime of violent behavior at sports events. Against
one suspected criminal charge was dismissed. In 4 cases, the opportunity of the prosecution has
been applied. Against 14 persons the indictment was brought. In all of these cases, the criminal
proceedings ended in conviction. Suspended sentence was pronounced in 12 cases, and in one
case a fine. Imprisonment in a term from 3 to 6 months was pronounced against two defendants, in
one case also a fine, as an accessory, in the amount of 100,000 dinars.
Next, in 2011, in the area of the Higher Public Prosecutor's Office in Nis, for this offence, 17
criminal charges against adults were filed. The criminal charge was rejected in 3 cases. According to
four suspected conditional discontinuance of the criminal prosecution has been applied. Seven
1131
convictions and three acquittals issued.
Five conditional sentence was imposed, of which in 4
cases also a fine, from 10,000 to 40,000 dinars. In one case, imprisonment in a term of 6 months
imposed, while in one case also imposed a fine in amount of 20,000 dinars.
During 2012, for the crime of violent behavior at sports events, the Higher Public
Prosecutor's Office in Nis was filed 28 criminal charges against adults, two of which were rejected.
In 4 cases a conditional opportunism has been applied. The public prosecutor, in the remaining 22
1132
cases, filed the indictment. Sixteen convictions and 6 acquittals have been brought.
Suspended
sentence imposed in 4 cases. Seven accused were fined in the amount from 10,000 to 30,000
dinars. It is interesting that in all these cases security measures of ban on attending sports events
imposed. Imprisonment penalty of six months has been imposed in five cases. Of these, in 3 cases
1128
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a fine in the amount of 30,000 dinars imposed, as well as a security measure of ban on attending
sports events.
From the available data, it can be concluded that, as well as at the State level, the dominant
criminal sanctions to be imposed for this offense is suspended sentence. Imprisonment usually
metered at the minimum, which is, for the basic form of this crime 6 months, often under the
minimum, by mitigation of sentence application. It indicates of a very mild penal policy in the area of
the High Court in Nis, in relation to the state level. A fine is often imposed as the main or as
secondary sanction, in an amount that is slightly lower, compared to the national average.
Chronologically speaking, the amount of the fine is falling, going to 2012, which is likely due to
falling living standards of citizens, as judges have been aware of. It is questionable how effective
application of the fine could be, since offenders of this crime are usually unemployed. The positive
trend, in relation to the state level, is more agile application of security measure that prohibits the
presence at sports events, thus eliminates the possibility of a repetition of the offence.
Area of the Higher Public Prosecutor's Office in Nis is characterized by a very small number
of criminal charges against minors. In 2010 and 2012 there were no criminal charges. In 2011,six
criminal charges were filed. The conviction was issued in 5 cases, where judicial reprimand
exclusively applied, while in one case proceedings was terminated. Although the number of juvenile
offenders of this crime does not allow more detailed conclusions, it is evident that to the juveniles in
the area of HC in Nis almost exclusively reacts by mildest criminal sanction - the judicial reprimand.

5

CONCLUSION
Cases of violence in sport draws attention of general and professional public. Society, faced
with violence in sport since ancient times, only of the twentieth century applied an organized
response to violence at sports events. It was necessary to happen mass deaths of Juventus fans in
Brussels 1984, at the final match of the Champions league, which Juventus played versus Liverpool,
after that the international community responded by adopting the European Convention on
Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events, in particular at football matches, on 19
August 1985, in the framework of the Council of Europe. The former Yugoslavia, quickly ratifying the
Convention, and thus has been taken over responsibilities, overlooked by it. Enacting the Law on
the Prevention of Violence and Misbehavior at Sports Events, the Republic of Serbia criminalized
the offense of violent behavior at sports events. The criminalization now exists in the provision of
Article 344a of Criminal Code.
Detailed analysis of the scope and dynamics of violence in sport, through the offense of
violent behavior at sports events per year, is possible to carry out only from 2010, because the
Republic Statistical Office began to keep records of this offence. The results of empirical research in
the area, which is covered by the High Public Prosecutor's Office, or the High Court in Nis, indicate
a mild penal policy towards the perpetrators of violence at sports events, avoiding the application of
institute of conditional delay of criminal prosecution. In addition, the possibility of being subjected to
psychosocial treatment, in order to eliminate the causes of violent behavior, in general, does not
exist. In the range of sanctions imposed, the court reprimand dominates, which is the mildest
criminal sanction.
Given that the offense of violent behavior at sports events includes elements of violence,
according to the perpetrators it is expedient to react by imposing certain specific obligations, for
example the inclusion in individual or group treatment in a health institution or counseling. Bearing in
mind that one of the diversion orders is identical to the above special obligation, it is possible to
apply to minors also these measure sui generis.
The Republic of Serbia has to search for a relevant model of preventing violence at sporting
events, particularly given the fact that repression measures have not yielded adequate results due
to the lenient penal policy towards minors and adults alike, as well as due to the sporadic application
of the institute of conditional postponement of criminal prosecution as related to adults who are
thereby subjected to psycho-social treatment in order to eliminate the causes of violent conduct. As
prospective criminal offenders at sporting events are largely recruited from the ranks of minors, the
prevention of violence in sports primarily implies ongoing educational activities with minors. These
activities should be aimed at promoting sports culture in the early grades of primary school,
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providing models of fair-play cheering and organizing group visits to sports facilities, where children
may be instructed by sports professionals and celebrities about the rules of proper conduct in
sporting events and respect for the opponent. Although these activities involve consistent and longterm engagement of numerous subjects, this is the only way that is likely to downsize violence in
sporting events in the long run.
Considering that this method of reducing the magnitude of violence in sporting events is
generally perceived to be inadequate by the impatient general public, additional efforts shall be
exerted to downsize the inclusion of adults in sports violence. In effect, these efforts should be
embodied in a more extensive application of safety measures, including prohibition orders banning
the recurrent offenders from attending specific sporting events. This type of criminal sanction may
thus contribute to preventing future violence at sporting events, at least by persons who have
already been imposed such a security/safety measure. By applying of adequate programs,
especially for the prevention of violence, but also with the sharp response of the State toward the
perpetrators of these offence, could be created an environment in which the sporting events were
the only competition in the sports disciplines and sports cheerleading.
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BONA FIDES AKO JEDEN Z PRINCÍPOV RÍMSKEHO
ZÁVÄZKOVÉHO PRÁVA1133
Veronika Čunderlík Čerbová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Bona fides znamená poctivosť, čestnosť alebo dobrú vieru. Plná aplikácia princípu bona
fides bola možná až vo formulovom procese. Variabilitu použitia prezentuje vo svojom diele De
officiis aj Cicero a rozdeľuje medzi právami ius civile a ius honorarium. Bona fides ako jeden
z princípov rímskeho záväzkového práva bol vyjadrením rímskeho zmyslu pre spravodlivosť
a umožnil komplexné posúdenie práv a povinností v konkrétnych záväzkových vzťahoch.
Kľúčové slová: bona fides, rímske záväzkové právo, princíp, formulový proces, Cicero, ius civile,
ius honorarium, prétor, fiduciárne vzťahy.
Abstract: Bona fides means honesty, fairness and good faith. Full application of the principle of
bona fides was firstly possible in formulary process. Variability of using principle of bona fides
presented Cicero in his work De officiis. Cicero divides between the rights of ius civile and ius
honorarium. Bona fides as one of the principles of Roman law of obligations expressed the Roman
sense of justice and provided a comprehensive assessment of the rights and obligations in specific
obligation relationship.
Keywords: Bona Fides, Roman Obligation Law, Principle, Formulary proces, Cicero, Ius civile, Ius
honorarium, pretor, Fiduciary relationship.
ÚVOD
Bona fides je termínom, ktorý má rôzne variácie aplikácií. Definíciu rímskej „fides“ v rímskych
1134
prameňoch práva nie je možné nájsť.
Cicerovo poňatie „fides“ možno nájsť v jeho diele De
officiis „Základom spravodlivosti je teda vernosť (fides), to je stálosť a pravdivosť v sľuboch
1135
a dohodách“.
V súlade s uvedeným je potom správna mienka Milana Bartošeka, že „fides (viera)
je poctivosť vlastná a dôvera v poctivosť cudziu, vernosť danému slovu, mravná povinnosť všetkých
1136
ľudí splniť vlastný záväzok, vyjadrený akokoľvek.“
Vo všeobecnosti možno označiť bona fides ako poctivosť, čestnosť alebo dobrú vieru. Určité
spoločné pravidlá sú odvodené z bona fides, napríklad „bona fides vyžaduje, aby to čo bolo
1137
dohodnuté, bolo vykonané.
Toto pravidlo je vyjadrené inými slovami ako „bona fides požaduje
1138
najvyšší stupeň spravodlivosti v zmluvách“
V kontraktuálnom práve je bona fides dôležité nielen z dôvodu prezentovaných pravidiel,
ktoré po terminologickej stránke vyjadruje, ale tiež z dôvodu existencie typov kontraktov založených
na bona fides. Súčasťou týchto kontraktov bola vzájomná dôvera, slušnosť a dobrá viera zmluvných
1

1133

Tento príspevok je výstupom z grantového projektu VEGA č. 1/1006/15 s názvom „Koncept
prirodzeného práva a jeho princípov vo vývoji práva, so zameraním na procesnoprávne princípy a
procesnú spôsobilosť v rímskom a v kánonickom práve“.
1134
Porovnaj: BLAHO, P. Bona fides v rímskom záväzkovom práve In: Bona fides, sborník z II.
konference českých a slovenských romanistů, Praha: Univerzita Karlova v Praze – Právnická
fakulta, 1999, s.13.
1135
CICERO De officiis 1,7,23.
1136
BARTOŠEK, M. Bona fides. In: Encyklopedie římskeho práva, Praha: Panorama, 1981, s. 154.
1137
D 19, 2,21 bona fides exigit, ut quod convenit fiat.
1138
D 16, 3, 31 Bona fides quae in contractibus exigitur aequitatem summam desiderat.
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strán prejavujúca sa v uzatváraní zmluvy a plnení dohodnutých povinností. V kontexte postavenia
bona fides v kontraktuálnom práve je po tom dôležité spomenúť, že súdne procesy vyplývajúce
z kontraktov bona fides sú tiež posudzované z pohľadu čestnosti a férovosti. Pre úplnosť je
potrebné dodať, že bona fides sa spája aj s určitým typom žalôb alebo vykonávaním určitých práv
spojených s reálnou situáciou prezumujúcou vieru osoby, že koná v súlade s právom a nenarúša
1139
výkon práva iného.
Kým fides vyjadrovalo vernosť danému slovu, bona fides bolo použité pre zistenie obsahu
uzavretej zmluvy. Vernosť danému slovu je predpokladom akéhokoľvek právneho styku. Bona fides
pre porovnanie nevyžaduje samotný výkon zmluvnej povinnosti, ale požaduje, aby zmluvné strany
1140
konali čestne, čím ovplyvňuje spôsob výkonu zmluvných práv a povinností.
PRÍPADY PREZENTOVANÉ CICEROM
Cicero vo svojom diele De officiis poukazuje na prípady, ktoré sa týkajú predaja
nehnuteľností. Podľa Cicera ius civile pod trestom nariaďuje, aby sa pri predaji uvádzali všetky
nedostatky nehnuteľnosti, pokiaľ sú predávajúcemu známe. Podľa Zákonov 12 tabúľ stačí
zodpovedať za to, čo bolo výslovne prehlásené, pričom ten, kto urobí klamlivé prehlásenie, musí
nahradiť dvojnásobnú škodu. Právnici z povolania ustanovili trest aj za obyčajné zamlčanie, pretože
rozhodli, že predávajúci zodpovedá za každý nedostatok nehnuteľnosti, o ktorom vedel a výslovne
1141
ho neuviedol. Cicero uvedené ilustruje na konkrétnom prípade. Augurovia
, ktorí plánovali urobiť
veštecké pozorovanie na hrade, rozkázali Tiberiovi Claudiovi Centumalovi, ktorý mal dom na vrchu
Caeliu, aby zboril tie jeho časti, ktorých výška im bránila v pozorovaní. Claudius však dom predal.
Kúpil ho Publius Calpurnius Lanarius. Augurovia mu oznámili ten istý rozkaz. A tak Calpurnius zboril
dom, ale keď sa dozvedel, že Claudius predal dom po tom, čo mu augurovia prikázali ho zboriť,
dohnal ho (Claudiusa) pred zmierovacieho sudcu so žiadosťou, aby dostal náhradu, pokiaľ by mu ju
mal Claudius povinnosť vydať a poskytnúť podľa zásady dobrej viery. Sudcom bol Marcus Cato,
ktorý vyniesol tento rozsudok: „Keď pri predaji o tej veci vedel a neohlásil ju, je povinný nahradiť
kupujúcemu škodu.“
Cicero však pokračuje ďalším prípadom. Marcus Marius Gratidianus predal Gaiovi Sergiovi
Oratovi dom, ktorý sám od neho pred niekoľkými rokmi kúpil. Na tomto dome viazla služobnosť, ale
Marius to v kúpnej zmluve neuviedol. Vec sa dostala pred súd. Oratu zastupoval Crassus,
Gratidiana Antonius. Crassus sa dovolával práva, podľa ktorého predávajúci je povinný ručiť za
škodu, ak vedome neuviedol nejaký nedostatok. Antonius sa dovolával zmyslu pre slušnosť
s odôvodnením, že ten nedostatok nebol Sergiovi neznámy, pretože sám ten dom predtým predal,
a teda nebolo potrebné nič hovoriť, pretože nemohol byť oklamaný ten, kto vedel, aký právny
1142
záväzok ťaží majetok, ktorý kúpil.
Je obvyklé, že predávajúci nie je zodpovedný za defekt, ak
1143
o ňom kupujúci vedel v čase kontraktácie.
2

ANALÝZA PRÍPADOV PREZENTOVANÝCH CICEROM NA POZADÍ VÝVOJA BONA
FIDES
Formulácia textu, tak ako ju prezentuje Cicero, indikuje historický prístup Cicera k vývoju
bona fides a ich aplikácie v procese priznávania práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných
vzťahov. Toto sa prejavuje v skutočnosti, že aj napriek činnosti sudcu, na ktorého sa pri ním
uvádzaných prípadoch odvoláva, poukazuje aj na ius civile a rozlišuje medzi požiadavkami
vyplývajúcimi z ius civile a právami pochádzajúcimi z ius honorarium.
3

1139

Porovnaj: BERGER, A. Encyclopedic dictionary of roman law, Philadelphia: The American
philosophical society, 1991, s. 374.
1140
SCHERMAIER, M. J. Bona fides in Roman contract law. In: Good Faith in European Contract
Law, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, s. 78.
1141
Kňazi, ktorí sledovali let vtákov na oblohe, tvar oblakov alebo chuť do jedla posvätných kureniec,
na základe čoho vykladali veštby bohov a radili ľuďom pri ich rozhodovaní.
1142
CICERO De officiis 3, 67-68.
1143
Uvedené vyplýva aj z výroku Ulpiana v 28. Knihe Sabinovi „Nič sa nepokladá za zatajené pred
tým, kto o tom vedel, ani nie je povinný oboznámiť toho, kto o skutku vie“. D 19,1,1.
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V tejto súvislosti považujeme za potrebné uviesť, že ideál bona fides nemohol a ani nebol
1144
plne aplikovateľný v období legisakčného procesu – legis actio . Tento proces bol značne
nepružný, nakoľko pred tým, ako bola vypovedaná správna formula, bola dosiahnutá litiskontestácia
a sudca vzal do úvahy dôkazy a rozhodol, prétor musel zvážiť, či právo v skutočnosti rieši,
pojednáva o žalobcovej požiadavke. Prétor nemal moc kreovať žiadne nové žaloby a bol limitovaný
množstvom žalôb ustanovených právom. Tieto žaloby preto definovali, ktoré subjektívne právo bolo
vymáhateľné a spolu s niektorými pravidlami obyčajového práva tvorili staré ius civile.
Nemožno však tvrdiť, že v tomto období neboli chránené staré vzťahy založené na
dôveryhodnosti. Rímski občania mali hlboko zakorenené sociálne a etické uznávanie komplexných
povinností vyplývajúcich z poctivosti a dobrej viery. Dôkazom uvedeného je aj vyššie citovaný
1145
Cicerov výrok.
Existenciu právnych vzťahov založených na fides v starom práve potvrdzuje aj
inštitút fiducie, ktorá vyjadrovala dohodu o prevode vlastníckeho práva, prostredníctvom mancipacio
alebo in iure cessio, ktorá predpokladala určité povinnosti nadobúdateľa alebo predpokladala
neskorší spätný prevod vlastníctva na prevodcu. Fiducia bola založená na prevodcovej dôvere
(viere) v poctivosť a čestnosť jeho zmluvného partnera. Prevodcovi bola priznaná žaloba – actio
fiduciae, voči nadobúdateľovi, ak v rozpore s fiduciou neskôr odmietol previesť predmet fiducie späť
na prevodcu. Na druhej strane, s ohľadom na rovné postavenie zmluvných strán, nadobúdateľ
disponoval žalobou actio fiduciae contraria na vymoženie nákladov a škôd spôsobených predmetom
1146
fiducie.
Koncept fides však možno ilustrovať aj prostredníctvom vzťahov medzi patrónom a jeho
1147
1148
slobodným otrokom , medzi patrónom a jeho klientelou , prípadne prostredníctvom vzťahu
1149
amicitie . Povinnosti starostlivosti a ochrany charakteristické pre tieto vzťahy mohli byť podobne
nachádzané aj v niektorých starých ficudiárnych vzťahoch, ktoré sa neskôr stali žalovateľné
prostredníctvom vývoja bona fides. Ako príklad takýchto vzťahov možno spomenúť societas,
prostredníctvom ktorej sa dve alebo viac osôb zaviazali napomáhať dosiahnutie spoločného
1150
cieľa.
Vzťah medzi spoločníkmi bol založený na dôvere. Na základe uvedeného pojem fides
1144

Lege agere doslova znamenalo akt podľa práva, pričom mohlo byť chápané v dvoch významoch.
Na jednej strane len požiadavky, ktoré boli právom poznané (napríklad v Zákonoch 12 tabúľ), boli
žalovateľné. Na druhej strane ako slávnostná formula, prostredníctvom ktorej mohol byť nárok
vznesený pred prétorom, čo bolo tiež opísané ako leges.
1145
„Základom spravodlivosti je teda vernosť (fides), to je stálosť a pravdivosť v sľuboch
a dohodách“. CICERO: De officiis 1,7,23.
1146
Porovnaj: BERGER, A. Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia: The American
philosophical society, 1991, s. 471.
1147
Prepustením na slobodu sa z pána otroka stal patrón slobodného, pričom slobodnému otrokovi
z dôvodu prepustenia na slobodu vyplynuli viaceré povinnosti. Patrónovi má byť vždy prejavovaná
úcta a posvätnosť zo strany prepusteného otroka a jeho syna (D 37, 15,9). Prepustený otrok sa
musel zdržať voči patrónovi kriminálneho konania a zdržať sa žaloby, ktorá by mohla spôsobiť jeho
infamiu. Zároveň musel prepustený otrok poskytnúť patrónovi niektoré služby. Porovnaj:
Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia: The American philosophical society, 1991, s.
471. K infamii bližšie pozri: LENHARTOVÁ, K. Strata cti v rímskom práve. In: Hodnotový systém
práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi, II. diel. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická
fakulta, 2013, s. 778.
1148
V najstaršom období boli klientmi cudzinci, ktorí sa presťahovali do Ríma, kde sa ponúkli
patricijským rodinám za účelom ochrany. Osoby z porazených krajín mohli byť v rovnakom vzťahu.
Vzťah medzi patrónom a klientom bol recipročný. Klienti pracovali pre svojich patrónov, ktorí im za
to poskytovali ochranu v prípade potreby, špeciálne v právnych otázkach. Klienti boli slobodní muži,
ale ich faktická situácia by sa dala opísať ako polovičný otrok. Postupne sa postavenie klientov
zlepšovalo. Neskôr im bolo povolené získať vlastníctvo a množstvo z nich sa stalo zámožnými. Celý
vzťah bol založený na recipročnej dôvere. Porovnaj: Encyclopedic Dictionary of Roman Law,
Philadelphia: The American philosophical society, 1991, s. 471.
1149
Amicitia bola zmluva o priateľstve medzi Rímom a iným štátom, ktorou sa ustanovili mierové
a priateľské vzťahy.
1150
REBRO, K. – BLAHO, P. Rímske právo. Bratislava – Trnava: Iura Edition, 2003, s. 378.
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vyjadroval aj spôsob, akým by sa mali zmluvné strany vo fiduciárnych vzťahoch správať. Tieto
vzťahy boli založené na špecifickom štandarde správania, ktoré možno očakávať z hľadiska
etických hodnôt spoločnosti. Takto vymedzené povinnosti postavené na fides však pôvodne neboli
žalovateľné. Jedna zmluvná strana sa mohla len spoľahnúť na fides druhého zmluvného
1151
partnera.
Kvalifikácia fides ako bona fides zdôrazňuje podstatnú špecifickosť normy správania: je to
bene agere rímskych občanov, ktorí konajú zodpovedne a opatrne, a ktorí rešpektujú záujmy ich
zmluvných partnerov konajúcich ako bonus vir. Adjektívum bonus je potom potrebné chápať ako
určenie obsahu záväzného sľubu, čo vyplýva z faktu, že stará časť formuly actio fiduciae
obsahovala bene agere dôverníka. Pretože táto požiadavka zodpovedá klasickému štandardu bona
1152
fides , možno predpokladať, že actio fiduciae bola predchodcom bonae fidei iudicia. Úlohou
bonae fidei iudicia bolo poskytnúť príležitosť zvážiť záujmy oboch strán v posudzovaní
vykonateľného nároku.
Pred zavedením bonae fidei iudicia bol sudca obmedzený len na určenie, či nárok žalobcu
spadá pod procedurálnu formulu, ktorá existuje. Klauzula bona fide mu umožnila posúdiť zmluvný
vzťah v jeho podstate a všetky jeho dôsledky berúc do úvahy všetky okolnosti a správanie
účastníkov. Toto sa konalo pod záštitou všeobecného hodnotového systému, pomocou ktorého bol
nadmerný procesný formalizmus rozbitý. Porovnanie označenia procedurálnej formuly objasňuje
základný rozdiel medzi bonae fidei iudicia a žalobami striktného práva. Pri zvažovaní či a do akej
miery sa povinnosť žalovaného zhoduje s bona fides mohol sudca zahrnúť akékoľvek obranné
prostriedky, ktoré boli proti pôvodnému nároku. V žalobách prísneho práva žalovaný musel požiadať
1153
v predsúdnom konaní pred prétorom (in iure), že jeho námietky majú byť začlenené do formuly.
Prístup bonae fidei iudicia bol komplexne odlišný. Tu bol sudca oprávnený vziať do úvahy všetky
dohody medzi žalobcom a žalovaným pri posúdení žalobcovho práva, o ktoré žiadal, nakoľko
povinnosť žalovaného bola vo formule stanovená nasledovne: „dare facere oportere ex fide bona“.
Na základe uvedeného práva založené na bona fides mohli byť účinne vynútené len
prostredníctvom formulového procesu, keďže nemali žiadny zákonný základ. Vzhľadom na široko
koncipovanú formulu „dare facere oportere ex fide bona“ bol sudca voľný v posúdení práva podľa
princípov dobrej viery a v posúdení, či je požiadavka opodstatnená. V tomto smere bolo oprávnenie
sudcu rozšírené o prešetrenie, pri ktorom aplikoval pojmy použité vo formule na skutkové fakty,
ktoré vplývajú na ohodnotenie právnej stránky prípadu. Klauzula bona fides umožnila sudcovi
formovanie vecného obsahu.
V prvom prípade, na ktorý poukazuje Cicero, sudca rozhodol, že zásada dobrej viery
1154
vyžaduje, aby kupujúci vedel o nedostatku, o ktorom vie predávajúci.
Podľa toho nárok
iniciovaný Calpurniusom nebol založený na žalobe prísneho práva, ale bol koncipovaný ako bonae
fidei iudicia, a tak požadoval od sudcu rozhodnúť o rozsahu Claudiových povinností ako predajcu
1155
podľa „dare facere oportere ex fide bona“.
Cicerom prezentovaný prípad sa stal okolo roku 100 pred našim letopočtom, pričom záver
nie je niečím revolučným. Vzhľadom na skutočnosť, že nie možné presne určiť, kedy bonae fidei
judicia bola koncipovaná, Cicerov prípad demonštruje, že jurisprudencia neskorej republiky si stále
veľmi dobre uvedomovala rozdelenie práv podľa starého ius civile a možnými žalobami podľa ius
1151

Porovnaj: SCHERMAIER, M. J. Bona fides in Roman contract law. In: Good Faith in European
Contract Law, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, s. 80.
1152
Cicero poukazuje na nasledujúcu formulu: „Významne znie právna formula, aby som nebol
oklamaný a podvedený tebou alebo skrz vieru v teba.“ De officiis 3, 70.
1153
Ak napríklad dal veriteľ dlžníkovi čas navyše na zaplatenie dlhu, ale potom aj napriek tomu začal
konanie proti nemu, bolo na dlžníkovi zabezpečiť, aby prétor zahrnul námietku dohody do formuly
žaloby actio certae creditae pecuniae. Sudca potom nemusel priznať právo žalobcovi, ak sa
preukázalo, že splátka dlhu bola skutočne odložená. Ak však dlžník zabudol požiadať o námietku,
sudca nemohol vziať jeho obhajobu v úvahu počas súdneho konania. Sudca bol viazaný textáciou
actio certae creditae pecuniae, ktorá mu nenariaďovala vziať ohľad na pactum de non petendo.
1154
CICERO De officiis 3, 65-67.
1155
SCHERMAIER, M. J. Bona fides in Roman contract law. In: Good Faith in European Contract
Law, Cambridge: Cambridge University Press, 2000,s. 67.
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honorarium. Cicero však nepíše historickú štúdiu, staré právo bolo dobre známe počas jeho života
a toto poznanie pokračuje dlho po tom. Jeho cieľom bolo ukázať, ako práca právnikov viedla k
ideálu vir bonus, ktorý nebude využívať lesťou získanú zmluvnú výhodu, čo bolo inkorporované do
1156
výkonu spravodlivosti.
V druhom prípade prezentovanom Cicerom je zrejmé, že Crassusove argumenty boli zjavne
formalistické. Boli síce postavené na znení pravidla odvodeného z bona fides, ale nebrali v úvahu
vecný obsah dobrej viery ako takej. Cicero tu demonštruje, že bona fides nemôže byť redukovaná
na špecifickú formulu alebo právny inštitút so špecifickými pravidlami a vymedzeniami, ale je
1157
konštituovaný ako princíp, ktorý chce regulovať povinnosti konkrétnej životnej situácie ako takej.
Cicero v skutočnosti nehodnotí argumenty žalobcu a žalovaného proti požiadavkám bona fides, aj
keď bona fides sú rozhodujúce pre samotné rozhodnutie. Radšej pojednáva s princípom bona fides
ako s vyjadrením aquitas, ktoré zvykne byť používané všeobecne na korekciu nespravodlivosti.
Na základe uvedeného je preto podľa nášho názoru zrejmé, že bona fides ako princíp
rímskeho záväzkového práva je značne široký a jeho aplikácia je závislá na okolnostiach
jednotlivých prípadov, v ktorých sa posudzuje postoj, správanie a pohnútka účastníkov zmluvného
vzťahu. Možno tiež z prezentovaného vyvodiť, že klasické bona fides obsahuje tri elementy:
1. podstatné určenie a obsah starých fiduciárnych vzťahov (bene agere),
2. záväznosť aj neformálnych sľubov,
1158
3. officium sudcu, ktorý musel balansovať medzi záujmami oboch strán.
NIEKTORÉ ROZŠÍRENIA HMOTNÉHO PRÁVA V DÔSLEDKU APLIKÁCIE BONA FIDES
Bona fides ako princíp rímskeho záväzkového práva pôsobil na rímsky právny poriadok
1159
dynamicky, t.j. spôsoboval rozšírenie hmotného práva.
V nasledujúcich riadkoch poukážeme na
niektoré rozšírenia hmotného práva, ktorých iniciátorom bolo práve bona fides.
Vzhľadom na vyššie prezentovaný element bona fides, a to záväznosť aj neformálnych
dohôd, neformálne vedľajšie dojednania, napríklad právo spätnej kúpy alebo právo odstúpenia od
1160
zmluvy boli žalovateľné z hlavného kontraktu.
Ak sa žiadali dodatočné záväzky vyplývajúce zo zmluvy, ktorá mala byť výslovne dohodnutá
1161
ako záväzok striktného práva, tieto nároky boli automaticky posudzované z hľadiska bona fides.
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Tamtiež, s. 68.
Tamtiež,s. 70.
1158
Tamtiež, s.74-75.
1159
K príčinám zmien rímskych kontraktov bližšie pozri: LENHARTOVÁ, K. K vybraným príčinám
zmien rímskych kontraktov. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013, 1. časť. Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013, s. 17.
1160
D 19,1,21,5 Paulus 33 ad ed. Sed et si ita fundum tibi vendidero, ut nulli alii eum quam mihi
venderes, actio eo nomine ex vendito est, si alii vendideris.
Preklad:Paulus v 33. Knihe K ediktu: Ale aj vtedy, ak ti predám pozemok s dohodou, že nikomu
inému ako mne nepredáš, mám žalobu z predaja, ak predáš inému.
1161
D 16, 3, 24 Papinianus 9 quaest.
„lucius titius sempronio salutem. centum nummos, quos hac die commendasti mihi adnumerante
servo sticho actore, esse apud me ut notum haberes, hac epistula manu mea scripta tibi notum
facio: quae quando voles et ubi voles confestim tibi numerabo." quaeritur propter usurarum
incrementum. respondi depositi actionem locum habere: quid est enim aliud commendare quam
deponere? quod ita verum est, si id actum est, ut corpora nummorum eadem redderentur: nam si ut
tantundem solveretur convenit, egreditur ea res depositi notissimos terminos. in qua quaestione si
depositi actio non teneat, cum convenit tantundem, non idem reddi, rationem usurarum haberi non
facile dicendum est. et est quidem constitutum in bonae fidei iudiciis, quod ad usuras attinet ut
tantundem possit officium arbitri quantum stipulatio: sed contra bonam fidem et depositi naturam est
usuras ab eo desiderare temporis ante moram, qui beneficium in suscipienda pecunia dedit. si
tamen ab initio de usuris praestandis convenit, lex contractus servabitur.
Preklad: Lucius Titius pozdravuje Semproniusa: Upozorňujem Vás týmto listom písaným vlastnou
rukou, že 100 kusov peňazí, ktoré ste mi požičali dnes a ktoré boli prepočítané otrokom Stichusom,
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Bona fides tiež limitovalo rozsah záujmu, ktorý si veriteľ mohol nárokovať, napríklad bolo
1162
proti požiadavkám bona fides ak požadoval úroky pred časom, kedy bol dlžník in mora.
V rámci bonae fidei iudicia bolo možné kompenzovať, vynahradiť prípadné protinávrhy
1163
podané z toho istého právneho vzťahu voči hlavnému právu.
Tak ako sa prejavila vada pri predaji domu v prvom prípade ilustrovanom Cicerom, vývoj
záväzkov z dôvodu skrytých defektov, vád v práve kúpy, je jasná aplikácia dôsledkov bona fides
1164
v tom, že predávajúci nebol povinný iba vyjadriť záruku, ale aj podvodne skrývajúcu vadu.
Formula žaloby z kúpy umožnila zahrnúť edilskú nápravu do práva kúpy a podrobiť aj
nevinného predávajúceho povinnosti zrušiť kúpnu zmluvu alebo znížiť cenu. Toto bol základ pre
Justiniánske rozdelenie medzi postavením nevinného predávajúceho, ktorý čelil zrušeniu kúpy
alebo zníženiu ceny, tak že v prípade nevedomosti o vade bol zodpovedný za následnú stratu
1165
a v určitých prípadoch uistenia bol predávajúci zodpovedný aj napriek svojej nevedomosti.
Vaším poslom, sú v mojich rukách a vyplatím Vám ich podľa Vašej voľby, kedy a kde si budete
želať. Vyznieva otázka, či je potrebné vziať do úvahy nejaké zvýšenie na základe úrokov.
Odpovedám, že žaloba z úschovy určí, pre čo boli peniaze odovzdané, či pre použitie peňazí alebo
úschovu? Je pravda, že ak záujmom bolo vrátenie tých istých mincí, pre tento prípad, ak bolo
dohodnuté, že len určité množstvo malo byť zaplatené, dohoda nesie znaky úschovy.
Ak na začiatku nebolo určené, či sa má vyplatiť rovnaká suma, nie identické mince, nie je ľahké
určiť, či sa majú priznať úroky. Bolo ustanovené, že v žalobách bona fides, je povinnosť sudcu
rozhodnúť, pri posúdení záujmov, že je možné vyplatiť len to, čo bolo dohodnuté. Ale je v rozpore
s dobrou vierou, ak úroky boli uplatnené pred stranou, ktorá láskavo prijala peniaze a je v omeškaní
s vrátením. Ak však bolo na začiatku dohodnuté, že úroky sa majú platiť, musia byť dodržané
podmienky zmluvy.
1162
D 22,1,32,2 Marcianus 4 reg. In bonae fidei contractibus ex mora usurae debentur.
Preklad: V kontraktoch bona fides sú úroky splatné až na základe omeškania.
1163
Gaius Institutiones 4, 61 [. . . . . . . . . . . . ] continetur, ut habita ratione eius, quod inuicem
actorem ex eadem causa praestare oporteret, in reliquum eum, cum quo actum est, condemnare.
Preklad: Protinávrhy často prebiehajú takým spôsobom, že každý z účastníkov dostane menej, než
by mal inak právo. Rovnako ako v žalobách bona fides sudca má plnú moc rozhodnúť, koľko by mal
spravodlivo a riadne zaplatiť žalobcovi; na druhej strane, má tiež právomoc rozhodnúť, koľko by mal
žalobca platiť v tej istej veci, a vyniesť rozsudok proti odporcovi pre zvyšok.
1164
D 19, 1, 4 Paulus 5 ad sab. Si servum mihi ignoranti, sciens furem vel noxium esse, vendideris,
quamvis duplam promiseris, teneris mihi ex empto, quanti mea intererit scisse, quia ex stipulatu eo
nomine agere tecum non possum antequam mihi quid abesset.
Preklad: Paulus v 5. Knihe K Sabinovi Ak mi bez toho, aby som o tom vedel, predáš otroka, ktorý je
zlodej alebo zodpovedá za delikt, zodpovedáš mi z kúpy aj keď si mi (pre tieto prípady) stipulačne
sľúbil dvojnásobok kúpnej ceny, a to na môj záujem na tom, že si poznal nedostatok otroka, pretože
zo stipulácie ťa nemôžem žalovať prv, ako mi niečo chýba.
D 19, 1,6, 9 Pomponius 9 ad sab. Si venditor sciens obligatum aut alienum vendidisset et adiectum
sit " neve eo nomine quid praestaret", aestimari oportet dolum malum eius, quem semper abesse
oportet in iudicio empti, quod bonae fidei sit.
Preklad: Pomponius v 9. Knihe K Sabinovi Ak predávajúci vedome predal založený pozemok alebo
cudzí pozemok a dodala sa klauzula „a že za to v ničom nezodpovedá“, musí sa ohodnotiť jeho
zlomyseľnosť; tá sa nikdy nesmie nachádzať v žalobe z kúpy, pretože je to žaloby spočívajúca na
dobromyseľnosti.
D 19,1,11,5 Ulpianus 32 ad ed. Si quis virginem se emere putasset, cum mulier venisset, et sciens
errare eum venditor passus sit, redhibitionem quidem ex hac causa non esse, verum tamen ex
empto competere actionem ad resolvendam emptionem, et pretio restituto mulier reddatur.
Preklad: Ulpianus v 32. Knihe K ediktu Ak sa niekto domnieval, že kupuje pannu, zatiaľ čo sa mu
predala žena a predávajúci ho vedome ponechal v tomto omyle, vrátenie síce v tomto prípade nie
je dané, predsa však náleží žaloba z kúpy na zrušenie kúpy a po vrátení kúpnej ceny sa žena vráti.
1165
D 19,1,13Ulpianus 32 ad ed.
Iulianus libro quinto decimo inter eum, qui sciens quid aut ignorans vendidit, differentiam facit in
condemnatione ex empto: ait enim, qui pecus morbosum aut tignum vitiosum vendidit, si quidem
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ZÁVER
Rímsky zmysel pre spravodlivosť sa podľa nášho názoru plne prejavil v uplatňovaní princípu
bona fides, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou kontraktuálneho práva a prostredníctvom ktorého
dochádzalo k spravodlivému posúdeniu vzájomných práv a povinností. Aplikáciou princípu bona
1166
fides sa snažili rímski právnici v kontraktoch napĺňať ideu Ius est ars boni et aequi
(Právo je
umenie dobra a spravodlivosti), pretože bona fides bola zaiste požiadavkou dobra a spravodlivosti
v zmluvných vzťahoch. Tento záver podporuje aj fragment „Bona fides quae in contractibus exigitur
1167
aequitatem summam desiderat“
(Bona fides, ktorá je požadovaná v zmluvách, vyžaduje najvyšší
stupeň spravodlivosti).
5
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ignorans fecit, id tantum ex empto actione praestaturum, quanto minoris essem empturus, si id ita
esse scissem: si vero sciens reticuit et emptorem decepit, omnia detrimenta, quae ex ea emptione
emptor traxerit, praestaturum ei: sive igitur aedes vitio tigni corruerunt, aedium aestimationem, sive
pecora contagione morbosi pecoris perierunt, quod interfuit idonea venisse erit praestandum.
Preklad: Ulpianus v 32. Knihe k Ediktu Julianus v 15 knihe robí rozdiel medzi tým, kto vedome alebo
kto nevedomky predal (chybnú vec); hovorí totiž: ten, kto predal chorý dobytok alebo chybný trám,
ak to urobil nevedomky musí na základe žaloby z kúpy vydať len to, za koľko menej by som kúpil,
keby som bol chybu poznal. Avšak ak škody zamlčal vedome a kupujúceho oklamal, musí mu vydať
náhradu za všetky škody, ktoré kupujúcu z tejto kúpy utrpí. Preto, ak sa zrútil dom kvôli chybnému
trámu, zodpovedá za hodnotu domu; ak uhynul dobytok (musí vydať) na čo má kupujúci záujem,
aby sa to nestalo.
D 19, 1, 6, 4 Pomponius 9 ad sab. Si vas aliquod mihi vendideris et dixeris certam mensuram
capere vel certum pondus habere, ex empto tecum agam, si minus praestes. sed si vas mihi
vendidieris ita, ut adfirmares integrum, si id integrum non sit, etiam id, quod eo nomine perdiderim,
praestabis mihi: si vero non id actum sit, ut integrum praestes, dolum malum dumtaxat praestare te
debere. labeo contra putat et illud solum observandum, ut, nisi in contrarium id actum sit, omnimodo
integrum praestari debeat: et est verum.
Preklad: Pomponius v 9. Knihe K Sabinovi Ak mi predáš nejakú nádobu a povieš, že má určitý
rozmer alebo určitú váhu, môžem ťa žalovať z kúpy, ak plníš menej. Ale ak mi predáš nádobu
s uistením, že je neporušená, musíš mi plniť aj to, čo som v dôsledku toho stratil, ak sa to však
nemyslelo tak, že mi máš plniť (nádobu) neporušenú, zodpovedáš mi len za podvod. Labeo má
opačný názor: treba dodržiavať len jedno, ak sa nič opačného nedohodlo, v každom prípade sa
musí nádoba plniť neporušená. A je to správne.
1166
D 1.1.1
1167
D 16,3,31
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K POJMOVEJ HRANICI MEDZI KONTRAKTOM A DELIKTOM
V RÍMSKOM PRÁVE1168
Matej Mlkvý
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou delimitácie pojmovej hranice medzi kontraktom
a deliktom v rímskom práve na základe analýzy výsledkov systematických škôl rímskeho práva,
predovšetkým nemeckej pandektistiky. Po stanovení všeobecných kritérií pojmovej konštrukcie sa
príspevok zaoberá najskôr hranicou medzi vecnými právami a obligáciami, keďže spolu vytvárajú
hierarchicky nadradený pojem majetkových práv. Následne je predmetom pozornosti samotné
členenie obligácií v zmysle Justiniánskej kodifikácie s poukázaním na klasifikačné problémy tohto
systému a možné alternatívy. V závere je obsiahnutý exkurz do problematiky predzmluvnej
zodpovednosti ako úplne nového obligačného titulu identifikovaného v 19. storočí zvýrazňujúci
problém Justiniásnkeho klasifikačného systému.
Kľúčové slová: zmluva, delikt, klasifikácia, culpa in contrahendo
Abstract: Article focuses on the problem of establishing terminological boundaries between
contract and delict in the Roman law based on the analysis of conclusions of Romanistic systematic
schools, predominantly the German Pandect School. First briefly dealing with the general criteria of
terminological construction the article analyses the terminological boundary between real rights and
obligations, since both form a hierarchically higher term of property rights. Thereafter the object of
analysis is the classification of obligations according to codification of Justinian with an emphasis on
problems inherent to this classification and possible alternatives to it. At the end attention is paid to
culpa in contrahendo as a new obligatory title first identified in the 19th Century that underlines the
problems of Justinian’s system of classification.
Key words: contract, delict, classification, cupla in contrahendo
ÚVOD
Cieľom tohto článku je analýza pojmovej konštrukcie zmluvných záväzkov v juxtapozícii k
deliktuálnym záväzkom v súčasne prevládajúcom výklade rímskeho práva. Pojmy obligácia, zmluva
1169
ako aj delikt boli známe už v klasickom rímskom práve,
ich obsahové vymedzenie ako aj
umiestnenie v systéme objektívneho práva však boli do veľkej miere prenechané až neskorším
školám rímskeho práva. Modernú civilistickú tradíciu v kontinentálnej Európe z týchto škôl najviac
ovplyvnila nemecká historickoprávna škola 19. storočia (jej rímskoprávna vetva, tzv. pandektná
veda). Táto škola pre jej dôraz na pojmovú konštrukciu sa pôvodne pejoratívne nazývala prevažne
jej kritikmi aj ako pojmová právna veda (Begriffsjurisprudenz), dnes je však tento výraz vnímaný viac
neutrálne ako dysfemicky. Kritika sa zamerala prevažne na dva metodologické prístupy vlastné
pandektistike - pridŕžala sa oveľa viac ako predchádzajúce, predovšetkým prirodzenoprávne školy
rímskeho práva, normatívnych rímskych prameňov (tzv. kult múmií, Mumiencultus), na druhej
1
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strane ich pojmová špekulácia často skĺzla do čisto abstraktnej roviny, ktorá už v niektorých
prípadoch mala len voľný vzťah k samotným prameňom. K týmto kritickým názorom je však
potrebné dodať, že nemecká historickoprávna škola pracovala s rímskym právom ako pozitívnym
právom na území Nemecka. Jej pojmový systém mal teda aj právnoaplikačný význam (čo sa
prejavilo aj v kodifikácii nemeckého občianskeho zákonníka) a jej dôsledné pridŕžanie sa zdrojov
sledovalo za cieľ unifikovaný výklad rímskeho práva, ktoré plnilo v Nemecku v tomto období
nesporne unifikačnú funkciu. Napriek skutočnosti, že romanistika je dnes zameraná prevažne na
snahu o rekonštrukciu rímskeho práva v jeho klasickom období, pojmový systém pandektistiky
pretrváva v romanistike dodnes a je základným spojivom medzi romanistikou a civilistikou.
POJMOVÁ KONŠTRUKCIA A JEJ PREDPOKLADY
Pojmy sú všeobecne považované za základnú stavebnú jednotku ľudského myslenia. Sú
1170
odlišné od výrokov, ktoré predstavujú základnú formu ľudského poznania (Knapp)
a od slov
1171
tvoriacich reč ako základný dorozumievací prostriedok (Sedláček).
Pojem vystihuje význam
1172
jazykového výrazu
a predstavuje usporiadanie znakov vyjadrujúcich podstatu slova podľa
určitého poznávacieho kritéria, pričom medzi týmito znakmi existuje vzťah. Pojem je možné
vymedziť podľa tzv. semiotického trojuholníka, podľa ktorého je pojem tvorený názvom, obsahom
a rozsahom. Názov na základe dohody označuje denonáty (objekty) pojmu zo vždy neprázdneho
rozsahu a zároveň definuje význam (zmysel, obsah) denonátov. Obsah denonátov následne určuje
1173
ich rozsah.
Funkcia právnych pojmov je rovnako ako pojmov vo všeobecne komunikatívna, t.j. umožňujú
v mysli adresáta odrážať určitú skutočnosť. Otázka, či právne pojmy majú referenčnú funkciu k
empirickej realite, alebo je ich funkcia vyčerpaná inferenciou medzi faktickými antecedentmi a
normatívnymi konzekventmi, je v právnej teórii sporná a na tomto mieste nie je možné sa jej bližšie
1174
venovať.
Každopádne však možno skonštatovať, že existuje zhoda, že právne pojmy ako pojmy
vo všeobecnosti majú inferenčnú funkciu, t.j. zjednodušujú podanie komplexnej normatívnej
informácie. Osobitnou sémantickou požiadavkou na právne pojmy je vylúčenie, resp. limitácia
synonymných a homonymných pojmov, teda požiadavka obojstranne jednoznačného priradenia
1175
výrazu a významu, t.j. konštantnosti terminológie.
Na tomto základe pristúpila pandektistika k tvorbe systému pojmov v rímskom práve, ktorý
nebol založený výlučne na pojmoch, ktorých použitie máme preukázané v prameňoch, ale aj na
2
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1174
Nemecký právny teoretik K. Larenz implicitne tvrdí, že právne pojmy vzťah k empirickej realite
majú, ale rovnako ako Kantovo delenie pojmov na čisté a empirické a neskoršie Hegelovo delenie
pojmov na abstraktné a konkrétne, ani právne pojmy nemajú kvalitatívne rovnaký vzťah k empirickej
realite. Akýkoľvek vzťah k empirickej realite popiera škandinávska škola reprezentovaná A.
Wedbergom a A.Rossom, ktorá tvrdí, že použitie právneho termínu nám umožní len úspornejší
spôsob vyjadrenia tak, že ak bol splnený určitý faktický antecendent (napr. kúpa a odovzdanie veci
do držby), oprávnená osoba sa stáva vlastníkom (právny termín) a ako vlastník má určité
oprávnenia a povinnosti (normatívny konzekvent, napr. právo vec užívať). Samotný termín
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nič nestratíme, ak by sme právny termín vynechali. K tomu pozri napr. ROSS, A.: Tû-Tû. In: Harvard
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nových, rímskym právnikom neznámych pojmoch. Pandektistika pri ich tvorbe použila metódu
abstrakcie prostredníctvom ktorej chcela dospieť k systému tzv. klasifikačných pojmov. V prvej fáze
sa z určitého spoločenského vzťahu objektívne existujúceho v reálnom (vonkajšom) svete
abstrahovali a zovšeobecnili jednotlivé, navzájom izolované znaky ako pojmovo nutné (,,begrifflich
1176
notwendige“).
Súbor týchto znakov vytváral právny pojem, pričom ich prítomnosť alebo absencia
boli určujúce pre možnosť subsumpcie určitej skutkovej podstaty pod daný pojem. V druhej fáze sa
vynechaním určitých znakov vytvárali právne pojmy vyššej abstraktnej úrovne. V súlade
s hegeliánskou logikou bol abstraktný pojem najvyššieho stupňa vytváraný vždy len dvojicou nižších
pojmov v dialektickom protiklade (napr. právne významné ,,niečo“ je buď subjekt práv alebo objekt
práv, subjektívne práva sú buď absolútne alebo relatívne, veci sú hnuteľné alebo nehnuteľné atď.).
Takáto klasifikácia bola vždy vo forme ,,buď-alebo“, teda charakterizovaná myslením v
alternatívach, ktoré vylučovalo existenciu pojmu mimo dialektickej dvojice. Konečným cieľom
takéhoto systému bol ideál subsumovateľnosti akejkoľvek skutkovej podstaty pod určitý abstraktný
pojem. Výhodou takéhoto systému bola jeho prehľadnosť a schopnosť dať veľkému počtu
spoločenských vzťahov rozličného druhu spoločného menovateľa a tým zabezpečiť ich jednotnú
právnu reguláciu.
Determinantom pandektistickej pojmotvorby nebol účel právneho pojmu, ktorý môže byť
rôzny, ale jeho štruktúra (podľa vedúceho pojmového konštruktivistu pandektistiky R. von Jheringa
1177
anatomische Momente) pozostávajúca napr. zo subjektu, objektu, žaloby, následku atď.
K
vymedzeniu (definovaniu) pojmu sa mohlo pristúpiť až v momente, keď možno pristúpiť k jeho
klasifikácii, t.j. zaradeniu do systému. Definícia pojmu mala obsahovať: (1) vlastnosti pojmu
(Eigenschaften und Kräfte des juristischen Körpers), napr. deliteľnosť subjektívneho práva,
oddeliteľnosť od osoby, možnosť solidárnej multiplikácie subjektívneho práva, možnosť rozšírenia či
zúženia bežného obsahu, (2) fenomény právneho života pojmu (Phänomene im Leben des Körpers)
– jeho vznik a zánik, (3) vzťah k iným pojmom (Verhalten des Körpers zu anderen Körper) a
nakoniec (4) svoje miesto v systéme, teda systematickú klasifikáciu. Pri tvorbe pojmu bolo potrebné
sa pridŕžať troch zákonov - zákona pokrytia normatívneho materiálu (das Gesetz der Deckung des
positiven Stoffs) podľa ktorého pojem musí zahŕňať všetky príslušné pozitívnoprávne normy (ale ich
vzájomné usporiadanie napr. vo forme zákonnej definície nie je pre jurisprudenciu záväzné), zákona
bezrozpornosti (das Gesetz des Nichtwiderspruchs) podľa ktorého pojmy musia vytvárať systémovú
jednotu a nakoniec zákona právnej krásy (das Gesetz der juristischen Schönheit), ktorá kladie na
1178
pojem požiadavky stručnosti, názornosti, prehľadnosti ako aj prirodzenosti.
Systémové
usporiadanie právneho poriadku predpokladá existenciu hierarchie aj medzi právnymi pojmami. Tu
však treba dodať, že čím viac prvkoch má obsah pojmu (t.j. čím je na hierarchicky vyššej úrovni) tým
1179
menej prvkov má jeho rozsah a dochádza k tzv. zmenšovaniu významu Sinnentleerung).
POJEM OBLIGÁCIA
Primárnou úlohou pri pojmovom vymedzení je v zmysle von Iheringových kritérií zaradenie
daného pojmu do systému pojmov. Ak chceme teda vymedziť pojmy kontrakt a delikt, resp.
kontraktuálny záväzok a deliktuálny záväzok, je nutné najskôr vymedziť pojem obligácia.
Justiniánska kodifikácia definične vymedzuje obligáciu na dvoch miestach - podľa trinásteho titulu
Justiniánskych Inštitúcií „záväzok je právny zväzok, ktorým sme zaviazaní právom našej obce niečo
1180
plniť“.
Paulus v 2. knihe svojich Inštitúcií tvrdí, že „podstata záväzku nespočíva v tom, aby sa
3
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472

nejaká vec alebo služobnosť stala našou, ale v tom, aby bol niekto donútený niečo nám dať, alebo
1181
urobiť alebo zaručiť."
Zakladateľ historickoprávnej školy F.C. von Savigny na základe analýzy
týchto fragmentov vymedzil obligačné právo v juxtapozícii k rodinnému právu a k vecnému právu.
Obligačný zväzok je obdobne ako rodinnoprávny zväzok právne puto medzi určitými dvoma
osobami. Táto podobnosť je však len povrchná, keďže podľa Savignyho obsah obligácie spočíva v
podriadení jednotlivých konaní pod moc cudzej vôle, zatiaľ čo (právny) obsah rodiny spočíva v
prirodzeno-mravných vzťahoch, ktoré sú budované a prejavujú sa prostredníctvom slobodnej
1182
spolupráce jednotlivých členov.
Oveľa bližšia príbuznosť existuje medzi obligačným právom a
vecnými právami, keďže ako vlastnícke právo, tak aj obligácia predstavuje panstvo určitej osoby
1183
nad časťou vonkajšieho sveta.
Na základe tejto skutočnosti vytvárajú obligačné práva a vecné
práva hierarchicky vyšší pojem majetkové práva, ktoré Heyrovský v súlade s doktrínou pandektistiky
vymedzuje ako právo dotýkajúce sa panstva jednotlivcov nad vecami, t.j. nad neosobnými hmotnými
1184
kusmi vonkajšieho sveta (res corporales).
Samotný pojem majetkové práva má normatívny
základ v Ulpiánovej 39 knihe k Ediktu, ktorý do majetku (bona) explicitne zaraďuje okrem vecí aj
1185
žaloby.
Pojmová hranica medzi dialektickou dvojicou vecné práva - obligačné práva spočíva v
aplikovateľnosti in rem alebo in personam actio. Prostredníctvom osobnej žaloby žalujeme podľa
Gaia niekoho, ktorý je nám zaviazaný z kontraktu alebo deliktu a prostredníctvom ktorej vznášame
1186
nárok, že má povinnosť dať, vykonať alebo poskytnúť,
zatiaľ čo prostredníctvom vecnej žaloby
vznášame nárok, že buď nejaká hmotná vec je naša, alebo že nám prislúcha nejaké právo [k cudzej
1187
veci].
Podľa von Savignyho a neskorších pandektistov je teda ústredným inštitútom majetkových
práv vlastnícke právo ako úplné právne panstvo nad vecou. Vecné práva teda môžu byť vnímané
buď ako následok obligácie, ktorá predstavuje samostatné panstvo nad cudzím konaním
(selbständige Herrschaft über eine fremde Handlung), alebo naopak obligácia môže byť
1188
považovaná za spôsob nadobudnutia vecných práv (Erwerbungsmittel der dinglichen Rechte).
Edition, 2000, s. 164. Alternatívny preklad podľa K. Rebra: Obligácia je právne puto, ktorým sme
podľa práva našej obce donucovaní niekomu plniť určitú vec. REBRO, K. - BLAHO, P.: Rímske
právo. 4. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 332.
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SAVIGNY, F.C.: System des heutigen Römischen Rechts. Zv. 1. Berlín: Veit, 1840, s. 374.
Podľa J. Barona je rozsah panstva nad cudzím konaním ohraničený (1) prirodzeným zákonom,
právnymi predpismi a dobrými mravmi, (2) miera panstva nemôže spočívať na diskrécii dlžníka a (3)
svoj dôvod má panstvo v záujme veriteľa ako oprávneného. BARON, J: Pandekten. Lipsko: Duncker
& Humblot, 1893, s. 357-359.
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Je však zrejmé, že uvedené môže platiť len v dialektickej dvojici dominium - obligationes quae in
dando consistunt, pričom rozdiel medzi ostatnými vecnými a obligačnými právami je už
problematickejší. Neskorší pandektista A. von Brinz sa pri vymedzení vecných práv a obligácií
neobmedzuje na vlastnícke právo, ale tvrdí, že rozdiel medzi oboma pojmami spočíva v stupni, v
akom tieto práva tvoria majetok, keďže vecné práva sú bezprostredné, zatiaľ čo obligačné práva len
prostredné majetkové práva, inými slovami vyjadrujú rozdiel medzi mať (Haben) a dostať
1189
(Bekommen).
Tento rozdiel vyjadril G. F. Puchta tak, že obligácia predstavuje pre veriteľa
rozmnoženie majetku, ale táto špecifická časť je však ešte súčasťou majetku niekoho iného, zatiaľ
čo pre dlžníka znamená zmenšenie majetku, aj keď táto časť ešte nebola odobratá z jeho
1190
majetku.
Rozdiel medzi oboma pojmami zhrnul L. Heyrovský, keď ako pojmové rozdiely medzi
oboma pojmami označil (1) absolútnosť contra relatívnosť práv vyplývajúcich zo samotných žalôb
(vindicatio - petitio), (2) pôvod povinnosti zodpovedajúcej oprávneniu (pri vecných právach
povinnosť vyplýva ex lege, pri obligačných právach vzniká až na základe zvláštnej právnej
skutočnosti) a (3) charakter povinnosti (pri vecných právach je charakter povinnosti negatívne
1191
konanie, pri obligačných spravidla pozitívne).
KLASIFIKÁCIA OBLIGÁCIÍ
Justiniánska kodifikácia obsahuje klasifikáciu obligácií na štyri druhy - kontrakty, delikty,
1192
1193
kvázi-kontrakty a kvázi-delikty.
Toto delenie bolo nesporne prebraté od Gaia,
ktorý sám
1194
pravdepodobne len aplikoval Aristotelovo rozdelenie transakcií na dobrovoľné a nedobrovoľné.
Justiniánska kodifikácia následne symetricky rozdeľuje všetky tieto triedy každú na ďalšie štyri
podtriedy. Pandektistika podrobila uvedené delenie kritike z dôvodu, že všetky obligácie nie sú
subsumovateľné do jednej z týchto štyroch tried, čo popiera von Iheringov zákon pokrytia
normatívneho materiálu ako aj skutočnosť, že výrazy kvázi-kontrakty a kvázi-delikty sú do takej
miery neurčité, že je problematické identifikovať spoločné klasifikačné znaky. Rôzni pandektisti na
1195
základe tejto kritiky navrhli iné delenie obligácií,
no Justiniánska klasifikácia pravdepodobne viac
z dôvodu tradície ako vnútornej logickej štruktúry ostala naďalej dominantnou, preto v ďalšom texte
budeme vychádzať práve z nej.
Pojem zmluva je vymedzený v Justiniánskej kodifikácii Ulpiánom v 4. knihe k Ediktu, ako
1196
„súhlas a zhoda dvoch alebo viacerých o tom istom predmete."
Podľa Ulpiána „slovo dohoda je
všeobecné a vzťahuje sa na všetko, o čom sa kontrahenti zhodli: lebo ako sa povie o tých, čo sa
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ZIMMERMANN, R. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition. New
York: Oxford University Press, 1996, s. 10-11. Autor sa odovoláva na A.M. Honorého a W.
Wolodkiewicza.
1195
Puchta navrhol delenie obligácií na obligácie z (1) právnych úkonov, (2) nedovolených konaní a
(3) okolností. J. Baron rozdelil obligácie podľa dôvodu vzniku na (1) zmluvné, (2) z dôvodu
jednosranného prejavu vôle dlžníka, resp. poručiteľa, (3) z dôvodu súdneho rozhodnutia, (4) z
dôvodu jednostranného zásahu jednej osoby do právnej sféry inej osoby bez ohľadu na to, či zásah
bol dovolený alebo nedovolený, (5) z moci zákona. PUCHTA, G.F.: Pandekten. 12. doplnené a
prepracované vydanie. Lipsko: Barth, 1877, s. 385. BARON, J: Pandekten. Lipsko: Duncker &
Humblot, 1893, s. 365.
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Ulp. D. 2.14.2.: Et est pactio duorum pluriumve in idem placitum et consensus. Preklad podľa
BLAHO, P. - VAŇKOVÁ, J.: Corpus Iuris Civilis. Digesta. Tomus I. Žilina: Eurokódex, 2008, s. 96.
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zídu, ktorí sa zišli z rozličných miest a zhromaždili sa na jednom mieste, tak sa povie, že sa zídu aj o
tých, ktorí, vychádzajú z rozličných názorov a zjednotia sa na jednom a tom istom, to znamená, že
1197
dospejú k jednému úsudku.“
Z terminologického hľadiska je zrejmé, že názvy conventio, pactio a
pactum odkazujú k tomu istému pojmu, ktorým je zmluva. Na základe tejto legálnej definície von
Savigny vymedzil zmluvu ako dohodu viacerých na spoločnom prejave vôle (Vereinigung Mehrerer
zu einer übereinstimmenden Willenserklärung) prostredníctvom ktorej majú byť určené ich právne
1198
vzťahy.
Takto vymedzený pojem zmluvy je však širší ako obligačná zmluva, keďže právne
vzťahy môžu mať medzinárodnoprávny, ústavnoprávny alebo súkromnoprávny charakter. V oblasti
súkromného práva je zmluva inštitútom rodinného, vecného ako aj obligačného práva, pričom v
1199
obligačnom práve môže slúžiť rovnako ako dôvod vzniku tak aj zániku záväzkov.
Kontrakty sú na základe vyššie uvedeného teleologickou redukciou J. Baronom vymedzené
ako tie obligačné zmluvy, ktoré patrili do starého ius civile, ktorých causa civilis (rozdielna od causa
obligationis a causa debendi) spočívala v použití určitých slov (verba), použití určitej písomnej formy
(literae), plnení veriteľom (rás) alebo v bezforemnom súhlasnom prejave vôle kontrahentov
1200
(consensus).
Na základe toho sa potom obligačné zmluvy delia na verbálne, literárne, reálne a
konsenzuálne, pričom prvé dve sú označované za formálne a druhé dve neformálne, resp.
materiálne zmluvy.
Obdobne ako kontrakty je aj výraz delikt širší ako delikt v zmysle obligačného dôvodu. L.
Heyrovský uvádza, že len určité delikty majú pre osobu, ktorej bolo ublížené, za následok vznik
1201
súkromnoprávneho obligačného nároku voči vinníkovi.
Väčšina deliktov nemá za právny
následok vznik samostatných obligácií ale „len“ poskytnutie právnej ochrany spočívajúcej v
možnosti svojpomoci alebo obnovenia stavu, ktorý existoval pred protiprávnym konaním. Táto
právna ochrana je potom z formálnoprávneho hľadiska poskytnutá väčšinou cez žaloby a v
1202
niektorých prípadoch cez námietky.
Delikt v obligačnom zmysle slova je teda potrebné vymedziť
ako protiprávne konanie, z ktorého vzniká vlastná samostatná obligácia nezávislá od povinnosti
odstrániť protiprávny stav. Nárok z obligácie z deliktu je uplatnený dvoma skupinami žalôb: (1)
reipersekutórnymi žalobami (act. rei persecutoria) smerujúcimi k náhrade škody a (2) trestnými
1203
žalobami (act. poenalis) smerujúcimi k platbe punitívnej (súkromnej) pokuty.
Súkromná pokuta je
vyjadrená spravidla v peniazoch a jej výška zodpovedá objemu škody v jednoduchom alebo
viacnásobnom násobku. V prípadoch, keď protiprávnym konaním bola spôsobená majetková škoda,
nemajú trestné žaloby konzumpčný účinok voči žalobám smerujúcim k vydaniu veci (vindicatione)
alebo k náhrade samotnej škody, v iných prípadoch však tento účinok nastáva a nemožno okrem
pokuty žiadať aj náhradu škody. Tieto trestné žaloby potom slúžia nepriamo aj k náhrade
spôsobenej škody a majú charakter zmiešaných žalôb (actiones mixtae). Hraničné kritérium pre
určenie konkurencie samotných trestných žalôb je skutočnosť, či bolo protiprávnym konaním
porušené len jedno, alebo viac samostatných subjektívnych práv. Ak bolo porušených viac práv, je
sporné medzi rímskymi právnikmi, či dochádza k elektívnej alebo alternatívnej žalobnej
1204
konkurencii.
Z doterajšieho výkladu je zrejmé, že sféra kontraktuálnych žalôb je vymedzená pozitívne, t.j.
nastupuje v prípade porušenia určitej väčšinou komisívnej povinnosti vyplývajúcej z obligačnej
zmluvy pokým sféra deliktuálnych žalôb je vymedzená negatívne, t.j. nastupuje v prípade porušenia
1197
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omisívnej povinnosti uloženej predpisom ius civile alebo prétorským ediktom. V obidvoch prípadoch
sa vyžaduje prejav vôle žalovaného - v prípade kontraktuálnych žalôb tento prejav vôle smeruje k
spoločnému prejavu vôle kontrahentov určujúci ich vzájomné právne vzťahy, v prípade deliktov sa
vyžaduje úmyselné alebo výnimočne nedbanlivostné zavinenie. Záväzky z kontraktov sú spravidla
dediteľné a z deliktov nie, v prípade deliktov zásada individuálnosti zakladá nárok poškodeného voči
dedičom páchateľa len do výšky obohatenia.
Gaius a Justinián však uvádzajú, že okrem spomínaných prípadov existujú aj zväzky, ktoré
1205
nevznikajú zo zmluvy ale ani z deliktu.
Bez bližšieho teoretického vymedzenia ich podstaty
uvádza Justiniánska kodifikácia len ich výpočet - ide teda o obstaranie cudzích záležitostí bez
príkazu (negotiorum gestio), poručníctvo (tutela), spoluvlastníctvo bez spoločenskej zmluvy
(communio), záväzok dediča splniť uložený odkaz (aditio hereditatis) a bezdôvodné obohatenie
(solutio indebiti). Nemožnosť teoretického vymedzenia spoločných klasifikačných znakov kvázikontraktov bola pre pandektistiku neprijateľná. Okrem už spomínaných snáh o zavedenie nového
systému klasifikácie obligácií neodvodených od Gaiovej a Justiniánovej klasifikácie sa tí pandektisti,
ktorí pracovali s touto klasifikáciou (Arndts, Puchta, Wangerow) pokúsili o systematizáciu
kvázikontraktov prostredníctvom ich prepojenia s najbližšou podobnou zmluvou. Tu však systém
zásadne zlyhával na bezdôvodnom obohatení, ktoré mohlo byť len veľmi ťažko prepojené
prostredníctvo spoločnej žaloby (condictio) s pôžičkou.
Obdobný problém je s kategóriou kvázi-deliktov. Justiniánska kodifikácia sa nepokúša ani len
1206
o teoretické vymedzenie spoločných znakov kategórie,
a rovno uvádza len ich výpočet - ide o
porušenie povinnosti sudcu zo zlého úmyslu, z prenáhlenosti alebo z nevedomosti (iudex qui litem
suam fecit), vyliata alebo vyhodená vec z bytu na verejné priestranstvo (cez actio de effusis et
deiectis), ohrozenie chodcov na verejnej ceste položenými alebo zavesenými vecami na výklenku
(cez actio de posito vel suspendo) a ukradnutie alebo poškodenie veci, za ktorú zodpovedajú lodiari,
hostinskí alebo ich zamestnanci. Existovali pokusy určiť spoločné znaky na základe
nedbanlivostného zavinenia (culpa propria deliktov malo byť úmyselné zavinenie), resp. noxálnej
1207
zodpovednosti za konanie tretích osôb.
Najpresvedčivejší spoločný prvok sa však zdá byť s
výnimkou prípadu porušenia povinnosti sudcu objektívna zodpovednosť páchateľov.
5

EXKURZ: CULPA IN CONTRAHENDO
Rudolf von Ihering spomína vo svojom známom diele „Culpa in contrahendo“ prípad, keď
banka X z Kolína poverila banku Z vo Frankfurte prostredníctvom telegrafickej depeše, aby na svoj
účet predala určité dlhopisy. V priebehu odoslania depeše za bližšie nezistených okolností bolo zo
slovesa „verkaufen“ (predať) vynechaná predpona, čiže adresátovi došla správa so slovesom
„kaufen“ (kúpiť). Na základe toho banka Z vykonala príkaz mandanta a namiesto predaja uvedených
cenných papierov uskutočnila ich kúpu. Krátko nato došlo k výraznému poklesu kurzu a teda k
1208
výraznému zníženiu obchodovanej ceny cenných papierov.
Von Ihering si položil otázku, na
základe akého obligačného titulu by mohla banka Z požadovať náhradu škody od banky X. Zmluvný
záväzok na základe mandátnej zmluvy by nebolo možné aplikovať, keďže mandátna zmluva ako
konsenzuálny kontrakt predpokladá na svoj vznik obojstranný súhlasný prejav vôle. V tomto prípade
k nemu nemohlo dôjsť, keďže relevantný prejav vôle banky X smeroval k predaju cenných papierov,
zatiaľ čo banka Z súhlasila s kúpou predmetných cenných papierov. Následne si možno položiť
otázku, či je prítomná deliktuálna zodpovednosť. Zodpovednosť bez vymedzenia konkrétnej
skutkovej podstaty za úmyselné zavinenie je žalovateľné cez actio doli, ale v tomto prípade je
zjavné, že išlo nanajvýš o nedbanlivostné zavinenie. Toto by však mohlo byť postihnuteľné len
prostredníctvom actio legis Aquiliae, ktorý však zakladá na rozdiel od actio doli zodpovednosť len pri
naplnení osobitných skutkových podstát obsiahnutých v zákone. Pravdepodobne ani pod jednu z
1205
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týchto skutkových podstát by nebolo možné spomínaný prípad subsumovať, čo by znamenalo, že
banka Z sa ocitla bez žalobnej ochrany.
Na prekonanie uvedeného poukazuje von Ihering na dve miesta v Justiniánskej kodifikácii,
ktoré sú spôsobilé uvedený záver poprieť. Prvý prípad zahŕňa kúpu veci vylúčenej z právneho
obchodu. Modestinus uvádza, že „kto nevedomky kúpil svätý, náboženský alebo verejný pozemok
ako súkromný, potom, aj keď nedošlo k platnej kúpe, môže použiť žalobu z kúpy proti
1209
predávajúcemu na náhradu škody, ktorú utrpel na základe klamstva.“
Jeho záver je potvrdený aj
1210
1211
v Justiniánskych Inštitúciách.
Ulpián túto žalobu označuje ako actio ex empto.
Druhý prípad
zahŕňa prípad, keď predávajúci predal veci z neexistujúceho dedičstva. Javolen v takomto prípade
priznáva kupujúcemu náhradu škody ako v prípade, keď dedičstvo existuje, ale nepatrí
1212
predávajúcemu, tak aj keď dedičstvo (resp. veci patriace do dedičstva) neexistuje.
Spoločnými
znakmi oboch prípadov je vonkajšie uzavretie zmluvy, ničotnosť zmluvy v dôsledku chýbajúcej
podstatnej náležitosti (nespôsobilosť veci, resp. jej neexistencia), chýbajúca vlastnosť veci, ktorú
predávajúci v zmluve zaručil, nevedomosť kupujúceho a existencia kontraktuálnej žaloby na
náhradu škody.
Ihering na základe toho vybudoval osobitnú formu obligačnej zodpovednosti – predzmluvnú
zodpovednosť (culpa in contrahendo), ktorej existencia nebola vtedajšej právnej vede známa
(opomínajúc otázku, ako kvázi-kúpu vnímala antická jurisprudencia).Tento druh obligácie na rozdiel
od kontraktov nastupuje pri porušení omisívnej povinnosti (nedbanlivostne nezmariť uzavretie
platnej zmluvy), keďže komisívna povinnosť nemôže byť založená v dôsledku ničotnosti zmluvy, ku
ktorej vôľa strán zdanlivo smerovala. Na rozdiel od deliktov však táto omisívna povinnosť nemá
riadny základ ani v ius civile a ani v prétorských ediktoch. Keďže justiniánska kodifikácia si zvolila
v prípade kvázi-kontraktov a kvázi-deliktov enumeratívny prístup a ani v jednej kategórií nespomína
culpa in contrahendo (resp. quasi ex empto actio), nie je možné predzmluvnú zodpovednosť zaradiť
dogmaticky ani do jednej z týchto kategórií.
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Modest. D. 18.1.62.1. Qui nesciens loca sacra vel religiosa vel publica pro privatis comparaverit,
licet emtio non teneat, ex emto tamen adversus venditiorem experientur, ut consequatur, quod
interfuit ejus ne deciperetur.
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quod non habere ei liceat ut consequatur quod sua interest deceptum eum non esse. Idem iuris est,
si hominem liberum pro servo emerit. (Sakrálne a religiózne miesta, podobne verejné ako trhovisko
alebo bazilika, kto to vie, kúpi zbytočne. Kto však oklamaný predávajúcim také veci ako súkromné
alebo profánne kúpi, má žalobu z kúpy, lebo si tieto veci nemôže ponechať, na tom, že sa mu má
nahradiť jeho záujem nebyť oklamaný. To isté právo platí, ak kúpi slobodného muža alebo otroka.)
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Ulp. D.11.7.8.1. Si locus religiosus pro puro venisse dicetur, praetor in factum actionem in eum
dat ei ad quem ea res pertinet: quae actio et in heredem competit, cum quasi ex empto actionem
contineat. (Ak náboženské miesto malo byť predané ako obyčajné, prétor udelí dotknutej osobe
actio in factum proti predávajúcemu: táto žaloba je aj proti dedičovi, lebo obsahuje žalobu z kvázikúpy.)
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Iavolen. D.18.4.8. Quod si nulla hereditas ad venditorem pertinuit, quantum emptori praestare
debuit, ita distingui oportebit, ut, si est quidem aliqua hereditas, sed ad venditorem non pertinet, ipsa
aestimetur, si nulla est, de qua actum videatur, pretium dumtaxat et si quid in eam rem impensum
est emptor a venditore consequatur. (Ale ak nie je dedičstvo, ktoré patrí predávajúcemu, pri
určovaní čo sa má nahradiť kupujúcemu treba nasledujúce rozlíšiť: ak dedičstvo skutočne existuje
ale nepatrí predávajúcemu, treba určiť jeho hodnotu, pokiaľ neexistuje, kupujúci získa od
predávajúceho len cenu a náhradu nákladov, ktoré mal v tejto veci).
Paul. D. 18.4.9. Et si quid emptoris interest. (A náhradu škody, ktorú utrpel).
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ZÁVER
Zdanlivo jasná hranica medzi kontraktmi a deliktmi, pri ktorej mala byť každá obligácia
ideálne klasifikovateľná ako kontrakt alebo delikt na základe toho, či osoba riadne nekonala, hoci
konať mala alebo naopak konala, hoci konať nemala sa začala zahmlievať už v antickej
jurisprudencii. Na pomedzí tejto pojmovej hranice vznikli najneskôr už v čase Justiniánskej
kodifikácie kategórie kvázi-kontraktov a kvázi-deliktov. Pokým kvázi-delikty by mohli byť aj keď len
nedokonale subsumovateľné pod kategóriu deliktov ako je tomu v mnohých súčasných civilných
kódexoch za predpokladu, že zavinenie nebudeme pokladať za klasifikačný, ale len typický prvok
deliktov, pri kvázi-zmluvách je situácia výrazne ťažšia. Aj keď väčšina kvázi-zmlúv má svoju
zmluvnú dvojicu (napr. konanie bez príkazu – príkazná zmluva), pri bezdôvodnom obohatení by
konštrukcia akéhokoľvek stáleho zmluvného ekvivalentu pôsobila nanajvýš umelo. Von Ihering v 19.
storočí výstižne na príklade culpa in contrahendo poukázal na skutočnosť, že obligácia môže
dokonca vzniknúť aj mimo týchto dvoch prechodných kategórií aspoň vo význame ako ich chápala
Justiniánska kodifikácia.
Z uvedeného je zrejmé, že klasifikačný systém Justiniánskej kodifikácie nie je z teoretického
hľadiska vhodný, lebo nie je pod neho subsumovateľný každý obligačný záväzok. Pandektná veda
navrhla alternatívne systémy, ktoré sa čiastočne ujali aj v mnohých civilných kodifikáciách.
V slovenskom systéme civilného práva vznikajú v zmysle § 489 OZ záväzky zo zmlúv,
z protiprávnych úkonov, z bezdôvodného obohatenia ale aj z iných skutočností uvedených
v zákone, t.j. priamo alebo na základe konštitutívneho rozhodnutia štátneho orgánu. Uvedený
výpočet je však len demonštratívny a pripúšťa možnosť existencie ďalších záväzkov
nesubsumovateľných ani pod jednu z kategórií. Zákonodarca teda ani v našich podmienkach
neustanovil jasný klasifikačný rámec záväzkov, čo však ani nie je jeho úlohou, ale úlohou právnej
vedy.
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PROCES S JÁNOM ANTONÍNOM BAŤOM
Alexandra Letková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá retribučným procesom s J. A. Baťom, vrátane príslušnej
trestnoprávnej legislatívy, na území ČSR v rokoch 1945- 1948. Príspevok obsahuje všeobecnú
charakteristiku procesu s nadviazaním na historické súvislosti, ďalej hmotnoprávnu a
procesnoprávnu úpravu konania, rozdelenú do dvoch základných častí retribučného procesu t.j.
predsúdneho a súdneho konania. Cieľom príspevku je objasniť a priblížiť 1) zložitú problematiku
retribučného procesu z právneho, sociologického a morálneho hľadiska, 2) problematiku procesu s
J A. Baťom, ktorý je pertraktovaný dodnes.
Kľúčové slová: J. A. Baťa, retribúcia
Abstract: The author in this paper deals with the process of the retribution, namely the analysis
case with J. A. Baťa, including the relevant criminal legislation in Czechoslovakia in the years
between 1945 to 1948. The article contains a general description of the process, building on the
historical context, further substantive and procedural adjustment of case, divided into two main parts
retributive process ie pre-trial and trial. This article aims to explain and clarify 1) the complex issue
of retributive process of legal, sociological and moral point of view, 2) the issue of process J A. Baťa,
which is pertracted today.
Key words: J. A. Baťa, retribution
OSOBNOSŤ JÁNA ANTONINA BAŤU
Ján Antonín Baťa sa narodil 7. marca 1898 v Uherském hradišti (Rakúske cisárstvo), z
druhého manželstva obuvníka Antonína Baťu. Pochádzal z početnej rodiny, mal štyroch vlastných
súrodencov a troch nevlastných. Jeho pôvodné meno bolo Ján Karol Baťa. Meno si zmenil po smrti
svojho otca (tesne pred odchodom z ČSR) a na jeho pamiatku prijal meno Antonín. Na naliehanie
svojho nevlastného brata Tomáša Baťu študoval na meštianskej škole v Zlíne a po ukončenom
štúdiu pracoval Ján Antonín ako obuvnícky učeň v Baťových závodoch. Ako vyučený obuvnícky
tovariš sprevádzal brata Tomáša na zahraničných cestách, v Nemecku dokonca strávil určitý čas v
obuvníckych továrňach. V roku 1919 navštívil spolu s bratom Tomášom USA, kde plánovali zahájiť
podpornú výrobu pre Zlín v meste Lynn, Massachusetts. Ján Antonín bol poverený vedením
americkej filiálky, no už v septembri v roku 1920 po sporoch (zachované v súkromnej
korešpondencii) s Tomášom Baťom firmu opúšťa. T. Baťa bol nespokojný s napredovaním
americkej pobočky a zároveň s bratovým vedením. Ján Antonín sa zamestnal ako robotník v
amerických obuvníckych závodoch. Z prvej polovice 20. rokov existuje len chabé množstvo
záznamov o J. A. Baťovi, čoho následkom sú protichodné názory historikov, v závislosti od ich
„vzťahu“ k osobnosti Jána Antonína. S určitosťou vieme, že sa bratia zmierili a Ján Antonín bol
opätovne zamestnaný v rodinnej firme Baťovcov, no v roku 1927 firmu znovu opustil.
V roku 1931 prišlo k zmene právnej subjektivity Baťových závodov a vzniká Baťa a.s., v
ktorej pôsobil ako člen správnej rady J. A. Baťa spolu s D. Čiperom, R. Gerbecom a predsedom T.
Baťom. Tragická smrť T. Baťu v roku 1932 znamenala veľký zlom v profesionálnom živote J. A.
Baťu. Po smrti T. Baťu boli nájdené dve listiny- kúpna zmluva z mája 1931, na základe ktorej predal
všetky svoje akcie J. A. Baťovi a závet, ktorý túto kúpnu zmluvu potvrdzoval a dlžnú sumu z predaja
(50 miliónov korún československých) ako aj zvyšnú pozostalosť odkázal svojim dedičom. J. A.
Baťa sa stal predsedom správnej rady Baťa a.s. v júli 1932. Nasledujúce roky strávil na
zahraničných cestách, expandovaním a propagáciou značky Baťa v Európe, USA, južnej Amerike,
1

480

Afrike a Ázii. V roku 1938 bol J. A. Baťovi udelený čestný doktorát technických vied za zásluhy o
rozvoj technických vied na Vysokej škole technickej Dr. Eduarda Beneša v Brne (čestný doktorát mu
bol po odsúdení Národným súdom odobraný).
Politika národného socializmu, rozbitie ČSR a 2. svetová vojna v plnej miere ovplyvnili hospodársku
politiku na území Protektorátu Čechy a Morava. Nasledujúce roky 1938 až 1945 boli v živote J. A.
Baťu ťažkou skúškou- zachová vernosť rodnej vlasti (a štátu, ktorého bol občanom) alebo bude jeho
1213
podnik profitovať z politiky Nemecka?
2

PROCES S BAŤOM PRED NÁRODNÝM SÚDOM V PRAHE

Trestné oznámenie
1214
Na J. A. Baťu bolo podané dočasné trestné oznámenie
Národnému prokurátorovi pri
Národnom súde dňa 17. júna 1946 Ministerstvom vnútra v Prahe. Podľa dočasného trestného
oznámenia sa mal Baťa nachádzať na tzv. čiernej listine spojencov (t.j. zoznam osôb, resp. firiem, s
ktorými bol zakázaný osobný a obchodný styk, kvôli ich stykom s nepriateľom) a bol podozrivý:
•
zo spolupráce s nacistickým Nemeckom,
•
z rozbíjania zahraničného odboja tým, že rokoval s Nemcami o presťahovaní
československého národa do Patagónie v južnej Amerike,
•
z rozbíjania zahraničného odboja tým, že zakazoval svojim zamestnancom v zahraničí
vstupovať do československého zahraničného odboja.
Dočasné trestné oznámenie, ako aj vyplývalo z jeho obsahu, bolo vydané za účelom začatia
trestného stíhania a získania dôkazov. Spolu bolo ministerstvom vnútra podaných päť trestných
oznámení (ďalšie boli podané 12. a 30. decembra 1946, 23. a 29. januára 1947), ku ktorým boli
pripojené ešte tri dodatky:
•
z dňa 2. januára 1947, obsahujúci výpoveď svedka J. Matulu o protištátnej činnosti J. A.
Baťu,
•
z dňa 24. januára. 1947, obsahujúci listinný dôkaz o spolupráci J. A. Baťu s nacistickým
Nemeckom,
•
z dňa 3. februára 1947, obsahujúci správu vyšetrujúcej komisie ONV o výpovediach
československých občanov žijúcich v južnej Amerike (Rio de Janeiro) J. Stratilovej a B. Horáčka, o
protištátnej činnosti.
Je potrebné uviesť, že materiál o údajnej protištátnej činnosti J. A. Baťu bol zhromažďovaný
už počas vojny (na základe takýchto informácií sa objavil na tzv. čiernej listine spojencov spolu so
svojimi fabrikami). Ako príklad možno uviesť list adresovaný Tomášovi Baťovi ml. od J. Udržala,
ktorý ho informoval o konaní J. A. Baťu. V liste bola opísaná spolupráca J. A. Baťu s A. Hitlerom a
ich plán presťahovania stredoeurópskych národov do južnej Ameriky spolu s mapou, na ktorej boli
vyznačené hranice novej ČSR. Tento a aj mnohé ďalšie písomnosti boli zaslané veľvyslanectvu
ČSR v USA, ktoré boli neskôr zaslané československej exilovej vláde. S exilovou vládou taktiež
spolupracovalo veľvyslanectvo ČSR v Brazílii, ktoré vypracovalo podrobnú správu o kazení dobrého
mena Baťa a.s. a o protištátnej činnosti J. A. Baťu, predovšetkým o pláne sťahovania
československých obyvateľov.Tieň podozrenia na J. A. Baťu hádzali, kvôli zločineckej činnosti a
jeho úzkej spolupráci s nacistickým Nemeckom, už počas vojny zahraničné periodiká vo Veľkej
Británii, USA a v južnej Amerike.
2.1

Obžaloba
Dokument označený ako „obžaloba“ sa v spise J. A. Baťu vyskytuje dvakrát. Prvá obžaloba
bola podaná proti J. A. Baťovi dňa 5. novembra 1945 vyšetrovacou komisiou ONV v Zlíne na
2.2
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Prozatimní trestní oznámení Ministerstva vnitra zaslané národnému prokurátorovi, Fond
Národného súdu, Národný archív Praha, TNS 12/47, kartón č. 162, zväzok 1, str. 1
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základe ustanovenia § 4 dek. č. 16/1945 Sb. za zločin proti štátu. Spolu s obžalobou boli predložené
výpovede svedkov (uvedené vyššie) a články zo zahraničných periodík (predovšetkým z časopisu
Čechoslovák, ktorý bol vydávaný v Londýne).
Z formálnej stránky však tento dokument nemôžeme považovať za obžalobu, pretože:
•
na základe dek. č. 17/1945 Sb. by mal podávať obžalobu národný prokurátor,
•
obžaloba by mala obsahovať ako prílohu dôkazné prostriedky podporujúce tvrdenie v
obžalobe, najmä výpovede svedkov, listinné dôkazy, atď.,
•
obžaloba by mala tiež obsahovať návrhy na vykonanie dôkazov,
•
v tomto prípade obžaloba časovo predbehla trestné oznámenie a jeho dodatky.
Druhý a tretí bod neboli formálnou podmienkou obžaloby pred Národným súdom, ale s prihliadnutím
na prax spred roku 1938 a z procesnoprávnej stránky boli vhodnou, skôr až nutnou súčasťou jej
obsahu. Z uvedeného vyplýva, že z právneho hľadiska sa tento dokument nemohol považovať za
obžalobu, mohol však byť podnetom k začatiu trestného stíhania t.j. trestným oznámením.
Druhú a z formálnej stránky perfektnú obžalobu podal Národný prokurátor 22. marca 1947. V
obžalobe podanej pred Národným súdom bol J. A. Baťa obžalovaný zo:
•
zločinu proti štátu podľa § 1 dek. č. 16/1945 Sb. v znení zákona č. 22/1946 Sb. a zákona č.
245/1946 Sb. spáchaného zločinom podľa § 6 zákona č. 50/1923 Sb. a
•
zločinu proti štátu podľa § 3 dek. č. 16/1945 Sb. v znení zákona č. 22/1946 Sb. a zákona č.
1215
245/1946 Sb.
Hlavné pojednávanie
Hlavné pojednávanie v prípade Baťa bolo otvorené dňa 28. apríla 1947. Spolu prebehli 4
pojednávania (28., 29., 30. apríla a 2. mája 1947). V spise z hlavného pojednávania je
zaznamenané, že retribučné konanie proti J. A. Baťovi je vedené pre obžalobu zo zločinov proti
štátu podľa § 1 a § 3 dek. č. 16/1945 Sb.
Senát Národného súdu bol zložený z predsedu J. Šrámka a šiestich prísediacich (J. Nerad, J.
Sýkora, G. Hradil, F. Spáčil, J. Hovadík, Murdoch). Obžalobu viedol námestník národného
prokurátora Mykiska. Obhajobu viedli traja obhajcovia E. Šaler, A. Pražák, M. Pokorný, ktorí prebrali
obhajobu po z úradnej moci ustanovenom obhajcovi Pacholíkovi. Konanie bolo na návrh národného
1216
prokurátora vedené v neprítomnosti obžalovaného (§ 11 ods. 2 dek. č. 17/1945 Sb.).
2.3

2.3.1 Dokazovanie
Výsluch obžalovaného a vykonávanie dôkazov prebiehalo na základe ustanovení §§ 245 až
256 Trestného poriadku č. 119/1873 r.z. (odkazovalo naň ustanovenie § 12, druhá veta dek. č.
17/1945 Sb.). Výsluch obžalovaného kvôli jeho neprítomnosti možný nebol, no k obvineniam sa
vyjadril v telegramoch a v korešpondencii, ktorú zasielal zo zahraničia. Dokazovanie prebiehalo
predovšetkým formou svedeckých výpovedí na hlavnom pojednávaní, čítaním protokolov o výsluchu
svedkov, a iných súkromných a úradných listín.
V spise z hlavného pojednávania sa nachádza 17 protokolov o výpovedi svedkov, z toho piati
vypovedali aj na hlavnom pojednávaní, ktorého sa zúčastnilo spolu 10 svedkov. Spolu hovoríme
o 23 osobách:

K. Aster (súkromný úradník), výpoveď svedka na pojednávaní, z dňa 30. apríla 1947

V. Beneš (poslanec Ústavodarného národného zhromaždenia), protokol o výsluchu
svedka, z dňa 26. júna 1946

K. Csesany (úradník ministerstva financií), výpoveď svedka na pojednávaní, z dňa 30.
apríla 1947

K. Červenka (československý vyslanec v Washingtone), protokol o výsluchu svedka,
z dňa 10. septembra 1946, výpoveď svedka na pojednávaní, z dňa 28. apríla 1947
1215

Obžaloba národného prokurátora, Fond Národného súdu, Národný archív Praha, TNS 12/47,
kartón č. 162, zväzok 3, str. 1- 14
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D. Čipera (riaditeľ firmy Baťa a.s.), protokol o výsluchu svedka, z dňa 21. a 25.
septembra 1946

E. Dvořák (úradník v americkej filiálke Baťových závodov), protokol o výsluchu svedka,
z dňa 27. septembra 1946, výpoveď svedka na pojednávaní, z dňa 28. apríla 1947

L. Feierabend (minister financií v exilovej vláde), protokol o výsluchu svedka, z dňa 24.
júna 1946

J. Fierlinger (československý diplomat), protokol o výsluchu svedka, z dňa 10.
septembra 1946; výpoveď svedka na pojednávaní, z dňa 28. apríla 1947

A. Gebauer (staviteľ v Zlíne), výpoveď svedka na pojednávaní, z dňa 30. apríla 1947

J. Hanka (bývalý zamestnanec firmy Baťa, redaktor), protokol o výsluchu svedka, z dňa
26. júna 1946

K. Hudec (generálny konzul v New Yorku), protokol o výsluchu svedka, z dňa 26. júna
1946

V. Hurban (zamestnanec ministerstva zahraničných vecí), uznesenie o výpovedi
svedka na pojednávaní, z dňa 29. apríla 1947 (nie je zaznamenaná v spise, no odkazuje
naň záznam z hlavného pojednávania)

J. Kabelík (profesor Masarykovej univerzity v Brne), protokol o výsluchu svedka, z dňa
26. júna 1946, výpoveď svedka na pojednávaní, z dňa 28. apríla 1947

Č. Kudláček (brigádny generál), protokol o výsluchu svedka, z dňa 26. júna 1946

R. Nekola (šéfredaktor), protokol o výsluchu svedka, z dňa 27. júna 1946

V. Nosek (Chargé d'affaires v Brazílii), protokol o výsluchu svedka, z dňa 26. júna 1946

L. Novotný (námestník generálneho riaditeľa v Baťových závodoch), protokol
o výsluchu svedka, z dňa 16. septembra 1946, výpoveď svedka na pojednávaní, z dňa 28.
apríla 1947

F. Peřina (úradník vo firme Kotva), výpoveď svedka na pojednávaní, z dňa 30. apríla
1947

M. Schubert (člen legačnej rady ministerstva zahraničných vecí), výpoveď svedka
na pojednávaní, z dňa 30. apríla 1947

J. Udržal (obchodník), protokol o výsluchu svedka, z dňa 19. júna 1946

A. Udržalová (manželka obchodníka), protokol o výsluchu svedka, z dňa 19. júna 1946

E. Valenta (redaktor časopisu Svobodné noviny a Dnešek), protokol o výsluchu
svedka, z dňa 11. septembra 1946, výpoveď svedka na pojednávaní, z dňa 28. apríla
1947
12171218

K. Wagner (advokát), protokol o výsluchu svedka, z dňa 7. decembra 1946
O zločine proti štátu, resp. o zločine vojenskej zrady (§ 1 dek. č. 16/1945 Sb. odkazujúci na §
6 čl. 1 zákone č. 50/1923 Sb.), z ktorého bol Baťa obžalovaný, vypovedali svedkovia nasledovne:

počas vojny mal Baťa zo zahraničia spolupracovať s nacistickým Nemeckom
a s protektorátnou vládou. Obchodnými stykmi mal teda podporovať hospodárstvo
Nemecka a tým aj expanziu národného socializmu. J. A. Baťa mal vlastniť doklady zaslané
priamo H. Gȍringom, ktoré mu mali zaručovať osobnú bezpečnosť a slobodu pohybu. S H.
Gȍringom (spomína sa aj A. Hitler) sa mal Baťa stretnúť v období medzi okupáciou Sudet
v roku 1938 a marcom 1939 v Carinhall (sídlo H. Gȍringa) a mal sa s nimi dohodnúť na
obchodnej spolupráci, čoho dôkazom mali byť stroje dovážané do USA talianskymi loďami
odchádzajúcimi z talianskych prístavov. Dohodnúť sa mali na dodávke surovej gumy do
Nemecka.
Skutkovú podstatu zločinu proti štátu podľa ods. 1 § 3 dek. č. 16/1945 Sb., mal, podľa
svedeckých výpovedí, naplniť J. A. Baťa tým, že:
1217
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mal pripravovať plán na presťahovanie československých občanov resp. stredoeurópskych
národov do Patagónie, za podpory H. Gȍringa. Väčšina svedeckých výpovedí však
súhlasne tvrdila, že išlo skôr o fámy, výmysel, resp. aj keby taký plán existoval,
nepovažovali ho za reálnu hrozbu, pretože z pohľadu sociologických a geografických
činiteľov sa jednalo o nereálny plán. Skutočne však existovali kolonizačné tendencie
a tomu prislúchajúci výskum v roku 1939 (spolupracoval na ňom svedok Kabelík), ktorý
pokračoval aj v roku 1940 priamo v Patagónii. Z výsledkov výskumu vyplývalo, že dané
územie je vhodné, t.j. bolo možné ho kolonizovať a obhospodarovať. Plán kolonizácie
Patagónie českým národom bol publikovaný v miestnych periodikách v južnej Amerike,
USA a Anglicku spolu s mapami a konkrétnym vytýčením hraníc.

publikoval v rôznych tuzemských aj zahraničných periodikách. Jeho články mali mať
pronacistický charakter a prostredníctvom nich mal schvaľovať politiku národného
socializmu. Jeden zo svojich článkov napr. zverejnil v časopise Das Reich (časopis
vydávaný pod záštitou Goebbelsa), kde mal vyjadriť súhlas so vznikom Protektorátu.
Svedecké výpovede sa taktiež týkali zločinu proti štátu podľa § 4 dek. č. 16/1945 Sb.:

po roku 1939 mal Baťa spolupracovať s USA, Anglickom, ale naďalej aj s nacistickým
Nemeckom. S Nemeckom nemal prerušiť obchodné styky ani potom, čo bol o to
požiadaný
československou
exilovou
vládou
v Londýne
a československými
zastupiteľskými orgánmi v zahraničí. Opisovaným konaním sa dostalo jeho meno a názov
jeho firmy na čiernu listinu spojencov v Amerike aj v Anglicku. Američania ani Angličania
oficiálne nikdy nevysvetlili, prečo bolo Baťove meno a Baťove závody zverejnené na
čiernej listine. J. A. Baťa tvrdil, že tak učinili z konkurenčných dôvodov. Vo svedeckej
výpovedi V. Noska je ďalej uvedené, že oficiálne aj neoficiálne zdroje anglické aj americké
poukazovali na to, že jeden zo svojich podnikov v južnej Amerike (v Cia Viacao) mal Baťa
získať od Nemcov a ponechal si v ňom nemeckých zamestnancov. Ďalej sa poukazovalo
na to, že Baťa bol počas vojny v stálom styku s nemeckou bankou v Brazílii, čo bolo neskôr
potvrdené pri jej likvidácii. Do odboja sa odmietol zapojiť osobne aj finančne (prispievaním
do fondu národného odboja). Mnohí zo svedkov tvrdili, že Baťa zastával „obojaký postoj“,
teda spolupracoval s Nemcami aj so spojencami za účelom sebeckého sledovania svojich
cieľov, t.j. záchrany, resp. uchovania svojho majetku a pracovnej sily v podnikoch. Baťa si
uvedomoval vážnosť situácie počas vojny a zároveň dôležitosť spolupráce s Nemeckom,
čoho dôkazom je napr. tvrdenie svedka L. Novotného, že na pracovnej schôdzi Baťa
svojim zamestnancom pripomínal, že sa majú vzdať všetkých politických činností a majú sa
zamerať len na obchodnú činnosť. Zdôrazňoval tiež priateľský vzťah s Nemeckom, keď po
vojenskej intervencii Poľska vďaka spolupráci s nemeckým vedúcim Baťových závodov
v Poľsku Mannkopfom, neboli závody (počas vojny) zničené.

počas vojny bol J. A. Baťa v zahraničí (predovšetkým v USA a Anglicku) považovaný za
kolaboranta, za osobu spolupracujúcu s nacistami a propagujúcu politiku národného
socializmu. Meno „Baťa“ malo pred rokom 1939 „dobrý zvuk“ (ako ho označil svedok
Červenka) podobne ako firma Škoda. Meno Baťa bolo spájané s Československom a preto
počas vojny nekazil len dobré meno sám sebe a svojim firmám, ale zároveň aj
Československej republike, jej politike, nadnesene možno povedať, že celému
československému národu. Od J. A. Baťu, ako vedúcej osobnosti československého
priemyslu s kontaktmi po celom svete, očakávali predstavitelia československého odboja aj
spojenci všestrannú podporu, bez ohľadu na možnú perzekúciu a stratu majetku na území
Protektorátu a Nemecka.

mal brániť svojim zamestnancom prihlásiť sa pri sčítaní československého
obyvateľstva v zahraničí v roku 1939 a 1940, tým, že formuláre, ktoré boli vydávané
zastupiteľskými orgánmi v zahraničí, zamestnancom neboli vôbec doručené, resp.
vyplnené neboli doručované späť na konzulát. Po príchode do USA J. A. Baťa dostal od
emigračného úradu povolenie na pobyt len na jeden rok (rovnako aj jeho zamestnanci), čo
znamenalo, že nevyplnené sčítacie formuláre mali ďalekosiahlejšie následky. J. A. Baťovi
odmietli predĺžiť povolenie na pobyt, povolenia pre jeho zamestnancov hodnotili
individuálne, podľa ich (národného) správania. Najväčšie problémy s predĺžením pobytu
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mali zamestnanci, ktorí mali tzv. protektorátne pasy. Po týchto udalostiach sa J. A. Baťa
musel presťahovať do Brazílie, kde vlastnil rozsiahle pozemky (kúpil ich krátko po 15.
marci 1939), na ktorých mali vyrásť nové obuvnícke závody. Po Baťovom odchode z USA
sa stal vedúcim jeho amerických závodov F. Muška, ktorý úzko spolupracoval
s československým zahraničným odbojom a zastupiteľskými orgánmi ČSR v zahraničí. Pod
jeho vedením sa postupne začalo očisťovať donedávna dobré a vážené meno Baťových
závodov (meno J. A. Baťu a závody v južnej Amerike však na čiernej listine zostali
naďalej).

mal brániť svojim zamestnancom vstúpiť do československého odboja. Baťa sa mal
vo svojich prejavoch k zamestnancom (1939- 1940) v Belcampe vyjadrovať negatívne a
odmietavo k československému zahraničnému odboju. J. A. Baťa mal zakázať predaj
pamätných medailí na podporu odboja vo svojich závodoch, dokonca mal ukončiť pracovný
(služobný) pomer so zamestnancami, ktorí odboj podporovali, propagovali a boli jeho
účastníkmi. Vo svojich prejavoch mal zamestnancom pripomínať ich prísahu vernosti
Protektorátu a zároveň sa mal vyhrážať každému, kto tento sľub poruší, že bude
nahlásený nemeckému zastupiteľstvu v USA. Niektoré svedecké výpovede uvádzali
Baťovo tvrdenie, že nemôže podporiť zahraničný odboj najmä kvôli ochrane svojich
zamestnancov v Protektoráte (v Zlíne) a v Nemecku. Toto Baťove tvrdenie a možno
povedať aj predstieraný vzťah ochrancu k zamestnancom vyvracia skutočnosť, že Baťove
závody boli v USA stíhané za nedodržiavanie pracovných predpisov a za zamestnávanie
mladistvých, za čo im bola uložená pokuta 70,000 $. Vo všeobecnosti možno uviesť, že
Baťovi zamestnanci v Belcampe, podľa svedeckých výpovedí, žili vo veľmi skromných
pomeroch (napr. tri rodiny žili spolu v jednom dome s jednou kuchyňou), takže nič
nenasvedčovalo tomu, že Baťa mal blízky vzťah k zamestnancom a že ich považoval za
1219
niečo viac než pracovnú silu.
O Baťovo konanie a správanie sa zaujímal československý zahraničný odboj (neskôr aj
exilová vláda v Londýne) od počiatku vojny. Od J. A. Baťu sa vzhľadom k jeho postaveniu
vrcholného československého priemyselníka, expandujúceho po celom svete, očakávala lojalita voči
štátu a národu. Očakávania nesplnil, no práve vďaka jeho postaveniu vypovedalo v kauze Baťa
veľké množstvo svedkov z radov spolupracovníkov, obchodníkov, diplomatov a politických
predstaviteľov.
2.3.2 Rozsudok
Rozsudok bol v mene republiky vyhlásený dňa 2. mája 1947. Obžalovaný bol uznaný vinným
z jedného bodu obžaloby, t.j. zo zločinu proti štátu podľa § 4 dek. č. 16/1945 Sb.: Ján Antonín
Baťa ako československý občan v dobe od druhej polovice roku 1939 (teda v dobe
1220
zvýšeného ohrozenia republiky
) vedome poškodzoval záujmy ČSR tým, že sa otvorene
odmietol pripojiť k československému odbojovému hnutiu, bránil v tom svojim
zamestnancom a konal tak, že sa so svojimi závodmi dostal na čiernu listinu spojencov.
Národný súd to odôvodnil tým, že J. A. Baťa preukázateľne nenaplnil nádeje, ktoré do neho vkladalo
odbojové hnutie v zahraničí, ktoré od neho očakávalo morálnu aj finančnú výpomoc
v národnooslobodzovacom boji proti nacizmu. Súd mal za to, že Baťovi predovšetkým záležalo na
jeho majetku. Z toho dôvodu udržoval kontakty s Anglickom, Amerikou a zároveň s Nemeckom (súd
takéto Baťovo konanie nepovažoval za výslovne protištátne, no skonštatoval fakt, že jeho osobu aj
firmy priviedlo na čiernu listinu), aj keď bol niekoľkokrát žiadaný, aby sa postavil výhradne na stranu
spojencov. Súd nepovažoval za pravdivé Baťove tvrdenie, že na čiernu listinu sa dostal kvôli
konkurenčnému boju, ale dal za pravdu svedkovi Csesanému a svedkovi Červenkovi, podľa ktorých
by sa veľký a známy podnik, ako bol ten Baťov, mohol dostať na čiernu listinu iba v prípade
preukázateľného hospodárskeho styku s nepriateľom. Súd poukázal aj na skutočnosť, že v prípade
ak by sa Baťa aktívne zapojil do odboja, jeho meno aj firmy by boli z čiernej listiny odstránené. Súd
nepovažoval informáciu o údajnej tajnej finančnej pomoci, ktorú mala na Baťov príkaz poskytnúť
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Uvedené vychádza z výsluchu svedkov, uvedených v ref. 59, 60
Doba zvýšeného ohrozenia republiky trvala od 21. mája 1938 (§ 18 dek. č. 16/1945 Sb.) do 31.
decembra 1946 (vládne nariadenie č. 217/1946 Sb.).
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francúzska, anglická a indická filiálka Baťových závodov (10 000 libier a 700 000 frankov), za
relevantnú, nakoľko ad 1) Baťa preukázateľne a otvorene odmietol osobnú aj finančnú pomoc
odboju, ad 2) finančná podpora v akejkoľvek výške (pričom vyššie uvedený obnos peňazí označil za
„nijak ohromujúcu čiastku“ vzhľadom na Baťovo postavenie a majetok) by nezbavila tak významnú
a známu osobnosť, ktorou Baťa nepochybne bol, povinnosti verejne a otvorene podporovať odboj.
Súd mal za to, že Baťa si bol plne vedomý svojich činov.
Za vyššie uvedený trestný čin mu bol uložený trest:

ťažkého žalára vo výmere 15 rokov, sprísnený každoročne dňa 15. marca temnou
komôrkou; prvých 10 rokov trestu si mal Baťa odpykať vo zvláštnych nútených
pracovných oddieloch,

straty občianskej cti po dobu výkonu trestu,

prepadnutia majetku v prospech štátu.
Na základe ustanovenia § 259 Trestného poriadku č. 119/1873 r.z., kvôli nedostatku
dôkazov, bol J. A. Baťa jednohlasne oslobodený spod obžaloby a teda sa nedopustil zločinov podľa
§ 1 a § 3 dek. č. 16/1945 Sb. Súd toto oslobodenie odôvodnil nasledovne:
Vo veci obchodnej spolupráce s Nemeckom a podporovania nemeckého hospodárstva (zločin
proti štátu podľa § 1 dek. č. 16/1945 Sb. odkazujúci na § 6 čl. 1 zákona č. 50/1923 Sb.) bol J. A.
Baťa oslobodený spod obžaloby. Súd to v rozsudku odôvodnil tým, že spolupráca nebola
dostatočne preukázaná a nepriateľovi vznikol len všeobecný prospech, ktorý vzniká nepriateľovi
z každého konania spadajúceho pod skutkovú podstatu zločinu proti štátu podľa § 4 dek. č. 16/1945
Sb. Súd nepovažoval za preukázané, že existovala dodávka surovej gumy z Brazílie adresovaná
nacistickému Nemecku.
Vo veci plánu presťahovania československého národa do Patagónie (zločin proti štátu podľa
§ 3 dek. č. 16/1945 Sb.) bol J. A. Baťa taktiež oslobodený spod obžaloby. J. A. Baťa sám
nepopieral, že nad podobným plánom premýšľal, dokonca ho pripravoval (s údajným súhlasom J.
Masaryka). Baťa uvádzal, že ho k tomu priviedla situácia po roku 1940. Súd dôkazný materiál
(fotokópie), týkajúci sa plánu presťahovania, vyhodnotil ako propagačný prepracovaný materiál, na
presťahovanie českého národa, prípadne iných menších národov do južnej Ameriky, aby bol
v Európe uvoľnený priestor pre nemeckú expanziu. pre úplné nemecké osídlenie. Išlo by to
potvrdenie nacistickej ideologickej koncepcie, že Čechy a Morava tvoria nemecký životný priestor
tzv. Lebensraum, ktorý mal byť uznaný ako princíp medzinárodného práva, na ktorom sa mal
vytvoriť „nový európsky poriadok“ (Neue Ordnung). Obhajovali sa tým, že sa tak malo zabrániť
vojnám a malo zostať zachované právo národov na sebaurčenie. Baťa zároveň potvrdil, že o pláne
presťahovania hovoril s H. Gȍringom, ktorému dal svoje slovo, že urobí pre Nemecko všetko, čo
bude presťahovaniu nápomocné. Súd však nezistil, že by plán postúpil zo štádia prípravy do štádia
pokusu. Kvôli nedostatočnému množstvu dôkazov (napr. neexistoval dôkazný materiál o podobnom
pláne na nemeckej strane) nemohol súd bezpečne zistiť vinu obžalovaného a preto Baťu v súlade
so základnou zásadou trestného práva procesného in dubio pro reo vyhlásil v tomto bode za
nevinného, aj napriek silnému podozreniu.
Vo veci publikovania článkov s fašistickým motívom (zločin proti štátu podľa § 3 dek. č. 16/1945
Sb.) bol J. A. Baťa taktiež oslobodený spod obžaloby. Súd mal zato, že články publikované
v časopise Zlín neobsahovali v žiadnom smere fašistické tendencie.
Sudcovia Národného súdu odôvodnili v rozsudku tresty po formálnej aj materiálnej stránke.
Dospeli k záveru, že Národný prokurátor dostatočne kvalifikoval zločin proti štátu podľa § 4 dek. č.
16/1945 Sb., na základe ktorého bol obžalovaný odsúdený podľa vtedy platného práva
upravujúceho retribučné konanie. Rozsudkom sa kládol dôraz na závažnosť svedeckých výpovedí,
z ktorých jednoznačne vyplynulo, že obžalovaný si bol vedomý svojho konania, a teda aj následkov,
ktoré spôsobil, bez akéhokoľvek podozrenia, že trpel duševnou poruchou alebo zníženou
schopnosťou rozpoznávania následkov svojich činov. Jeho zodpovednosť za zločin proti štátu preto
nebolo možne znížiť ani vylúčiť (subjektívna stránka trestného činu). Súd uložil tresty s prihliadnutím
na poľahčujúce a priťažujúce okolnosti. Poľahčujúcou okolnosťou bol „zachovalosť“ J. A. Baťu
(bezúhonnosť, resp. obžalovaný viedol pred spáchaním trestného činu riadny život) a priťažujúcimi
okolnosťami boli „vynikajúce“ postavenie obžalovaného (bol známou a váženou osobnosťou
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ČSR, ale počas vojny nepodporil odboj, ako sa od neho očakávalo, ale chránil len svoje obchodné
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záujmy a majetok) a značná škoda (ktorá vzišla z takého konania).
Hlavné pojednávanie prebiehalo podľa vtedy platných právnych noriem. Rozsudok obsahuje
všetky stanovené náležitosti. Uložené tresty sú z hľadiska vtedajšej súdnej praxe adekvátne.
Vynesením rozsudku bolo retribučné konanie s Baťom ukončené (nevyužil opravný prostriedok).
PROCES S BAŤOM NA SLOVENSKU (SÚČASNOSŤ)
Primárnym cieľom nášho príspevku je analýza súčasných rozhodnutí súdov v procese
s Baťom resp. sa pokúsime len poukázať na vplyv a vzťah retribučného zákonodarstva a súčasnej
právnej úpravy, a na súčasnú snahu o znovuotvorenie kauzy J. A. Baťu. Úvodom je potrebné
uviesť, že dekréty prezidenta republiky (nesprávne označované ako tzv. Benešove dekréty) sú tzv.
obsolentnými právnymi normami t.j. už nie sú právne účinné, sú však naďalej považované za platné,
a doteraz sú súčasťou slovenského právneho poriadku.
Z dostupných médií možno ohľadom súčasných snáh znovuotvoriť konanie vo veci J. A. Baťu zistiť
nasledovné informácie:

v roku 2013 bol na Okresný súd Bratislava I. podaný návrh zomretého odsúdeného Jána
Antonína Baťu (v zastúpení obhajcom) na povolenie obnovy konania (konaniu o povolenie
obnovy konania nie je na prekážku, že odsúdený, o ktorého konanie ide, zomrel) a to vo
vec vedenej na už neexistujúcom Národnom súde v Prahe. Navrhovateľ žiadal povoliť obnovu konania a zrušiť rozsudok Národného súdu v Prahe.

návrh na povolenie obnovy konania sa týkal rozsudku retribučného Národného súdu v Prahe, ktorým bol J. A. Baťa právoplatne odsúdený za zločin proti štátu podľa § 4 dek. č.
16/1945 Sb. na trest odňatia slobody (ktorý sa nikdy nevykonal) a trest prepadnutia majetku, ktorý vykonaný bol a majetok prepadol v prospech štátu.

Okresný súd Bratislava I. obnovu konania povolil a zrušil rozsudok Národného súdu
v Prahe v celom rozsahu (vo výroku o vine aj o treste). Uvedené uznesenie nadobudlo
právoplatnosť tým istým dňom, nakoľko prokurátor aj právny zástupca navrhovateľa sa vyslovene vzdali práva na podanie sťažnosti.

po povolení obnovy konania nariadil Okresný súd Bratislava I. verejné zasadnutie o predbežnom prejednaní pôvodnej obžaloby, ktorú podal Národný prokurátor pred Národným
súdom v Prahe. Súd v rámci predbežného prejednania obžaloby, podľa ustanovenia § 244
ods. 1 písm. c) a § 215 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z. zastavil trestné stíhanie vedené proti obvinenému J. A. Baťovi z dôvodu, že je nepochybné, že sa
nestal skutok, pre ktorý sa trestné stíhanie vedie. Uznesenie o zastavení trestného stíhania neobsahuje odôvodnenie, nakoľko právny zástupca navrhovateľa ako aj prokurátor
sa vyslovene vzdali práva na podanie sťažnosti. Uznesenie o zastavení trestného stíhania
sa teda považuje za právoplatné dňom jeho vyhlásenia na verejnom zasadnutí.

Krajský súd v Bratislave zrušil v októbri 2014 rozsudok Okresného súdu Bratislava I.
z roku 2013. Odvolací súd zároveň rozhodol, že návrh na obnovu konania nepovoľuje. Voči
1222
tomuto rozsudku nie je možné podať odvolanie.

Potomkovia J. A. Baťu podali sťažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky dňa 20.
1223
novembra 2014 proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave.
Z uvedeného vyplýva, že v médiách (my sme čerpali prevažne z internetu) kolujú rôzne
informácie o procese s J. A. Baťom. Postupne si z právne hľadiska rozanalyzujeme vyššie uvedené
informácie.
Okresný súd Bratislava I. povolil obnovu konania vo veci J. A. Baťu, ktorý bol odsúdený
Národným súdom v Prahe (okrem iného mu bol uložený aj trest prepadnutia majetku) a následne
3
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Rozsudok v trestnej veci J.A. Baťu pred Národným súdom v Prahe, Fond Národného súdu,
Národný archív Praha, TNS 12/47, kartón č. 162, zväzok 5, str. 500- 506 (obojstranné)
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Dostupné na [online]: http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/zvrat-v-kauze-batovci-sud-zrusilpovodny-rozsudok-634515 [cit. dňa 5. februára 2015]
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Dostupné na [online]: http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/batovci-sa-nevzdavaju-boj-omiliardu-so-slovenskom-pokracuje-636792 [cit. dňa 5. februára 2015]
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zastavil trestné stíhanie. Na podklade uvedeného požiadali dedičia zosnulého J. A. Baťu Ministerstvo financií Slovenskej republiky o vyplatenie odškodnenia za majetok, ktorý bol v pôvodnom kona1224
ní prepadnutý (v médiách prebehla informácia, že by mali žiadať až jednu miliardu eur ).
Z historickoprávneho hľadiska ide o veľmi atraktívny prípad, ktorý sa týka problematiky dekrétov
prezidenta republiky a zároveň verejnosti známej osoby. Pre našu prácu je zaujímavá informácia, že
okresný súd povolil obnovu konania. Pri analýze retribučného dek. č. 17/1945 Sb. sme pritom
dospeli k záveru, že povoliť obnovu konania v trestných veciach, v ktorých rozhodoval Národný súd
v Prahe nie je možné (teda nie je možné bez toho, aby najskôr došlo k prieskumu dekrétov
prezidenta republiky cestou Ústavného súdu SR).
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave v prípade s J. A. Baťom
Proti rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava I. podal sťažnosť Minister financií Slovenskej
republiky, na základe ustanovenia § 402 ods. 3 z. č. 301/2005 Z. z. Podľa ustanovenia § 186 ods. 1
z. č. 301/2005 Z. z. môže sťažnosť podať osoba, ktorej sa priamo týka, alebo ktorá na uznesenie
dala návrh. Keďže sa vlastníkom prepadnutého majetku J. A. Baťu stala ČSR, ako vlastníkovi jej
vyplývali aj určité práva a povinnosti. Rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I. zasiahlo do práv
a povinností vlastníka uvedeného majetku, ktorým však už nie je ČSR, ale nástupnícke štáty t.j.
Česká republika a Slovenská republika. Krajský súd teda sťažnosť uznal ako zákonnú, pretože
Slovenská republika, v zastúpení Ministrom financií, bola uznesením Okresného súdu Bratislava I
dotknutá. Okrem uvedeného, Slovenskú republiku, podľa rozhodnutia Krajského súdu, považujeme
za poškodený subjekt, keďže podľa § 46 ods. 1 z. č. 301/2005 Z. z. je „poškodeným osoba, ktorej
bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda...“
Vzhľadom na uvedenú definíciu možno považovať ČSR resp. Slovenskú republiku za poškodeného,
keďže J. A. Baťa bol odsúdený za zločin proti štátu.
Uznesenie rušiace rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I. bolo vydané dňa 22. októbra 2014
krajským súdom v Bratislave.
Pripomíname, že J. A. Baťa bol v retribučnom konaní odsúdený za zločin, ktorého skutková
podstata bola konštruovaná v dek. č. 16/1945 Sb., na základe procesných ustanovení, uvedených
v dek. č. 17/1945 Sb. Išlo o mimoriadne zákonodarstvo so sústavou mimoriadnych súdov, ktoré
dovtedy a ani odvtedy nemali obdobu. Do kompetencie retribučného súdnictva spadalo len prejednávanie zločinov, ktoré upravoval Veľký retribučný dekrét (okrem výnimky čestného súdu, ktorý bol
v kompetencii Národného súdu v Prahe). J. A. Baťa bol právoplatným rozsudkom odsúdený za zločin proti štátu podľa § 4 Veľkého retribučného dekrétu (analýza uvedená vyššie). Ak bola osoba odsúdená za uvedený zločin, tak Národný súd musel povinne uložiť trest prepadnutia majetku v prospech štátu (§ 14 písm. c) dek. č.16/1945 Sb.).
Obnovu konania povoľoval ako mimoriadny opravný prostriedok dek. č. 17/1945 Sb. v § 15
ods. 2: „...O návrhu na obnovu trestního řízení rozhoduje Národní soud.“(mimoriadne opravné
prostriedky boli zakotvené v dek. č. 17/1945 Sb. až vyhláškou Ministerstva spravodlivosti č. 9/1947
Sb.) Z uvedeného ustanovenia je teda zrejmé, že obnovu konania, vo veciach, v ktorých rozhodoval
Národný súd v Prahe, mohol povoliť len tento súd (teda Národný súd v Prahe). Tu treba opäť
zdôrazniť vecnú príslušnosť trestného osobitého, resp. mimoriadneho Národného súdu v Prahe,
ktorý sa zaoberal iba zločinmi proti štátu, majetku, osobám a udavačstvom, ktoré definoval Veľký
retribučný dekrét. Taktiež časová pôsobnosť dekrétu bola stanovená na veľmi krátke obdobie (čo
vyplývalo z podstaty samotnej retribúcie). Účinnosť dek. č. 17/1945 Sb., ktorým bol zriadený Národný súd v Prahe, bola dvakrát predĺžená s tým, že tento dekrét stratil účinnosť dňom 4. mája 1947 (tu
treba opätovne pripomenúť, že nestratil platnosť a je naďalej súčasťou nášho právneho poriadku).
Vzhľadom k uvedenému sú ustanovenia o zriadení Národného súdu v Prahe osobitnými (špeciálnymi) ustanoveniami k ustanoveniam Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z. a teda predmetný Dekrét
prezidenta republiky obsahuje aj osobitnú úpravu mimoriadnych opravných prostriedkov vrátane obnovy konania. Vzhľadom k tomu, že Dekréty prezidenta republiky neboli zrušené a sú naďalej
súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky. Platnosť dekrétov je podľa Krajského súdu
v Bratislave nepochybná a najneskôr k nej došlo ratihabíciou t.j. z. č. 57/1946 Sb. o dodatočnom
3.1
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schválení dekrétov. Dekréty zostali súčasťou československého právneho poriadku až do zániku
ČSFR a Slovenská republika ich následne prevzala (a tak sa stali súčasťou slovenského právneho
poriadku) na základe ustanovenia čl. 152 Ústavy Slovenskej republiky. Z uvedeného vyplýva, že vo
veciach, v ktorých rozhodoval Národný súd v Prahe, môže obnovu konania povoliť len Národný
súd v Prahe. Keďže tento súd už neexistuje, neprichádza obnova konania v takýchto trestných veciach vôbec do úvahy (neexistuje totiž žiadny súd, ktorý by ju mohol povoliť). Okresný
súd Bratislava I. rozhodujúci na území Slovenskej republiky (a aj predtým súd rozhodujúci o rovnakej žiadosti na území ČR) mal návrh na povolenie obnovy konania zamietnuť a to z dôvodu nedostatku právomoci. Ako sme uviedli, takúto právomoc mal len Národný súd v Prahe a v súčasnosti
neexistuje žiadny zákon, ktorý by upravoval osobitný mechanizmus obnovy konania v prípadoch,
v ktorých došlo k právoplatnému odsúdeniu v konaní pred retribučnými súdmi, konkrétne pred Národným súdom v Prahe.
Dôležité je tiež uviesť, že takýto mechanizmus neobsahuje ani súčasný Trestný poriadok č.
301/2005 Z. z. Trestný poriadok síce v prechodných ustanoveniach v § 567 ods. 3 hovorí: „Ak
rozhodnutie, proti ktorému smeruje návrh na obnovu konania, vydal v prvom stupni už nejestvujúci
súd, rozhoduje o návrhu na obnovu konania ten súd, ktorý by bol podľa tohto zákona vecne a
miestne príslušný; ak rozhodoval v prvom stupni bývalý Štátny súd, rozhoduje o návrhu na obnovu
konania okresný súd v sídle krajského súdu, ktorý by bol podľa tohto zákona vo veci miestne
príslušný.“, no uvedené ustanovenie sa zaoberá obnovou konania v prípadoch, ak rozhodnutie vydal už neexistujúci súd, avšak to sa netýka danej problematiky. Prvá časť ustanovenia § 567 ods. 3
Trestného poriadku (pred bodkočiarkou) sa evidentne netýka historických (či mimoriadnych súdov,
ktoré ani v prvom stupni spravidla nerozhodovali, resp. odvolacia inštancia neexistovala, keďže
riadne opravné prostriedky voči retribučným rozsudkom neboli prípustné), ale týka sa len obvyklých
všeobecných súdov, ktorých existencia je odvodená od Ústavy Slovenskej republiky a od osobitných zákonov o súdoch, a ktoré vznikajú, menia sa či zanikajú z rôznych dôvodov (napr. zánik okresných súdov z dôvodov reorganizácie súdnej sústavy, zánik vojenských súdov alebo zánik Špeciálneho súdu, ktorý bol nahradený Špecializovaným trestným súdom, atď.). Nejestvujúcim súdom
sa tu teda nemyslia tzv. historické súdy, v našom prípade retribučné súdy. Trestný poriadok robí
v ustanovení § 567 ods. 3 jedinú výnimku (vo vete za bodkočiarkou), ktorá sa však týka vyslovene
len bývalého Štátneho súdu (Štátny súd však nie je totožný s Národným súdom, nejde teda o jeden
a ten istý súd).
Z uvedenej analýzy ustanovení Trestného poriadku teda vyplýva, že Trestný poriadok
neumožňuje zásah do retribučného zákonodarstva resp. do dekrétov prezidenta republiky
a to ani využitím mimoriadneho opravného prostriedku- obnovy konania. Možno preto zopakovať a potvrdiť rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave, že za súčasného právneho stavu nie je možné povoliť obnovu konania vo veciach, v ktorých rozhodoval Národný súd v Prahe zriadený dek. č.
17/1945 Sb.
Okrem uvedeného, Okresný súd Bratislava I. mal zamietnuť obnovu konania aj z dôvodu, že
neboli splnené podmienky obnovy konania (neexistujú nové skutočnosti ani dôkazy súdu skôr
neznáme). Krajský súd argumentoval judikatúrou, ktorá hovorí, že v konaní o povolení obnovy
konania nemôže súd preskúmavať:

zákonnosť postupu v pôvodnom konaní v tom smere, či sa súd pri rozhododovaní vyrovnal
so všetkými okolnosťami a s obhajobou obvineného, či rešpektoval zásadu
bezprostrednosti a ústnosti pri dokazovaní a pod.

vecnú správnosť rozsudku vydaného v základnom konaní. Toto konanie sa v zmysle
ustanovenia § 394 ods. 1 z. č. 301/2005 Z. z. (Trestný poriadok) obmedzuje predovšetkým
na riešenie otázky, či návrh na povolenie obnovy konania obsahuje skutočnosti alebo
dôkazy, ktoré sú pre súd nové, skôr neznáme.
Podľa vyššie uvedeného rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave, uznesenie okresného súdu, ktorým bola povolená obnova konania v trestnej veci J. A. Baťu, možno považovať za nulitné
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(neexistujúce) rozhodnutie, ktoré nemá žiadne právne účinky, nakoľko o veci rozhodoval súd, ktorý
1225
na to nemal právomoc.
Podľa P. Šrámka, sudcu krajského súdu v Bratislave, je problematika dekrétov prezidenta
republiky a ich dopadov na súčasnú právnu úpravu pomerne komplikovaná, umožňuje rôzne právne
výklady, avšak nemalo by sa zabúdať na to, že dekréty prezidenta republiky boli osobitným mimoriadnym zákonodarstvom a teda rozsudky súdov vydané na podklade tohto zákonodarstva by sa
mali „otvárať“ len vtedy, ak by sa „otvorilo“ samotné retribučné zákonodarstvo. Preto jedinou
právnou možnosťou, podľa názoru Šrámka, je podanie na Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý
musí najskôr rozhodnúť o nesúlade tzv. dekrétov prezidenta republiky (konkrétne dek. č. 16/1945
Sb. a 17/1945 Sb.) s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami. Až na základe
takého rozhodnutia (nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky) by malo byť možné povoliť
obnovu konania v retribučných kauzách, konkrétne v trestnej veci J. A. Baťu, o ktorej rozhodoval
1226
Národný súd v Prahe.
Dekréty prezidenta republiky- súčasť slovenského právneho poriadku?
Interpretácia a aplikácia ustanovení Krajského súdu v Bratislave je takmer „nepriestrelná“,
našli sme však niekoľko argumentov, pri ktorých možno viesť teoretickoprávnu diskusiu o platnosti
a účinnosti dekrétov prezidenta republiky na území Slovenskej republiky, konkrétne dek. č. 17/1945
Sb. o Národnom súde, ktorý je pre túto rigoróznu prácu významným.
Niet pochýb o správnosti tvrdenia Krajského súdu v Bratislave, ktoré sa týka ratihabícii
dekrétov podľa úst. dek. č. 57/1946 Sb., ktorý v čl 1 hovorí:

ods.1 Prozatímní Národní shromáždění schvaluje a prohlašuje za zákon ústavní dekrety a
dekrety presidenta republiky, vydané na základě § 2 ústavního dekretu presidenta
republiky ze dne 15. října 1940, č. 2 Úř. věst. čsl. (č. 20/1945 Sb.), o prozatímním výkonu
moci zákonodárné, a to včetně právě uvedeného ústavního dekretu, pokud se tak již
nestalo.

ods. 2 Veškeré dekrety presidenta republiky jest považovati od jich počátku za zákon;
ústavní dekrety buďtež považovány za zákon ústavní.

ods. 3 Územní a časová platnost předpisů v předcházejících odstavcích uvedených
zůstává beze změny.
V našom prípade je zaujímavý ods. 3, ktorý výslovne ustanovil, že územná platnosť
predpisov sa nemení. Územnú platnosť dekrétov prezidenta republiky vyriešila tzv. 1. Pražská
dohoda t.j. dohoda medzi československou vládou a Predsedníctvom SNR z dňa 2. júna 1945. V čl.
1 dohody, je uvedené, že SNR je nielen oprávnenou predstaviteľkou samobytného slovenského
národa, ale i nositeľkou štátnej, zákonodarnej, vládnej a výkonnej moci na území Slovenska. V čl. 2
sa píše, že až do ustanovenia provizórneho československého zákonodarného zboru na celom
území ČSR zákonodarnú moc v spoločných (taxatívne vymedzených) veciach vykonáva na návrh
československej vlády po dohode so Slovenskou národnou radou prezident Republiky dekrétmi.
Retribúcia však medzi spoločné záležitosti nepatrila a teda dekrét prezidenta republiky č. 17/1945
Sb. však nebol vydaný po dohode so SNR a teda neplatil na území Slovenska. SNR prijala vlastné
retribučné nariadenie (platné a účinné na území Slovenska) na základe ktorého boli súdení vojnoví
zločinci (nar. č. 33/1945 Zb. n. SNR). Preto na základe uvedeného, možno pochybovať o tom, že
retribučný dekrét č. 17/1945 Sb. je resp. naďalej má byť súčasťou slovenského právneho poriadku
vzhľadom na to, že na území Slovenska nikdy neplatil.
O tom, že dekréty prezidenta republiky sú súčasťou Slovenského právneho poriadku niet
pochýb, zhodli sa na tom aj rôzne komisie a odborníci, ktorí sa tejto otázke venovali. Predovšetkým
sa však venovali posudzovaniu platnosti dekrétov vo všeobecnosti resp. týkajúcich sa konfiškácii,
expatriácii, poprípade odsunu obyvateľstva, ktoré boli platné a účinné na území Slovenska, pretože
boli vydané po dohode prezidenta ČSR so SNR. Zákonnosť a platnosť retribučných dekrétov
3.2
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prezidenta republiky riešili tzv. Pripomienky k Benešovým dekrétom zaslané Európskemu
1227
parlamentu (2002) v súvislosti s prístupom Českej republiky do Európskej únie.
Tie však len
zopakovali názory českých a slovenských odborníkov v danej oblasti t.j. dekréty prezidenta
1228
republiky sú naďalej súčasťou českého právneho poriadku, ale nezakladajú už právne vzťahy.
Ide o mimoriadne náročný právny problém, ktorý môže vyriešiť iba Ústavný súd Slovenskej
republiky, ktorý ma právomoc rozhodovať o platnosti právnych predpisov podľa čl. 152 ods. 3
Ústavy Slovenskej republiky. Podľa nášho názoru by mal jednoznačne rozhodnúť, či retribučné
dekréty prezidenta republiky sú alebo nie sú súčasťou slovenského právneho poriadku a tým
uzavrieť tento spor o platnosti právnych aktov.
Ani jedna z uvedených variant by však nemala vplyv na Baťov proces, nakoľko obnova
konania bola zamietnutá aj z dôvodu neexistencii nových skutočností a dôkazov, retribučnému súdu
skôr neznámych. Zaujímavou by však mohla byť otázka, či bolo vôbec možné, v roku 1947, uplatniť
trest prepadnutia majetku na území Slovenska, na ktorom neplatili retribučné dekréty prezidenta
republiky. Bližšie sa tejto problematike nevenuje žiaden právny predpis (teda ani jeden
z recipovaných trestných poriadkov platných na území ČSR), ani dôvodové správy. Domnievame sa
však, že vykonať trest prepadnutia majetku, ktorý uložil Národný súd v Prahe (resp. mimoriadny
ľudový súd na území českých krajín) bolo možné so súhlasom SNR. Vychádzame zo stavu
prijímania spoločného zákonodarstva (dekrétov prezidenta republiky platných v celej ČSR). Keďže
tento právny problém neupravuje žiadna právna norma, tento súhlas mohla dať SNR aj
konkludentne t.j. nekonaním resp. nezasiahnutím, neprotestovaním pri výkone rozhodnutia
Národného súdu v trestnej veci J. A. Baťu, čím v podstate legitimizovala výkon trestu na území
Slovenska.
ZÁVER
V prípade s J. A. Baťom sa osobitne vynárajú otázky týkajúce sa súladu povojnového
zákonodarstva ČSR s duchom a princípmi medzinárodného práva, a ďalej otázky základných práv
a slobôd. Podľa nášho názoru, ktorý sa opiera aj o názory odborníkov v tejto oblasti, je potrebné
dekréty prezidenta republiky posudzovať podľa medzinárodného a vnútroštátneho práva, ktoré bolo
platné v dobe, kedy došlo k tvorbe retribučného zákonodarstva, t.j. tesne po 2. svetovej vojne. Preto
nie je možné (a ani z hľadiska právnej istoty vhodné) aplikovať zásady vyplývajúce
z medzinárodných zmlúv o ľudských právach, ktoré boli prijaté až neskôr a nemajú spätnú účinnosť.
Rovnako ani posudzovať retribučné konanie bežnými štandardami spravodlivého procesu, ktoré boli
tiež zakotvené až po 2. svetovej vojne. Dekréty prezidenta republiky boli adekvátnou reakciou na
zverstvá nacistov a ich pomáhačov a je
Je nesporné, že súdenie vojnových zločincov v ČSR bolo ovplyvnené politickou situáciou,
najmä pri tvorbe retribučného dekrétu. Z nášho pohľadu nemožno poprieť vplyv politickej situácie na
retribučné procesy a to najmä pred Národným súdom (v Prahe aj v Bratislave). Čo sa týka kauzy
Baťa, taktiež nemožno hlásať úplnú apolitickosť procesu, keďže v jeho prípade vypovedalo mnoho
svedkov angažujúcich sa vo verejnom živote (politici, diplomati). Konanie pred Národným súdom
však prebehlo v súlade s predpismi a obvyklou retribučnou praxou, nevymykalo sa zaužívaným
postupom. Otázku vykonštruovaného procesu sme na základe vyššie uvedeného výskumu taktiež
nemohli potvrdiť.
Sám J. A. Baťa sa vyjadril k svojmu odsúdeniu slovami„Odsoudili jste mne za podivnou vinu.
Podle zpráv mých obhájců rozsudek říká toto: J. A. Baťa se odsuzuje, že se veřejně neprohlásil
stoupencem zahraniční vlády za války. Kdo z vás, vážení soudcové z povolání i z lidu, se za války
veřejně prohlásil za stoupence zahraniční vlády?“ Kriticky si musíme priznať, že na otázku odpoveď
nepoznáme, avšak berúc do úvahy historické súvislosti a postavenie J. A. Baťu, chápeme
4
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rozhodnutiu Národného súdu v Prahe z roku 1947, nakoľko od osobnosti, akou J. A. Baťa nesporne
bol, sa očakávala aktívna účasť na zahraničnom odboji, čím by preukázal svoju vernosť vlasti
a „ukázal chrbát“ nacistom.
Vo všeobecnosti je potrebné zdôrazniť základný moment vzťahujúci sa k akémukoľvek
hodnotenie minulosti, ktorý vyslovil Ústavný súd Českej republiky: „to, co přichází z minulosti, musí
sice i tváří v tvář přítomnosti v principu hodnotově obstát, toto hodnocení minulého nemůže však být
soudem přítomnosti nad minulostí. Jinými slovy, řád minulosti nemůže být postaven před soud řádu
přítomnosti, jenž je již poučen dalšími zkušenostmi, z těchto zkušeností čerpá a na mnohé jevy
pohlíží a hodnotí je s časovým odstupem.“
Použitá literatúra:
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K VÝZNAMU NEMOŽNOSTI PLNENIA V RÍMSKOM ZMLUVNOM
PRÁVE1229
Peter Mach
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa venuje rímskemu chápaniu objektívnej nemožnosti plnenia ako dôvodu
neplatnosti záväzku a vôbec kontraktu. Popisuje základné línie úvah, ktoré spájajú rímsku
terminológiu a poňatie práva s modernou konštrukciou záväzku. Naznačuje, že počiatočná
i následná nemožnosť plnenia môžu mať rovnaký vplyv na existenciu záväzku obsahujúceho
plnenie. Túto (ne)existenciu však nemožno stotožňovať s (ne)zodpovednosťou dlžníka.
Kľúčové slová: impossibilium nulla obligatio, obligatio, contractus, praestare
Abstract: The article focuses on roman understanding of initial objective impossibility of
performance as a reason for nulity of an obligation and of contract. It describes basic lines of
thinking, which connects roman terminology and concept of law to modern construction of
obligation. It suggest, that initial and supervening impossibility of performance could have the same
impact on the existence of an obligation. This (non)existence should not be confused with the
(ir)responsibility of the debtor.
Key words: impossibilium nulla obligatio, obligatio, contractus, praestare

1

ÚVOD
Paulus D. 50,17,182
Quod nullius esse potest, id ut alicuius fieret, nulla obligatio valet efficere.
Celsus D. 50,17,185
Impossibilium nulla obligatio est.

Dve vety od klasikov stroho konštatujú prístup rímskeho práva k možnosti existencie
záväzku, ktorého obsahom je nesplniteľná povinnosť. Právna doktrína rozlišuje počiatočnú
nemožnosť plnenia a dodatočnú (následnú, pristupujúcu) nemožnosť plnenia. Kritériom je tu okamih
uzatvárania kontraktu či všeobecnejšie - uvažovaného vzniku záväzku.
Dnešnou optikou možno odlíšiť problém (ne)platnosti kontraktu a otázku (ne)existencie
1230
záväzku. Rímske pramene sa zameriavajú na úvahy o užitočnosti (platnosti)
uzatvárania
kontraktu, menej sa venujú teoretickým pojednaniam o pojmoch. V zásade ide o tradičné úvahy – či
vzniká možnosť žalovať, odsúdiť, exekvovať.
Záväzok (obligatio), ako vzťah medzi dlžníkom a veriteľom, vzniká nielen z kontraktu, ale aj
1231
z deliktu, kvázikontraktu, kvázideliktu.
Napriek tomu sa prípady nemožného plnenia v prameňoch
1229

Tento článok je výstupom z vedeckého projektu APVV-0562-11 „Právne argumenty a právne
princípy ako pramene práva“.
1230
Rímski právnici používali rôzne slová, pre dnešného právnika aj netechnické, napríklad nullum,
non esse, invalidum, nihil agere, inutile, imperfectum, vitiosum. V princípe sa dá povedať, že sa
Rimania veľmi netrápili rozlišovaním ničotnosti a odporovateľnosti, či okamihom, od ktorého sa táto
neplatnosť uplatňuje (ex tunc/ex nunc). K tomu ZIMMERMANN, R. The Law of Obligations, p. 679
sqq.
1231
Rozdelenie je justiniánske.
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pertraktujú predovšetkým v súvislosti s kontraktmi, i to nie všetkými. Zaiste to súvisí s tým, že
peňažné plnenie nebolo považované za nemožné.
POČIATOČNÁ NEMOŽNOSŤ PLNENIA
Základné tradičné chápanie pravidla možno zhrnúť tak, že záväzok či kontrakt nevznikne, ak
je dohodnuté plnenie objektívne (čiže pre každého) nemožné a zároveň je nemožné už v okamihu
domnelého vzniku kontraktu. Objektívna nemožnosť je to, čo z prameňov pomerne zreteľne
presahuje. Čiže ak je plnenie možné čo i len pre niektorých ľudí, znamená to, že nie je nemožné.
Otázkou je, či bola v rímskom práve takáto neplatnosť civilná alebo prétorská? Civilné
obligácie boli chránené legisakciami a kondikciami, a už tie sa v prameňoch pravidelne označujú za
neúčinné. Ak by aj nejaký kontrakt podľa civilného práva bol platný, prétor ešte vždy mohol
poskytnúť dlžníkovi námietku či odoprieť žalobu, ak to vyžadovala predstava spravodlivosti. Aj
v dôsledku poklasického vývoja smerujúcemu k rozostreniu pojmov a kvôli metóde justiniánskej
kodifikácie môžu zostať pochybnosti, v ktorých situáciách ide o civilnú a kedy o honorárnu
neplatnosť.
Aké sú ale argumenty pre vznik pravidla o neplatnosti? Literatúra pracuje predovšetkým
prístupom procesnoprávnym. Zo stipulácie prislúchala kondikcia a pri nej sa muselo dokázať dare
oportere, čo bol pri neexistujúcej veci problém. Okrem toho, kondikcia mala viesť k pekuniárnej
kondemnácii, pri neexistencii predmetu sa však uvažuje o nemožnosti vykonať ocenenie. Proti týmto
teóriám stojí fakt, že pri perpetuácii obligácie (napr. v prípade dodatočného zániku veci po omeškaní
dlžníka) sa formulovala kondikcia s fikciou a sudca mal oceniť plnenie tak, ako keby ešte existovalo.
Ďalšie procesnoprávne úvahy sa spájajú s pôvodnou formálnosťou, ktorá sa pri actio sacramento in
rem prejavovala nutnosťou fyzickej (aspoň symbolickej) prítomnosti veci, o ktorú išlo; pri osobnej
žalobe je ale jej nepoužiteľnosť z dôvodu neexistencie veci v plnení otázna.
Pridružujú sa argumenty filozofické, pričom ale aj tie sa museli v právno-historickom vývoji
nejako zhmotniť. Historické ale aj dnešné úvahy sa točia najmä okolo myšlienky „musieť znamená
môcť“. Na tomto mieste sa nebudeme venovať všetkým nuansám. Neskoršia je interpretácia
jusnaturalistov, podľa ktorej pri uzatváraní kontraktu chýba slobodná vôľa, lebo chýba dobré
1232
poznanie stavu vecí. To približuje problém počiatočnej nemožnosti plnenia k omylu.
Treba tiež podotknúť, že Rimania sa veľmi netrápili rozdielom medzi nulitou
a odporovateľnosťou právneho úkonu, čo z dnešného pohľadu trochu sťažuje celostné chápanie
postojov rímskych právnikov. Skôr je pravdepodobná téza, že samotné civilné právo chápalo
nemožnosť plnenia ako dôvod neplatnosti. Zaujímavé je, že fragmenty sa sústreďujú len na
stipuláciu a kúpnu zmluvu.
Najviac a jednoznačne sa v prameňoch rieši stipulácia – jednostranný kontrakt, ktorý
spôsobuje vznik jedného záväzku stricti iuris – nepodmieneného alebo aj podmieneného.
Stipulácia bola neplatná, ak dare nie je možné – napr. prevod slobodného človeka
(považovaného za otroka), alebo prevod mŕtveho človeka (považovaného za živého) alebo prevod
1233
posvätného či zasväteného miesta.
Tiež stipulácia celkom nemožnej veci, napr.
1234
hippocentaura.
Tiež bola neplatná stipulácia, ak si niekto dal stipulovať prevod (dare) veci, ktorá mu už
1235
patrí.
Súvisí to zrejme s tým, že bez jeho („veriteľovej“) súčinnosti sa vec nemohla stať
„dlžníkovou“ (ani tretej osoby) a teda ju ani nemohol nik previesť do jeho („veriteľovho“) vlastníctva.
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ZIMMERMANN, R. The Law of Obligations, passim.
Gai 3,97: Si id, quod dari stipulamur, tale sit, ut dari non possit, inutilis est stipulatio, velut si quis
hominem liberum, quem servum esse credebat, aut mortuum, quem vivum esse credebat, aut locum
sacrum uel religiosum, quem putabat humani iuris esse, dari stipuletur.
1234
Gai 3,97a: Item si quis rem, quae in rerum natura esse non potest, velut hippocentaurum,
stipuletur, aeque inutilis est stipulatio. Inst. 3,19,1: At si quis rem quae in rerum natura non est aut
esse non potest dari stipulatus fuerit, veluti Stichum, qui mortuus sit, quem vivere credebat, aut
hippocentaurum, qui esse non possit, inutilis erit stipulatio.
1235
Gai 3,99: Praeterea inutilis est stipulatio, si quis ignorans rem suam esse dari sibi eam
stipuletur; quippe quod alicuius est, id ei dari non potest.
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Vidíme teda, že rovnako ako fyzická, tak aj právna nesplniteľnosť záväzku pri jeho uzatváraní
spôsobuje jeho nulitu.
1236
Zaujímavý je prípad, keď sa v Ríme stipuluje dať v Kartágu v rovnaký deň
– síce plnenie
je objektívne možné, niekto plniť v Kartágu môže, ale dá sa to chápať ako nesplniteľná
1237
podmienka , lebo nik nestihne docestovať z Ríma do Kartága za deň. Preto bola takáto stipulácia
opäť vyhlásená za neplatnú. Obdobne Justinián považoval za neplatnú stipuláciu, ktorou sa niekto
1238
na smrteľnej posteli zaviazal postaviť dom.
Obdobné riešenia nachádzame u právnikov v súvislosti s kúpnou zmluvou. Počiatočná
objektívna nemožnosť plnenia by tu mohla byť pri neexistencii predmetu kúpy fyzickej alebo právnej
(res extra commercium). A bez existencie veci nie je ani kúpa. Ako potom hľadieť na kúpu budúcej
alebo nádejnej veci? Tu ide vlastne akoby o podmienenú kúpu – podmienkou je budúci vznik
1239
veci.
Aj predaj slobodného človeka tak mohol mať zmysel, a zakladať povinnosť predávajúceho
dosiahnuť otroctvo predaného človeka. Zmenou statusu takéhoto nového otroka vzniká nová vec.
Pri kúpnej zmluve pritom nejde o povinnosť dare – previesť vlastnícke právo, ale iba o povinnosť
vec odovzdať a zabezpečiť nerušenosť držby – aj preto sa niekedy pripúšťala (vedomá) kúpa
vlastnej veci – kupujúci mal záujem na tom, aby mal lepší dôkaz v prípadnom spore – jeho
1240
doterajšie vlastnícke právo mohol mať problém dokázať
. Kúpa veci extra commercium sa
pravidelne považovala za neplatnú, ale kupujúcemu sa poskytovala actio empti na dosiahnutia jeho
1241
záujmu, aby nebol oklamaný – tak to aspoň pomenoval Modestinus.
Na rozsiahlu úvahu potom
zostáva, či tu kontrakt naozaj vôbec nevznikol, alebo predsa vznikol, lenže s obmedzenými
účinkami - predávajúci právo požadovať plnenie nemá, kupujúci však áno a presadí svoj interes.
DODATOČNÁ NEMOŽNOSŤ PLNENIA A ZODPOVEDNOSŤ
Keďže sa považoval za neexistentný kontrakt, ktorého obsah bol pri jeho vzniku pre každého
nemožný, otvára sa otázka, či považovať naďalej za platný záväzok, ktorého obsah (plnenie) sa stal
objektívne nemožný počas jeho existencie. Tento problém väčšina bádateľov striktne oddeľuje od
otázky počiatočnej nemožnosti plnenia.
3

1236

Inst. 3,15,5: Loca etiam inseri stipulationi solent, veluti CARTHAGINE DARE SPONDES? quae
stipulatio licet pure fieri videatur, tamen re ipsa habet tempus iniectum, quo promissor utatur ad
pecuniam Carthagine dandam. et ideo si quis ita Romae stipuletur HODIE CARTHAGINE DARE
SPONDES? inutilis erit stipulatio, cum impossibilis sit repromissio.; pozri aj Gai. D. 54,1,141,4; Ulp.
D. 13,4,2,6.
1237
ZIMMMERMANN, R. The Law of Obligations, p. 689.
1238
C. 8,37,15: Si quis spoponderat insulam, cum moriebatur, aedificare stipulatori, impossibilis
veteribus videbatur huiusmodi stipulatio. sed nobis sensum contrahentium discutientibus veri simile
esse videtur hoc inter eos actum, ut incipiat quidem contra morientem obligatio, immineat autem
heredibus eius, donec ad effectum perducatur. nemo enim ita stultus invenitur, ut tali animo faceret
stipulationem, ut putaret posse tantum aedificium in uno momento horae extollere, vel eum qui
moritur talem habere sensum, quod ipse sufficiet ad huiusmodi operis completionem.
1239
Pomp. D. 18,1,8 pr.: Nec emptio nec venditio sine re quae veneat potest intellegi. et tamen
fructus et partus futuri recte ementur, ut, cum editus esset partus, iam tunc, cum contractum esset
negotium, venditio facta intellegatur: sed si id egerit venditor, ne nascatur aut fiant, ex empto agi
posse. (1) Aliquando tamen et sine re venditio intellegitur, veluti cum quasi alea emitur. quod fit,
cum captum piscium vel avium vel missilium emitur: emptio enim contrahitur etiam si nihil inciderit,
quia spei emptio est: et quod missilium nomine eo casu captum est si evictum fuerit, nulla eo
nomine ex empto obligatio contrahitur, quia id actum intellegitur. K tomu Schermaier, M. J.
Auslegung und Konsensbestimmung. Sachmängelhaftung, Irrtum und anfängliche Unmöglichkeit
nach römischem Kaufrecht, ZSS 115 (1998), S. 264 f.
1240
Paul. D. 18,1,34,4: Rei suae emptio tunc valet, cum ab initio id agatur, ut possessionem emat,
quam forte venditor habuit, et in iudicio possessionis potior esset.
1241
Modest. D. 18,1,62,1: Qui nesciens loca sacra vel religiosa vel publica pro privatis comparavit,
licet emptio non teneat, ex empto tamen adversus venditorem experietur, ut consequatur quod
interfuit eius, ne deciperetur.
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Avšak ak sa pozrieme na vzťah dlžníkovej povinnosti a jeho zodpovednosti, môže sa to javiť
1242
aj tak, že povinnosť dlžníka z kontraktu
zaniká vždy v prípade, že dohodnuté plnenie je
nemožné. Potom však nastupuje na jeho zodpovednosť (praestare) okrem prípadov, kedy sa
dlžníkovi zodpovednosť nepripočíta (či odpustí); do úvahy sa berie v závislosti od typu kontraktu
1243
predovšetkým jeho zavinienie - dolus, culpa, niekedy custodia.
Dlžníkovi vzniká povinnosť
nahradiť hodnotu pôvodne dlhovaného plnenia, ktoré je teraz už nemožné. Tomu zodpovedá
napríklad aj vyššie spomenuté ocenenie pôvodného plnenia na základe fikcie, že vec ešte existuje.
Dá sa to vlastne poňať z dvoch strán – buď je dlžník zodpovedný za zavinenie - že spôsobil
nemožnosť splnenia a teda zánik záväzku svojím konaním či nekonaním (podľa typu kontraktu,
v zásade dolus a culpa/neglegentia). V tom prípade ho vlastne trestáme za zavinenie (porušenie
dôvery). Alebo pripustíme, že záväzok nezanikol, nezmenený zostáva a dlžník zodpovedá za
nesplnenie (v okamihu omeškania) – ešte sa stále čakalo, že dlžník splní, on v čase splatnosti
nesplnil. Teraz sa dovoláva oslobodenia z dôvodu, že mu nesplnenie bolo prekazené vyššou mocou
či náhodou – chcel by splniť, no nie je to možné. Prvá interpretácia sa viac blíži súčasným
predstavám o záväzku a zodpovednosti, druhá viac rešpektuje prirodzený procesný postup – veriteľ
spravidla žaluje dlžníka kvôli nesplneniu a ten dokazuje okolnosti, kvôli ktorým by mal byť
oslobodený.
1244
Je vhodné v tejto súvislosti spomenúť aj perpetuatio obligationis
, ktorá sa týka záväzkov
nesplnených či nesplniteľných so zavinením dlžníka. Tento pojem by bol nadbytočný, ak by záväzok
vždy trval bez ohľadu na jeho neskoršiu nesplniteľnosť. Táto perpetuácia je potom skôr pomocný
pojem, ktorým sa opisuje rozsah dlžníkovej nastupujúcej zodpovednosti, než vyjadrením, že
dlhované plnenie ostáva naďalej dlhovaným.
Zánikom záväzku pre nemožnosť plnenia možno vysvetliť aj pasívna nezdediteľnosť pri
niektorých záväzkoch znejúcich na facere – keďže už nemôže splniť osoba, ktorá mala plniť
(konkrétny štukatér, maliar, spevák, právnik, lekár), záväzok zaniká jeho nevykonateľnosťou - dedič
nie je zaviazaný a záväzok je teda nezdediteľný.
Tiež by týmto prístupom bolo možné vysvetliť aj pravidlo periculum est emptoris. Kúpnu cenu
je vždy možné zaplatiť, odovzdanie pôvodne existujúcej predanej veci ale môže byť už nemožné
v dôsledku zničenia veci (nezavineného predávajúcim). V takom prípade teda trvá povinnosť
kupujúceho zaplatiť pretium, predávajúci nemusí však nič nahrádzať – zanikla jeho povinnosť
odovzdať predmet kúpy.
ZÁVER
Rímski právnici nepoužívali vždy jednotnú a preto ani celkom presnú terminológiu. V ich
vyjadreniach sa v obmenách objavovalo stanovisko, podľa ktorého počiatočná objektívna
nemožnosť plnenia v okamihu domnelého vzniku kontraktu spôsobovala jeho ničotnosť.
V niektorých prípadoch sa pri kúpnej zmluve pripúšťala zodpovednosť predávajúceho, hoci kúpa
nebola považovaná za uzavretú pre právnu či fyzickú neexistenciu veci. To nám umožňuje uvažovať
variantne o vzťahoch medzi kontraktom a obligáciou, resp. o jednotlivých dôvodoch vzniku záväzku
či zodpovednosti. V prípadoch následnej objektívnej nemožnosti plnenia u rímskych právnikov
nachádzame praktické riešenia, ktoré ale nie celkom vysvetľujú, ako presne si predstavovali títo
znalci práva vzťah medzi nemožnosťou plnenia, záväzkom a zodpovednosťou dlžníka. V tomto
stručnom príspevku sme iba naznačili niektoré smery úvah.
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REKONŠTRUKCIA SÚDNEHO PROCESU V
PREDCYRILOMETODSKOM A CYRILOMETODSKOM PRÁVE
Róbert Jáger
Katedra teórie štátu a práva, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela
Abstrakt: Príspevok sa pokúša o rekonštrukciu súdneho konania na základe prameňov
veľkomoravského obdobia. Neobmedzuje sa však iba na text zapísaných noriem, ale s použitím
historicko-lingvistickej metódy rekonštruuje základné inštitúty procesného práva, ktoré svojím
pôvodom s najväčšou pravdepodobnosťou siahajú ešte do predcyrilometodského obdobia.
Kľúčové slová: Súdny proces, súd, Veľká Morava, Slovania.
Abstract: The paper attempts for a reconstruction of judicial proceedings based on the extant
sources from Great Moravia. However, it is not limited only to the extant written norms, but in
addition it uses historical-linguistic analysis to reconstruct basic institutes of procedural law that most
probably reach back into the pre-Cyrillo-Methodian period.
Key words: Judicial proceedings, court, Great Moravia, Slavs.
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HISTORICKÉ VÝCHODISKÁ A ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA
O rekonštrukciu procesného postupu riešenia sporov v práve Slovanov sa pokúsila Irene
Wiehl, pričom súdny proces pôvodne zrekonštruovala nasledovne: v súdny deň (sodni den) je
predvolaný (bozuuani – pozvaný) obžalovaný, resp. odporca (zopirnik), aby sa dostavil
k prejednaniu svojho sporu (prio imeti) pred súdnym stolcom (na stolom). Odporca, resp.
obžalovaný vypovedá ústne (zuoimi vzti i zuoim glagolom izbouvedati).
O rekonštrukciu procesného postupu riešenia sporov primárne s aplikáciou na územie
1246
dnešného Slovinska, sa pokúsila aj Katja Škrubej
. Vychádzala pritom z Frizinských pamiatok.
Katja Škrubej k tejto rekonštrukcii pridáva aj niektoré pojmy, ktoré Wiehl nepoužila – ako oblast
(kompetencia, autorita), gospod (pán), a tiež pridala niektoré neskoršie slovinské výrazy, o ktorých
autorka predpokladá, že mohli mať starší (slovanský) pôvod – ako napr. priča (svedok) a prisega
(prísaha). S procesom súvisia podľa nej aj výrazy zavečati – prísahou sa odvrátiť od (vo Frizinskej
pamiatke č. II), u nepraudnei rote – krivej prísahe (vo Frizinskej pamiatke č. I), či pojem u zpitnich
1247
rotah – v krivých prísahách (vo Frizinskej pamiatke č. III).
Protiklad k tejto rekonštrukcii ponúka Gerhard Köbler, ktorý tvrdí, že idea individuálneho
sudcu predstavuje len cirkevný vplyv, resp. vplyv latinčiny. U archaických spoločenstiev podľa neho
totiž neexistoval individuálny sudca, ale existovalo len hromadné súdenie na zhromaždeniach
1248
(placitum).
Hormadné súdenie na zhromaždeniach spomína aj Helmold z Bosau v 11. storočí,
keď uvádza, že Slovania sa súdia pri posvätných duboch zasvätených bohu Prove, a každý druhý
1249
deň v týždni sa tu schádzajú s kniežaťom a kňazom kvôli súdom.
V prípade Veľkej Moravy však
1
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Ďakujeme Doc. JUDr. PhDr. Tomášovi Gábrišovi, PhD. LLM, MA. za poskytnutie materiálov
obsiahnutých v tejto podkapitole práce.
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ŠKRUBEJ, K. Rekonstrukcija najstaršega sodnega postopka pri prednikih Slovencev, s. 399435.
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ŠKRUBEJ, K. Pravo v zgodovini, s. 107.
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Naproti tomu však rozoznáva pojem tuomen, sonan, či germánsky rihter, ktorým je podľa neho
ten, kto dáva spravodlivosť – nie sudca, ale naprávač krivdy. KÖBLER, G. Richten - Richter –
Gericht, s. 57-113.
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Helmold z Bosau. Kronika Slovanů, s. 149.
498

zmienky o Svätoplukových judices (v Industriae tuae) môžu naznačovať, že tu už mohla existovať aj
forma individuálneho súdnictva, posilňovaná (Köblerom uvádzanými) cirkevnými vzormi
individuálneho súdnictva v prípade porušenia cirkevnoprávnych noriem.
Köbler zároveň upozorňuje aj na možný výraz žaloba, resp. „žiaľoba“, ako výraz sémanticky
1250
motivovaný rovnako ako v latinskom jazyku querela a v nemeckom Klage.
Namiesto „žaloby“
však Kadlec vidí obdobu Klage skôr v „náreku“ (ktorý sa v českých krajinách transformuje na „nárok“
1251
ako osobitný druh žaloby v trestnoprávnych kauzách ). Na takýto krik mal podľa Procházku prísť
svedok, ktorý je vo veľkomoravských prameňoch označovaný ako posluch – svedok pokriku
1252
poškodenej osoby.
Pojem pokrik ani iný súvisiaci pojem však vo veľkomoravských prameňoch
doložený nie je, a aj pri pojme posluch Procházka iba hypoteticky dôvodí, že šlo o pôvodného
1253
svedka pokriku, pričom tento pojem vraj neskôr získal význam „prísažníka“, t.j. očistného svedka.
1254
V protiklade k nemu, vidok bol podľa Procházku očitý svedok, ktorý, videl čo sa skutočne stalo.
1255

Procházka tiež uvádza, že Slovania v spore používali dôkazné prostriedky iracionálneho
1256
charakteru, aby tak odhalili materiálnu pravdu.
Vychádza však pritom zo zmienok z neskoršieho
obdobia, ktoré nemajú vo veľkomoravských prameňoch oporu. V tejto súvislosti sa v Zákonníku
spomínajú ako iracionálne dôkazy iba prísahy. Nenachádzame tu žiadne ďalšie doklady o iných
ordáloch, resp. božích súdoch ako iracionálnych dôkazných prostriedkoch, hoci sa ich používanie
u Slovanov všeobecne predpokladá, nakoľko ich využíval už aj Karol Veľký. Ojedinelou je iba
omnoho neskoršia zmienka o použití súboja ako spôsobu riešenia sporu. V Dalimilovej kronike zo
začiatku 14. storočia sa so Svätoplukom spája obraz súboja o jeho ženu s franským
1257
panovníkom.
Je však otázne do akej miery sa tu jedná o kontamináciu rytierskymi príbehmi
neskoršieho obdobia.
V tejto práci preto vychádzame výlučne iba z veľkomoravských prameňov. Tie podrobíme
obsahovej analýze za účelom objasnenia noriem spísaných autormi cyrilometodských juridík a iných
prameňov. Následne z týchto noriem zostavíme skupinu právnych termínov s právnym významom
používaných na našom území v období veľkomoravskom.
TERMÍNY OZNAČUJÚCE SÚDNE ZASADNUTIE
Pri určovaní pôvodu termínu súd použijeme teóriu sémantickej motivácie v nemeckom
jazykovom prostredí. Nemecké slovo setzen vo význame „usadiť sa, posadiť sa“ ako aj sitzen vo
význame „sedieť“ sa substantizovali na morálno-právne termíny Satz „zásada“, Satzung „stanovy“
a v neposlednom rade samotný termín Gesetz vo význame „zákon“. Prechod od významu
z pôvodného konkrétneho významu označujúceho fyzickú polohu setzen/ sitzen na význam
morálno-právny Satz – Satzung – Gesetz je zrejmý.
Pre slovanské jazykové prostredie je však možné ešte aj zovšeobecnenie vyplývajúce
z praktického konania súdnych zasadnutí popísaných v Ruskej pravde. Sme si vedomí, že tento
dokument časovo ani geograficky nezapadá do nami popisovaného obdobia, ale hoci sa jedná
o dokument mladší, sme toho názoru, že tak popísaný výkon súdu ako je podaný v tomto
dokumente sa mohol realizovať aj u ostatných slovanských národov skoršieho obdobia. Podľa
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popisu v Ruskej pravde bol súd zasadnutím, na ktorom knieža alebo osoba ním poverená vynášali
„súdy“ nad previnilcom. O súde Izaislava Mstislaviča nad Rostislavom je v Ruskej pravde
zaznamenané, že keď sa Rostaislav dostavil bol mu postavený šiator a bolo mu prikázané sedieť
v ňom. Pri popise súdu Vladimíra Mstislaviča nad Mstislavom Izislavičom bolo obžalovanému
prikázané sedieť v „ikonomle kelьi“ zatiaľ čo sudca sám sedel v „igumeni kelьi“. Rovnako aj keď sa
konal súd na brehu rieky Oky bolo zúčastneným prikázané „isiti v šatre“ (sedieť v stane) zatiaľ čo
1258
sudca sám „sede v polъstnici“ (sedieť za oponou, za závesom, oddelene)
. Hoci popisované
súdne zasadnutia sa konali v dobe mladšej (v dobe kedy praslovanské jazykové spoločenstvo bolo
už rozpadnuté) nie je dôvod predpokladať že fyzický výkon „sedenia, sadnutia si“ ako súčasti
súdnych rozhodovaní u Praslovanov neprebiehal podobne ako to bolo vyššie popísané.
Tieto indikácie nasvedčujú že pri staroslovanských súdnych procesoch hralo dôležitú úlohu
(fyzické) sedenie, zasadnutie. Pripomíname že aj samotné slovo zasadnutie (u nás používané
napríklad v kombinácii ako „súdne zasadnutie“, „zasadnutie rady“), je len zjavným derivátom slova
sedenie. Šimon Ondruš tvrdí, že pôvodným etymologickým koreňom týchto termínov bol
praslovanský termín soNd, ktorý sa postupom času zmenil na sodъ (vo význame sedenie,
1259
zasadnutie) .
Pri pokuse o jazykovú analýzu etymologického pôvodu súd možno konštatovať, že súčasný
termín súd má svoje označenie v praslovanskom termíne sǫdъ označujúcom pôvodne sadnutie si,
či sedenie (vo fyzickom význame), sedenie bolo imanentnou súčasťou konania súdnych procesov
starých Slovanov, a preto následne bolo nazvanie sedenia vo fyzickom význame prenesené na celý
proces rozhodovania o vine či nevine. Z pôvodného fyzikálneho termínu označujúceho „sadnúť si,
sedieť“ bolo následne abstrahované morálno-právne označenie celého procesu súdenia.
Vzhľadom na to, že aj počas súdnych zasadnutí či zasadnutí poradných orgánov kniežat
dochádzalo k prijímaniu noriem regulujúcich správanie sa podriadeného obyvateľstva vzniklo aj
slovo zásada. Slovo, ktoré v sebe kombinuje ako termín vyjadrujúci pôvodný fyzikálny proces
sadnutia si, ale aj jeho abstrahovaný význam súdenie, to jest určovania, ktoré správanie je vhodné
a ktoré vhodné nie je, teda v našom ponímaní, určovanie zásad konania.
Podľa Etymologického slovníka jazyka staroslověnského má termín „sǫd“ význam súd, súdny
spor. Sekundárne sa uvádza aj význam zbor sudcov, tribunál, súdna moc, spor, rozsudok, trest, ale
aj právo, spravodlivosť, úsudok, názor, rozhodnutie, ustanovenie. V spojení sǫd sъtvoriti, ispravljati
súdiť, rozsudzovať. V spojení sǫdъ prijěti, priimati byť odsúdený, podrobiť sa rozsudku. V spojení
sǫdъ prijěti sъ cěmь súdiť sa s niekým. Slovník následne uvádza výpočet viac ako tridsiatich
derivátov termínu sǫd (niekedy aj v spojení s inými slovami):
sǫdьnъ: súdny
dьnь sǫdьnь: súdny deň, deň posledného súdu
zakonъ sǫdьnыi ljudьmъ: občiansky zákonník
sǫditi komu/česomu, kogo/šьto: súdiť, posudzovať, posúdiť, posudzovať, rozsudzovať.
1260
sǫditi (s datívom): odsúdiť, odsudzovať
sǫditi komu/kogo: pomáhať k právu, zastávať sa, zjednať nápravu
soditi čьto (alebo s infinit.): súdiť, mieniť, myslieť, dospieť k názoru, rozhodnúť, stanoviť
sǫditi (sebě): rozhodnúť sa, umieniť si, chcieť
sǫždenije: úsudok, rozhodnutie
sǫdii: sudca, sudcovia
kъn´igы sǫdii: kniha sudcov
kъn´igы sǫdiiskыje: kniha sudcov
sǫdiinъ: sudcov
sǫdivъ: schopný posúdiť
sǫditelь: sudca
sǫdište: súd, súdna stolica, súdna budova
sǫdiište, sǫdište: spor, súd, úsudok
1258

PAUŠTO, V. T. Drevnerusskoje gasudarstvo i jego meždunarodno značenije, s. 70-71. Porovnaj
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sǫdьba: súdny výrok, rozsudok, odsúdenie, právo, spravodlivosť, zákon, prikázanie.
osǫditi, otъsǫditi: odsúdiť
osǫdьnъ: vzťahujúci sa k odsúdeniu
osǫždenъ: odsúdený
neosǫždenъ: neodsúdený, bezúhonný
osǫždati, otъsǫždati: odsudzovať, súdiť
osǫždenije, usǫždenije: odsúdenie
posǫditi: posúdiť, rozsúdiť, rozhodnúť
posoždenije, prisǫditi: odsúdiť
rasǫditi: rozsúdiť, rozvážiť, posúdiť
rasǫždati sje: sporiť sa
rasǫždenije: úsudok
sъsǫditi: posúdiť, rozsúdiť
1261
prěždeosǫždenije: predsudok, predpojatosť .
Uvedené termíny rozdelíme do skupín, podľa ich významu na skupinu termínov právneho
významu, a na skupinu prevažne iného ako právneho termínu. Skupina termínov prevažne iného
ako právneho významu obsahuje deväť termínov: dьnь sǫdьnь: súdny deň, deň posledného súdu,
soditi čьto (alebo s infinit.): súdiť, mieniť, myslieť, dospieť k názoru, rozhodnúť, stanoviť, sǫditi
(sebě): rozhodnúť sa, umieniť si, chcieť, sǫždenije: úsudok, rozhodnutie, kъn´igы sǫdii: kniha
sudcov, kъn´igы sǫdiiskыje: kniha sudcov, sǫdivъ: schopný posúdiť, rasǫždenije: úsudok,
prěždeosǫždenije: predsudok, predpojatosť.
Skupina termínov majúcich výlučne alebo prevažne právny význam obsahuje dvadsať štyri
termínov: sǫdьnъ: súdny, zakonъ sǫdьnыi ljudьmъ: občiansky zákonník, sǫditi komu/česomu,
kogo/šьto: súdiť, posudzovať, posúdiť, posudzovať, rozsudzovať, sǫditi (s datívom): odsúdiť,
odsudzovať, sǫditi komu/kogo: pomáhať k právu, zastávať sa, zjednať nápravu, soditi čьto (alebo
s infinit.): súdiť, mieniť, myslieť, dospieť k názoru, rozhodnúť, stanoviť,
sǫždenije: úsudok,
rozhodnutie, sǫdii: sudca, sudcovia, sǫdiinъ: sudcov, sǫditelь: sudca, sǫdište: súd, súdna
stolica, súdna budova, sǫdiište, sǫdište: spor, súd, úsudok,
sǫdьba: súdny výrok, rozsudok,
odsúdenie, právo, spravodlivosť, zákon, prikázanie,
osǫditi, otъsǫditi: odsúdiť,
osǫdьnъ:
vzťahujúci sa k odsúdeniu,
osǫždenъ: odsúdený,
neosǫždenъ: neodsúdený, bezúhonný,
osǫždati, otъsǫždati: odsudzovať, súdiť, osǫždenije, usǫždenije: odsúdenie, posǫditi: posúdiť,
rozsúdiť, rozhodnúť,
posoždenije, prisǫditi: odsúdiť,
rasǫditi: rozsúdiť, rozvážiť, posúdiť,
1262
rasǫždati sje: sporiť sa,
sъsǫditi: posúdiť, rozsúdiť . Možno teda konštatovať, že už
staroslovienčina používala termín sǫd prevažne v právnom slova význame.
Použitie termínu súd a jeho derivátov je obsiahnuté v Nomokánone nasledovne:
Titul 16. I jako ne dostoitь vъ izveržanago město abije svjetiti jepiskopa inogo, ašte pakы izverženъ
i pravьdьnago sǫda vъziskajetь. A že se místo sesazeného nemá ihned světit jiný biskup, dožadujeli se sesazený opětovně spravedlivého soudu.
Titul 10. ...nъ da židetь sego, dondeže oblastьnыi svьršenыi sborъ, sǫdivъ prestojašteje rečetь.
...nýbrž ať vyčká, až vrchní eparchiální sněm tento případ rozsoudí.
Titul 15. ...to ot sъnьma oblastьnago sǫdъ da priimutь. ...ať přijme rozsouzení od sněmu
eparchiálního.
Titul 16. Ašte kotorы jepiskopъ pri jeterěchъ grěsěchъ oklevetanъ bыvъ sǫdъ prijemletь ot vsěchъ
oblastnыchъ jepiskopъ... Byl-li některý biskup obžalován z některých přestupků a je souzen všemi
biskupy eparchiálními...
Titul 41. …preljubodějanьnomu sǫdovi povinen jestь po gospodьnju rečenju. …propadá odsouzení
za cizoložství podle výroku Páně.
Titul 43. …ljudьskыmъ že sǫdom ne predajemъ… …podrobujeme je lidským soudcům.
Titul 46. zakonьnыi kanon da sǫditь jemu. Ať je souzen podle zákonného kánonu.
1261
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Titul 48. Ne vremenьno bo sǫdimъ takovaja, nъ obrazu vъnimajemъ pokajanija. Neboť tyto věci
neposuzujme podle času, nýbrž všímáme si způsobu pokání.
Tamže. Ašte li ne vъzmožemъ, potъštimъ sje pone svoja duša ot věčьnago osǫženija izbaviti.
1263
Nedokážeme-li to, snažme se zachránit aspoň své duše od věčného dosouzení
.
Použitie termínu súd a jeho derivátov sa nachádza aj v Zákonníku.
Čl.2. Vъ vыsjaku pьrju i klevetu i šьpъtы dostoitь kъnezju i sǫdii neposlušati besъvěditelь mъnogь,
nъ glagolati kъ sǫpьrьnikomъ i klevetьnъkomъ i šьpъtьnikomъ. Žigo a Kučera uvádzajú preklad
nasledovne: V každom spore i obvinení, i udaní treba, aby knieža i sudca nevyslýchali bez svedkov
mnohých, ale aby hovorili žalobcom a obviňovateľom.
Vlastь že imatь na negože glagoljutъ sǫdii zalagati i glagolati posluchomь... Sudca má však moc
záloh prijať od toho, na koho vypovedajú a určiť svedkom prísahu...
Čl.8. Ašte li ništь jestъ, da tepetъ jego sǫdii zemli i posыlajetъ otъ svojejě oblasti. Ak je chudobný,
nech ho sudca tej krajiny dá palicovať a nech ho vykáže za svojej oblasti.
Čl.15. Ašte li kъto stъblьje ili trьnьje chotě požešti na svojei nivě vъzgnětitъ ognь, tъže ognь
prošьdь vьžьžetъ štuždju nivu ili vinogradъ, dostoitъ sǫditi i ispыtati, da ašte vъ nevěděnьje ili vъ
mьdlьstvo vъzgnětivьšju ognь se budetъ. ... Ašte li sъchranilъ budetъ vьse, naprasьno že burja
napadetъ i sego děla proidetъ ognь daleče, da ne osǫditъ sě. Ak niekto, strnisko alebo tŕnie chcejúc
zapáliť na svojej nive, zapáli oheň, ten oheň rozšíriac sa zapáli cudziu nivu alebo cudzí vinohrad,
treba súdiť a skúmať, či z neskúsenosti, alebo tuposti toho, či zapálil oheň, sa to stalo. Ak opatril
všetko, ale náhle búrka padne, a preto sa oheň ďalej rozšíri, nech sa neodsúdi.
Čl. 30 a. Se že vьse dostoitъ imъ sъ posluchы ispыtati i sǫdьjamъ, jako že posaachomъ. Toto
všetko treba sudcom skrze svedkov vyšetriť, ako sme písali.
Čl. 32. Vъsodě velimъ vьsje beštinьnicě ljudьskыje vъ velikыi sǫdъ božii i imatь, osjuždati da sego
děla nedostoitъ obinovati sě nikogože nъ vьsě po vsě dьni vъ božii zakonъ nastavljati upъvajušti na
Christa boga vъ vьselěnьskыi sǫdъ blaženыi glasъ uslыšati. Preto sa nikto nemá vyhýbať, ale
všetkých po všetky dni treba na Boží súd naučiť a dúfať v Krista Boha, že na všeobecný súd
blažený hlas uslyšia.
Napomenutie obsahuje celkovo tri použitia termínu súd a jeho derivátov.
Takožde i sveti apostoli i blaženi otьci sě světыmь zakonomь, otъnudь velьje i dzěluto takovoje
posǫždenьje rekъše, velьju ispыtanьju i poštenьju se sъpodobišě. Tak isto ako svätí apoštoli,
i blažení otcovia, so svätým zákonom tejto veci veľké a veľmi prísne také posúdenie vypovediac,
veľkému skúmaniu a posteniu to podrobili.
I dlъženъ jestъ vьsjakъ krestьjanь sъ gověnьjemь i strachomь račъšuju iměti, po božiju zakonu
světumu sьju sǫditi sъ vьsjakoju obrětajuštju se těžьju, jakože zakonъ pišetъ. I povinný je každý
kresťan s úctou a bázňou mať tú, ktorá si ho zvolila, podľa Božieho zákona svätého ju súdiť pri
každej vyskytujúcej sa rozopre, ako zákon píše.
...sje ne povinna sebe věčъnumu ognju osǫždenju nepьštjujetъ, i na semь světe božiju gněvu. ...že
1264
sám nie je podriadený odsúdeniu na večný oheň a na tomto svete Božiemu hnevu .
Na základe vyššie uvedeného možné konštatovať, že v najdôležitejších posudzovaných
právnych dokumentoch veľkomoravského obdobia sme identifikovali dvadsať použití termínu sǫdъ.
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MMFH IV. s.355.
ŽIGO, P. - KUČERA, M. Na písme zostalo (dokumenty Veľkej Moravy), s.100.
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Z nich bolo až devätnásť právneho alebo prevažne právneho významu
. Iba v jednom prípade
1266
použitie termínu súd bolo prevažne v inom ako právnom význame
.
Termín súd je aj v ostatných (minulých aj súčasných) slovanských jazykoch používaný
prevažne v právnom slova význame. V bulharčine săd, macedónčine sud, srbochorvátčine sȗd,
slovinčine sód, slovenčine ako aj staročeštine súd, v češtine soud, hornej lužičtine a dolnej lužičtine
sud, bieloruštine, ukrajinčine a ruštine jednotne sud.
Pri termíne súd je zrejmá podobnosť týchto termínov používaných v ostatných slovanských
jazykoch. Táto zrejmá podobnosť je spôsobená tým, že všetky tieto termíny sú odvodené od
praslovanského termínu sǫdъ označujúcom okrem samotného súdu aj zbor sudcov a súdne
pojednávanie alebo miesto konania súdu. Sekundárnym významom je len v niektorých slovanských
jazykoch (macedónčina, srbochorvátčina, slovinčina, slovenčina, čeština) aj posúdenie, úsudok, či
osud. Aj na základe toho, že len v niektorých slovanských jazykoch sa používa termín súd (v
adekvátnej domácej variante) aj v inom ako právnom význame možno rezultovať, že pôvodným
praslovanským významom termín sǫdъ bol význam prevažne právny. Len sekundárne (a len
v niektorých jazykoch) došlo k významovému posunu používaniu tohto termínu aj na označovanie
iných ako prevažne právnych činností.
Toto tvrdenie nepriamo potvrdzuje aj etymologický slovník jazyka českého, ktorý uvádza, že
koreňom, z ktorého vznikol praslovanský termín sǫdъ bol praindoeurópsky koreň */cend-, Icond-os,
v pôvodnom význame usudzovať, posudzovať. Praslovančina však význam derivátu sǫdъ prenáša
od pôvodného významu slovesa */cend- do nového významu „justičný tribunál“. Praslovančina teda
nezachovala význam praindoeurópskeho významu pôvodného koreňa, ale postavila celú novú
1267
skupinu slov , ktoré sú v slovanskom jazykovom prostredí derivátmi termínu sǫdъ. Hoci sme
vyššie ukázali, že deriváty termínu sǫdъ sa používali výnimočne aj v inom ako čisto právnom
význame, máme za to, že tento významový posun nastal až sekundárne v čase prevažného (alebo
výlučného) používania termínu sǫdъ v právnom význame.
Môžeme teda konštatovať, že termín sǫdъ bol v jazyku obyvateľov Veľkej Moravy používaný
už v predcyrilometodskom období, a jeho význam už v tomto období bol prevažne právny.
TERMÍN CENA
Starosloviensky termín „cena“ je obsiahnutý hneď dva krát v titule VIII. Nomokánona:
„V sudě že episkople da budeь tъ, ašte podobajetь vъsprijati cěnǫ li ne, zane množinsju prosto
1268
prodanыchъ vъzvratitim imъ množaišju cěnǫ“ . Uvedený starosloviensky text bol preložený
nasledovne: Biskup pak ať rozhodne o tom, zda mají dostat nazpět kupní cenu čili nic, protože
1269
mnohdy výtěžek z prodaných věcí jim nahradil víc než kupní cenu
.
Použitie termínu „cena“ môžeme nájsť už v prvom článku Zákonníka: Jeliko imotъ gospoda
ta vъ selě i tvoritъ trěbы i prisegы, da prodastъ sje sъ vьsěmь iměnьjemь svoim a cěna ichъ dastъ
sje ništiimъ. Žigo a Kučera uvádza preklad: Kde však majú pána v tej dedine a koná pohanské
obety a prísahy, nech sa predá so všetkým imaním svojím a cena ich nech sa dá chudobným.
Čl. 4 ZS Imějei ženu svoju i priměšaja sě rabě, javljoštii sě beštinьnici siju, dostoit otъ
1270
kъněza zemli toi da vъ inu zemlju prodadětъ, a cenǫ jeja dati ništiimъ . Uvedený starosloviensky
text bol v MMFH preložený do češtiny nasledovne: Má li kdo svou ženu a přiměšuje se k otrokyni,
3
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Pravьdьnago sǫda: spravedlivého soudu, sǫdivъ prestojašteje rečetь: tento případ rozsoudí,
sǫdъ da priimutь: ať přijme rozsouzení, sǫdъ prijemletь: je souzen, sǫdovi povinen: propadá
odsouzení, ljudьskыmъ že sǫdom: lidským soudcům, da sǫditь jemu: ať je souzen, bo sǫdimъ
takovaja: lebo súdime tak, osǫženija izbaviti: zbaviť sa/zachrániť sa od/ odsúdenia, sǫdii: sudca,
sǫdii: sudca, sǫdii: sudca, sǫditi: súdiť, ne osǫditъ sě: neodsúdi sa, sǫdьjamъ: sudcom, sǫdъ
božii: boží súd, vьselěnьskыi sǫdъ: všeobecný súd, sǫditi: súdiť, osǫždenju: odsúdeniu.
1266
Posǫždenьje: posúdenie.
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MACHEK, V. Etymologický slovník jazyka českého, s.568.
1268
MMFH IV. s.274.
1269
Tamže.
1270
MMFH IV. s.181.
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když je tento přečin prokázán, má být táto prodána od knížete té země do jiné země, cena pak za ni
1271
stržená má se dát chudým
.
Čl. 19 ZS. Iže otъ stranьnыchъ kupitъ plěnьnika i vьstroi jego, ašte imatъ cěnǫ, jǫže dastъ
na němь, davъ na sebe idetъ svobodъ. Ašte li ne imatъ, da imatъ iskuplь jego mьzdьnika donьdeže
izdrabotajetъ sje jǫže sъvěšta cěnǫ naricajǫštii sje mьzdě jemu na vьsako leto g stьljezje prětъ
posluchы i tako konьčavъšu jemu, i tako otъpuštajetь sje svobodъ. Žigo a Kučera uvádzajú preklad:
Kto od cudzích kúpi zajatca, nech uvedie ho do pôvodného stavu, ak má (zajatec) peniaze, ktoré za
neho dal, dajúc ich za seba, nech ide slobodný. Ak však nemá, nech ho má ten, čo ho kúpil, ako
námezdníka, kým si neodrobí cenu, na ktorej sa dohodol, a pritom mzda na každý rok určuje sa
1272
jemu na tri stľaze
pred svedkami. A ten, keď skončí, prepúšťa sa slobodný.
Čl. 30. ZS. Prisnublaje stuždajego raba i krыje i i ne javě tvorje, povinьnъ jestъ togo svojego
gospodinu pristrojiti , drugu jego takogo raba (ili) dati cěnǫ jego. Žigo a Kučera uvádzajú preklad:
Kto si prisvojuje cudzieho otroka a ukrýva ho a činí to tajne, povinný je takého svojho pánovi
1273
ustanoviť, druhého takého otroka dať alebo jeho cenu
.
Na základe vyššie uvedených prekladov možno konštatovať, že starosloviensky termín
„cena“ je možné preložiť do slovenčiny v podobe slovenského cena alebo hodnota a obnos.
Uvedené potvrdzuje aj Etymologický slovník staroslovienčiny, podľa ktorého starosloviensky termín
1274
„cena“ je možné prekladať vo význame cena, obnos, hodnota
. Uvedený slovník uvádza aj
deriváty termínu „cena“ v podobe „cěniti“ vo význame ceniť, oceňovať. Zaujímavým derivátom je
však termín „bescěnьnъ“ vo význame majúci nesmiernu cenu, drahocenný. Hoci slovenský termín
„bezcenný“ foneticky veľmi blízky staroslovienskemu tvaru „bescěnьnъ“ má opozitný význam, vo
vývoji jazyka takýto významový posun nie je výnimočným. Aj v súčasných slovanských jazykoch sa
1275
význam z pôvodného praslovanského slova posunul na protipól svojho pôvodného významu.
Termín cena má identickú alebo veľmi podobnú formu vo väčšine slovanských jazykoch:
bulharsky, macedónsky cena, srbochorvátsky céna/cijéna, slovinsky céna, bielorusky cená,
ukrajinsky ciná, rusky cená: všade vo význame cena alebo hodnota, prenesene aj v morálnom
1276
zmysle . Etymologický slovník jazyka českého naviac uvádza nárečové termíny, ktoré sú zjavným
derivátom všeslovanského termínu „cenǫ“: cenkovat vo význame príliš sa zjednávať, rovnaký
význam dáva aj východomoravskému termínu cechtať se). Uvedený slovník rovnako poukazuje na
zjavnú sémantickú podobnosť slovanského termínu cenǫ a gréckeho πoɩvɳ vo význame náhrada,
1277
trest, pomsta , a odtiaľ prebraté aj do latinčiny v podobe poena vo význame náhrada za zločin,
1278
pokuta, trest, pomsta .
Aj na základe tohto stručného výpočtu podoby daného termínu v ostatných slovanských
jazykoch možno konštatovať, že slovo „cena“ je pôvodu praslovanského, a teda
predcyrilometodského pôvodu. Ak by tomu tak nebolo, nebolo by rovnomerne rozšírené v takmer
identickej podobe vo väčšine slovanských jazykoch.
Praslovanský termín *cěna podľa Etymologického slovníka staroslovienčiny má základ
u
u
v praindoeurópskom *k oi-nā vo význame pokuta. Schrader a Nehring konštatujú, že termín *k oi-nā
1279
mala pôvodný význam pokuta za zabitie, pokuta za preliatu krv, alebo náhrada za trest
. Pokorný
u
tvrdí, že tento termín má základ z praindoeurópskeho koreňa *k ei vo význame dbať o niečo, niečo
1271

MMFH IV. s.181.
S. Troicki poukazuje na to, že v gréckej Ekloge nie je určená minimálna cena tejto zajatcovej
práce. MMFH IV. s.190.
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HAVLOVÁ, E. et al. Etymologický slovník jazyka staroslověnského, 2 diel, s.93.
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Ako príklad môže slúžiť slovenské slovo „čerstvý“, ktorého ruský foneticky identický ekvivalent
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1278
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1280

trestné spozorovať a stíhať to, trestať to, pomstiť sa
. Etymologický slovník jazyka českého
u
1281
uvádza významy praindoeurópskeho *k oinä
stručnejšie vo význame platím, splácam a mstím
sa. Pôvodným významom bolo náhrada za ublíženie, cena zaň, nakoniec aj cena vôbec,
1282
v konečnom dôsledku aj samotný termín hodnota a vážnosť .
u
Zostručnením uvedených významov praindoeurópskeho termínu *k oi-nā možno
konštatovať, že tento termín sa používal vo všeobecnosti vo význame náhrada (za niečo). Až
neskorší vývoj priniesol posun pôvodného významu náhrada do významu hodnota, odnos a cena,
u
ktoré derivát termínu *k oi-nā v podobe praslovanského *cěna mal.
u
Avšak podľa vyššie uvedených etymologických slovníkov, z termínu *k oi-nā vzniklo aj iné
všeslovanské slovo: slovo kajať sa (v staroslovienskej podobe pokajet sje). Termín kajať sa je
v staroslovienskych prameňoch obdobia veľkomoravského veľmi rozšíreným pojmom (len
v Ustanoveniach svätých otcov sa tento termín nachádza viac ako 40 krát). Aj v prípade termínu
kajať sa je zrejmá fonetická príbuznosť pôvodného praindoeurópskeho tvaru. Avšak aj v samotnom
termíne pokajet sje možno vidieť pôvodný prvok obsiahnutý v praindoeurópskom základe: nahradiť
niečo, napraviť niečo: v tomto prípade človek nahrádza či napravuje svoje predošlé konanie
pokáním, teda riadne upraveným cirkevným pôstom (o riadne upravenom cirkevnom poste však
možno hovoriť až po kristianizácii krajiny, avšak keďže existovalo toto všeslovanské slovo už
dávnejšie, možno predpokladať určitú formu pokánia/oľutovania už v predkresťanskom období).
Teda zatiaľ čo z rovnakého praindoeurópskeho základu praslovanský termín *cěna znamenal skôr
náhradu v materiálnom alebo právnom slova zmysle, iný derivát toho istého praindoeurópskeho
základu v podobe praslovanského a staroslovienskeho pokajet sje malo skôr význam nápravy
nematerálnej, formy oľutovania svojho činu.
TERMÍN SVEDOK, SVEDČIŤ, VYPOČÚVAŤ
V predchádzajúcej kapitole sme už uvádzali, že
podľa Procházku mal na pokrik
poškodeného pri trestnom čine prísť svedok, ktorý je vo veľkomoravských prameňoch označovaný
1283
ako posluch – svedok pokriku poškodenej osoby.
V protiklade k nemu, vidok bol podľa
1284
Procházku očitý svedok, ktorý, videl čo sa skutočne stalo.
Potvrdiť alebo vyvrátiť túto hypotézu
sa pokúsime v tejto časti práce.
Termín svedok patrí v staroslovienskych dokumentoch veľkomoravského obdobia k pomerne
často používaným termínom. Len v Zákonníku je termín svedok a jeho deriváty obsiahnutý 17 krát.
Napomenutie obsahuje jedno použitie termínu svedok. Ustanovenia obsahuje jedno použitie
termínu dosvedčiť. Moravsko panónska legenda – Život Konštantína obsahuje taktiež jedno
1285
použitie termínu svedok
.
Staroslovienčina používala dva termíny na označenie slovenského pojmu svedok. Termín
svědětelь, sъvěstelь, sъvěstitelь vo význame svedok. A termín posluchъ tiež vo význame svedok.
Slovník jazyka staroslovienskeho pri všetkých týchto termínoch uvádza len význam svedok, bez
bližšej špecifikácie, o akého svedka sa v danom prípade jedná, resp. bez poukázania na rozdiel
medzi dvoma staroslovienskymi termínmi svědětelь a posluchъ.
Rozdiel v používaní týchto staroslovienskych termínoch možno odhaliť pri skúmaní
významov derivátov a slov s ktorými majú spoločný slovný koreň. V slovníku sú uvedené tieto
slová, ktoré majú s termínom posluchъ rovnaký slovný koreň:
posluchovanije: svedectvo
posluchovati: svedčiť
4

1280

POKORNY, J. Indogermanisches etymologisches Woerterbuch, s.636.
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Rozdiel v tvare *k oi-nā a *k oinä je spôsobený rozdielnymi formami prepisov medzi autormi
uvedených slovníkov.
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poslušalište: audienčná sieň (poslucháreň poznámka R.J.)
poslušanije: počúvanie, naslúchanie
poslušati: naslúchať, ale aj poslúchať (správať sa podľa príkazu, poznámka R.J.)
Je zrejmé, že spoločným kmeňom všetkých týchto slov je staroslovienske podstatné meno
sluchъ resp. sloveso slušati. Sloveso slušati má význam počuť, počúvať, a podstatné meno sluchъ
1286
má význam sluch, ucho . Podľa Etymologického slovníka staroslovienčiny termíny sluchъ aj
slušati majú praslovanský pôvod. Starosloviensky termín slušati mal v praslovančine podobu
sluchati. Starosloviensky termín sluchъ mal dokonca identickú podobu v praslovančine (sluchъ).
(Slovník zároveň poukazuje, že nie je dokázané, ktorý z týchto termínov vznikol skôr, a ktorý z nich
1287
je len derivátom druhého) . Praslovanský základ spôsobil, že vo všetkých slovanských jazykoch
sú si termíny označujúce sluch a počúvanie nápadne spoločné. Bulharčina a macedónčina: sluch,
srbochorvátčina slűh, slovinčina sluh, slovenčina a čeština sluch, bieloruština, ukrajinčina a ruština
1288
sluch, staroruština sluchъ, všade vo význame sluch, orgán sluchu, ucho
. Termín slušati má
v slovanských jazykoch nasledovné formy: V poľskom jazyku sluchanie, slyszec, v češtine slyšet,
uslyšet, v hornej lužičtine slyšeć, zaslyšeć, v dolnej lužičtine slyšaś, v ukrajinčine sluchuty, v ruštine
1289
slyšať, v slovinčine slišati, v bulharčine sluša, v macedónčine sluša . Na základe vyššie
uvedeného výpočtu významov spoločného koreňa slova sluchъ a slušati je zjavné, že aj základom
staroslovienskeho termínu posluchъ (vo význame svedok) je či už fyzické počúvanie, naslúchanie,
alebo sluch (jeden zo zmyslov). Posluchъ bol teda ten, kto niečo počul, a sekundárne o tom čo
počul mohol referovať ďalej: podať svedectvo, svedčiť, byť svedkom.
Slovník jazyka staroslovienskeho obsahuje tieto termíny, ktoré majú spoločný slovný koreň
s termínom svědětelь, sъvěstelь, sъvěstitelь:
svědětelь: 1. svedok 2.vodca, majster, učiteľ
sъvěstelь: svedok
sъvěstitelь: svedok
sъvědii: 1.svedectvo 2.svedomie
sъvěděnije: 1.poznanie (vedenie), znalosť 2. svedectvo 3. svedomie
sъvědětelьstvije: svedectvo
sъvědětelъstvo: svedectvo, povesť
sъvědětelъstvo: svedectvo, povesť
sъvědětelьstvovati: 1.svedčiť, dosvedčovať 2.preklasovať, vyhlasovať
sъvěděteljevovati: svedčiti
sъvěstovanije: svedectvo
sъvěstvovati: dosvedčovať
sъvěstovati: dosvedčovať
sъvěstь: 1. svedomie 2.vedomie 3. zvesť 4. svedectvo
sъvěstьstvovati: 1.dosvedčovať, potvrdzovať 2. zvestovať.
Na základe tohto výpočtu možno konštatovať, že starosloviensky termín svědětelь,
sъvěstelь, sъvěstitelь a jeho deriváty, respektíve slová s ktorými majú tieto termíny rovnaký slovný
koreň majú najčastejší význam svedčiť a svedčenie, ale aj význam svedomie. Uvedené
konštatovanie podporuje aj Etymologický slovník jazyka českého, ktorý poukazuje na to, že starší
význam českého termínu svědomí bol svedectvo, teda vyznanie svedkov, potvrdenie pravdy pred
právom. Slovník rovnako poukazuje na zrejmý praslovanský pôvod termínu sъvede-telь. Koncovka
–ok (teda sved-ok) vznikla mechanickým skrátením nepohodlne dlhého slova.
Etymologické slovníky však neuvádzajú, resp. nevysvetľujú podobnosť termínov svědětelь,
sъvěstelь, sъvěstitelь a ich derivátov, respektíve slov s ktorými majú tieto termíny spoločný slovný
koreň (či už vo význame svedok, svedectvo, alebo svedomie a vedomie) s ďalším všeslovanským
1286

KURZ, J. et al. Slovník jazyka staroslověnského, zv. 37, s.122.
JANYŠKOVÁ, I. et al. Etymologický slovník jazyka staroslověnského, 14 diel, s. 842.
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MACHEK, V. Etymologický slovník jazyka českého, s. 83.
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MAŃCZAK, W. Przedhistorycne migracje slowian pochodzenie jezyka staro-cerkiewnoslowiańskiego, s. 142.
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slovom videnie , vidieť niečo očami, to čo vidíme očami (v staroslovienčine viděti ). Pokúsime
sa túto podobnosť vysvetliť aplikovaním teórie sémantickej motivácie. Hoci sme doteraz teóriu
sémantickej motivácie aplikovali len na porovnávanie vývoja termínov s rovnakým alebo podobným
významom v rôznych jazykov, použijeme ju aj na vývoj dvoch termínov s rovnakým významom
v tom istom jazyku (praslovančine či staroslovienčine). Ak sme vyššie ukázali, že starosloviensky
termín posluchъ a jeho deriváty, resp. slová s ktorými má spoločný základ, sú odvodené od slova
označujúceho sluch a počúvanie, rovnako aj tak termíny svědětelь, sъvěstelь, sъvěstitelь a ich
deriváty, resp. slová s ktorými majú tieto termíny spoločný slovný koreň, by mohli byť odvodené od
videnia, vidieť niečo: svedčiť o tom, čo bolo videné alebo vedieť to čo bolo videné. Pravdepodobný
spoločný základ majú aj foneticky veľmi blízke slová vidieť a vedieť: v staroslovienčine viděti
1292
a vědeti . Uvedené konštatovanie však nie je možné podložiť žiadnym zistením obsiahnutým
v nám prístupných etymologických slovníkoch a zostáva len neverifikovanou hypotézou autorov.
Ak je naozaj tomu tak, že starosloviensky termín posluchъ má základ vo fyzickom počúvaní,
a aj termín svědětelь má základ vo fyzickom videní, dovoľujeme si predložiť ďalšiu hypotézu, ktorá
by pomohla poukázať na rozdiely medzi dvoma rozdielnymi staroslovienskymi termíny označujúcimi
svedka. Posluchъ by mohol byť v tomto zmysle svedok z počutia, svededok, ktorí svedčí o ničom čo
počul. Svědětelь by mohol byť svedok, ktorí svedčí o tom, čo videl. Ak by tomu bolo naozaj tak, tak
potom už slovanské právo mohlo rozlišovať medzi svedectvom nepriamym (svedectvo z počutia)
a svedectvom priamym (svedčenie o tom, čo svedok videl). Ak chceme verifikovať túto hypotézu je
nevyhnutné poukázať na kontext a význam, v ktorom boli termíny posluchъ a svědětelь použité
v starosloviensky písaných dokumentoch veľkomoravského obdobia.
Ako u bolo uvedené vyššie najviac použití termínov svedok a ich derivátov bolo obsiahnutých
v Súdnom zákonníku pre ľud. Jedná sa o tieto ustanovenia:
Čl. 2 ZS. Vъ vыsjaku pьrju i klevetu i šьpъtы dostoitь kъnezju i sǫdii neposlušati
besъvěditelь mъnogь, nъ glagolati kъ sǫpьrьnikomъ i klevetьnъkomъ i šьpъtьnikomъ. Ašte ne
pritъknete o poslusěchъ, jakože i zakonъ božii velitъ, prijeti tǫže kaznь čaite, jǫže na druga
glagolaste. Božii zakonъ tako velitъ, da iže sego ne chranitъ, proklętъ da bǫdetъ. Žigo a Kučera
uvádzajú preklad nasledovne: V každom spore i obvinení, i udaní treba, aby knieža i sudca
nevyslýchali bez svedkov mnohých, ale aby hovorili žalobcom a obviňovateľom: Ak to nedokážete
svedkami, ako i zákon Boží káže, očakávajte, že prijmete ten istý trest, ktorý ste vyslovili na druha.
1293
Boží zákon tak káže, a kto ho nezachováva, prekliaty bude
.
1294
ZS dokonca obsahuje samostatné ustanovenie nazvané „O svedkoch“
. Len v tomto
jednom ustanovení možno nájsť tri použitia termínu svedok a jeho derivátov. O poslusěchъ. Nadъ
vьsěmi že simi dostoitъ na vъsjakoi pьri kъnezu i sǫdii sъ vьsacěmь ispыtanьjemь i trpěnьjemь
ispыtanьje tvoriti i ne bezъ posluchъ osǫždati, nъ iskati posluchъ istinьnъ, boještiichъ se boga,
naročitъ i ne imǫštь vražьdы nikojeježe ni lǫkavьstva, ni mrъzosti, ni težь, ni pьri na negože
1290

Termín vidieť má v slovanských jazykoch nasledujúce podoby: v poľskom jazyku widzueć,
v češtine vidět, dolnej lužičtine wiźeś, horenej lužičtine widźeć, v ruštine videť, srbochorvátčine
vidjeti, slovinčine viděti, v bulharčine vidja, v macedónčine vidi. Spoločný praslovanský pôvod
týchto slov je teda zrejmý. MAŃCZAK, W. Przedhistorycne migracje slowian pochodzenie jezyka
staro-cerkiewno-slowiańskiego, s. 148.
1291
Viděti (viždǫ, vidiši). Pozri bližšie: KURZ, J. Učebnice jazyka staroslověnského, s.74.
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Termín vedieť má v slovanských jazykoch nasledujúce podoby: v poľskom jazyku wiedzieć,
v češtine vědět, dolnej lužičtine wedźeś, horenej lužičtine weźeś, slovinčine vedeti, v ukrajinčine
vidaty, v srbochorvátčine vidjeti. Spoločný praslovanský pôvod týchto slov je teda zrejmý.
MAŃCZAK, W. Przedhistorycne migracje slowian pochodzenie jezyka staro-cerkiewnoslowiańskiego, s. 148.
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ŽIGO, P. - KUČERA, M. Na písme zostalo (dokumenty Veľkej Moravy), s.106.
1294
Ustanovenie ZS nazvané „O svedkoch“ je označované a umiestňované do textu prekladaných
textov rôzne. Najčastejšie je toto ustanovenie označované ako článok 7a (nachádzajúci sa za
článkom 7). V tejto podobe sa nachádza v texte, ktorý je predkladaný v textoch Marsinu, a v textoch
MMFH IV. V texte, ktorý predkladá Žigo a Kučera je toto ustanovenie súčasťou článku 2. Uvedený
rozdiel je spôsobený tým, že autori prekladali rozdielny redakcie ZS. V obsahu uvedeného článku
ZS diametrálne významové rozdiely nie sú.
507

glagoljǫtъ, nъ stracha boga radi i pravьdy jego. Žigo a Kučera uvádzajú preklad: O svedkoch. Nad
všetkými týmito je potrebné pri každom spore, aby knieža i sudca so všetkou starostlivosťou
a trpezlivosťou vyšetrovanie konali a nie bez svedkov odsudzovali, ale hľadali svedkov pravdivých,
bojacich sa Boha, vážených a ktorí nemajú nijakej zášti, ani zloby, ani hnevu, ani sporu, ani
obvinenia proti tomu, na koho svedčia, ale iba strach z Boha a jeho spravodlivosti
1295
Čislo že posluchъ da bыvajetъ ai
(jedinъ na desęte) a liše sego roka vъ malěi pьrě otъ
1296
z
(sedmi) do trii a mьne ně sego roka. Vlastь že imatъ na negože glagoljǫtъ sǫdii zalagati
i glagolati posluchomъ li prisęgo li prodaždǫ li tǫže kaznь, ašte li vъ koje vrěmę obraštjǫtъ lъžǫšte.
Ne dostoitъ že ni vъ jedinǫ priimati posluchъ, iže bǫdǫtъ kъgda obličeni i lъžǫšte i prětǫpajǫšte
zakonъ božii, ili žitьje skotьskoje imǫšte, ili iže o sebě ne pobědimi na prisęgǫ otimǫtъ sę.
Žigo a Kučera uvádzajú preklad nasledovne: Počet svedkov nech je jedenásť a vyše tohto
počtu a v malom spore od siedmich do troch, ale nie menej od tohto počtu. Sudca má však moc
záloh prijať od toho, na koho vypovedajú, a určiť svedkom prísahu, alebo predaj, alebo ten istý trest,
ak sa niekedy ukáže, že luhali. Neslobodno ani raz prijímať svedkov, ktorí boli kedy usvedčení, že
1297
luhajú, prestupujú zákon Boží, alebo hovädský život
vedú, alebo ktorí ako sebenevládni sa
z prísahy vylučujú.
Čl.18 ZS. Rodi i děti ašte na sę glagoljǫtъ, ili ne imǫtъ imъ věrы, ni gospodi ni na gospoda rabъ li
svobodьnikъ li da posluchъ bыvajetъ. Žigo a Kučera uvádzajú preklad: Rodičia a deti, ak proti sebe
hovoria, nech nemajú viery. Ani v prospech pána alebo proti pánovi otrok alebo oslobodený nech
nie je svedkom.
Čl.20 ZS. Svěditele odъ slucha da ne svěditelьstvujǫtъ glagoljǫšte jako slыšaachomъ otъ kogo
sego dlъžьnika ili ino čьto sъvěditelьstvujǫšte otъ slucha, ašte i župani sǫtъ iže sъvěditelьstvujǫtъ.
Žigo a Kučera prekladajú: Svedkovia z počutia nech nesvedčia hovoriac: „Počuli sme od niekoho,
1298
že tento dlžník,“ alebo niečo svedčiac z počutia, aj keď sú to župani, ktorí svedčia
.
Preklad podstatného mena svěditele a dva krát použitého slovesa svěditelьstvujǫtъ je vo
všetkých troch prekladoch zrejmý, a správne uvedený. Nie je rozpor medzi jednotlivými uvedenými
prekladmi. Avšak zaujímavým je použitie termínu župani v pôvodnom texte. Podľa MMFH však
z textu ZS neplynie, že by župan, ktorý nevidel spáchanie trestného činu, ale len o ňom počul, bol
1299
vylúčený zo svedectva. Župan tu bol uvedený len príkladmo
, s poukázaním, že ani tak vysoko
postavený hodnostár akým bol župan by nemal svedčiť o skutočnostiach, ktoré sám nevidel, ale len
počul. Na základe toho, že ZS vylučuje svedectvo osôb (bez ohľadu na ich spoločenské
postavenie), ktoré sa o určitej skutočnosti dozvedeli len z počutia, a nie priamym „videním“ môžeme
konštatovať, že už slovenské právo obdobia veľkomoravského uprednostňovalo prime svedectvo
oproti svedectvu nepriamemu.
Použitie termínu svedok a jeho derivátov sú v Napomenutí uvedené nasledovne:
Pridetъ bo prorokъ Mosi, otъ boga naučenъ sы i kъ vladыkamъ prъvы glagolę: Sluchъ bo
sujetь ne sętъ, ne primeši. Čъto sę glagolę sluchъ sujetьnъ sǫštъ? I sujetьnъ i besъvědětelь,
i kromě sъpasъnыmь, izvěstъnыmь ispыtanьjem zakonьnыmь prijemľǫ. Žigo a Kučera uvádzajú
preklad: Lebo príde prorok Mojžiš, od Boha poučený súc a k vládcom prvý hovoriac: ? Výpoveď
1295

Keďže v danom období u nás ešte neboli známe arabské číslice, na číselné označenie sa
(podobne ako aj pri rímskych čísliciach) používali písmená hlaholskej a cyrilickej abecedy. V tomto
prípade písmená „ai“ znamenali číselné vyjadrenie 11. Pozri bližšie: KURZ, J. Učebnice jazyka
staroslověnského, s. 23.
1296
V tomto prípade označenie písmenom „z“ znamenalo číselné vyjadrenie 7.
1297
Hovädský život, alebo zvierací život je pravdepodobne súhrnný výraz pre všetky druhy
sexuálnych „zvráteností“. K právnej úprave a trestaniu sexuálnych trestných činov na Veľkej
Morave pozri bližšie: JÁGER, R., - GÁBRIŠ, T. Sexuálne trestné činy v slovanskom práve na Veľkej
Morave, s.36-59.
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ŽIGO, P. - KUČERA, M. Na písme zostalo (dokumenty Veľkej Moravy), s.110.
1299
Pozri bližšie: MMFH IV. s191.
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lichú“ hovoril, „neprijmeš“. A o čom sa hovorí, že je výpoveď lichá? I lichú, i bez svedkov (výpoveď)
iba po spásnom a zjavnom skúmaní zákonnom prijmem
V úvode tejto podkapitoly sme naznačili Procházkovu hypotézu, že starosloviensky termín
posluchъ by mohol byť svedok z počutia, svedok, ktorí svedčí o ničom čo počul. Svědětelь by
mohol byť svedok, ktorí svedčí o tom, čo videl. Vyššie v texte sme poukázali, ako boli termíny
posluchъ a svědětelь používané v dobových textoch. Význam týchto termínov v jednotlivých
použitiach uvádzame v nasledujúcej tabuľke.
Na základe vyššie uvedených významov termínov posluchъ a svědětelь možno konštatovať,
že tieto termíny boli takmer vždy prekladané len vo význame svedok, bez určenia či sa jednalo tzv.
o svedka z počutia, alebo svedka, ktorý vypovedá o skutočnosti, ktorú aj videl. Na určenie toho, či
sa jedná o svedka z počutia dobové texty používali dovysvetľujúce slovné spojenia napríklad
Svěditele odъ slucha. Nie je možné teda hodnoverne konštatovať, že už staroslovienčina obdobia
veľkomoravského mala ustálenú terminológiu odlišujúcu konkrétnym termínom jednotlivé formy
svedčenia, tak ako to vo svojom diele uvádza Procházka.
Je však možné konštatovať, že dobové právo rozlišovalo vyššie naznačené formy svedčenia so
zrejmým odlíšením svedectva priameho a nepriameho, pričom za plnohodnotné svedectvo sa
považovalo len svedectvo priame. Nie je však možné dokázať, že toto rozlišovanie existovalo už
v práve doby predcyrilometodskej, alebo toto rozlišovanie bolo inkorporované do domáceho práva
až po príchode Konštantína a Metoda.
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RATIO NATURALIS AKO LEGITIMIZAČNÝ FAKTOR
PRÁVOTVORNEJ A PRÁVNOAPLIKAČNEJ ČINNOSTI PRÉTORA
Ján Šurkala
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Argument ratio naturalis bol najčastejším zdôvodnením odchýlenia sa prétora od
platného práva. To malo ďalekosiahle dopady aj na proces v štádiu in iure, nakoľko prétor mohol s
odvolaním sa na „prirodzenosť” priznať aj žalobu, ktorá by podľa ius civile mala byť zamietnutá.
Príspevok sleduje funkciu prirodzenoprávneho argumentu ako legitimizačného nástroja prétorskej
činnosti v oblasti právotvorby a právnej aplikácie.
Kľúčové slová: ratio naturalis, prétor, stoici, rímska jurisprudencia, legitimita.
Abstract: Ratio naturalis argument was the most common justification when praetor did not applied
civil law strictly. That had far-reaching impact on legal proceeding in a stage of in iure, whereas
praetor enjoyed a power to accept a claim, which should be repudiated according to ius civile, by
referring to natural law. This article is to focus on using this ius-natural argumentation as a tool for
legitimising of praetorian law-making and decision-making.
Key words: ratio naturalis, praetor, Stoics, roman jurisprudence, legitimacy.
ÚVOD
Ratio naturalis sa v rímskom práve bytostne spája s normotvornou a právnoaplikačnou
činnosťou vyšších magistrátov, špecificky meststkého a cudzineckého prétora. Máme za to, že táto
spojitosť nie je v žiadnom prípade náhodná, ale vyviera z hlbokách prepojení, ktoré medzi týmito
dvoma fenoménmi existovali.
Obvykle sa poukazuje na to, že ratio naturalis, teda právo prirodzené, resp. jeho priamy
predchodca, svojimi normatívnymi požiadavkami ovplyvňovali obsah pozitívneho práva v Ríme, čo
sa prejavovalo okrem iného aj v činnosti magistrátov. My si však budeme v tomto príspevku všímať
opačný smer tejto vzájomnej podmienenosti – teda kedy a prečo sa magistráti odvolávali na
naturalis ratio, na ustanovenia prírody, resp. záväzky, ktoré sú známe všetkým civilizovaným
národom. Táto reflexia prétorovej snahy o legitimizáciu svojich normotvorných aktov
a právnoaplikačných rozhodnutí nám umožní posúdiť, či a v akej miere je v klasickom rímskom
práve odvolávanie sa na „prirodzenosť“ výrazom autentickej filozofickej inšpirácie, alebo naopak
utilitárnou snahou využiť popularitu týchto prirodzenoprávych ideálov na zdôvodnenie toho, čo je
potrebné a prospešné pre hladký priebeh ekonomických vzťahov.
1

PROBLÉM NEPRUŽNÉHO IUS CIVILE
Čoskoro po zásadnej kodifikácii rímskeho obyčajového práva v Zákone XII. tabúľ, ktorá sa
1300
uskutočnila v roku 450 pred n. l.,
sa ukázalo, že kodifikované ius civile má problém
1301
s adaptabilitou v zmenených socioekonomických pomeroch.
Boli to menovite princíp personality
a veľká formálnosť jednotlivých inštitútov rímskeho občianskeho práva, ktoré pri územnej expanzii
1302
Rímskej ríše od 3. stor. pred n. l. brzdili najmä ekonomický rozvoj.
Východiskom z tejto vážnej situácie nebola „zásadná novela“ písaného práva, v zmysle jeho
rekodifikácie, ale kontinuálna právotvorná činnosť magistrátov – predovšetkým prétora – ktorí
2
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v rámci svojej iurisdictio určovali nielen právo v konkrétnych prípadoch, ale podstatným spôsobom
menili obsah objektívneho práva, v striktnom slova zmysle prekračujúc tak svoju právomoc, ale na
1303
strane druhej oživujúc starobylé pozitívne právo duchom novej doby.
Slovami významného
nemeckého romanistu 20. stor. Franza Wieackera: „tradicionalizmus zákonov a starých právnikov by
sotva vyviedli rímske právo zo starobylej obmedzenosti: k plnému ovládnutiu života ho splnomocnil
1304
až mocenský príkaz prétora“.
POSTAVENIE PRÉTORA A IUS HONORARIUM
Úrad prétora (praetor urbanus) bol zriadený Liciniovým zákonom (lex Licinia) v roku 367 pred
1305
n. l. s cieľom odbremeniť konzulov od výkonu súdnictva v civilných sporoch medzi občanmi.
Nešlo pritom len o politické dôvody, ale praktické okolnosti, ako napr. časté povinnosti konzulov
1306
mimo mesto v súvislosti s vojenskými operáciami,
vytvorili potrebu dekoncentrácie výkonnej
a súdnej moci dovtedy sústredenej v rukách konzulov. Avšak napriek tejto dekoncentrácii výkonu
súdnej právomoci (imperio) nebola táto právomoc konzulom celkom odňatá – založením úradu
prétora bol len vytvorený tretí menší kolega konzulov (collega minus) disponujúci nižšou vládnou
1307
mocou (imperio minus),
ktorá sa obmedzovala na oblasť civilnej súdnej správy v meste Ríme
1308
(Urbs) a Itálii – iurisdictio.
Od roku 242 pred n. l. v súvislosti s územnou expanziou Ríma a narastajúcou agendou
právnych sporov medzi Rimanmi a cudzincami bol zriadený aj druhý – cudzinecký – prétor (preator
1309
1310
peregrinus).
Ten zohral dôležitú rolu pri vytváraní ius gentium.
V dôsledku ďalšej územnej
1311
expanzie ríše sa počet prétorov postupne zvyšoval na 4, 6, 8 a koncom republiky až na 16.
Napriek tomu, že prétor nemohol tvoriť občianske právo (praetor ius facere non potest)
a jeho právomoc sa obmedzovala len na výkon súdnictva (iurisdictio), disponoval v rámci vládnej
a správnej moci významnou nariaďovacou právomocou (ius edicendi), ktorú mohol uplatniť buď
1312
ústne (coram) alebo písomne (edictum).
Možno preto konštatovať, že aj keď prétor de iure nebol
1313
tvorcom práva, de facto svojou činnosťou občianske právo výrazne formoval.
Motiváciu jeho
právotvornej činnosti nám pomôže objasniť Papiniánova definícia prétorského práva: „ius praetorium
je právo, ktoré prétori zaviedli vo verejnom záujme s cieľom podporiť, doplniť alebo opraviť civilné
1314
právo“.
Podobne sa na jeho margo vyjadruje aj Marcián: „ius honorarium je živým hlasom
1315
civilného práva“.
V tejto súvislosti je vhodné uviesť terminologické upresnenie pojmov ius praetorium a ius
honorarium. Prvé je podmnožinou druhého, keďže prétorské právo tvorili len prétori (mestskí
a cudzineckí), kým úradnícke právo (ius honorarium) obsahovalo okrem prétorského práva aj právo
vytvorené ostatnými magistrátmi so súdnou právomocou, menovite kurulským edilom
1316
a v provinciách miestodržiteľom a finančným kvestorom.
Právomoc kurulského edila (aediles
curules) sa od založenia tejto funkcie v roku 367 pred n. l. vzťahovala na spory týkajúce sa
zodpovednosti za fyzické vady pri kúpnopredajnej zmluve uzavretej na trhu, predovšetkým pokiaľ
1317
išlo o predaj dobytka a otrokov.
3
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Formálnym prameňom honorárneho práva v období republiky boli tvz. edicta, vydávané
1318
prétorom na základe jeho nariaďovacej právomoci ius edicendi.
Boli ideálnym prostriedkom
„aktualizácie“ za životom meškajúceho občianskeho práva, ktorému sa takto napriek jeho
1319
skostnatenosti zabezpečila životaschopnosť za súčasného dodržania princípu legality.
Prétor
vydával edikt spravidla na začiatku svojho jednoročného funkčného obdobia, aby tak pre celé
trvanie svojho úradu každému oznámil, ktoré prostriedky právnej ochrany v konaní in iure povolí,
alebo naopak nepovolí (iudicium dabo, iudicium non dabo). Často sa stávalo, že prétor niektoré
praxou overené edikty svojho predchodcu prevzal (edictum tralaticium), alebo v prípade potreby
svoj edikt v priebehu funkčného obdobia doplnil (edictum repentinum), alebo, ak to zodpovedalo
princípom spravodlivosti, jednoducho v individuálnom prípade dovolil použitie určitého procesného
1320
prostriedku (actio in factum, exceptio in factum).
K čiastočnému obmedzeniu prétorskej
ediktálnej činnosti došlo v roku 67 pred n. l. tzv. Kornéliovým zákonom (Lex Cornelia), ktorý určil, že
prétor je svojim ediktom viazaný. Naďalej však mohol v individuálnych prípadoch aplikovať nové
1321
príkazy a nariadenia, ktoré edikt neobsahoval.
Edikty mohli magistráti vydávať až do prvej polovice 2. stor. n. l., kedy sa dôsledku
koncentrácie cisárskej moci stalo na cisárskej moci nezávislé prétorské právo politicky nežiaducim.
Preto cisár Hadrián okolo roku 129 n. l. poveril Salvia Juliána, aby všetky platné a osvedčené
1322
prétorské edikty systematicky spracoval do jedného stáleho ediktu,
ktorý by bol záväzný pre
1323
všetkých nastupujúcich magistrátov (Rebro, Blaho 75).
Tento Juliánov večný edikt (Edictum
perpetuum Hadriani / Salvi Juliani) s konečnou platnosťou kodifikoval kompletné ius honorarium,
ako právo pozostávajúce z ediktu mestského prétora, ediktu cudzineckého prétora, ediktu
kurulských edilov a provinčného ediktu. Akékoľvek zmeny vo večnom edikte museli byť
1324
odsúhlasené cisárom.
Kodifikáciou sa teda končí obdobie nezávislého prétorského práva ako autonómneho právneho
subsystému v rámci rímskeho právneho poriadku, ako aj právotvorná činnosť prétorov a ostatných
magistrátov nadaných jurisdikciou. Zároveň sa končí aj éra nezávislého „nachádzania“ práva
prétormi, čím problém statickosti právneho poriadku ožil s novou intenzitou a musel byť riešený
1325
inými prostriedkami – najmä za pomoci jurisprudencie.
RATIO NATURALIS AKO LEGITIMIZAČNÝ NÁSTROJ (ZÁVER)
Ako sme už spomenuli vyššie, právomoc prétora vstupovať do obsahu ius civile sa nemohla
oprieť o solídny formálno-právny základ v platnom práve. Aj keby sme prétorovi priznali oprávnenie
„dotvárať“ právo na základe ius edicendi, ktoré možno chápať ako ekvivalent súčasného oprávnenia
výkonných orgánov vydávať podzákonné právne predpisy, prétor vo svojej činnosti často išiel proti
samotnému zneniu a zmyslu pozitívneho práva, teda v striktnom zmysle slova prekračoval svoje
kompetencie. Je jasné, že toto svoje konanie reálne prameniace predovšetkým z utility, t.j.
nevyhnutnosti sfunkčniť rigidný systém občianskeho práva, musel prétor zdôvodniť iným zdrojom
legitimity. Preto sa pri svojej normotvornej činnosti odvolával na princíp zmluvnej dôvery (bona fides)
1326
a spravodlivosti (aequitas),
ktoré vďaka filozofickej tradícii stoikov a akademikov mali svoje
1327
ideologické ukotvenie v názoroch vtedajšej rímskej spoločnosti na to, čo je dobré a spravodlivé.
Táto prvotná antická filozofická ius-naturistická koncepcia vychádzala z toho, že okrem
pozitívneho práva existuje aj „zákon prirodzený, ktorý je zákon nepísaný, ale vrodený, nie naučený
(od učiteľov), nie prevzatý (z tradície), nie prečítaný (zo spisov), ale nami odňatý zo samotnej
4
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1328

prírody, od nej načerpaný ...“.
Ďalej Cicero usudzuje, že existencia takého zákona je nezávislá
od jeho písanej podoby, lebo vychádza z vyššieho rozumu, a že existoval pred písaným zákonom
1329
aj predtým, ako vznikol štát.
Tieto spočiatku výsostne filozofické myšlienky postupne prenikali aj
1330
do právneho myslenia a do úvah predstaviteľov právnej vedy.
V tejto súvislosti je vhodné
poznamenať, že medzi názormi popredných právnikov a právotvornou a právnoaplikačnou
činnosťou prétora existovali hlboké prepojenia, a za mnohými prétorskými rozhodnutiami stáli
1331
významní právnici, ktorí mu poskytovali právne rady.
O rozsahu vplyvu filozofického učenia stoikov na obsah rímskeho práva sa dnes vedú spory.
Pôvodná predstava o tom, že učenie stoikov značne ovplyvnilo názory rímskej jurisprudencie, ktorú
1332
1333
propagovali niektorí romanisti 19. storočia,
mladší autori
revidovali do podoby „všeobecnej
kultúrnej inšpirácie“.
Prétor uplatňoval argument ratio naturalis v dvoch základných oblastiach svojej činnosti: pri
tvorbe písaného práva v ediktoch a pri svojej rozhodovacej činnosti v súdnej praxi. Postupne sa
1334
vyvinula aj tretia oblasť jeho aktivity – mimožalobná prétorská ochrana.
V súdnej praxi sa držal
všeobecného právneho princípu bona fides – teda ochrany dobrej viery, vernosti danému slovu,
1335
poctivosti, pravdovravnosti a pod.
Hoci sa na základe dochovaných písomných prameňov
1336
koncepcia ius naturale v rímskom práve objavuje prvýkrát až v 1. stor. pred n. l.
a v plnej miere
1337
sa dotvára až s rozšírením kresťanstva,
je tento fenomén omnoho starší, a hoci v explicitne
1338
nevyjadrenej podobe, sa vo forme „fas“ nachádzal v právnom myslení skôr.
A aj napriek tomu,
1339
že pramene rímskeho práva neobsahovali definíciu fides,
v mimoprávnych prameňoch ju
nachádzame vyjadrenú ako „základ spravodlivosti“ a „stálosť a pravdivosť v sľuboch
1340
a dohodách“.
Z titulu svojej univerzality platí nielen pre rímskych občanov, ale aj pre cudzincov
a v konečnom dôsledku pre všetky národy. Preto ho Gaius stotožnil s právom národov (ius
1341
1342
gentium)
a v praktickej rovine našlo toto presvedčenie odraz v činnosti cudzineckého prétora.
Vďaka koncepcii bona fides mohol prétor poskytovať ochranu aj nárokom z neformálne
uzavretých kontraktov vytvoriac tak skupinu nárokov zo záväzkov spočívajúcich na dobromyseľnosti
(bonae fidei iudicia), kde sudca musel prihliadať na rôzne vedľajšie okolnosti vrátane nepísaných
1343
obchodných zvyklostí.
Zásluhou právotvornej činnosti prétora sa dospelo k všeobecnému
presvedčeniu, že slušnosť, dobrá viera a dobromyseľnosť zaväzujú práve tak ako zákon. Okrem
právnych vzťahov záväzkového práva bola bona fides reflektovaná aj v ďalších oblastiach
majetkového práva a premietla sa do rôznych právnych inštitútov ako actio Publiciana, fructus
1344
consumpti, possessio bona fidei, fiducia, bonum et aequum, a pod.
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Inšpirovaný vyššou spravodlivosťou prétor vo svojich ediktoch nechránil len občianskym
právom definované vzťahy prostredníctvom uzavretého výpočtu formálnych žalôb (actiones), ale
1345
vytváral nové vzorové formuly, kde určitým spôsobom modifikoval formuly pôvodné,
čím
poskytoval ochranu aj vzťahom, ktoré by inak chránené neboli. Išlo napríklad o žaloby s fikciou
(actiones ficticiae), kde v žalobnej formule sudcovi nariadil, aby si primyslel alebo odmyslel určitú
1346
skutočnosť, t.j. predpoklad, ktorý vyžadovalo občianske právo.
Podobne fungovali aj tzv. žaloby
so zámenou subjektov, ktoré spružňovali predovšetkým ekonomické vzťahy. Z právnotechnického
hľadiska sú zaujímavé aj tzv. žaloby založené na popise skutkového stavu (actiones in factum
conceptae), kde prétor uvádzal nejakú hypotetickú skutkovú podstatu bez odvolania sa na
1347
normu.
Jasnú prirodzenoprávnu afiliáciu vidíme aj v možnosti prétora odmietnuť žalobu
(denegatio actionis), ak bol presvedčený o nespravodlivosti žalobcovho nároku, hoci mu takáto
1348
žaloba podľa ius civile prislúchala.
Ďalším prétorovým vstupom do formulového procesu v záujme spružnenia a zvýšenia
spravodlivosti boli tzv. námietky (exeptiones). Prostredníctvom pripustenia námietky do žalobnej
formuly sa nepopieralo žalobcovo právo, ale sa namietalo, že žalobcovo právo je neopodstatnené.
1349
Exempcia bola teda prétorským inštitútom, ktorý slúžil na „opravu“ nespravodlivých zákonov.
Zhrnúc obsah tejto kapitoly uvádzame, že čiastočne súhlasíme s názorom, že „prirodzené
právo sa neraz zneužívalo ako kultúrna zásterka alebo ideologická ozdoba“, a že „bolo viac
1350
nadpozitívnym, nadskutočným než pozitívnym, skutočným právom“.
Koniec koncov tenzia medzi
pozitívnym a prirodzeným právom je stará ako ľudstvo samo a pretrváva až do našich dní bez
výraznejšej perspektívy jej konečného rozriešenia. Možno preto konštatovať, že nie je špecifikom
starých Rimanov, že nie vždy ten, kto sa najhlasnejšie dovoláva svojich prirodzených práv, „je aj
najviac v práve“ (v zmysle spravodlivosti). Na druhej strane považujeme za nepochybné, že ratio
naturalis nielen spružnilo „nedvižné“ ius civile, čím urobilo zadosť v Ríme tak cenenej utilite, ale
postupne prenášalo do práva aj určité progresívne východiská antickej filozofie, na ktorých sa aj
s prispením západného kresťanstva podarilo v priebehu stáročí vybudovať súčasný právny systém
opierajúci sa o prirodzené ľudské práva dané každému človeku „od prírody“. Nie je preto vylúčené,
že pôvodne „chladný kalkul“ zneužívajúci ius naturale na vlastnú sebalegitimizáciu sa postupne ako
nezamýšľaný dôsledok transformoval, alebo ešte len transformuje, do svojej čistej podoby.
Použitá literatúra:
BERGER, A.: Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Vol. 43, Part 2. Philadelphia: The American
Philosophical Society, 1953. 476 s. ISBN 1-58477-142-9
BĚLOVSKÝ, P.: Přirozené právo v díle M. Tullia Cicerona. In: Právněhistorické studie, 2009, č. 40,
s. 55-72. ISBN 978-80-246-1522-6
CORPUS IURIS CIVILIS. DIGESTA, Tomus I., preklad Blaho, P., Vaňková, J., Bratislava: Euro
Kodex, 2008. 528 s. ISBN 978-80-89363-07-0
BLAHO, P., HARAMIA, I., ŽIDLICKÁ, M.: Základy rímskeho práva. Bratislava: MANZ a VO PrafUK,
1997. 483 s. ISBN 80-85719-07-X
BLAHO, P.: Bona fides v rímskom záväzkovom práve. In: Bona fides. Sborník z konference, Praha:
Právnická fakulta UK, 2000, s. 12-24.
BLEICKEN, J.: Die Verfassung der Römischen Republik. 8. vyd. Padernborn: UTB, 2008. 362 s.
ISBN-13: 978-3825204600
BRTKO, R.: Filozofickoprávne východiská prirodzeného práva v klasickom a justiniánskom období
rímskeho práva. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013.
171 s. ISBN 978-80-7160-344-3
1345

Tamtiež, s. 108.
Tamtiež, s. 105.
1347
Tamtiež, s. 106-107.
1348
JOVANOVIĆ, M.: Aequitaas and Bona Fides in the legal practice of ancient Rome, s. 766-767.
1349
BRTKO, R.: Filozofickoprávne východiská prirodzeného práva, s. 108.
1350
REBRO, K., BLAHO, P.: Rímske právo, s. 66.
515
1346

BRTKO, R.: Koncepcia prirodzeného práva v antickom Ríme. In: Policajná teória a prax, 2010, č. 2,
s. 88-104.
BRTKO, R., ČUNDERLÍK ČERBOVÁ, V., NEMEC, M.: Prirodzené právo – jeho vývoj a prvky
v rímskom a v kánonickom práve. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, 2014, 135 s. ISBN 978-80-7160-381-8
CICERO, M. T., De legibus. In: The treatises of M.T. Cicero: On the nature of the gods; On
divination; On fate; On the republic; On the laws; and On standing for the consulship. London: H.G.
Bohn, 1853, s. 348-484. Dostupné na: https://archive.org/details/treatisescicero00ciceuoft
CICERO, M. T.: De oficiis. preklad Miller, W., London: W. Heinemann, 1928. Dostupné na:
https://archive.org/details/deofficiiswithen00ciceuoft
CICERO, M. T.: The Orations of Marcus Tullius Cicero, literally translated by C. D. Yonge, B. A.
London: George Bell & Sons, 1891. Dostupné na:
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0020%3Atext%3DMil.
%3Asection%3D10
GAIUS, Institutiones. Učebnice práva ve čtyřech knihách, překlad Kincl, J., Plzeň: Aleš Čeněk,
2007. 326 s. ISBN: 9788073800543
GUARINO, A.: Storia del dirrito romano. 4. vyd. Napoli: Jovene, 1969. 742 s.
HARDY, E. G. (trans.): Roman Laws and Charters. Translated with Introduction and Notes. [With]
Three Spanish Charters and Other Documents. New Jersey: The Lawbook Exchange, 2005. 159 s.
ISBN-13: 9781584775171
HINSLEY, F. H.: Sovereignty. 2. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 255 s. ISBN
9780521339889
JOHNSON, A. a kol.: Ancient Roman Statutes: A Translation with Introduction, Commentary,
Glossary, and Index. New Jersey: The Lawbook Exchange, 2003. 279 s. ISBN-10: 1-58477-2910
JOVANOVIĆ, M.: Aequitaas and Bona Fides in the legal practice of ancient Rome and the
Prohibition of the Abuse of Rights. In: Law and Politics, 2003, č. 7, s. 763-789. Dostupné na:
http://facta.junis.ni.ac.rs/lap/lap2003/lap2003-03.pdf
KUNKEL, W., SCHERMAIER, M. J.: Römische Rechtsgeschichte. 14. Aufg. Stuttgart: UTB, 2008.
335 s. ISBN-13: 978-3825222253
LITEWSKI, W.: Jurysprudencja rzymska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
2000. 168 s. ISBN: 83-233-1387-3
MOREY, W. C.: Outlines of Roman History. New York, Cincinnati, Chicago: American Book
Company, 1901. Dostupné na: http://www.forumromanum.org/history/morey26.html
PLESSIS, P.: Borkowaki´s Textbook on Roman Law. 4. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2010.
427 s. ISBN 9780199574889
REBRO, K., BLAHO, P.: Rímske právo. Bratislava, Trnava: Iura Edition 2003. 496 s. ISBN:
808904753x
SKŘEJPEK, M.: Bona fides – mores maiorum – fas. In: Bona fides. Sborník z konference, Praha:
Právnická fakulta, 2000, s. 7-11 ISBN 80-8588-33-1
VOIGHT, M.: Das jus naturale, aequum et bonum, und jus gentium der Römer. 4 vols. Leipzing:
Voight
&
Güntner,
1856–76,
esp.
vol
1,
s.
267-344.
Dostupné
na:
https://archive.org/stream/dasjusnaturalea06seelgoog#page/n10/mode/2up
WAERDT, P. A. V.: Philosophical Influence on Roman Jurisprudence? The Case of Stoicism and
Natural Law. In: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt: Geschichte und Kultur Roms im
Spiegel der neueren Forschung, Berlin, New York: de Gruyter, 1994, s. 4851-4900. ISBN 3-11013946-4. Dostupné na:
https://books.google.sk/books?id=MXVmbqyMwAUC&pg=PA4881&lpg=PA4881&dq=ratio+naturalis
&source=bl&ots=MSGM9PKUqn&sig=YdbmD5GoBVbIpW6As6YLHPUMCc&hl=sk&sa=X&ei=kTsIVdHvBIOHPZeigcgI&ved=0CC0Q6AEwBQ#v=onepage
&q=ratio%20naturalis&f=false
WIEACKER, F.: Vom römischen Recht : zehn Versuche. 2. neubearb. und erw. Aufl. Stuttgart: K. F.
Koehler, 1961. 330 s.
Kontaktné údaje:
516

Mgr. Ján Šurkala
Jan.Surkala@flaw.uniba.sk, jan.surkala@gmail.com
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Šafárikovo nám. 6
P.O.BOX 313
810 00 Bratislava 1
Slovenská republika

517

PROCESNÉ PROSTRIEDKY OCHRANY VLASTNÍCTVA
V RÍMSKOM PRÁVE – ACTIO PUBLICIANA1351
Jana Kováčiková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok je zameraný na problematiku ofenzívnej ochrany vlastníctva v rímskom práve,
zabezpečovanej prostredníctvom špecifického procesného prostriedku - Publiciánskej žaloby.
Štúdia je rozdelená na tri časti. V prvej časti je pozornosť venovaná všeobecnej charakteristike
Publiciánskej žaloby, na ktorú nadväzuje pojednanie o teóriách jej pôvodu v druhej časti príspevku.
Záver príspevku obsahuje krátke zamyslenie autorky nad otázkou možnej alternácie Publiciánskej
a reivindikačnej žaloby v spore o vlastnícke právo, a to na podklade stredovekej teórie o probatio
diabolica.
Kľúčové slová: žaloba, ochrana vlastníckeho práva, vlastníctvo, Publicánska žaloba, žaloba na
vydanie veci, rímske právo, probatio diabolica.
Abstract: The paper is focused on the offensive protection of ownership in Roman law, provided by
a specific procedural tool – Actio Publiciana. The study is divided into three parts. In the first part,
consideration is given to the general features of Actio Publiciana, followed by a discussion of the
theories of its origin in the second part of this paper. Third part of the paper contains a short
reflection on the possible alterations of Actio Publiciana and Actio rei vindicatio in the proprietary
lawsuit on the basis of the medieval theory of probatio diabolica.
Keywords: lawsuit, protection of the right of ownership, property, Actio Publiciana, actio rei
vindicatio Roman law, probatio diabolica.
ÚVOD
1352
Rímske ponímanie vlastníctva
ako priameho, úplného, výlučného a absolútneho
právneho panstva nad hmotnou vecou zakladá koncepciu o súkromnom vlastníctve, ktorá je živá aj
1353
v súčasnosti.
Špecifickou vývojovou črtou rímskeho práva je existencia dvojzložkového systému,
1

1351

Tento príspevok je výstupom z grantového projektu VEGA č. 1/0531/14.
Hneď v úvode je na mieste poznamenať, že v tomto príspevku sú pojmy vlastníctvo a vlastnícke
právo používané synonymicky. Autorka pripúšťa, že v určitom kontexte môžu byť navzájom
nezastupiteľné a že z určitých hľadísk nemožno tieto pojmy zamieňať. Vlastnícke právo predstavuje
právnymi normami regulovaný vlastnícky vzťah, oproti tomu vlastníctvo je pojem používaný
v ekonomickom zmysle, ako súhrn historicky podmienených majetkových vzťahov držby, ovládania,
užívania a dispozície s vecami. Pojem vlastníctvo môže označovať i predmet vlastníckeho práva.
Za účelom zjednodušenia sa na uvedené definičné rozdiely v tejto štúdií nebude prihliadať.
1353
Napriek tomu, že Rimania založili na vlastníckom práve celý systém majetkových vzťahov,
samotné vlastníctvo ako také nebolo častým objektom úvah rímskych právnikov, nakoľko tí sa
zameriavali praktickejším smerom a vlastníctvo skúmali najmä cez prostriedky jeho ochrany
a vlastnícke oprávnenia. Na obhajobu pasivity rímskych právnikov v tomto smere možno
argumentovať výrokom právnika Iavolea vo fragmente Iavoleus D 50, 17, 202: „Omnis definitio in
iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti possit.“ - V civilnom práve je každá
definícia nebezpečná: pretože len málokedy sa stane, že by nemohla byť vyvrátená.
K všeobecnému definičnému vymedzeniu rímskeho vlastníctva došlo na podklade prameňov
rímskeho práva až v 14. storočí, zásluhou stredovekých rímskoprávnych škôl. Prvú definíciu
vlastníctva sformuloval významný právnik Bartolus de Saxoferrato a možno ju nájsť v komentári
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1352

diferencovaného na ius civile a ekvitálne ius honorarium, ktoré zmierňovalo striktnosť civilného
práva, čo sa v rovine vlastníckych vzťahov prejavilo najmä v mnohosti subjektov, existencii
formálnych i neformálnych spôsobov nadobúdania vlastníctva a v neposlednom rade i v existencii
1354
tzv. dvojitého vlastníctva – dominium duplex , čomu zodpovedala i adekvátna podvojná
vindikačná ochrana. Naznačená dvojpolnosť kviritského a bonitárneho vlastníctva vznikla v
dôsledku toho, že prétor v dvoch posledných storočiach pred Kristom sankcionoval neformálny
prevod mancipačných vecí, ktoré boli napriek striktnému formalizmu ius civile častokrát prevádzané
iba na základe neformálnej traditio, t.j. obyčajným odovzdaním veci. Podľa ius civile mohlo takéto
jednoduché odovzdanie viesť výhradne k nadobudnutiu držby na účely vydržania (possessio ad
usucapionem), pričom scudziteľovi (teda vlastníkovi) zostalo tzv. holé kviritské právo (nudum ius
1355
Quiritium),
vec sa však nachádzala v majetku nadobúdateľa – bonitárneho vlastníka (in bonis
1356
habere).
Prostriedkom ochrany kviritského vlastníctva bola civilná vlastnícka žaloba actio rei
vindicatio, t.j. žaloba na vydanie veci, ochrana bonitárneho vlastníctva bola zabezpečovaná
1357
prostriedkami honorárneho práva.
VŠEOBECNE O ACTIO PUBLICIANA
Podrobnejšiu analýzu a podmienky použitia Publiciánskej žaloby je vhodné začať
pojednaním o názve a pôvode žaloby. Jej vznik siaha do obdobia existencie rímskej republiky
1358
a spája sa s magistrátom prétora Publicia, podľa ktorého žaloba nesie názov.
Actio Publiciana
patrí medzi prétorské žaloby (actio honoraria), ktoré zavádzali prétori v rámci výkonu súdnej funkcie,
konkrétne vyhlásením v edikte, čím uznali subjektívne právo uplatňované žalobou. Originálny text
ediktu Edictum de Publiciana in rem actione, ktorým bola Publiciánska žaloba vyhlásená a presné
znenie žalobnej formuly nie je možné rekonštruovať s absolútnou určitosťou, nakoľko pramene,
1359
slúžiace ako podklad k rekonštrukcii ediktu sú do istej miery sporné.
2

k Ulp. D 41, 2, 17, 1 v poznámke 4 k textu, rozoberajúcemu rozdiel medzi vlastníctvom a držbou:
„Quid ergo est dominium? Respondere est ius de re corporali perfecte disponendi nisi lege
prohibeatur.“ - Čo je vlastnícke právo? Odpoveď: je právo s hmotnou vecou úplne disponovať,
pokiaľ to zákon nezakazuje. Bartolus spojil vlastnícke právo výlučne s hmotnou vecou – išlo
o priame ovládanie veci. Jeho žiak Baldus vypracoval inú definíciou, myšlienkovo bohatšou – dôraz
kládol na užívateľskú stránku. Avšak Bartolova definícia zvíťazila pre svoju jasnosť
a bezproblémovosť a ovplyvnila koncepciu vlastníckeho práva na mnoho storočí. K tomu pozri:
URFUS, V. Historické základy novodobého práva soukromého. 2. vydanie. Praha: C. H. Beck,
2001.
1354
Gai. Inst. 1, 54
1355
Gai. Inst. 3, 166
1356
DAJCZAK, W. et. al., DOSTALÍK, P. (české vydanie): Právo římské. Základy soukromého
práva. Olomouc 2013, s. 202.
1357
O pôvode kviritského a bonitárneho vlastníctva pojednáva Gai. Inst. 2,40: „Sed postea
divisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex iure Quiritium dominus, alius in bonis
habere.“ - Potom se však vlastnictví rozdělilo, takže jeden může být vlastníkem podle práva, druhý
(pak může) mít (věc) „v majetku“ (t.j. může být vlastníkem podle práva prétorského, tzv. vlastníkem
bonitárním). Všetky české preklady fragmentov z Gaiových inštitúcií, citované v tomto príspevku, sú
prevzaté z: KINCL, J.: Učebnice práva v čtyřech knihách. Plzeň 2007, 326 s.
1358
Dátum zavedenia Publiciánskej žaloby nie je možné určiť s úplnou presnosťou. Podľa
prevládajúceho názoru k tomu došlo v prvom storočí pr. Kr. Kaser uvádza, že modelom pre actio
Publiciana bola formula petitoria, ktorá bola vytvorená až po roku 150 pred Kr. Je preto
pravdepodobné, že prétor zaviedol ďalšiu žalobu, obdobu actio rei vindicatio, až s určitým časovým
odstupom a nie ihneď v 2. storočí. pred Kr. Bližšie pozri: KASER, M.: Eingentum und Besitz im
älteren römischen Recht. Kolín nad Rýnom 1956, s. 298.
1359
Ak podklad pre rekonštrukciu Edictum de Publiciana in rem actione boli použité nasledovné
fragmenty z Digest: Ulp. D 6, 2, 1; Ulp. D 6, 2, 7, 11; Gai 4, 36. Bližšie k rekonštrukcii uvedeného
ediktu pozri článok autorky: KOVÁČIKOVÁ, J: Niekoľko poznámok k Actio Publiciana. In: zborník
z medzinárodnej právnej konferencie Býkov 2014 – setkání mladých vědeckých pracovníků.
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Podľa modernej romanistickej rekonštrukcie mal tento edikt nasledujúci obsah: „Si quis rem
ex iusta causa sibi traditam et nondum usucaptam petet, iudicium dabo.“ - Ak niekto vymáha
vec, ktorá mu bola odovzdaná na základe platného právneho dôvodu a ešte nebola vydržaná, dám
1360
(mu) žalobu.
Žalobca vo vyššie uvedenej situácii požaduje vrátenie veci, ktorú predtým nadobudol na
základe platného právneho dôvodu (ex iusta causa). Pretože v jeho prospech ešte neuplynula
vydržacia lehota (tempus), nestal sa kviritským vlastníkom predmetnej veci, a preto nemôže svoje
právo chrániť civilnou reivindikačnou žalobou. Ako však uvádza rímsky právnik Neratius, prétor
v tomto prípade postupoval okrem iného i podľa pravidiel spravodlivosti, resp. slušnosti
1361
(aequitas)
a poskytol právnu ochranu nadobúdateľovi tak, že obsah reivindikačnej žalobnej
formuly modifikoval vložením fikcie, že v prospech žalobcu už uplynula vydržacia lehota, a preto
sa má na neho hľadieť ako na kviritského vlastníka veci. Publiciánska žaloba je teda typickým
1362
príkladom tzv. žaloby s fikciou (actio ficticia).
Prétori pri tvorbe žalobnej formuly s fikciou
vychádzali z príslušných civilných žalôb, a teda vzorom Publiciánskej žaloby bola jednoznačne
1363
reivindikačná žaloba na vydanie veci.
Možno teda syntetizujúco konštatovať, že actio Publiciana je žaloba založená na fikcii, že
žalobca nadobudne kviritské vlastníctvo k veci i napriek strate jej držby a prerušeniu vydržacej
lehoty. Uvedené možno doložiť i nasledovným fragmentom Gai. 4, 36: „Item usucapio fingitur in
ea actione, quae Publiciana vocatur. Datur autem haec actio ei, qui ex iusta causa traditam
sibi rem nondum usucepit eamque amissa possessione petit. Nam quia non potest eam ex
iure Quiritium suam esse intendere, fingitur rem usucepisse, et ita, quasi ex iure Quiritium
dominus factus esset intendit, velut hoc modo: IUDEX ESTO. SI QUEM HOMINEM AULUS
AGERIUS EMIT ET IS EI TRADITUS EST, ANNO POSSEDISSET, TUM SI EUM HOMINEM, DE
1364
QUO AGITUR, EX IURE QURITIUM EIUS OPORTERET et reliqua.“
Táto formula obsahuje dva základné predpoklady použitia Publiciánskej žaloby – emptio
a traditio. V tomto prípade je teda sudca zmocnený posudzovať postavenie žalobcu tak, ako keby sa
stal kviritským vlastníkom veci vydržaním, a to aj v prípade, že jedna zo základných podmienok
vydržania (tempus) nebola nikdy naplnená. Ide o žalobu, ktorá sa neopiera o konkrétne právo
žalobcu k predmetu sporu (veci), toto právo nie je ani predmetom dokazovania, ale o určité dané
predpoklady jeho nadobudnutia. Ak chcel žalobca uspieť s Publiciánskou žalobou, musel preukázať
skutočnosti, ktoré sa v jeho prospech fingovali, t.j. že ak by nedošlo k prerušeniu vydržacej lehoty,
stal by sa bezpochyby kviritským vlastníkom predmetnej veci. Dôkazné bremeno (omnus probandi)
1360

K obsahu uvedeného ediktu pozri bližšie napr.: F. Schulz, Classical Roman Law, Oxford 1951,
s. 376.
1361
Nerat. D 6,2,17: „Publiciana actio non ideo comparata est, ut res domino auferatur:
eiusque rei argumentum est primo aequitas, deinde exceptio ´si ea res possessoris non sit:´
sed u tis, qui bona fide emit possessionemque eius ex ea causa nactus est, potius rem
habeat.“ - Publiciánska žaloba sa nezaviedla preto, aby sa odňala vec vlastníkovi - dôkazom toho
je po prvé slušnosť, po druhé námietka „ak táto vec držiteľovi nepatrí“ - ale aby ten kto (vec)
dobromyseľne kúpil a z tohto (právoplatného) dôvodu nadobudol držbu, ju skôr mal ako ktokoľvek
iný okrem vlastníka, ak tento vec drží.
1362
Podstata tohto typu žaloby spočívala v tom, že prétor dal v žalobnej formule príkaz sudcovi, aby
pri rozhodovaní veci pracoval s určitou fikciou, a to aj napriek tomu, že bola v rozpore s realitou.
Sudca si mal na tomto základe primyslieť, resp. odmyslieť existenciu určitého chýbajúceho, resp.
nadbytočného predpokladu pre podanie civilnej žaloby.
1363
Bližšie k vzťahu medzi actio Publiciana a actio rei vindicatio pozri kapitolu 4.
1364
V té žalobě, která se nazýva publiciánska se zase finguje vydržení. Tato žaloba se pak dává
tomu, kdo ztrativ držbu vymáhá navrácení té věci, jež mu byla z řádného důvodu předána a k niž
zatím nedržením nenabyl vlastnického práva. Protože totiž nemůže vznést nárok že mu věc patří
podle kviritského práva, finguje se, že ji nabyl vydržením, a tak vznáší nárok jakoby se (již)
kviritským vlastníkem stal, například tímto způsobem: BUDIŽ SOUDCEM! KDYBY AULUS
AGERIUS TOHO OTROKA, KTERÉHO KOUPIL A KTERÝ MU BYL PŘEDÁN, DRŽEL PO JEDEN
ROK, TU KDYBY MU TEN OTROK, O KTERÉHO SE JEDNÁ, PATŘIL PODLA KVIRITSKÉHO
PRÁVA a tak dále.
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teda ležalo na žalobcovi. Keďže žalobca nemohol preukázať uplynutie vydržacej lehoty, základom
1365
1366
1367
dokazovania bola otázka res habilis,
iustus titulus
a bona fide.
Podľa prevládajúceho
názoru modernej romanistiky, platila v rímskom práve domnienka, že každá jednotlivá vec sa
považuje za res habilis, pokiaľ sa nepreukáže opak. Obdobne sa predpokladala i dobromyseľnosť
1368
nadobúdateľa veci, takže tieto dva predpoklady žalobca dokazovať nemusel.
Ak žalovaný tvrdil,
že sporná vec je res extra commercium alebo res furtiva alebo že žalobca ju nadobudol mala fide,
musel tieto skutočnosti preukázať. Berúc do úvahy uvedené, možno dospieť k záveru, že žalobca
bol v publiciánskom spore povinný preukázať len držbu veci a skutočnosť, že ju získal na základe
platného právneho dôvodu, vzhľadom k tomu, že ostatné predpoklady vydržania sa predpokladali
1369
pokiaľ nebol preukázaný opak (res habilis, bona fide) alebo sa fingovali (tempus).
Žalobca musí
dokazovať iba prvé dva predpoklady (nadobudnutie držby a iusta causa). Ostatné predpoklady sa
stanú súčasťou dokazovania iba v prípade, že ich absenciu namietne žalovaná strana, ktorá však
v tomto prípade nesie dôkazné bremeno.
TEÓRIE PÔVODU ACTIO PUBLICIANA
Z vyššie uvedeného všeobecného pojednania o Publiciánskej žalobe vyplýva, že tento
procesný prostriedok slúžil osobe, ktorá nadobudla vec na základe platného právneho dôvodu
a ktorá napriek tomu, že predpoklady vydržania boli naplnené, nebola vlastníkom podľa civilného
práva. Z dostupných prameňov možno vypreparovať dve skutkové podstaty, kedy sa subjekt mohol
chrániť použitím publiciánskej žaloby - nadobudnutie bolo podľa civilného práva nedokonalé
z dôvodu formálnoprávnej vady (opomenutie mancipácie) alebo pre materiálnoprávny
nedostatok (nadobudnutie od nevlastníka), a preto mohlo byť ozdravené jedine vydržaním. Aká
však bola pôvodná funkcia a účel zavedenia tohto procesného prostriedku?
3

1365

Podmienku spôsobilosti byť predmetom Publiciánskej žaloby nespĺňali veci, ktoré boli vylúčené
z vydržania, najmä veci vylúčené z právneho obehu (res extra commercium) a kradnuté veci (res
furtiva). Ďalšou podmienkou bolo, aby vec bola aspoň počas krátkej doby v držbe žalobcu (pozri
Paul. D. 6,2,12,7). Uvedené pravidlo však neplatilo absolútne, v Digestách možno nájsť viacero
výnimiek. Napr. Ulpián v D. 6, 2, 11, 2 uvádza, že ten, kto dobromyseľne kúpil otrokyňu od zlodeja,
pričom táto otrokyňa počala počas pobytu u dobromyseľného kupca dieťa, môže sa touto žalobou
domáhať vydania dieťaťa otrokyne od tretej osoby i napriek tomu, že ho ešte nemal v držbe.
Publiciánska žaloba mohla slúžiť i k vymoženiu niektorých vecných práv k cudzej veci (napr. Paul.
D. 6, 2, 12, 3).
1366
Ako platný právny dôvod nadobudnutia držby prichádzal podľa Digest do úvahy: tradícia (Ulp. D.
6,2,1,2), odkaz (Ulp. D. 6,2,1,2), darovanie mortis causa (Paul. D. 6,2,2), veno (Ulp. D.6,2,3),
adjudikácia (Ulp. D.6,2,3), solúcia (Paul. D.6,2,4), vydanie otroka z dôvodu noxálneho ručenia (Ulp.
D. 6,2,5), bezodplatné nadobudnutie od darcu (Ulp. D.6,2,7,3), nadobudnutie ignorans od
nedospelého (Ulp. D.6,2.7,4), výmena (Ulp. D.6,2,7,5), dedičstvo (Ulp. D.6,2,7,9), kúpa
prostredníctvom otroka, správcu, poručníka či opatrovníka (Ulp. D.6,2,7,10).
1367
Ulp. D. 6, 2,7,11: „Pretor ait: qui bona fide emit.“ (Prétor hovorí: „kto dobromyseľne kúpil.“)
Z uvedenej dikcie jasne vyplýva, že osoba, ktorá vec priamo získala (fyzicky kupovala), musela
spĺňať podmienku dobromyseľnosti (pozri tiež Ulp. D. 6,2,7,15). Ako sa vo fragmente Ulp. D.
6,2,7,11 uvádza ďalej: „stačí, že som bol dobromyseľným kupujúcim, hoci som kúpil od nevlastníka,
najmä ak onen (predávajúci) predal so ľstivým úmyslom; (zlý) úmysel predávajúceho mi totiž
neškodí.“ Ulpianus vyslovene uvádza, že podmienka dobrej viery sa nevzťahuje na žalobcu, ktorý je
právnym nástupcom dobromyseľného kupujúceho. Dobromyseľnosťou právneho nástupcu však
nemožno ospravedlniť nedostatok dobrej viery predchodcu – kupujúceho (Ulp. D. 6,2,7,12). Podľa
názoru právnika Pomponia, atribút dobromyseľnosti sa posudzoval len v čase kúpy a časový
okamih pred či po kúpe nebol pre posúdenie dobrej viery relevantný (Ulp. D. 6,2,7,14).
Nevyhnutným predpokladom podania Publiciánskej žaloby však bolo odovzdanie veci kupujúcemu,
ktoré sa muselo taktiež uskutočniť dobromyseľne (Ulp. D. 6,2,7,16).
1368
G. Diósdi, Ownership in Ancient and Preclassical Roman Law, Budapest 1970, s. 164.
1369
SCHULIN, F. Ueber Einige Anwendungsfälle der Publiciana in Rem Actio: Eine civilistische
Abhandlung, (reprint orig. z r. 1923), 2013, s. 8.
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Tradičný názor na pôvod a zavedenie Publiciánskej žaloby predstavuje tzv. materiálna teória,
medzi predstaviteľov ktorej možno zaradiť napr. Otta Lenela a Fritza Sturma. Podstata ich
argumentácie spočíva v tvrdení, že actio Publiciana in rem bola vytvorená výučne za účelom
remedúry nedokonalého nadobudnutia vlastníckeho práva pre formálnoprávne nedostatky prevodu,

pričom ochrana dobromyseľného držiteľa, ktorý nadobudol vec od nevlastníka, nie je
predstaviteľmi tejto teórie vôbec braná do úvahy. Uvedený názor vychádza z fragmentu
právnika Ulpiána: „Ait praetor: si quis id quod traditur ex causa non a domino et nondum
usucaptum petet, iudicium dabo.“ - Prétor hovorí: „ak niekto vymáha čo sa mu odovzdalo
1370
z právoplatného dôvodu od nevlastníka a ešte nebolo vydržané, dám (mu) žalobu.“
Je všeobecne známe, že slová non a domino boli do pôvodného textu Ulpiána interpolované
až justiniánskymi kompilátormi, čo rozprúdilo debatu o tom, aký bol význam a účel tejto interpolácie.
Kaser uvádza, že úmyslom kompilátorov nebolo rozšíriť aplikáciu žaloby aj na situáciu, keď dôjde
1371
k nadobudnutiu veci od nevlastníka.
Ba práve naopak - justiniánske právo zrušilo rozdiel medzi
mancipačnými a nemancipačnými vecami, čím sa stratil zmysel mancipácie resp. iniurecesie ako
formálnych spôsobov nadobúdania vlastníctva res mancipi. Logickým dôsledkom bola skutočnosť,
že traditio zostala v justiniánskom práve ako jediný možný spôsob nadobúdania vlastníctva. Ak by
teda pôvodný text zostal bez interpolácie, nedával by po zrušení formálnych spôsobov nadobúdania
vlastníctva význam. V danom fragmente sa totiž predpokladá odovzdanie veci, čo v justiniánskom
práve automaticky znamenalo nadobudnutie vlastníctva. Vydržanie, ktoré sa vo fragmente spomína
ďalej je už v danom kontexte navyše, nakoľko k nadobudnutiu vlastníctva došlo už samotným
odovzdaním veci. V súlade s touto inováciou slúžila Publiciánska žaloba v justiniánskom práve
výhradne k ochrane dobromyseľného držiteľa, ktorý získal určitú vec od nevlastníka, nakoľko
vlastník mal k dispozícii reivindikačnú žalobu. Dá sa teda konštatovať, že kompilátori interpolovali
termín non a domino do Ulpiánovho textu z dôvodu harmonizácie úpravy Publiciánskej žaloby
s proprietárnymi zmenami. Interpoláciou teda došlo k limitovaniu medzí aplikácie publiciánskej
žaloby, čo potvrdzujú aj viaceré originálne (neinterpolované) texty, pojednávajúce o prípadoch
1372
nadobudnutia veci od nevlastníka.
Iný pohľad na pôvod Publiciánskej žaloby zastávajú prívrženci procesnej teórie jej vzniku, na
čele s Felixom Wubbem. Wubbe odmietol tradičnú teóriu a argumentoval tvrdením, že skutočný
zmysel zavedenia tohto procesného prostriedku spočíval v ochrane nadobúdateľa iusta causa, ktorý
sa stal dobromyseľným držiteľom, pričom skutočnosť či bola táto osoba kviritským vlastníkom ihneď,
alebo sa ním stala až na základe vydržania bola irelevantná. Z tohto uhla pohľadu možno hodnotiť,
že žaloba bola od samého začiatku jej zavedenia k dispozícii aj tým, čo nadobudli vec od
nevlastníka. Actio Publiciana mala podľa Wubbeho slúžiť na odstránenie ťažkostí s dokazovaním
vlastníctva v reivindikačnom spore. Wubbe pripisuje tieto ťažkosti zmene podstaty chápania
vlastníctva ako relatívneho práva na právo absolútne, ktorá nastala v dôsledku prechodu od
legisakčného procesu k procesu formulovému. Wubbeho teória teda spočíva na základoch
1373
Kaserovho učenia o vývoji vlastníctva.
Ak v konaní legis actio sacramento in rem tvrdili obaja žalobca aj žalovaný, že sú vlastníkmi
veci, mohol sudca prisúdiť túto vec tej zo strán, ktorá preukázala lepšie právo k veci. Oproti tomu v
konaní per formulam bol za vlastníka považovaný žalobca iba v prípade, že bol schopný preukázať
svoje (absolútne) vlastnícke právo. Samotné preukázanie lepšieho práva už nestačilo. Z uvedeného
je zrejmé, že žalobca, ktorý by v legisakčnom procese bezpochyby v spore zvíťazil, bol v prípade
formulového procesu so svojou reivindikačnou žalobou neúspešný, ak sa mu nepodarilo preukázať
1370

Ulp. D 6,2,1.
KASER, M.: Römischer Privatrecht. Ein Studienbuch. Mníchov 1983, s. 214
1372
Napr. Upl. D, 6, 2, 9, 4 „...et Iulianus libro septimo digestorum scripsit, ut, si quidem ab
eodem non domino emerint, potior sit cui priori res traditia est, quod si a diversis non
dominis, melior causa sit possidentis quam petentis quae sententia vera est.“ – A Julianus
píše v 7. knihe (svojich) Digest, že ak dvaja kúpili od toho istého nevlastníka, silnejší (v práve) je
ten, komu bola ako prvému vec odovzdaná, pretože ak kúpia od rôznych nevlastníkov, lepšie
postavenie má držiteľ než žalobca.
1373
KASER, Max: Römischer Privatrecht. Ein Studienbuch. Mníchov 1983, s. 118
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vlastnícke právo svojho predchodcu. Podľa Wubbeho teda prétor Publicius zavedením nového typu
žaloby odstránil bezprávie, ktoré vzniklo práve zavedením nového typu procesu v spôsobe
1374
potvrdzovania vlastníctva.
Zavedením novej žaloby prétor zároveň zaplnil medzeru, ktorá vznikla
procesnou zmenou a s ňou súvisiacou zmenou v spôsobe možného potvrdzovania vlastníctva.
Wubbe sa teda domnieva, že prétor chcel touto žalobou chrániť každého dobromyseľného držiteľa,
ktorému bola držba neoprávnene odňatá, čím žaloba prevzala úlohu legis actio sacramento in rem ,
ktorá v legisakčnom procese slúžila na ochranu lepšej držby.
ALTERNATÍVNE POUŽITIE PUBLICIÁNSKEJ A REIVINDIKAČNEJ ŽALOBY
V súvislosti s pojednaním o význame a funkcii Publiciánskej žaloby je nemožno opomenúť
problematiku jej vzťahu k reivindikačnej žalobe. Rozdiel medzi oboma procesnými prostriedkami
možno vymedziť nasledovne: v prípade druhého typu žaloby (reivindikácie) žalobca opiera svoj
nárok o určité (vlastnícke) právo k veci. Pochopiteľne, pri dokazovaní tohto práva sa môže
dovolávať aj iných skutočností, napr. spôsobu jeho nadobudnutia a pod., to však nič nemení na
skutočnosti, že základom jeho žaloby je existencia tohto práva a nie iné skutočnosti. Žalobca
žalujúci reivindikačnou žalobou v spore víťazí, pokiaľ je schopný preukázať, že je skutočným
vlastníkom predmetnej veci. Na druhej strane žalobca v spore z Publiciánskej žaloby víťazí, pokiaľ
preukáže nadobudnutie držby a jej právny dôvod (iusta causa), samozrejme za predpokladu, že
žalovaný nedisponuje námietkami, ktorými by mohol žalobu efektívne odraziť. Pre obe žaloby platili
rovnaké pravidlá, čo je vyjadrené i v Ulpiánovom texte D 6,2,7,8: „In Publiciana actione omnia
eadem erunt, quae et in rei vindicatione diximus.“ - Pre Publiciánsku žalobu platia také isté
pravidlá aké sme uviedli aj pri (vlastníckej) žalobe na vydanie veci.
Publiciánska žaloba však bola na rozdiel od reivindikačnej žaloby žalobou z lepšieho práva,
čo znamená, že žalobca v spore neuspel, pokiaľ žaloba smerovala proti osobe, ktorá držala vec na
1375
základe lepšieho práva k veci, predovšetkým vlastníckeho.
V tejto súvislosti panuje v právnej
romanistike názor, že vlastník mohol uprednostniť chránenie svojho vlastníctva práve
prostredníctvom Publiciánskej žaloby, a to z dôvodu, že držba bola ľahšie dokázateľná ako
vlastnícke právo, ktorého dôkaz by v niektorých prípadoch predstavoval probatio diabolica, teda
1376
dôkazné bremeno, ktoré sa dá len veľmi ťažko uniesť.
Teória o probatio diabolica vychádza z argumentu, že žalobca bol v reivindikačnom spore povinný
preukázať absolútnosť svojho vlastníckeho práva k veci, ktorá bola predmetom sporu. Uvedenú
podmienku žalobca splnil len vtedy ak uspel v preukazovaní vlastníckeho práva svojich
predchodcov, a to až k tomu predchodcovi, ktorý bol pôvodným nadobúdateľom predmetnej veci.
V tejto súvislosti považujem za potrebné zdôrazniť, že autorstvo teórie o probatio diabolica sa
pripisuje rímskoprávnej škole glosátorov a snahe stredovekých právnikov o vysvetlenie existencie
dvoch typov žaloby na ochranu vlastníckeho práva. Keďže stredovekí právnici zatiaľ nemali znalosť
1377
Gaiových inštitúcií , nemohli mať vedomosť ani o dôsledkoch neformálneho prevodu mancipačnej
veci, nakoľko interpolované justiniánske pramene sa o tomto inštitúte nijako nezmieňujú. Existencia
Actio Publiciana pre nich nepochybne musela byť veľkou záhadou. Súbeh dvoch žalôb však
i napriek obmedzenému informačnému substrátu vyriešili bravúrnou teóriou o probatio diabolica,
ktorá je i v súčasnosti takmer bez výhrad akceptovaná, a to aj napriek skutočnosti, že žiaden
1378
dostupný prameň uvedené explicitne nezmieňuje.
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WUBBE, Felix: Ius vigilantibus scriptum: ausgewälte Schriften, Freiburg 2003, s. 153.
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MLKVÝ, M.: Náčrt porovnania koncepcie držby v kontinentálnom a angloamerickom právnom
systéme. In: Historia et theoria iuris. 1/2013, s. 39.
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V roku 1816 nemecký historik Barthold Georg Niebuhr v kapitulskej knižnici vo Verone objavil na
rukopise veronského kódexu text Gaiových Inštitúcií. Gaiov text bol pôvodne napísaný na
pergamene, ten bol potom zatretý a naň napísaný text listov svätého Hieronyma. Bižšie pozri:
BRTKO, R.: Dve rímsko-právne školy a ich rozdielne postoje k problematike nadobúdania
vlastníckeho práva a držby k věci. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské
právnické fórum 2013, s. 1619.
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Pramene práva pojednávajú o dôkaznom bremene len výnimočne - dva fragmenty
Justiniánskych Digest deklarujú, že spore o vlastnícke právo žalobca znášal dôkazné bremeno
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ZÁVER
Ako už bolo uvedené, Publiciánska žaloba je vo svojej podstate nesmierne zaujímavým
rímskoprávnym fenoménom - predstavuje akýsi zjednodušený variant reivindikacie, prispôsobeným
na účely ochrany tých, ktorí boli v pozícii vydržiteľa, no držbu stratili skôr, ako nadobudli civilné
vlastníctvo Jej vznikom došlo k zamedzeniu styčných plôch medzi civilnou a prétorskou ochranou
vlastníckeho práva. Je teda akýmsi rozšírením inštitútu usucapio a spája praktický efekt civilného a
bonitárneho vlastníctva. Zo súčasného pohľadu je nesporné, že vytvorením tohto žalobného typu
posunul prétor rímske právo bližšie k požiadavkám kladeným na právo moderných spoločností.
Keďže Publiciánska žaloba bola založená na fikcii vydržania, pričom charakteristickým
znakom vydržania je skutočnosť, že titul predchodcov sa nezodľadňuje, mám za to, že tento
prostriedok bol od počiatku jeho zavedenia do jurisdikcie prístupný aj tým, ktorí nadobudli vec od
nevlastníka. V tomto smere súhlasím s Wubbem a jeho argumentáciou v prospech „procesnej
teórie.“ Na druhej strane treba dať za pravdu aj predstaviteľom „materiálnej teórie,“ ktorí odmietajú
zavedenie Publiciánskej žaloby z dôvodu existencie problémov s dôkazným bremenom
v reivindikačnom spore. Teória o možnom použití Publiciánskej žaloby ako pre žalobcu výhodnejšej
alternatívy žaloby na vydanie veci bola v 20. storočí prevzatá z učenia stredovekých rímskprávnych
škôl, a to i napriek tomu, že samotní glosátori (Azo, Accursius) o tom miestami pochybovali.
Nemožno iné než konštatovať, že mnohé otázky vzniku a funkcie tejto žaloby nám stále zostávajú
skryté, sú a budú predmetom rozsiahlych štúdií rímskoprávnej vedy.
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a v jednom z nich sú Publiciánska a reivindikačná žaloba dokonca výslovne postavené vedľa seba:
Gai. D 6, 1, 24: „Is qui destinavit rem petere animadvertere debet, an aliquo interdicto possit
nancisci possessionem, quia longe commodius est ipsum possidere et adversarium ad
onera petitoris compellere quam alio possidente petere.“ - Kto sa rozhodol vymáhať vec
žalobou musí si všímať, či môže nadodudnúť držbu prostredníctvom nejakého interdiktu, pretože je
oveľa výhodnejšie sám vec držať a odporcu prinútiť aby žaloval, ako sám žalovaž, zatiaľ čo druhý
drží.
Ulp. D 6, 1, 73: „In speciali actione non cogitur possessor dicere, pro qua parte eius sit: hoc
enim petitoris munus est, non possessoris: quod et in Publiciana observatur...“ - Pri žalobe na
jednotlivú vec nie je držiteľ povinný vysvetliť v akom podiele mu patrí. To je totiž povinnosťou
žalobcu, nie žalovaného. Na to sa prihliada i pri Publiciánskej žalobe. Z týchto prameňov nemožno
teóriu o probatio diabolica potvrdiť ani vyvrátiť, ba dokonca nemožno ani vymedziť rozdiely pri
dokazovaní vlastníckeho práva v sporoch z jednotlivých žalôb.
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LIBER CONSUETUDINUM IMPERII ROMANIAE A MOREJSKÁ
KRONIKA – NIEKOĽKO ZAUJÍMAVOSTÍ O KRIŽIACKOM
SÚDNICTVE NA BYZANTSKEJ PÔDE
Ján Sombati
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Historické pramene, ktoré sa nám dodnes dochovali, poskytujú vzácny pohľad na vývoj
procesného práva v križiackom Achájskom kniežatstve počas obdobia 13. a 14. storočia. Zo zbierky
obyčajového práva Liber Consuetudinum imperii Romaniae a naratívneho prameňa v podobe
Morejskej kroniky sa dozvedáme o procesnej úprave konania pred feudálnymi súdmi. Môžeme tak
sledovať nielen formálno-právne aspekty utvárania zložitého systému relatívne konzervatívneho
obyčajového práva, ale aj jeho dynamickú stránku v podobe aplikačnej praxe. Cieľom tohto článku
je preto osvetliť samotné pramene nášho poznania o tejto téme, sumarizovať poznatky o podobe
procesného práva v Achájskom kniežatstve, ako aj poukázať na aplikačnú prax feudálnych súdov
prostredníctvom rekonštrukcie konkrétneho historického procesu, riešeného na najvyššom súde
kniežatstva.
Kľúčové slová: Achájske kniežatstvo, Liber Consuetudinum imperii Romaniae, Morejská kronika,
procesné právo, kniežacia rada, Viliam II. de Villehardouin, Marguerite de Passava
Abstract: The historical sources, which have been preserved to this day, provides us with a unique
view of the development of procedural law in the crusader Principality of Achaea during the period of
13th and 14th century. From a collection of customary law Liber Consuetudinum imperii Romaniae
and narrative source in a form of the Chronicle of Morea we learn about the regulation of procedure
before feudal courts. Thus we can observe formal aspects of formation of intricate and realtively
conservative system of customary law, as well as its dynamic framework in a form of legal practice.
Therefore the aim of this article is to illuminate the sources of our knowledge about aforementioned
topic, summarize knowledge about the procedural law in the Principality of Achaea, as well as to
point out at the legal practice of feudal courts by the means of a reconstruction of particular
historical process solved by the suppreme court of principality.
Key words: Principality of Achaea, Liber Consuetudinum imperii Romaniae, Chronicle of Morea,
Procedural Law, High Court of Principality, William II. de Villehardouin, Marguerite de Passava
ÚVOD
Vyvrcholením štvrtej križiackej výpravy na Peloponézskom polostrove bolo sformovanie
1379
Achájskeho kniežatstva v jeho hrubých kontúrach v priebehu rokov 1204 až 1209.
Právny vývoj
1

1379

Počiatky formovania Achájskeho kniežatstva okolo roku 1204 zachytáva spomedzi primárnych
prameňoch napr. kronika Geoffroya de Villehardouin Conqueste de Constantinople (viď §§ 72 a 73
v českom preklade kroniky GEOFFREOY Z VILLEHARDOUINU, ROBERT Z CLARI: Dobytí
Konstantinopole. Dva příběhy o čtvrté křížové výpravě. Praha: Argo, 2013., s. 87-89. Ďalej citované
ako „GEOFFREOY Z VILLEHARDOUINU, ROBERT Z CLARI: Dobytí Konstantinopole.“). Prehľadné
spracovanie formovania Achájskeho kniežatstva v rozmedzí rokov 1204 až 1209 spomedzi
sekundárnej literatúry obsahuje napr. práca SETTON, K. M.: The Papacy and the Levant. Volume I.:
The Thirteenth and Fourteenth Centuries. Philadelphia: The American Philosophical Society, 1976.,
s. 24-26, 30-34. (Ďalej citované ako „SETTON, K. M.: The Papacy and the Levant. Volume I.“)
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bol v tejto oblasti ovplyvnený najmä obyčajovým právom, ktoré do byzantského prostredia priniesli
1380
francúzski križiaci, pôvodom z oblastí Champagne a Burgundska.
Implementácia noriem
obyčajového práva následne viedla k vytvoreniu spoločenského a ekonomického zriadenia, ktoré de
facto zodpovedalo štandardom typickým pre Francúzsko 13. storočia. Avšak vývoj práva v prostredí
Achájskeho kniežatstva dôsledne nekopíroval všeobecné trendy vývoja v domovskom Francúzsku,
a to aj napriek kultúrnej príbuznosti a existujúcim politickým a ekonomickým vzťahom medzi týmito
krajinami. O osobitostiach právneho vývoja na križiackom Peloponéze sa dozvedáme z dobových
prameňov, prinášajúcich hlbší pohľad na právo a spoločenské zriadenie Achájskeho kniežatstva.
OBYČAJOVÉ PRÁVO ACHÁJSKEHO KNIEŽATSTVA VO SVETLE PRIMÁRNYCH
PRAMEŇOV
Obraz feudálnej spoločnosti a právneho poriadku dôveryhodne zachytávajú dva kľúčové
pramene, ktoré vznikli v tom istom prostredí a zhruba v rovnakom časovom období. Ak ide
o niektoré detaily, nemožno sa vždy spoliehať na ich stopercentnú presnosť. No vo všeobecnosti
obsahujú relevantné informácie o stave spoločenských vzťahov a ich právnej regulácii, ktorý
v Achájskom kniežatstve existoval v období od začiatku 13. do zhruba polovice 14. storočia.
2

Rozbor kľúčových primárnych prameňov
Prvým dôležitým prameňom je zbierka feudálneho obyčajového práva Liber
Consuetudinum imperii Romaniae, vo francúzskej historiografii známa pod názvom Assises de
Romanie (ďalej len „Liber Consuetudinum“). Obsah zbierky tvorí prológ o troch častiach a 219
článkov, upravujúcich najmä problematiku držby lén, z nej vyplývajúcich feudálnych vzťahov medzi
seniormi a vazalmi a vazalmi navzájom, ako aj úpravu vzťahov medzi zemepánmi a nevoľníkmi,
žijúcimi na ich panstvách. Existuje však viacero nejasností, týkajúcich sa pôvodu a datovania vzniku
Liber Consuetudinum.
Druhá časť prológu odvodzuje pôvod Liber Consuetudinum od obyčajového práva
križiackeho Jeruzalemského kráľovstva. Podľa rozprávania v prológu mal prvý latinský cisár
v Konštantínopole, Balduin I., požiadať jeruzalemského kráľa a patriarchu o zaslanie ich obyčají
1381
a zákonov, na základe ktorých by sa spravovalo celé Latinské cisárstvo.
Táto téza je však podľa
2.1

Prehľadné spracovanie vývoja po roku 1209 možno nájsť napr. v publikácii MAYER, H. E.: Dějiny
křížových výprav. Praha: Argo, 2013., s. 240-243.
1380
Prví vládcovia Achájskeho kniežatstva, Viliam de Champlitte a Geoffroy de Villehardouin, ako aj
príslušníci ich družín, pochádzali práve z francúzskych krajov Burgundsko a Champagne. Pre
podrobnosti porovnaj výpočet účastníkov štvrtej križiackej výpravy v kronikách Geoffroya de
Villehardouin (zmienka o samotnom autorovi kroniky, maršalovi zo Champagne a jeho
rovnomennom synovcovi, neskoršom achájskom kniežati) a Roberta de Clari (zmienka o Odovi de
Champlitte a jeho bratovi Viliamovi z Burgundska). GEOFFREOY Z VILLEHARDOUINU, ROBERT
Z CLARI: Dobytí Konstantinopole., s. 24, 128.
1381
„...cisár a pán cisárstva Konštantínopolu a Romanie gróf Balduin z Flámska. A keďže si prial
vynaložiť úsilie, aby sa zmienené Cisárstvo Romanie dostalo do takého dobrého stavu a takých
dobrých podmienok, kedy by boli jeho ľud a obyvatelia a všetci ľudia idúci a prichádzajúci do
zmieneného Cisárstva vedení a riadení spravodlivosťou, právom a zdravým rozumom; a keďže bolo
mesto Konštantínopol obkolesené mnohými druhmi ľudí...bolo rozhodnuté, že sa k jeruzalemskému
kráľovi a patriarchovi pošle žiadosť, aby poslali ich obyčaje a zákony, pretože bolo prianím
spravovať sa nimi vzhľadom na to, že išlo o obyčaje dobytého územia. A tak boli tieto zaslané
a následne boli prečítané pred všetkými barónmi a bolo nariadené, aby sa spravovali zmieneným
spôsobom a článkami, ktoré budú najpotrebnejšie pre zmienenú krajinu Romanie. ...“ (prekl. autor)
TOPPING, P. W.: Feudal Institutions as Revealed in the Assizes of Romania. The Law Code of
Frankish Greece. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1949., s. 18-19. (Ďalej citované
ako „TOPPING, P. W.: Feudal Institutions as Revealed in the Assizes of Romania.“) Termín
„Romania“ je stredovekým západoeurópskym označením Byzantskej ríše, vychádzajúcim z jej
rímskych koreňov. JACOBY, D.: The Latin Empire of Constantinople and the Frankish States in
Greece. In: ABULAFIA, D. (ed.): The New Cambridge Medieval History, Volume V.: c. 1198-1300.
Cambridge: Cambridge University Press, 1999., s. 525. O štátoprávnom kontexte kontinuity
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súčasnej historiografie veľmi nepravdepodobná. Jej dôveryhodnosť sa totiž viaže na rovnako
diskutabilnú existenciu písanej zbierky obyčajového práva Jeruzalemského kráľovstva z čias jeho
založenia. Táto zbierka, nazývaná Letres dou Sepulcre, bola totiž s najväčšou pravdepodobnosťou
len mýtom, vytvoreným právnikmi ako tradičný zdroj legitimity práva Jeruzalemského kráľovstva.
Okrem toho sami jeruzalemskí právnici vo svojich prácach priznávajú, že po páde Jeruzalema
v roku 1187 sa pôvodná zbierka nenávratne stratila, čo spájanie Liber Consuetudinum s Letres dou
Sepulcre činí prakticky nemožným. Následne predpoklad, že autor Liber Consuetudinum mal na
mysli inú zbierku jeruzalemského obyčajového práva je taktiež nepravdepodobný, a to najmä
vzhľadom na časovú postupnosť prológom vykladaných udalostí a tiež skutočnosť, že prológ sa
1382
dovoláva práve zbierky Letres dou Sepulcre.
Okrem toho môže znenie prológu vyznieť mätúco ohľadom určenia, či je Liber
Consuetudinum zbierkou obyčajového práva Achájskeho kniežatstva alebo Latinského cisárstva,
prípadne či sa v ňom neprelína viacero vzorov a vplyvov. Záverečná tretia časť prológu totiž
naznačuje existenciu vzťahu Liber Consuetudinum ku „zvyklostiam a obyčajam cisárstva Romanie“,
ktoré sa Geoffroy de Villehardouin zaviazal udržiavať a zachovávať pri skladaní vazalskej prísahy za
1383
Achájske kniežatstvo do rúk latinského cisára Henricha na parlamente v Ravennike v roku 1209.
Vzhľadom na viaceré faktografické nezrovnalosti, ktoré prológ obsahuje, je preto potrebné vziať do
úvahy najmä samotný obsah zbierky, naznačujúci skôr prelínanie viacerých vzorov a vplyvov.
Sporadické zmienky o latinskom cisárovi (celkovo 2 články) a limitované dovolávanie sa „zvyklostí
a obyčají cisárstva Romanie“ (celkovo 17 článkov) naznačujú, že obyčajové právo Latinského
cisárstva tvorilo základ obsahu Liber Consuetudinum zrejme len vo veciach, ktoré bolo
z praktického hľadiska vhodné upraviť rovnakým spôsobom na území oboch križiackych
1384
panstiev.
Použitá terminológia vo zvyšku zbierky, lokalizujúca z geografického hľadiska predmet
svojej úpravy výhradne na území Achájskeho kniežatstva, poukazuje na vysokú pravdepodobnosť,
že obsah Liber Consuetudinum bol formovaný priamo v prostredí Achájskeho kniežatstva najmä
1385
prostredníctvom aplikačnej praxe kniežacej rady ako najvyššieho súdneho orgánu kniežatstva.
Okrem toho boli do Liber Consuetudinum inkorporované niektoré pasáže zo súkromnej zbierky
obyčajového práva Jeruzalemského kráľovstva z konca 13. storočia, ktorú spísal významný právnik
Jean d´Ibelin, ako aj ustanovenia byzantského práva, týkajúce sa pozemkového vlastníctva
1386
byzantských aristokratov a právneho postavenia domáceho nekrižiackeho obyvateľstva.
byzantskej štátnosti v Latinskom cisárstve v Konštantínopole viď: SOMBATI, J.: Latinské cisárstvo
v Konštantínopole – otázka kontinuity byzantskej štátnosti. In: ILLYOVÁ, Z. – ŠTEFANICA, J. (eds.):
II. česko-slovenské stretnutie doktorandov a postdoktorandov v obore právnych dejín a rímskeho
práva. ATTICUM, 2014., s. 146-161.
1382
NADER, M.: Burgesses and Burgess Law in the Latin Kingdom of Jerusalem and Cyprus (10991325). Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2006., s. 36-38, 67. (Ďalej citované ako „NADER, M.:
Burgesses and Burgess Law.“)
1383
„...A nariadil (cisár; pozn. autor), že knieža malo mať kniežatstvo v držbe od cisára. A preto zložil
vazalskú prísahu do rúk cisára. A ten potom nariadil a sám sa zaviazal udržiavať a zachovávať
zvyklosti a obyčaje cisárstva Romanie v celej krajine spôsobom zapísaným a uvedeným v tejto
knihe.“ (prekl. autor) TOPPING, P. W.: Feudal Institutions as Revealed in the Assizes of Romania.,
s. 20. O účasti Geoffroya de Villehardouin na parlamente v Ravennike v máji 1209 viď napr.:
SETTON, K. M.: The Papacy and the Levant. Volume I., s. 33-34.; RODD, R.: The Princes of Achaia
and the Chronicles of Morea. A Study of Greece in the Middle Ages. Volume I. Londýn: Edward
Arnold, 1907., s. 115-117. (Ďalej citované ako „RODD, R.: The Princes of Achaia.“)
1384
Okrem viacerých aspektov seniorsko-vazalského vzťahu medzi latinským cisárom a achájskym
kniežaťom (čl. 1 a 143) išlo najmä o otázky spojené s dispozíciou (čl. 30, 96, 132 a 133) a dedením
lén (čl. 35, 112), vazalskými povinnosťami (čl. 123) a procesnoprávnymi postupmi pri riešení
feudálnych sporov (čl. 143, 145 a 200).
1385
Svedčia o tom termíny ako napr. „vazali kniežatstva“ (čl. 6), „léna datované do obdobia dobytia
kniežatstva“ (čl. 32 a 50) alebo „hrad v Achájskom kniežatstve“ (čl. 96). K aplikačnej praxi kniežacej
rady viď: TOPPING, P. W.: Feudal Institutions as Revealed in the Assizes of Romania., s. 11-12.
1386
Pri zbierke Jeana d´Ibelin poukazuje Peter Topping napr. na jej kapitoly 195 a 196, týkajúce sa
najmä obsahu vzťahu seniora a vazala. TOPPING, P. W.: Feudal Institutions as Revealed in the
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Môžeme teda vidieť, že Liber Consuetudinum bol vo svojej podstate konglomerátom v prevažnej
miere obyčajového práva, pochádzajúceho z rôzneho prostredia a taktiež rôznych právnych kultúr.
Datovanie jednotlivých súčastí tejto zbierky do rôznych období následne naznačuje, že jej obsah sa
dynamicky vyvíjal počas celého obdobia existencie Achájskeho kniežatstva, čo dosvedčujú aj
viaceré z jej článkov.
Pokiaľ ide o datovanie jej vzniku, tak v súčasnej historiografii panuje zhoda, že Liber
Consuetudinum bola zostavená pôvodne vo francúzskom jazyku anonymným autorom ako
1387
súkromná zbierka obyčajového práva niekedy medzi rokmi 1333 a 1346.
Dodnes sa však
zachovalo len niekoľko rukopisov benátskeho prekladu Liber Consuetudinum, používaného na
základe rozhodnutia benátskeho senátu z roku 1452 vo všetkých benátskych kolóniách v Egejskom
mori. Viaceré rukopisy boli pre účely historiografie prvý krát publikované v preklade z roku 1785
1388
v zbierke právnych pamiatok talianskeho teológa a právnika Paola Cancianiho.
Benátsky preklad
sa tak stal základom pre modernú edíciu z 20. storočia vo francúzštine (Georges Recoura, 1930),
z ktorej následne čerpala aj edícia v angličtine (Peter Topping, 1949).
Druhým významným prameňom je tzv. Morejská kronika. Názov tohto naratívneho prameňa
je odvodený od dobového termínu Morea (Μορέα), označujúceho jednak severozápadnú oblasť
1389
Peloponézskeho polostrova nazývanú Elis, ako aj celé Achájske kniežatstvo.
Do dnešných dní
sa dochovalo celkovo osem rukopisov, spísaných v štyroch rôznych jazykoch, a to v gréčtine,
1390
francúzštine, taliančine a aragónčine.
Obsah Morejskej kroniky sa sústreďuje najmä na politické
a vojenské dejiny Achájskeho kniežatstva, pričom jej anonymný autor je veľmi dôsledný taktiež pri
opise tamojšej feudálnej spoločnosti a práva. Na viacerých miestach uvádza detaily o vytvorení
lénnej štruktúry, seniorsko-vazalských vzťahoch ako aj súdnych sporoch medzi významnými
šľachticmi kniežatstva. Najdôveryhodnejšou verziou Morejskej kroniky, poskytujúcou najdetailnejšie
informácie, je najmladšia dochovaná grécka verzia kroniky, označená ako tzv. Codex Havniensis
1391
57, uložený od roku 1775 vo Fabriciovej zbierke knižnice Univerzity v Kodani.
Práve pre svoju

Assizes of Romania., s. 22-25. Znenie týchto kapitol viď v: BEUGNOT, A. A. (ed.): Assises de
Jérusalem ou recueil des ouvrages de jurisprudence composés pendant le XIIIe siècle dans les
royaumes de Jérusalem et de Chypre. Tome premier: Assises de la Haute Cour. Paris: Imprimerie
Royale, 1841., s. 313-316. Prvky byzantského práva je možné nájsť v čl. 71, 138, 178 a 194 Liber
Consuetudinum.
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Toto stanovisko sa opiera o závery, ktoré vo svojej edícii dochovanej verzie textu Liber
Consuetudinum, vydanej v roku 1930, uvádza Georges Recoura (RECOURA, G. (ed.): Les Assises
de Romanie. Édition critique avec une introduction et des notes. Paris: H. Champion, 1930.) Viď
taktiež: JACOBY, D.: The Latin Empire of Constantinople and the Frankish States in Greece. In:
ABULAFIA, D. (ed.): The New Cambridge Medieval History, Volume V.: c. 1198-1300. Cambridge:
Cambridge University Press, 1999., s. 535.; NADER, M.: Burgesses and Burgess Law., s. 66.
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Liber Consuetudinum imperii Romaniae, in Venetorum et Francorum ditionem redacti,
concinnatus in usum Principatus Achajae a Serenissima Republica Veneta. In: CANCIANI, P. (ed.):
Barbarorum leges antiquae cum notis et glosariis. Volumen Tertium. Benátky, 1785., s. 495-534.
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MILLER, W.: The Latins in the Levant. A History of Frankish Greece (1204-1566). New York: E.
P. Dutton and Company, 1908., s. 37.; LURIER, H. E. (ed.): Crusaders as Conquerors. The
Chronicle of Morea. New York, Londýn: Columbia University Press, 1964., s. 101. (Ďalej citované
ako „LURIER, H. E. (ed.): The Chronicle of Morea.“)
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Grécka verzia s názvom Τὸ Χρονικὸν τοῦ Μορέως, charakteristická najmä svojim veršovaným
vyhotovením, sa dochovala v piatich rukopisoch. Francúzska verzia sa dochovala len v jednom
rukopise, ktorý nesie názov C'est le livre de la conqueste de Constantinople et de l'empire de
Romanie, et dou pays de la princée de la Morée. Talianska verzia Cronaca di Morea bola
vyhotovená ako preklad gréckej verzie a súčasne ako príloha diela Marina Sanuda Torsella Istoria
del Regno di Romania. Aragónska verzia vznikla v roku 1393 na príkaz veľmajstra rytierskeho rádu
sv. Jána Krstiteľa (johanitov) a nesie názov Libro de los fechos et conquistas del Principado de la
Morea. LURIER, H. E. (ed.): The Chronicle of Morea., s. 33-35.
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Tamže, s. 33.
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spoľahlivosť a podrobnosť obsiahnutých informácií sa Codex Havniensis stal základom skúmania
1392
historikov, ktorí od polovice 19. storočia spracovali niekoľko jeho edícií.
Pri Morejskej kronike je ešte potrebné spomenúť niekoľko významných skutočností, ktoré
napomáhajú jej správnej interpretácii pre účely tohto príspevku. Najnovšie výskumy ohľadom otázky
vzniku kroniky a jej obsahu naznačujú, že všetky dochované jazykové verzie kroniky vychádzali
z pôvodnej verzie kroniky, teda akéhosi spoločného predchodcu, datovaného približne do obdobia
rokov 1326 až 1346. Napriek tomu, že sa písomná verzia tohto spoločného predchodcu
nedochovala, je predsa len možné v ostatných dochovaných rukopisoch identifikovať jeho
charakteristické prvky, ako aj zdroje, z ktorých jeho anonymný autor čerpal. Okrem osobnej
skúsenosti autora a rozprávaní jeho súčasníkov, ktorí zažili kronikou popisované udalosti alebo
o nich aspoň mohli počuť, je možné ako zdroje informácií identifikovať aj zbierku Liber
Consuetudinum, zápisy zo súdnych konaní kniežacej rady, oficiálny register lén, rôzne iné formálne
listiny a dokumenty, ako aj viaceré naratívne a literárne diela z pera významných autorov ako boli
arcibiskup Viliam z Týru alebo kronikár Geoffroy de Villehardouin. Spojenie týchto rôznorodých
informačných zdrojov v Morejskej kronike následne sprostredkúva vzácne informácie o existencii
stavovského povedomia achájskej šľachty, ktorá si prostredníctvom svojich feudálnych zvyklostí
a obyčají postupne vytvorila vlastnú identitu, viazanú na územie kniežatstva a svoje etnické a
1393
náboženské korene.
Prepojenie oboch prameňov, ktoré sa navzájom dopĺňajú a ktoré vznikli zhruba v rovnakej
dobe, nám umožňuje vierohodne zrekonštruovať komplexný obraz života achájskej šľachty.
Výsledky analýzy dobového právneho stavu na základe Liber Consuetudinum môžu byť vďaka
Morejskej kronike konfrontované s výsledkami aplikačnej praxe a jej reálnymi dopadmi. Obsah
Morejskej kroniky poskytuje mnoho príkladov, ako sa vyvíjali seniorsko-vazalské vzťahy medzi
jednotlivými vrstvami achájskej šľachty. Spory medzi kniežaťom a jeho vazalmi, ako aj medzi
jednotlivými šľachticmi navzájom, pritom neboli podľa záznamov o priebehu súdnych sporov
zachytených v Morejskej kronike ničím výnimočným. Aj obsah Liber Consuetudinum nám prezrádza,
že zámerom zbierky bolo čo možno najefektívnejšie regulovať potenciálne sporné situácie, ku
ktorým v rámci seniorsko-vazalských vzťahov mohlo dôjsť. Kazuistický charakter jednotlivých
článkov, ktoré odkazujú v niektorých prípadoch dokonca na konkrétne súdne konania, naznačuje,
1394
že sudcovská tvorba práva zohrávala v Achájskom kniežatstve významnú úlohu.
Oba uvedené
pramene nám tak poskytujú dostatočnú informačnú bázu na zrekonštruovanie charakteristických
rysov procesného práva a jeho aplikačnej praxe na území Achájskeho kniežatstva v priebehu 13.
a 14. storočia.
Liber Consuetudinum a procesné právo v Achájskom kniežatstve
Približne od 10. storočia nastal najmä v západnej Európe s rozvojom feudalizmu postupný
prechod verejnoprávnych právomocí v oblasti súdnictva od centrálnej autority, reprezentovanej
osobou panovníka, do rúk jednotlivých šľachticov v pozícii držiteľov lén (t.j. lénnikov). Súbor týchto
právomocí spadal pod široko formulovaný pojem justitia, ktorý okrem samotných súdnych
právomocí zahŕňal aj najrôznejšie administratívne, poriadkové a taktiež daňové právomoci. Lénnik
následne svoje široko formulované oprávnenia uplatňoval na pôde vlastného súdu (curia),
2.2
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Prvú edíciu v pôvodnom jazyku pripravil v roku 1845 Jean Alexandre Buchon (Recherches
historiques sur la principauté française de Morée et ses hautes baronnies.) Následne prišli edície
Johna Schmitta, vydaná v roku 1904, doplnená o časti ďalších dvoch gréckych rukopisov, a edícia
Petrosa Kalonarosa z roku 1940. V tomto príspevku budeme ďalej vychádzať z posledného
anglického prekladu Codexu Havniensis 57, ktorý vydal v roku 1964 Harold E. Lurier spolu
s úvodným komentárom a poznámkami (už citované dielo „LURIER, H. E. (ed.): The Chronicle of
Morea.“), a pre účely kontroly terminológie podporne aj z edície Johna Schmitta (SCHMITT, J. (ed.):
The Chronicle of Morea, Το Χρονικόν του Μορέως, A History in Political Verse, Relating the
Establishement of Feudalism in Greece by the Franks in the Thirteenth Century. Londýn: Methuen &
Co., 1904.; ďalej citované ako „SCHMITT, J. (ed.): Το Χρονικόν του Μορέως.“).
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SHAWCROSS, T.: The Chronicle of Morea. Historiography in Crusader Greece. New York:
Oxford University Press Inc., 2009., s. 53-81, 260-262.
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Viď čl. 18, 36 a 105 Liber Consuetudinum.
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presadzujúceho šľachticovu autoritu nad lénom a jeho obyvateľstvom. Činnosť súdu, ktorému lénnik
predsedal, sa stala prostriedkom pravidelného pripomínania povinností poddaným a pretavenia
1395
obyčajového práva do podoby skutočne záväzných a vymožiteľných právnych noriem.
Achájske
kniežatstvo v zásade zapadalo do rámca týchto všeobecných západoeurópskych trendov. Avšak
pokiaľ ide o východiskový stav v čase založenia kniežatstva, ako aj ďalší vývoj, predsa len možno
badať niekoľko osobitostí.
V domovskej krajine zakladateľov Achájskeho kniežatstva, Francúzskom kráľovstve,
dochádza v priebehu 13. storočia počas vlády silných kráľov k posilňovaniu centrálnej autority
1396
kráľovských súdov.
Pre Achájske kniežatstvo je však typické dôsledné uplatňovanie zásady
súdenia pairmi, t.j. osobami rovnakého právneho a spoločenského postavenia. Sama o sebe nie je
táto zásada ničím výnimočným, nakoľko je charakteristická de facto pre celý západoeurópsky
feudalizmus. V prostredí Achájskeho kniežatstva však šľachta úzkostlivo dbala na jej dôsledné
dodržiavanie, s cieľom zamedziť posilňovaniu postavenia kniežaťa. Článok 48 Liber Consuetudinum
priznával právo rozhodovať civilné alebo trestnoprávne spory týkajúce sa samotného léna alebo
vazalových povinností voči seniorovi výhradne vazalom s rovnakým postavením, aké mali účastníci
1397
sporu.
Achájsky knieža tak v zmysle článku 143 Liber Consuetudinum síce predstavoval
najvyššieho sudcu a najvyššiu odvolaciu inštanciu v kniežatstve, no v zmysle článku 48 Liber
1398
Consuetudinum vystupoval na pôde kniežacej rady len ako predseda súdu.
Verdikt vo veci
samej mohli vyniesť len pairi tvoriaci plénum sudcov kniežacej rady. Tento princíp usporiadania
vzťahov medzi seniorom a jeho vazalmi samozrejme platil aj na nižších stupňoch súdnictva. Vo
svojej podstate išlo o dôsledok skutočnosti, že Achájske kniežatstvo bolo založené príslušníkmi
francúzskej strednej a nižšej šľachty. V prostredí svojich novonadobudnutých panstiev si achájski
šľachtici chceli voči kniežacej ústrednej moci svoje nové spoločenské a ekonomické postavenie
efektívne chrániť. V právnej rovine sa tak jedným z prostriedkov zabezpečenia tejto ochrany stala
práve zásada súdenia pairmi.
So zásadou súdenia pairmi je úzko spätá ďalšia črta achásjekho súdnictva, ktorou je jeho
laický charakter. Na jednotlivých súdoch totiž nezasadajú profesionálni právnici, ale jednotliví vazali,
1399
ktorí často nedisponujú akýmkoľvek právnickým vzdelaním.
Čo do počtu sudcov je pritom
zloženie súdov značne premenlivé. Na základe článku 13 Liber Consuetudinum mohol knieža, ako
aj ktorýkoľvek iný senior, konať súdne zasadnutie s ľubovoľným počtom vazalov, ktorých mal
1395

HUNT, J.: Medieval Justice: Cases and Law in France, England and Germany (500-1500).
Jefferson, North Carolina, USA: McFarland & Company, Inc., 2004., s. 43, 47-48.; TOPPING, P. W.:
Feudal Institutions as Revealed in the Assizes of Romania., s. 157.
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Napr. za vlády kráľa Ľudovíta IX. Svätého dochádza k rozšíreniu okruhu prípadov, ktoré
podliehajú kráľovskej jurisdikcii vďaka zavedeniu systému odvolacieho konania nielen v rámci
kráľovských súdov, ale aj pre iné vrchnostenské súdy. CÍSAŘ, J.: Právní dějiny Francie. In: Dějiny
evropského kontinentálního práva. Praha: Linde Praha, a.s., 2003., s. 238-240, 246-247.
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Čl. 48 Liber Consuetudinum: „Ak má byť vydaný rozsudok vo veciach, ktoré sa týkajú služby
osobne slobodných vazalov, ako aj v prípadoch týkajúcich sa lén, ako sú trestné alebo civilné
prípady, pri zadovažovaní rozsudku majú hlas iba vazali, spolu s prelátmi, ktorí majú léna
v zmienenom kniežatstve. A baróni sú súdení ostatnými barónmi v postavení vazalov, jednako však
s ich seniorom stojacim nad nimi. A niektorí tiež tvrdia, že tak ako biskupi v kniežatstve aj veľmajstri
špitálu sv. Jána a domu v Mostenitsi (t.j. veľmajstri rádu johanitov a nemeckých rytierov; pozn.
autor) majú (rovnaký; pozn. autor) hlas.“ (prekl. autor) TOPPING, P. W.: Feudal Institutions as
Revealed in the Assizes of Romania., s. 43.
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Čl. 143 Liber Consuetudinum (úryvok): „Podľa obyčají cisárstva Romanie je možné odvolanie
z nižšieho súdu ktoréhokoľvek baróna, lénnika, vazala alebo kniežacieho úradníka na hlavný súd ak
je knieža prítomný...“ Tamže, s. 73.
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Ide o zjav charakteristický prakticky pre celú západnú Európu danej doby. Napríklad
v domovskej krajine križiackych šľachticov, Francúzskom kráľovstve, dochádza k profesionalizácii
súdnictva až v druhej polovici 13. storočia za vlády Ľudovíta IX. Svätého zriadením parlamentu
v rámci kráľovskej kúrie (curia regis in parlemento), zloženého z profesionálnych sudcov
a právnikov. CÍSAŘ, J.: Právní dějiny Francie. In: Dějiny evropského kontinentálního práva. Praha:
Linde Praha, a.s., 2003., s. 239-240.
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k dispozícii.
Účasť na súdnom zhromaždení seniora sa chápalo ako plnenie si jednej zo
základných povinností každého vazala, ktorý mal na súdnych zhromaždeniach poskytnúť seniorovi
1401
svoje verné a všestranné služby.
Všestrannosť pritom v rámci súdneho zhromaždenia skutočne
adekvátne vystihuje úlohu vazala, ktorá sa neobmedzuje len na výkon funkcie sudcu.
Po zahájení súdneho konania mohol ktorýkoľvek z účastníkov konania požiadať seniora
o poskytnutie právnej pomoci. Článok 146 Liber Consuetudinum pritom rozlišoval dve formy právnej
1402
pomoci, a to právne poradenstvo a právne zastúpenie.
Pri žiadosti o právne poradenstvo bol
senior vždy povinný poskytnúť účastníkovi konania jedného alebo viacerých vazalov zo svojho
súdneho zhromaždenia ako právnych poradcov (consegieri). Ich úlohou bolo poskytnúť svojmu
mandantovi meritórne právne rady vo veci jeho právnych nárokov. Naproti tomu právne zastúpenie
advokátom (advocato) bol senior povinný poskytnúť len osobám, ktoré si ho nemohli dovoliť
1403
vzhľadom na svoju nepriaznivú finančnú situáciu.
K poskytovaniu právnej pomoci sa taktiež
viažu určité osobitosti, ktoré pôsobia veľmi rozpačito najmä z pohľadu v súčasnosti zaužívanej
zásady spravodlivého procesu a nezaujatosti sudcu. Ide konkrétne o pasáž článku 146 Liber
Consuetudinum, podľa ktorej sa právni poradcovia po poskytnutí rád svojim mandantom mali vrátiť
do pléna súdneho zhromaždenia a podieľať sa na vynesení rozhodnutia vo veci samej. Dnes je dosť
ťažké si predstaviť situáciu, že by sa sudca radil so sporovými stranami o ich postupe pri hájení ich
záujmov v spore. V stredoveku zhruba v období od 10. do 13. storočia však malo súdnictvo výrazne
súkromnoprávny a zmierovací charakter, a to tak v civilných, ako aj v trestných veciach. Križiaci si
na Peloponézsky polostrov priviezli svoje zvyklosti a obyčaje z Francúzska, kde nebolo ničím
výnimočným, že sporové strany si vyberali príslušnosť súdu na základe vzájomnej dohody
a sudcovia ešte pred zahájením súdneho konania často požadovali od sporových strán záväzné
vyhlásenie, že akceptujú súdom vynesený rozsudok. Okrem toho súdy počas celého konania
1404
umožňovali sporovým stranám uzavretie zmieru (concordia).
V celom súdnom konaní tak hrala
významnú úlohu súkromná iniciatíva, ktorej protipólom bolo pasívne postavenie sudcov,
vystupujúcich skôr ako zmierovací sudcovia než orgánov verejnej moci presadzujúcich
spravodlivosť. Do tohto konceptu tak plne zapadá aj dvojjediná úloha vazalov na seniorovom
súdnom zhromaždení. Buď sporovým stranám pomôžu svojimi radami spor urovnať alebo ho
v konečnom dôsledku rozsúdia.
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V prípade žiadosti žalobcu bol pritom senior povinný počet sudcov navýšiť v závislosti od
závažnosti prípadu. Zámerom tohto pravidla bolo zrejme zabezpečiť rovnováhu medzi zástupcami
zúčastnených strán sporu, reprezentujúcich v súdnom zhromaždení záujmy jednotlivých strán, a tým
aj čo najobjektívnejší priebeh súdneho konania. Čl. 13 Liber Consuetudinum: „Knieža alebo iný
senior môže konať súdne zhromaždenie s tými vazalmi, ktorých môže mať. Ale v skutku ak tá
strana, ktorá predložila žalobu, žiada a požaduje aby senior mal viac vazalov, senior je povinný
vyhovieť a súd tak musí byť zostavený a ustanovený podľa závažnosti prípadu.“ (prekl. autor)
TOPPING, P. W.: Feudal Institutions as Revealed in the Assizes of Romania., s. 28.
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Čl. 3 Liber Consuetudinum (úryvok): „...A má verne poskytnúť radu svojmu seniorovi vo
všetkom, v čom si vypýta radu. ...“ (prekl. autor) Tamže, s. 24.
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Čl. 146 Liber Consuetudinum: „Keď sa dve strany angažujú v súdnom spore a jedna z nich
alebo jedna aj druhá žiadajú, aby im senior poskytol právne poradenstvo, senior je povinný
poskytnúť im ako právnych poradcov jedného alebo viacerých vazalov, zatiaľ čo pre seba si
ponechá tých, ktorých si praje mať ako vlastných právnych poradcov. Ale nie je povinný poskytnúť
advokáta. A následne, títo právni poradcovia, ktorí budú poskytnutí sporovej strane, len čo poskytnú
svoje závery sa budú môcť zúčastniť na vynesení uvedeného rozsudku. Avšak ak ten, kto začal
konanie je osoba biedneho postavenia bez prostriedkov na zaplatenie niekoho, kto by predniesol
a hájil jeho prípad, senior je povinný poskytnúť mu niekoho, kto by predniesol jeho prípad a hájil ho
za neho.“ (prekl. autor) Tamže, s. 74.
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Pre pôvodnú terminológiu porovnaj znenie čl. 146 Liber Consuetudinum v benátskom preklade
uvedenom v: CANCIANI, P. (ed.): Barbarorum leges antiquae cum notis et glosariis. Volumen
Tertium. Benátky, 1785., s. 520.
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práva. Praha: Linde Praha, a.s., 2003., s. 245-246.
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V stredovekom súdnictve bolo bežné, že začiatok aj samotný priebeh súdneho konania plne
ovládala akuzačná zásada, zvýrazňujúca súkromnú iniciatívu jednotlivca v postavení žalobcu. Pre
celé súdne konanie bola následne charakteristická jeho prísne ústna forma, etapu podania žaloby
nevynímajúc. Článok 145 Liber Consuetudinum prísne zakazoval prednášanie žaloby vo forme
písomného stanoviska, označovaného po vzore rímskeho a kánonického práva libellus, ako aj
1405
využívanie písomných poznámok alebo citovania právnych noriem v priebehu konania.
Od
počiatku až do konca celého súdneho konania sa tak vyžadovala osobná účasť a plná
angažovanosť všetkých účastníkov konania, ich právnych poradcov a zástupcov, a taktiež svedkov.
V súvislosti s tým boli súdne spory z organizačného hľadiska relatívne náročnou záležitosťou.
Najmä ak berieme do úvahy skutočnosť, že súdy nemali fixne stanovené sídlo, čím sa v kontexte
vtedajšieho stavu dopravnej infraštruktúry mohla stať doprava do miesta konania súdu značne
problematickou. Túto skutočnosť brala do úvahy jednak úprava procedúry predvolávania žalovanej
strany a svedkov na súd, jednak úprava procesných lehôt na realizáciu jednotlivých procesných
úkonov.
Obyčajové právo Achájskeho kniežatstva rozoznávalo dva spôsoby predvolávania osôb na
súd, a to predvolanie žalobcom (články 148 a 195 Liber Consuetudinum) alebo predvolanie súdom
(článok 207 Liber Consuetudinum). Pri predvolaní súdom je pritom badateľné výrazne pasívne
postavenie predsedu súdu. Knieža alebo iný senior môže na základe článku 207 Liber
Consuetudinum predvolávať osoby na súd len na základe žiadosti niektorého z účastníkov
1406
konania.
Z hľadiska samotného postupu pri predvolávaní sa nestretávame s jeho všeobecne
platnou úpravou. Avšak pre osobitný typ konania vo veci investitúry dediča do držby zdedeného
léna predpisuje článok 195 Liber Consuetudinum obligatórny počet minimálne dvoch vazalov, ktorí
1407
majú byť prítomní pri doručení predvolania dedičovi ako svedkovia.
Uvedené ustanovenie tak
naznačuje, že predvolávanie s najväčšou pravdepodobnosťou vždy vykonávala konkrétna osoba
(posol), ktorú pri obzvlášť významných súdnych konaniach mohli sprevádzať svedkovia, majúci za
úlohu osobne pred súdom dosvedčiť skutočnú realizáciu predvolania. Nedostavenie sa na súd na
základe predvolania mohlo mať pritom pre predvolaného účastníka konania fatálne dôsledky. Ak sa
totiž v rámci konania, ktorého predmetom neboli lénne záležitosti, predvolaný účastník konania ani
po treťom predvolaní nedostavil na súd, článok 148 Liber Consuetudinum umožňoval súdu konať
1408
v jeho neprítomnosti a následne aj vydať kontumačný rozsudok.
V konaní ohľadom lénnych
záležitostí sa dokonca rozlišovali rozdielne dôsledky pri nedostavení sa navrhovateľa a odporcu. Pri
nedostavení sa odporcu po treťom predvolaní mohol súd vydať okamžite kontumačný rozsudok,
znejúci v prospech navrhovateľa. Ak sa však nedostavil navrhovateľ, ktorý dal predvolať odporcu,
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Čl. 145 Liber Consuetudinum (úryvok): „Na kniežacej rade a na ostatných nižších súdoch
nemôže byť predložený libellus, avšak žaloba môže byť celkom náležite prednesená. Neprijme sa
ani advokát, ktorý hovorí z textu prejavu alebo cituje zákony alebo kánony, ale tento musí predložiť
a hájiť prípad jeho sporovej strany v domácom jazyku; a toto je náležité vzhľadom na to, že vazali sú
z väčšej časti negramotní ľudia. ...“ (prekl. autor) TOPPING, P. W.: Feudal Institutions as Revealed
in the Assizes of Romania., s. 73-74.
1406
Čl. 207 Liber Consuetudinum (úryvok): „Knieža alebo barón, ktorý má na to právomoc, môže na
niekoho (t.j. účastníka konania; pozn. autor) žiadosť predvolať protistranu. ...“ (prekl. autor) Tamže,
s. 94.
1407
Čl. 195 Liber Consuetudinum (úryvok): „Keď je vazal predvolaný aby sa dostavil pred jeho
seniora a zodpovedal sa vo veci jeho dedičstva, ten, čo ho predvolal, musí mať aspoň dvoch
svedkov, ak je schopný si ich zaobstarať, aby mohli dosvedčiť predvolanie. ...“ (prekl. autor) Tamže,
s. 91-92.
1408
Čl. 148 Liber Consuetudinum: „Keď je vazal alebo ktokoľvek iný predvolaný na základe žiadosti
niekoho iného (t.j. protistrany; pozn. autor) v civilnom spore, ktorý nie je feudálny, alebo v peňažnom
spore, ak je tento predvolaný tri krát a on sa nedostaví, súd vypočuje svedectvo (protistrany; pozn.
autor). A ak žalobca preukáže svoje tvrdenia, súd pristúpi k záverečnému rozhodnutiu bez toho, aby
ďalej predvolával toho, kto sa nedostavil.“ (prekl. autor) Tamže, s. 148.
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navrhovateľ bol povinný nielen uhradiť výdavky odporcu, ktoré mu vznikli v súvislosti s dostavením
1409
sa na súd, ale navyše musel navrhovateľ celý spor začať odznova.
Rekonštrukciu typického priebehu prvostupňového súdneho konania ohľadom lénnych
záležitostí nám umožňuje článok 160 Liber Consuetudinum, obsahujúci súbor procesných lehôt,
ohraničujúcich jednotlivé etapy súdneho konania od jeho začiatku až po jeho koniec. Po zahájení
konania prednesením žaloby navrhovateľom má odporca právo požadovať dohromady tri odročenia
pojednávania, každé v dĺžke trvania 15 dní. Počas týchto odročení má podľa znenia uvedeného
článku odporca nárok najprv na zváženie ďalších krokov, následne na vyhľadanie kvalifikovaného
právneho poradenstva a nakoniec na zostavenie vlastnej odpovede na žalobu. Odporca mal
v prípade uplatnenia práva na odročenie povinnosť dostaviť sa na súd po uplynutí každej 15-dňovej
lehoty, inak riskoval vynesenie kontumačného rozsudku v prospech navrhovateľa. Ak sa však
odporca na súd dostavil, mal nárok na 40 dňovú lehotu, v rámci ktorej mohol vyvrátiť tvrdenia
navrhovateľa. Pre prípad, že by odporcovi bránili v dokázaní jeho tvrdení objektívne skutočnosti,
nezávislé na jeho vôli, mal nárok na dodatočných 40 dní na ďalšie dokazovanie. Po ukončení
1410
dokazovania mal následne súd 40 dní na vynesenie rozsudku vo veci samej.
Súdne konanie sa
končilo vynesením rozsudku, pri ktorom sa vyžadovala obligatórna osobná prítomnosť účastníkov
konania (článok 144 Liber Consuetudinum), pričom platila taktiež zásada, že porazená strana
1411
nebola povinná nahradiť víťazovi sporu trovy konania (článok 200 Liber Consuetudinum).
Sčítaním uvedených procesných lehôt následne zisťujeme, že štandardný feudálny spor mohol
formálne trvať najviac 165 dní, teda zhruba 5 a pol mesiaca. Je samozrejme pravdou, že vždy mohli
nastať okolnosti, ktoré trvanie súdneho konania predĺžili. Avšak dostupné pramene naznačujú, že
v podmienkach Achájskeho kniežatstva obzvlášť v prípade feudálnych sporov o léna šľachta
úzkostlivo dbala na dodržiavanie hmotnoprávnych aj procesnoprávnych lehôt, od ktorých závisel
1412
úspech v danom spore.
Nie je teda až tak neodôvodnené domnievať sa, že spory vedené podľa
ustanovení Liber Consuetudinum boli čo do dĺžky trvania v kontexte dobových pomerov relatívne
krátke. O to viac, ak navyše vezmeme do úvahy niekoľko rokov trvajúce spory, vedené podľa
moderne konštruovaných procesných kódexov v súčasnosti.
Dynamiku vývoja achájskeho obyčajového práva počnúc uchovávaním pôvodných právnych
vzorov až po následné prenikanie vplyvov moderných západoeurópskych trendov 13. a 14. storočia
možno pozorovať najmä na prítomnosti viacerých starších iracionálnych a súčasne modernejších
procesnoprávnych inštitútov. Popri prípustnosti ordálu súboja, ktorého využitie de facto nebolo
1409

Čl. 160 Liber Consuetudinum (úryvok): „...a ak sa na tretie predvolanie nedostaví (odporca;
pozn. prekl.) a ostane tak neprítomný, jeho oponent (t.j. navrhovateľ; pozn. prekl.) bude uvedený do
držby predmetu, ktorý požaduje. ... Ale ako sa má postupovať ak ten, kto predvolal iného, je sám
neprítomný pretože sa nedostaví? Odpoveď znie, že tento (neprítomný; pozn. prekl.) musí zaplatiť
výdavky tomu, kto bol predvolaný a navrhovateľ musí začať súdne konanie nanovo. ...“ (prekl. autor)
Tamže, s. 79-80.
1410
Čl. 160 Liber Consuetudinum (úryvok): „Keď niekto začne súdne konanie proti niekomu, kto je
v držbe léna alebo časti léna, tomu, kto je v jeho držbe, bude udelený odklad o pätnásť dní za
účelom vlastného uváženia, ak o tento čas požiada; a potom dostane ďalších pätnásť dní, počas
ktorých má žiadať a vyhľadať si právnu radu; a následne pätnásť ďalších dní, počas ktorých má
zostaviť odpoveď. ... Ale ak sa dostaví, bude mať lehotu štyridsiatich dní na svoju obhajobu. A ak
v rámci uvedených štyridsiatich dní, zdržaný odôvodnenou prekážkou, nemôže sám seba
právoplatne obhájiť, bude stále mať ďalších štyridsať dní. Nakoniec súd má štyridsať dní na
rozhodnutie sporu. ...“ (prekl. autor) Tamže.
1411
Čl. 144 Liber Consuetudinum (úryvok): „...Okrem toho, keď má byť oznámený výrok, hlavné
strany sporu musia byť prítomné.“ Čl. 200 Liber Consuetudinum: „Je všeobecným pravidlom podľa
obyčají cisárstva Romanie, že v civilných, trestných alebo feudálnych sporoch nie je porazený
odsúdený na úhradu nákladov k úžitku víťaza.“ (prekl. autor) Tamže, s. 73, 93.
1412
Typickým dôkazom je napríklad spor o nástupníctvo v Achájskom kniežatstve medzi
reprezentantom dedičov po prvom zosnulom achájskom vládcovi, Viliamovi de Champlitte,
a pretendentom Geoffroyom de Villehardouin. Geoffroy uspel práve vďaka úskokom, zamedzujúcim
uplatnenie nároku dedičov v právom stanovenej lehote. Pre podrobnosti viď záznam v Morejskej
kronike: LURIER, H. E. (ed.): The Chronicle of Morea., s. 122-125, 134-142.
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nijako obmedzené (článok 157 Liber Consuetudinum), patrili medzi iracionálne prvky v súdnom
konaní najmä veľmi zjednodušene regulovaná tortúra (článok 195 Liber Consuetudinum), dôvody
neplatnosti rozsudku a dôvody pre odročenie súdneho konania (článok 144 Liber Consuetudinum).
Tak napríklad rozsudok vynesený po západe slnka bol automaticky neplatný, ak nebol takýmto
spôsobom vynesený vo sviatočný deň. Popri tom mohol súdu vo vynesení rozsudku vo sviatočný
deň zabrániť ktorýkoľvek z účastníkov konania vznesením námietky, po ktorej bol senior ako
predseda súdu povinný pojednávanie odročiť. Obyčajové právo taktiež zakazovalo, aby mal
účastník konania vo feudálnom spore ohľadom léna právneho zástupcu, ak s tým protistrana
nesúhlasila.
Akousi protiváhou týmto vo svojej podstate iracionálnym prvkom v súdnom konaní sa zdajú
byť viaceré ustanovenia Liber Consuetudinum, ktoré reflektovali moderné trendy formalizácie
procesného práva neskorého 13. storočia. Na základe článku 168 Liber Consuetudinum bol každý
senior povinný viesť písomné záznamy a vyhotovenia rozsudkov, vynesených na jeho súde vo
forme súdneho registra. Zo súdneho registra mohli následne sporové strany požadovať vyhotovenie
písomnej kópie rozsudku vo forme listiny, opatrenej pečaťami sudcov, ktorí sa na vydaní rozsudku
1413
podieľali.
Článok 191 Liber Consuetudinum taktiež pripúšťal vyhotovenie písomného záznamu
1414
o svedeckej výpovedi vypočúvaných svedkov.
Azda najzásadnejším pokrokom oproti
najstaršiemu stredovekému právu však bolo zavedenie opravných prostriedkov v súdnom konaní vo
forme odvolania.
Dôvodom odvolania mohlo byť na základe článku 196 Liber Consuetudinum buď odopretie
spravodlivosti alebo relatívne široko formulovaný dôvod v podobe samotného výroku rozsudku.
Odvolanie teda mohlo byť podmienené existenciou tak procesných chýb vo forme porušenia
procesných predpisov zaručujúcich spravodlivý proces, ako aj najrôznejších skutkových alebo
právnych chýb. Samotné odvolanie muselo byť podané najneskôr do 10 dní od vynesenia rozsudku,
pričom dĺžka lehoty na prešetrenie jeho odôvodnenosti závisela na skutočnosti, či sa predseda
súdu, na ktorý bolo odvolanie podané, nachádzal (40 dňová lehota) alebo nenachádzal na území
kniežatstva (lehota 1 roka). Článok 143 Liber Consuetudinum taktiež priznával odvolaniu odkladný
účinok. Odvolanie mimo kniežatstva bolo pritom prípustné len k súdom, ktorým predsedali osoby s
rovnakým alebo vyšším statusom, ako mal achájsky knieža. Podľa článkov 143 a 196 Liber
Consuetudinum sa za takéto osoby považovali buď latinský cisár v Konštantínopole alebo
francúzsky kráľ, čo dosvedčuje napríklad rozhodovanie sporu medzi achásjkym kniežaťom Viliamom
II. de Villehardouin a Aténskym vojvodom Guyom de la Roche francúzskym kráľom Ľudovítom IX.
1415
Svätým.
Liber Consuetudinum je teda v kontexte načrtnutých kontúr procesného práva verným
obrazom klasického partikulárneho práva feudálnej šľachty, zodpovedajúceho svojej dobe.
1413

Čl. 168 Liber Consuetudinum: „Strana sporu, ktorá si tak praje, môže požiadať, aby jej bol výrok
rozsudku vydaný v písomnej forme. A súd je povinný vydať jej ho s pečaťami tých, ktorí rozsudok
vydali. A senior je povinný mať rozhodnutia svojho súdu uložené v písomnej forme vo svojom
registri.“ (prekl. autor) TOPPING, P. W.: Feudal Institutions as Revealed in the Assizes of Romania.,
s. 82. Vedenie registra súdnych rozhodnutí a postupné nahrádzania ústnej formy súdneho konania
písomnou formou sa napr. vo Francúzskom kráľovstve objavuje od roku 1254 na pôde parížskeho
kráľovského parlamentu (curia regis in parlemento). CÍSAŘ, J.: Právní dějiny Francie. In: Dějiny
evropského kontinentálního práva. Praha: Linde Praha, a.s., 2003., s. 239-240.
1414
Čl. 191 Liber Consuetudinum (úryvok): „Keď konkrétne osoby medzi sebou vedú súdny spor, ak
si želajú kópiu svedeckých výpovedí, uvedených počas pojednávania, kópia im nemôže byť upretá.
...“ (prekl. autor) TOPPING, P. W.: Feudal Institutions as Revealed in the Assizes of Romania., s.
90.
1415
Čl. 143 Liber Consuetudinum (úryvok): „Podľa obyčají cisárstva Romanie je možné
odvolanie...od kniežaťa k cisárovi keď bolo niekomu ukrivdené;...a v priebehu odvolania nemôžu byť
uskutočnené žiadne zmeny. ...“ Čl. 196 Liber Consuetudinum (úryvok): „...Ďalej k odvolaniu nedôjde
ak ten, ku komu je učinené, sa nachádza mimo kniežatstva, pokiaľ nejde o knieža alebo niekoho
ako cisára Konštantínopolu alebo kráľa.“ (prekl. autor) Tamže, s. 73, 92. Pre podrobnosti o spore
Viliama II. de Villehardouin a Guya de la Roche viď Morejskú kroniku: LURIER, H. E. (ed.): The
Chronicle of Morea., s. 166-174.
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Konštrukcia jednotlivých procesnoprávnych inštitútov napovedá mnohé o ich účele, ktorým bolo
poskytnutie prostriedku ochrany spoločenského a ekonomického postavenia sebavedomej križiackej
nobility. Svedčí o tom okrem iného aj úprava vzájomných vzťahov medzi šľachtou a achájskym
kniežaťom v rovine procesného práva, chrániaca šľachtu pred arbitrárnymi rozhodnutiami zo strany
panovníka. Evidentnou snahou achájskej šľachty o zaistenie zvrchovanosti voči autorite a moci
kniežaťa, ktorý bol chápaný iba ako primus inter pares, je najmä úzkostlivé zachovávanie zásady
súdenia pairmi. Decentralizačné ašpirácie šľachty však postupne narážali na protichodnú
centralizačnú politiku achájskych kniežat, ktoré na presadenie vlastných politických záujmov
používali tak silové prostriedky, ako aj sofistikovanejšie právne metódy. Vžité predstavy o práve
a spoločenskom zriadení, vyjadrené na stránkach Liber Consuetudinum, sa tak zoči-voči reálnym
snahám panovníckych rodov na kniežacom stolci mohli stať veľmi flexibilné. Ako najlepší dôkaz tejto
skutočnosti poslúži rekonštrukcia konkrétneho prípadu, zachyteného v Morejskej kronike.
SPOR KNIEŽAŤA VILIAMA II. DE VILLEHARDOUIN A BARÓNKY MARGUERITE DE
PASSAVA
Najprecíznejšie zaznamenaným prípadom v Morejskej kronike, ktorý rozhodovala kniežacia
rada ako najvyšší súd v Achájskom kniežatstve, je spor ohľadom dedičstva panstva Akova, niekedy
tiež nazývaného Matagrifon podľa sídelného hradu barónov z Akovy. Okrem relatívnej rozsiahlosti
a podrobnosti záznamov o priebehu procesu pred kniežacou radou vyniká tento prípad aj tým, že
poukazuje na elasticitu pojmu „spravodlivosť“ v podmienkach stredovekého súdnictva.
Panstvo Akova bolo najväčším spomedzi 12 pôvodných lén, ktoré boli na prelome rokov
1416
1208 a 1209 rozdelené medzi dobyvateľov Peloponézu na šľachtickom parlamente v Andravide.
Baróni z Akovy boli vďaka tomu ako jedni z dvanástich barónov kniežatstva v postavení pairov
samotného kniežaťa, disponujúcich na základe článku 43 Liber Consuetudinum právom meča (v
1417
pôvodnom benátskom preklade vendeta de sangue).
Popri tom spadalo panstvo Akova ako léno
z čias dobytia kniežatstva pod osobitný režim disponovania s lénom pre prípady mortis causa.
Barón z Akovy mohol vo svojej poslednej vôli slobodne odkázať léno akejkoľvek osobe bez ohľadu
1418
na obmedzenia platných obyčají vo veciach dedičského práva.
Navyše panstvo Akova ovládalo
strategické oblasti Arkádie v strede Peloponézskeho polostrova (v Morejskej kronike označovanej
ako Mesarea) neďaleko kniežacích domén na západe polostrova. Súhrn všetkých týchto daností
činil z panstva Akova veľmi lukratívne léno, o ktoré sa koncom 70. rokov 13. storočia strhol v skutku
ostrý zápas.
Celý spor súvisí s nešťastnou epizódou zajatia achájskeho kniežaťa Viliama II. de
Villehardouin nikajským a neskôr aj byzantským cisárom Michaelom VIII. Palaeologom po prehratej
bitke pri Pelagónii v roku 1259. Výmenou za svoju slobodu a slobodu členov svojej družiny súhlasil
knieža Viliam okrem odstúpenia troch kľúčových hradov na Peloponéze aj s rukojemníctvom dvoch
svojich vazaliek. Jednou z nich bola aj barónka Marguerite de Passava, dcéra Jeana II. de Neuilly,
baróna z Passavy a dedičného maršala achájskeho kniežatstva. Do rukojemníctva
v Konštantínopole namiesto kniežaťa Viliama nastúpila barónka Marguerite v roku 1262 a ostala
v ňom zhruba do roku 1276, teda približne dlhých 14 rokov. Počas tejto doby zomiera bez
zanechania priamych potomkov Gautier de Rosières, barón z Akovy a súčasne strýko barónky
3
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O parlamente v Andravide viď viac v: RODD, R.: The Princes of Achaia., s. 116-120.; SETTON,
K. M.: The Papacy and the Levant. Volume I., s. 30-31. Samotné rozdelenie lén viď v: LURIER, H.
E. (ed.): The Chronicle of Morea., s. 125-130.; SHAWCROSS, T.: The Chronicle of Morea.
Historiography in Crusader Greece. New York: Oxford University Press Inc., 2009., s. 292-302.
1417
Čl. 43 Liber Consuetudinum (úryvok): „Výkon práva meča je vlastný len pairom kniežaťa,
menovite vojvodovi z Atén, pánovi z Naxosu, triarchom z Negroponte, pánovi z Boudonitze, grófovi
z Kefalónie, pánovi z Karytainy, pánom z Patras a Matagrifonu, maršalovi kniežatstva, pokiaľ je
s vojskom a má právomoc nad vojakmi, a pánovi z Kalavryty, ktorým je de Tournay. ...“ (prekl. autor)
TOPPING, P. W.: Feudal Institutions as Revealed in the Assizes of Romania., s. 41.
1418
K tomu viď komentár Harolda E. Luriera k epizóde odobratia a opätovného udelenia panstva
Karytaina Geoffroyovi de Briel v Morejskej kronike: LURIER, H. E. (ed.): The Chronicle of Morea., s.
170-171.
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Marguerite.
Ako jeho neter tak barónka Marguerite nadobudla dedičský nárok na panstvo Akova.
Svoj nárok si však mohla fakticky uplatniť až po prepustení z rukojemníctva v roku 1276, čo sa
ukázalo ako zásadný problém.
Po návrate do Achájskeho kniežatstva predstúpila barónka Marguerite pred kniežaťa Viliama
so žiadosťou, aby prijal jej vazalskú prísahu a ako právoplatnú dedičku panstva Akova ju tiež
uviedol do držby tohto léna. Avšak knieža Viliam jej odmietol vyhovieť s odvolaním na skutočnosť,
že jej dedičský nárok zanikol uplynutím prekluzívnej lehoty jedného roka a jedného dňa od smrti
1420
baróna z Akovy, počas ktorej si mala svoj nárok uplatniť.
Snaženiu barónky Marguerite nebola
ku prospechu ani skutočnosť, že si svoj dedičský nárok v danej lehote nemohla uplatniť vzhľadom
na trvanie rukojemníctva v Konštantínopole, čím si súčasne plnila vazalské povinnosti voči kniežaťu
Viliamovi. Úspešné neboli ani jej ďalšie právne kroky, ktoré uskutočnila v súlade s platným
obyčajovým právom. Barónka Marguerite ešte dva krát využila možnosť žiadať v lehote jedného
roka od momentu nezákonného zabratia léna seniorom o jeho navrátenie, avšak zakaždým
1421
neúspešne.
Vzhľadom na bezvýslednosť jej snaženia sa tak po porade so svojimi radcami a
príbuznými rozhodla zmeniť taktiku.
Patričnú váhu nárokom barónky Marguerite mala dodať sláva a moc spojená s menom jej
nového manžela. Tým sa stal Jean de St. Omer, najmladší brat Nicholasa II. de St. Omer, bohatého
a vplyvného pána polovice panstva Téby v Boiótii. Vďaka sobášu sa podľa platných obyčají Jean de
St. Omer stáva nositeľom titulu maršala Achájskeho kniežatstva, spojeného s barónkiným panstvom
Passava, a taktiež aj dedičom sporného panstva Akova. Posilnená o vplyv rodiny svojho nového
manžela sa barónka Marguerite rozhodla uviesť Jeana de St. Omer pred kniežaťa ako
rovnocenného dediča sporného léna, ktorý by súčasne ako jej opatrovník hájil ich spoločný dedičský
nárok. Stalo sa tak na zasadaní kniežacej rady v meste Glarentza, kam barónka Marguerite prišla
1422
hájiť svoje nároky v sprievode manžela a jeho dvoch bratov, Othona a Nicholasa II. de St. Omer.
1419

V Morejskej kronike sa nedochoval presný záznam o dobe smrti baróna z Akovy. Harold E.
Lurier sa domnieva, že k jeho smrti došlo medzi rokmi 1270 až 1276, zatiaľ čo Rennell Rodd tento
moment zasadzuje do rozmedzia rokov 1269 a 1273. K tomu viď: Tamže, s. 278.; RODD, R.: The
Princes of Achaia., s. 257. Vzhľadom na to, že sa barón z Akovy zúčastnil bitky pri Tagliacozze
(august 1268), že mal podľa Morejskej kroniky žiť ešte po roku 1270, a taktiež vzhľadom na dobu,
ktorá uplynula od zabratia panstva Akova kniežaťom Viliamom do samotného súdneho konania, je
pravdepodobné, že k smrti baróna z Akovy došlo v období po roku 1270 a ešte pred rokom 1276.
1420
Morejská kronika k tomu uvádza nasledovné: „...knieža jej opätoval takúto odpoveď: že potom,
čo jeden rok a jeden deň uplynul od doby, čo jej ten dedičný majetok pripadol, a ona oň neprišla
žiadať k jeho súdu podľa podmienok, ako krajinské obyčaje ustanovujú, o čokoľvek čo mala prišla
a on jej nedá nič.“ (prekl. autor) LURIER, H. E. (ed.): The Chronicle of Morea., s. 279. Knieža Viliam
sa tak oprel o obyčaj, obsiahnutý aj v článku 36 Liber Consuetudinum (úryvok): „...A ak oň
nepožiada do jedného roka a jedného dňa, počas ktorého sa nachádza v kniežatstve, tak oň príde,
dokonca aj vtedy, ak mu v tom legitímne bránila nejaká prekážka,...“ (prekl. autor) TOPPING, P. W.:
Feudal Institutions as Revealed in the Assizes of Romania., s. 37.
1421
Právo vazala žiadať tri krát svojho seniora o navrátenie nezákonne zabratého léna upravuje čl.
49 Liber Consuetudinum (úryvok): „...A ak ho (t.j. léno; pozn. autor) senior svojmu vazalovi
zadržiava počas jedného roka a jedného dňa, potom, čo uplynul jeden rok, ihneď prechádza
vazalský sľub na najbližšie nadriadeného seniora, ak vazal požiadal svojho seniora tri krát počas
jedného roka o jeho vrátenie, požadujúc pritom rozsudok jeho súdu. ...“ (prekl. autor) Tamže, s. 43.
1422
Morejská kronika k tomu uvádza nasledovné: „...pán Jean prišiel so svojimi dvomi bratmi de St.
Omerovcami a so svojou manželkou, ktorá bola dedičkou; a oni predstúpili pred knieža a ona sa
predstavila ako dedička celého svojho dedičstva, ktorou bola. A potom predstavila svojho muža ako
opatrovníka (avoué) a manžela, ako je to ustanovené obyčajami. ...“ (prekl. autor) LURIER, H. E.
(ed.): The Chronicle of Morea., s. 280. Pod obyčajami sa myslia nasledovné články Liber
Consuetudinum: Čl. 75 Liber Consuetudinum (úryvok): „...A ona musí okamžite uviesť svojho
manžela pred seniora ako opatrovníka a on následne musí zložiť vazalskú prísahu v súlade s tým,
čo si krajina žiada. ...“ Čl. 129 Liber Consuetudinum: „Ak muž, ktorý nie je vazalom, uzatvorí
manželstvo so ženou v postavení vazala, stane sa tak vazalom vzhľadom na lénnu pôdu jeho
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Pred knieža Viliama sa postavil Jean de St. Omer, ktorý ako rovnocenný dedič panstva Akova
požiadal o zvolanie kniežacej rady, aby táto na svojom súdnom zhromaždení rozhodla vo veci
sporného léna. Knieža žiadosti vyhovel a zasadnutie kniežacej rady zvolal do dómu Božej múdrosti
v Andravide, kde sa zhromaždili baróni, preláti a vazali z celého Achájskeho kniežatstva.
Ako prvé prišlo na rad predbežné preskúmanie žaloby. V mene navrhovateľov vystupoval
sám pán z Téb, Nicholas II. de St. Omer, ktorý držiac pravou rukou svoju švagrinú, barónku
Marguerite, predstúpil pred knieža Viliama a v súlade s platnými obyčajami ústne predniesol žalobu.
Nicholas II. de St. Omer v žalobe zvýraznil tak riadne plnenie si vazalských povinností zo strany
barónky Marguerite, ako aj svojvoľné odmietnutie spravodlivého procesu zo strany kniežaťa a na
záver v mene oboch navrhovateľov požiadal knieža o ich uvedenie do držby panstva Akova. Po
doznení posledných slov žaloby prišiel kľúčový moment predbežného preskúmania žaloby. Knieža
sám odpovedal na slová Nicholasa II. de St. Omer nasledovne: „Starostlivo sme počúvali Tvoje
slová, ktoré si povedal a Tvoje argumenty, rovnako ako to učinil aj náš súd, a svedčíme
a vyhlasujeme, že to, čo si povedal, je pravda, že v dôsledku môjho úsilia a môjho pričinenia tvoja
pani sestra stratila a bola pozbavená jej dedičstva a panstva, kraja Akova. Preto Ti odpovedám,
hovorím a pýtam sa Ťa či od nás žiadaš, aby sme poskytli spravodlivosť v súlade s právom alebo od
nás žiadaš milosť a uvážlivosť seniora, pretože bola zdržiavaná dokonca v našej veci a sama sa
jednoducho neocitla v našom kniežatstve v čase stanovenom našimi obyčajami, aby vzniesla svoj
1423
nárok ako to bolo náležité a aby hľadala spravodlivosť.“
Napriek tomu, že nepriamo uznal
oprávnenosť nároku barónky Marguerite, z odpovede kniežaťa Viliama je cítiť značnú mieru
sebavedomia. Tú však v rovnakej miere oplatil aj Nicholas II. de St. Omer, ktorý kniežaťu Viliamovi
kontroval, že „...ak by som videl a mal dôvod domnievať sa, že moja sestra, ktorá je tu prítomná,
spravodlivo nežiada o hrad a dŕžavy kraja Akova, potom by bolo náležité aby sme žiadali o milosť.
Ale v tomto prípade je správne žiadať spravodlivosť, pretože ako Ty sám vieš moja sestra bola
držaná vo väzení namiesto Teba a nebola schopná dostať sa odtiaľ žiadnym spôsobom aby mohla
prísť uplatniť si svoj nárok na dedičstvo Akovy. Preto od Teba nežiadam žiadnu milosť, iba
1424
spravodlivosť ako právo žiada a prikazuje.“
Knieža Viliam na základe vyjadrenia Nicholasa II. de
St. Omer zvolal ďalšie zasadnutie kniežacej rady, na ktorom sa malo už v rámci hlavného
pojednávania rozhodnúť vo veci samej.
Kniežacia rada sa pod predsedníctvom samotného kniežaťa Viliama zišla v kláštornom
kostole sv. Františka v meste Glarentza. Hlavné pojednávanie zahájil knieža Viliam vyžiadaním si
mena právneho zástupcu (avocat) navrhovateľov, ktorým sa ochotne stal Nicholas II. de St. Omer.
Pri určovaní právneho zástupcu odporcu sa knieža Viliam rozhodol menovať do tejto pozície sám
seba. Nakoľko bol priamym účastníkom konania a právnym zástupcom v jednej osobe, knieža
Viliam dostál ustanoveniam článku 8 Liber Consuetudinum a následne menoval a ustanovil na post
predsedu súdu svojho zástupcu, ktorým bol kancelár Achájskeho kniežatstva, Leonardo da
1425
Veruli.
Po úvodných formalitách nasledovalo samotné dokazovanie, ktoré sa podľa Morejskej
manželky, a to aj keď jeho žena drží túto pôdu ako léno z titulu jej vdovského podielu.“ (prekl. autor)
TOPPING, P. W.: Feudal Institutions as Revealed in the Assizes of Romania., s. 52, 69.
1423
LURIER, H. E. (ed.): The Chronicle of Morea., s. 282. Ak sa v Morejskej kronike autor zmieňuje
o barónke Marguerite ako o sestre Nicholasa II. de St. Omer, nemyslí sa tým priame príbuzenstvo,
ale očividne len prirovnanie k pokrvnému príbuzenstvu vďaka manželstvu Marguerite
s Nicholasovým mladším bratom. Pre variácie obsiahnuté v druhej vete bolo treba konzultovať
preklad s pôvodným gréckym textom kroniky, ktorý poskytuje adekvátnejší základ pre preklad slov
„spravodlivosť“ (δίκαιον – spravodlivý; δικαιοσύνη - spravodlivosť) a „právom“ (νόμον – zákonný; ο
νόμος – právo, zákon). Preto pre odpoveď kniežaťa Viliama viď riadky 7468 až 7482 gréckeho textu
Morejskej kroniky v: SCHMITT, J. (ed.): Το Χρονικόν του Μορέως., s. 485.
1424
LURIER, H. E. (ed.): The Chronicle of Morea., s. 282.
1425
Čl. 8 Liber Consuetudinum: „Keď medzi kniežaťom alebo iným seniorom a jedným z jeho
vazalov vznikne trestné, civilné alebo feudálne konanie, knieža alebo senior zapojený do tohto
sporu musí na svoje miesto delegovať jedného zo svojich lénnikov alebo niekoho, kto nie je
lénnikom. Senior je povinný povstať, odovzdať zástupcovi svoje žezlo a opustiť radu v súlade
s obyčajou. A zástupca má poskytnúť právnu radu vazalov jeho súdu tak seniorovi ako aj druhej
strane sporu, ponechajúc si tých vazalov, ktorí sa mu budú zdať najnevyhnutnejší v záujme
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kroniky sústredilo na opakovanie stanovísk, zastávaných jednotlivými stranami od počiatku celého
sporu a taktiež v priebehu predbežného preskúmania žaloby. K zlomu v celom konaní došlo vo
chvíli, keď dokazovanie uviazlo na mŕtvom bode kolízie protichodných tvrdení, kedy sporové strany
1426
„povedali mnohé a slová sa znásobili...“
Knieža Viliam sa patovú situáciu rozhodol vyriešiť
„právnou cestou“, keď prikázal priniesť zbierku obyčají kniežatstva (teda samotnú Liber
Consuetudinum). V nej boli vyhľadané príslušné pasáže, ktoré ukladali každému vazalovi
bezvýhradne poslúchnuť príkaz svojho seniora, aby v prípade jeho zajatia nepriateľom nastúpili na
1427
jeho miesto ako rukojemníci.
Podľa slov anonymného autora Morejskej kroniky vyjadrili členovia
kniežacej rady v tomto momente podporu barónke Marguerite, nakoľko podľa ich predbežného
názoru bolo príčinou zmeškania lehoty objektívna skutočnosť v podobe plnenia si povinností voči
svojmu seniorovi a nie subjektívna skutočnosť v podobe nedbanlivosti. Avšak knieža Viliam dal
jasne najavo svoju nespokojnosť s úvahami sudcov, keď opätovne a veľmi dôrazne trval na
striktnom dodržaní litery zákona. Poukázal pritom nielen na legálnosť svojho postupu vo veci
rukojemníctva barónky Marguerite, ale aj na irelevantnosť tejto prekážky vo vzťahu k lehote, v rámci
1428
ktorej si mala svoj nárok uplatniť.
Pod tlakom týchto argumentov si sudcovia nakoniec v plnom
rozsahu osvojili právny názor kniežaťa Viliama a žalobu navrhovateľov v plnom rozsahu zamietli. Po
vyrieknutí verdiktu a jeho následnom odôvodnení z úst predsedajúceho kancelára kniežatstva,
knieža Viliam veľmi ochotne dodržal zvyk poďakovať sudcom za ich služby pri výkone
spravodlivosti. Vzhľadom na výsledok súdu nebolo divu, že Jean de St. Omer nemal najmenšiu chuť
sudcom ďakovať. Avšak vyrieknutím verdiktu sa celá vec ešte neskončila.
Víťazný knieža Viliam sa po procese zdôveril kancelárovi Leonardovi da Veruli ohľadne
dôvodov, ktoré ho viedli k jeho krokom proti barónke Marguerite a bratom de St. Omerovcom.
Morejská kronika nám prezrádza, že knieža Viliam sa nad vykonanou spravodlivosťou doslova
„rozľútostil“, pretože si uvedomoval, že „nakoľko bola vo väzení namiesto mňa a tým strácala svoje
1429
dedičstvo, ktoré jej pripadlo, vina napriek tomu padá na mňa.“
Svoje striktné a odmerané
stanovisko voči nároku barónky Marguerite odôvodnil najmä arogantným a sebavedomým
správaním jej manžela a ostatných bratov de St. Omerovocov, ktorí si boli podľa jeho názoru až
príliš istí svojím postavením, keď odmietli jeho milosť a uvážlivosť a namiesto toho žiadali
spravodlivosť podľa práva. Aj napriek tomu sa nakoniec knieža Viliam rozhodol byť „veľkorysý“
a preukázať jej svoju milosť tým, že jej udelil tretinu panstva Akova, pričom zvyšné dve tretiny
1430
panstva udelil ako léno svojej dcére, ktorá sa taktiež volala Marguerite.
Okrem záverečného

rozhodnutia spornej otázky. A týmto sa rozumie situácia ak je účastníkom konania vazal.“ (prekl.
autor) TOPPING, P. W.: Feudal Institutions as Revealed in the Assizes of Romania., s. 26.; RODD,
R.: The Princes of Achaia., s. 259.
1426
Prekl. autor. LURIER, H. E. (ed.): The Chronicle of Morea., s. 284.
1427
Čl. 3 Liber Consuetudinum (úryvok): „...A vazal je o to viac viazaný svojmu seniorovi, že musí
nastúpiť do rukojemníctva aby oslobodil svojho seniora z väzenia ak je vyzvaný, aby tak urobil
svojim seniorom alebo prostredníctvom jeho posolstva. ...“ Čl. 15 Liber Consuetudinum: „A keď bol
knieža zajatý nepriateľmi, čo Bože uchovaj, a je možné vykúpiť ho, môže ako svoje výkupné
umiestniť svojich vazalov do rukojemníctva až dokiaľ nebudú získané peniaze; a len čo boli peniaze
získané, senior je povinný svojich vazalov oslobodiť alebo dať nepriateľovi na ich miesto iných
rukojemníkov. Avšak inak ich nemôže umiestniť do rukojemníctva proti ich vôli.“ (prekl. autor)
TOPPING, P. W.: Feudal Institutions as Revealed in the Assizes of Romania., s. 24, 28-29.; RODD,
R.: The Princes of Achaia., s. 260.
1428
Knieža Viliam trval na tom, že „Nijako jej neublížil, pretože ona sa vskutku neobjavila aby si
uplatnila svoj nárok na dedičstvo v lehote určenej obyčajami.“ (prekl. autor) LURIER, H. E. (ed.):
The Chronicle of Morea., s. 285.
1429
Prekl. autor. Tamže, s. 286.
1430
Pôvodne však chcel barónke Marguerite udeliť až polovicu panstva Akova, no bola to práve
spupnosť Nicholasa II. de St. Omer, ktorá ho údajne viedla ku konečnému zmenšeniu léna na
tretinu. Viac o záverečnom usporiadaní sporu viď: Tamže, s. 286-287.; RODD, R.: The Princes of
Achaia., s. 260-261.; MILLER, W.: The Latins in the Levant. A History of Frankish Greece (12041566). New York: E. P. Dutton and Company, 1908., s. 145.
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mimosúdneho vyrovnania medzi stranami sporu, ktoré bolo plne v réžii blahosklonnosti kniežaťa
Viliama, malo opísané súdne konanie aj normotvorné následky.
Ako už bolo spomenuté, vo vývoji obyčajového práva v Achájskom kniežatstve zohrávala
sudcovská tvorba práva vo forme precedensov významnú úlohu. Spor kniežaťa Viliama a barónky
Marguerite sa zapísal aj na stránkach Liber Consuetudinum, a to v podobe revízie úpravy jej článku
36. Podľa znenia „novelizácie“ bola vazalom, nachádzajúcim sa mimo územia kniežatstva, priznaná
lehota dvoch rokov a dvoch dní, v rámci ktorej si mohli uplatniť svoje nároky na uprázdnené léna.
Navyše sa výslovná zmienka o spore vo veci panstva Akova stala pripomienkou prvého takéhoto
1431
prípadu, ktorý sa tak stal precedensom pre riešenie obdobných prípadov.
V staršej literatúre síce
existovali náznaky, že lehota dvoch rokov a dvoch dní bola zaužívaná už v dobe predmetného
1432
sporu.
Vzhľadom na viacero faktov však možno súhlasiť s názorom, ktorý prezentuje Peter
Topping vo svojom preklade Liber Consuetudinum, podľa ktorého ide o nóvum pridané až po spore
ohľadom panstva Akova. Naznačuje to samotné znenie článku 36 Liber Consuetudinum, výslovné
odvolávky Morejskej kroniky len na kratšiu lehotu jedného roka a jedného dňa, ako aj notorická
známosť takejto úpravy lehôt pri uprázdnených lénach v práve križiackych štátov vo východnom
Stredomorí. Svedčí o tom napr. aj výnos jeruzalemského kráľa Godeforia z Bouillonu assise de l´an
et jour, na základe ktorého osoba mimo kráľovstva strácala svoj statok v prospech toho, kto ho držal
1433
namiesto nej počas lehoty jedného roka a jedného dňa.
V globále teda môžeme povedať, že
spory achájskej šľachty neboli len čisto súkromnoprávnou záležitosťou, ale ich riešenie mohlo mať
a aj malo dosah na ďalšie formovanie systému obyčajového práva a jeho poňatia pojmov súdnictva
a spravodlivosti.
ZÁVER
Detaily o stredovekom procesnom práve a jeho aplikačnej praxi, ktoré sa nám dochovali
vďaka Liber Consuetudinum a Morejskej kronike, sú výnimočné hneď z niekoľkých dôvodov.
V prvom rade nám umožňujú sledovať dynamiku vývoja obyčajového práva v období, kedy
v domovských krajinách križiackej šľachty postupne dochádza pod vplyvom posilňovania postavenia
panovníka k modernizácii procesného práva a profesionalizácii súdnictva. Príklad Achájskeho
kniežatstva je o to zaujímavejší, že v jeho prostredí možno vnímať odlišný vývoj. Je preň typická
najmä konzervácia archaických procesnoprávnych inštitútov feudálneho obyčajového práva
s obmedzenou inkorporáciou modernejších trendov postupnej formalizácie súdneho konania.
Takýto vývoj bol podmienený stavovským povedomím križiackej šľachty, ktorá si prostredníctvom
udržiavania konzervatívneho charakteru obyčajového práva chránila svoje spoločenské a politické
postavenie zoči-voči achájskemu kniežaťu. Nami skúmané pramene nakoniec odhaľujú, že aj
napriek určitému prieniku moderných prvkov do obyčajového práva Achásjekho kniežatstva, jeho
aplikačná prax v mnohom závisela práve od aktuálneho nastavenia mocenského pomeru medzi
šľachtou a panovníkom. Konkrétnym dôkazom toho je aj značná flexibilita zmyslu pre spravodlivosť
v podmienkach skúmaného sporu medzi kniežaťom Viliamom II. de Villehardouin a barónkou
Marguerite de Passava. Mohli sme však tiež vidieť, že aj značne autoritatívny výklad práva,
4
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Čl. 36 Liber Consuetudinum (úryvok): „...A ak je mimo kniežatstva, má lehotu dvoch rokov
a dvoch dní: a kedykoľvek sa v rámci tejto lehoty objaví a ponúkne zloženie vazalskej prísahy, pôda
mu musí byť pridelená. Takéto lehoty musia byť dodržiavané dokonca aj vtedy, ak sa feudálne
dedičstvo nerovná ani len nevoľníckej alebo feudálnej pôde o malej rozlohe. Toto je to, čo sa stalo
matke pána Nicholasa, niekdajšieho maršala kniežatstva, ktorá stratila panstvo Matagrifon keď bola
vo väzení Michaela Palaeologa, ako niektorí tvrdia, a bola tak zbavená držby.“ (prekl. autor) „Pánom
Nicholasom“ sa tu myslí Nicholas III. de St. Omer, syn Marguerite de Passava a Jeana de St. Omer.
TOPPING, P. W.: Feudal Institutions as Revealed in the Assizes of Romania., s. 37.
1432
MILLER, W.: The Latins in the Levant. A History of Frankish Greece (1204-1566). New York: E.
P. Dutton and Company, 1908., s. 144.
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TOPPING, P. W.: Feudal Institutions as Revealed in the Assizes of Romania., s. 37-38.;
LURIER, H. E. (ed.): The Chronicle of Morea., s. 279.; MAYER, H. E.: Dějiny křížových výprav.
Praha: Argo, 2013., s. 82.
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hraničiaci miestami s nátlakom, sa v konečnom dôsledku mohol stať východiskom pre ďalší vývoj
obyčajového práva, ovplyvňujúci aplikačnú prax súdov na ďalšie generácie dopredu.
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OTÁZKA SPRAVODLIVOSTI V PROCESE S V. TUKOM
(POŽIADAVKA ZÁKONNOSTI DÔKAZOV V TUKOVOM
PROCESE)1434
Zuzana Illýová
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Súdny proces s V. Tukom nepochybne patrí k významným procesom 20. storočia. Cieľom
príspevku je zmapovať priebeh tohto procesu so zreteľom na vykonané dôkazy v priebehu hlavného
pojednávania. Príspevok bude zameraný na ozrejmenie pojmu spravodlivosť v kontexte
preukázania, resp. nepreukázania viny V. Tuku v priebehu tohto procesu, ktorým bol odsúdený na
15 rokov odňatia slobody. V príspevku bude tiež venovaná pozornosť problematike nezákonných
dôkazov a možnosti ich využitia v trestnom procese.
Kľúčové slová: spravodlivosť, Vojtech Tuka, proces, nezákonné dôkazy
Abstract: The trial proceeding with V. Tuka is admittedly one of the most significant trial
proceedings in the 20th century. The aim of this paper is to map the course of the proceeding with
regard to the evidence developed during the trial. Further, it focuses on the clarification of the term
‘justice’ in the context of proving or disproving the guilt of V. Tuka in the course of the trial, whereby
he was sentenced to fifteen years in prison. The contribution reflects the issue of unlawful evidence
and its use during the trial proceeding.
Key words: justice, Vojtech Tuka, trial proceeding, unlawful evidence
ÚVOD
Trestné právo sa ako nástroj ultima ratio vyznačuje tým, že postihuje konania, ktorých dopad
je natoľko spoločensky škodlivý, že oprávňuje, aby páchateľa, ktorý je za toto konanie postihoval
štát a nie jednotlivec, ktorý je takýmto konaním zasiahnutý. V tomto sa prejavuje hlavný rozdiel
medzi trestným právom ako právom verejným a rôznymi inými súkromnoprávnymi vzťahmi, ktoré
nemajú za následok vznik trestnoprávnej zodpovednosti, a teda ani nezakladajú vzťah medzi
páchateľom a štátom. Na ochranu spoločenských záujmov disponuje trestné právo prostriedkami,
ktoré majú moc zasahovať do základných ľudských práv a slobôd. Ide o citlivý priestor, kde sa
stretáva donucovacia štátna moc s právami a slobodami občana. Inštrumenty donucovacej moci
štátu majú svoj manévrovací priestor striktne vymedzený platným právnym poriadkom. Orgány
činné v trestnom konaní museli vždy rozhodovať medzi verejným záujmom na potrestaní páchateľa
a ochranou základných práv a slobôd jednotlivca. V článku budeme skúmať tenkú hranicu medzi
ochranou súkromia a požiadavkou na dôsledné zakročenie verejnej moci voči páchateľom trestnej
činnosti. Túto hranicu budeme ilustrovať aj na konkrétnom súdnom procese, ktorým je v našom
prípade proces s Dr. Vojtechom Tukom z roku 1929. Tento proces je zaujímavý z aj hľadiska toho,
ako vnímame požiadavku na spravodlivý proces. Tkvie spravodlivosť v tom, aby bol proces vedený
riadne v medziach zákona alebo je hodnota spravodlivosti vnímaná najmä ako požiadavka na
primerané potrestanie vinného páchateľa? Samozrejme, že v ideálnom prípade by mal spravodlivý
1
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Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave realizuje projekt spolufinancovaný
Európskou úniou z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie.
Názov projektu: Cudzojazyčný magisterský študijný program „Law of European Integration and
Globalization“, ITMS kód Projektu: 26140230010. - Moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie.
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proces kombinovať oba z uvedených atribútov. Proces s V. Tukom je jedným z tých, kde to tak
nebolo.
VYUŽITIE NEZÁKONNÉ ZÍSKANÝCH DÔKAZOV V SÚDNOM PROCESE
Tak v československom práve v 20. storočí ako aj v súčasnom právnom poriadku Slovenskej
republiky, vždy boli a sú nastavené určité limity zásahov štátnej moci v trestnom procese. Tieto
limity sú dané jednak tým, že štátne orgány musia postupovať výlučne na základe a v medziach
zákona, ale tiež garanciou ochrany základných práv a slobôd jednotlivca. V texte tohto príspevku sa
zameriame najmä na to, ako je upravená prípustnosť využitia nezákonne získaných dôkazov
v súčasnom právnom poriadku a ako bola táto otázka riešená v trestnom práve v čase konania
súdneho procesu s V. Tukom v medzivojnovej ČSR.
Až do roku 1990 neexistovalo v československom právnom poriadku žiadne ustanovenie,
ktoré by upravovalo právo štátnych orgánov na zákonné použitie operatívnej techniky. To
pochopiteľne neznamená, že takéto prostriedky neboli využívané tzv. zákulisne, pretože
spravodajské a bezpečnostné zložky štátu nepochybne využívali rôzne operatívne metódy, ako
napríklad odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky, vyhotovovanie obrazových a zvukových
1435
záznamov, či sledovanie na základe utajovaných, interných, rezortných (podzákonných) noriem
.
Tieto interné normatívne akty podliehali utajeniu a mal ich k dispozícii len obmedzený okruh
zainteresovaných subjektov. Akékoľvek takto získané informácie nemohli byť využité ako dôkazy
1436
v trestnom konaní . Od roku 1990 bola do nášho právneho poriadku zavedená možnosť využitia
operatívnych prostriedkov v trestnom procese, pričom úprava ich získania a využitia bola neskoršími
1437
novelami precizovaná.
Tiež bola explicitne ustanovená podmienka, že dôkazy je možné získavať
1438
len zákonným spôsobom
.
2
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ZÁKONNOSŤ DÔKAZOV V SÚČASNOM PRÁVNOM PORIADKU
Z čoho vyplýva požiadavka zákonnosti dôkazov v súčasnom právnom poriadku?
1. Jednak z viacerých ustanovení zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok (ďalej len
„Trestný poriadok“). V § 2 ods. 12 Trestného poriadku je uvedené, že „orgány činné v
trestnom konaní a súd hodnotia dôkazy získané zákonným spôsobom podľa svojho
vnútorného presvedčenia založeného na starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu
jednotlivo i v ich súhrne nezávisle od toho, či ich obstaral súd, orgány činné v trestnom
konaní alebo niektorá zo strán.“ V § 119 ods. 2 Trestného poriadku je uvedené, že „za
dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť na náležité objasnenie veci a čo sa získalo z
dôkazných prostriedkov podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona“. Na tomto
mieste je opäť zdôraznená požiadavka zákonného získania dôkazov v trestnom konaní.
V § 119 ods. 4 Trestného poriadku je použitie nezákonného dôkazu výslovne zakázané:
„Dôkaz získaný nezákonným donútením alebo hrozbou takého donútenia sa nesmie použiť
v konaní okrem prípadu, keď sa použije ako dôkaz proti osobe, ktorá také donútenie alebo
hrozbu donútenia použila.“
2. Požiadavka zákonnosti dôkazov vyplýva tiež z Ústavy SR. Ústava vymedzuje limity štátnej
moci, tým, že štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu
a spôsobom, ktorý ustanoví zákon (Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR). Ústava tiež garantuje
nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, pričom táto nedotknuteľnosť môže byť obmedzená
výlučne zákonom.

IVOR, J: Využitie záznamu z odpočúvania ako dôkaz v trestnom konaní. IN: Dokazovanie
v civilnom a trestnom konaní. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2012, s. 204.
1436
ČENTÉŠ, J.: Odpočúvanie – procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. Bratislava: C.H. Beck,
2013, s. 51
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č. 366/2000 Z. z.
1438
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247/1994 Z. z.
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Článok 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
(ďalej
1440
len „Dohovor“) garantuje právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života .
Článok 6 Dohovoru zakotvuje požiadavku práva na spravodlivý proces. Európsky súd pre
ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) však viac krát zdôraznil, že Dohovor neupravuje výslovne
prípustnosť dôkazu v konkrétnych prípadoch, nakoľko táto otázka je ponechaná na
1441
vnútroštátnu právnu úpravu .
4. Požiadavka zákonnosti dôkazov v trestnom konaní vyplýva aj z judikatúry, ktorej sa
budeme venovať v ďalšom texte.
Podľa súčasnej platnej právnej úpravy je v prípade predloženia nezákonne získaného
dôkazu na zvážení súdu, či takýto dôkaz vezme do úvahy alebo nie. Neexistuje na to právny nárok.
Takýto dôkaz rozhodne nemôže slúžiť ako hlavný dôkaz, súd naň však môže podporne prihliadať.
Predstavme si napríklad situáciu, že existuje nezákonne získaný videozáznam určitej osoby (nie
obžalovaného) ako odcudzila auto, ktoré mal v zmysle obžaloby odcudziť obžalovaný. Videozáznam
je len podporným dôkazom a ak súd rozhodne tak, že zastaví súdne konanie z dôvodu, že skutok
nespáchal obžalovaný, musí toto odôvodnenie preukázať primárne inými dôkazmi ako nezákonne
1442
získaným videozáznamom
.
To, že nezákonne získané dôkazy súd nemôže brať pri hodnotení dôkazov do úvahy vyplýva
aj zo súdnej judikatúry: „Rešpektovanie zákonnosti pri vykonávaní dôkazov nie je abstraktnou a
formalistickou požiadavkou, ale má základný význam pre spravodlivosť trestného procesu. Žiadny
súd nemôže bez toho, aby nepoškodil riadny výkon spravodlivosti brať do úvahy dôkaz získaný
1443
nezákonným spôsobom . I keby čo len jeden nezákonný dôkaz (nezákonne získaný alebo
nezákonne vykonaný)bol súčasťou hodnotenia rozhodujúceho pre výrok rozhodnutia, je toto
3.

1439

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd predstavuje základ európskeho systému
ochrany ľudských práv. Bol podpísaný 4. novembra 1950 v Ríme pod záštitou Rady Európy a každý
člen Rady Európy je jeho zmluvnou stranou. Dohovor zaviedol princíp kolektívnej vymožiteľnosti
ľudských práv. Európsky súd pre ľudské práva môže podľa článku 34 Dohovoru prijímať sťažnosti
podané ktorýmkoľvek jednotlivcom, mimovládnou organizáciou alebo skupinou osôb, ktoré sa
považujú za poškodené v dôsledku porušenia práv priznaných dohovorom alebo jeho protokolmi.
Predpokladom úspešného podania sťažnosti je vyčerpanie všetkých vnútroštátnych opravných
prostriedkov, podľa všeobecne uznávaných pravidiel medzinárodného práva a podanie sťažnosti v
lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bolo prijaté konečné rozhodnutie (článok 35 ods. 1
Dohovoru). Pozri bližšie: EMMERSON, B.-ASHWORTH, A.- MACDONALD, A.: Human rights and
criminal justice. Londýn: SWEET & MAXWELL, 2012, s. 1-78.
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rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie. 2. Štátny orgán
nemôže do výkonu tohto práva zasahovať s výnimkou prípadov, keď je to v súlade so zákonom
a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti,
hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom alebo zločinnosti, ochrany zdravia
alebo morálky alebo na ochranu práv a slobôd iných.“
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„Article 6 (art. 6) of the Convention did not lay down any rules on "the admissibility of evidence
as such, which is therefore primarily a matter for regulation under national law" Pozri bližšie: CASE
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práva touto otázkou predsa len zaoberal.
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Vyhotovenie videozáznamu, ktorý je v trestnom konaní využiteľný musí byť v súlade so
zákonom. V Slovenskej republike monitorovanie priestorov prístupných verejnosti upravuje zákon č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Podľa § 10 ods. 7 tohto
zákona „Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu alebo
audiozáznamu len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo
narušenia bezpečnosti štátu, a to len vtedy, ak priestor je zreteľne označený ako monitorovaný.
Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Vyhotovený
záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný
zákon neustanovuje inak."
1443
Ro NS SR 3 Tdo 43/2011
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rozhodnutie nezákonné
.“ V zmysle uvedeného judikátu je zrejmé, že nezákonne získaný dôkaz
nemôže byť rozhodujúcim pre vynesenie rozsudku. Teória trestného práva však polemizuje nad
možnosťou prípustnosti nezákonne získaného dôkazu, ktorý by svedčil v prospech obvineného,
1445
resp. obžalovaného . V takomto prípade by zrejme takýto dôkaz súd mohol podporne vziať do
úvahy bez toho aby bola ohrozená zákonnosť súdneho rozhodnutia, nakoľko nie je porušením práva
obhajoby ak súd sám rozhoduje o vykonaní dôkazov, ktoré zabezpečia náležité zistenie skutkového
1446
stavu veci bez dôvodných pochybností tak, aby bolo možné vo veci spravodlivo rozhodnúť
.
Avšak takýto dôkaz môže byť iba podporným a súdne rozhodnutie musí primárne vychádzať
z hodnotenia zákonných dôkazov. Takýto dôkaz má zrejme podobnú váhu ako napríklad dôkaz
získaný výsluchom na polygrafe, teda tzv. detektore lži.
1447
Z judikatúry ESĽP treba spomenúť prípad Heglas proti Českej republike
, v ktorom súd
1448
1449
judikoval porušenie Čl. 8 Dohovoru
, avšak odmietol porušenie Čl. 6
. Sťažovateľ bol za trestný
čin lúpeže odsúdený v roku 2000, pričom dôkazom pre jeho odsúdenie bol prehľad telefonických
rozhovorov medzi ním a spolupáchateľom, ktorý bol získaný pomocou diktafónu. ESĽP tu
konštatoval porušenie práva sťažovateľa na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa čl.
8 Dohovoru, nakoľko tieto zásahy môžu byť vykonané iba na základe zákona. Právna úprava
umožňujúca použitie výpisu telefonických rozhovorov v trestnom konaní nadobudla v českom
trestnom poriadku účinnosť až 1.1.2002, preto v čase súdneho konania sťažovateľa takýto postup
zákon nepripúšťal. Zaujímavá je skutočnosť, že ESĽP konštatoval, že k porušeniu práva na
spravodlivý proces podľa čl. 6 Dohovoru nedošlo.
1450
Veľmi zaujímavým je tiež prípad Gäfgen proti Nemecku
, v ktorom bolo vyslovené, že
nebolo porušené právo sťažovateľa na spravodlivý proces, hoci jeden z dôkazov bol získaný
nezákonne (mučením). Zo širšieho kontextu je však zrejmé, že nešlo o jediný, ani rozhodujúci
dôkaz v tomto konaní a že mučenie nebolo nástrojom na získanie dôkazu pre trestné konanie ale
slúžilo na záchranu života rukojemníka.
Pre úplnosť treba ešte spomenúť tzv. doktrínu "ovocia z otráveného stromu“ (Fruit of the
1451
Poisonous Tree), ktorá má pôvod v anglo-americkom právnom systéme
, no aplikuje sa aj
1452
v našich právnych podmienkach . V zmysle tejto doktríny sa neprípustnosť nevzťahuje len priamo
na nezákonne získané dôkazy. Neprípustné sú aj akékoľvek iné dôkazy, ktoré boli získané na
základe nezákonného postupu, prípadne na základe informácií získaných protiprávne, t.j.
neprípustné sú aj dôkazy, ktoré boli získané nepriamo zo zdroja, ktorý bol „otrávený“.
Pri diskusii o tom, či sú nezákonné dôkazy prípustné alebo nie, je potrebné si uvedomiť, že:
1444
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1.

2.

Požiadavka zákonnosti dôkazov bola v našom právnom poriadku prítomná aj pretým, ako
bola do trestného poriadku explicitne doplnená. Vychádzala z bazálnej ochrany ľudských
práv a slobôd ako aj práva na spravodlivý proces.
V našom trestnom poriadku súčasne existujú ustanovenia, ktoré regulujú postupy
operatívno pátracej činnosti, ktoré dostali striktný právny rámec. Pokiaľ tento rámec
neexistoval, boli takého postupy nezákonné, nakoľko predstavovali výrazný zásah do práv
a slobôd jednotlivca. Dôkazy, ktoré predstavujú zásah do súkromia a sú získané bez
zákonného podkladu nemôžu využité byť v trestnom konaní.

POŽIADAVKA ZÁKONNOSTI DÔKAZOV V PROCESE S V. TUKOM
Súdny proces s dr. V. Tukom z roku 1929 bol jedným z najsledovanejších procesov
v medzivojnovej Československej republike. Procesnoprávne sa naň vzťahovali príslušné
ustanovenia zákona č. 50/1923 Zb. z. a n. na ochranu republiky a ustanovenia recipovaného zák.
článku XXXIII/1896 Trestný súdny poriadok (uhorský trestný poriadok) v znení príslušných noviel.
Z čoho vyplývala požiadavka zákonnosti dôkazov vykonaných v procese s V. Tukom? Prvý
z uvedených právnych predpisov síce rieši viaceré procesnoprávne otázky, avšak dokazovaniu sa
vo svojich ustanoveniach nevenuje. Uhorský trestný poriadok sa zákonnosti dôkazov taktiež
nevenuje explicitne. Upravuje však pomerne podrobne získavanie dôkazov orgánmi činnými
v trestnom konaní, ako aj súdom. Takisto upravuje aj konkrétne dôkazné prostriedky. V niektorých
ustanoveniach sa nepriamo venuje aj zákonnosti získavaných dôkazov. Napríklad v § 98 ods. 3 je
uvedené, že „policajný úrad nemôže ani v súrnom prípade nariadiť ani previesť, aby svedkovia boli
vzatí do prísahy, aby svedkovia alebo znalci boli potrestaní a donútení k výpovedi, poprípade
k vyjadreniu, alebo aby bol niekto donútený vydať predmet, ktorý sa má zhabať, ani aby bola
otvorená zhabaná zásielka.“ Dôkazy získané v rozpore s týmto ustanovením možno považovať za
nezákonné. Taktiež možno postulát zákonnosti nájsť aj v § 126, ktorý obsahuje ustanovenie, podľa
ktorého majú byť strany podľa možnosti prítomné pri domovej prehliadke a ďalších uvedených
úkonoch. Vzhľadom na to, že sa jedná o zásah do jedného do základných práv – napr. domovej
slobody, sú tu kladené zvýšené nároky na postup orgánov činných v trestnom konaní. V § 135 je
uvedené, že „k dosiahnutiu výpovedi alebo doznania obvineného nie je dovolené použiť ani sľubu,
pobádania, úskoku, hrozby, násilia, alebo donútenia, ani nesmie byť obvinený úmyselne unavovaný
nočným výsluchom alebo iným spôsobom.“ Na tomto mieste teda opäť rezonuje požiadavka
zákonnosti a tiež ochrana základných práv obvineného. Hlava XII (§§ 169 – 191) upravuje postupy
orgánov činných v trestnom konaní pri úkonoch ako je zabavenie, domová prehliadka a osobná
prehliadka. Dôkazy získané v rozpore s takto uvedenými postupmi možno preto považovať rovnako
za nezákonné.
Odpoveď na to, čím je garantovaná neprípustnosť nezákonne získaných dôkazov v trestnom
procese však treba hľadať aj v inom právnom predpise. Túto garanciu podľa nášho názoru
poskytovala tiež Ústavná listina 121/1920 Zb. z a n. a tiež ústavný zákon č. 293/1920 Zb. o ochrane
slobody osobnej, domovej a tajomstva listového (podľa §§107, 112 a 116 ústavnej listiny).
Konkrétne ide o nasledovné ustanovenia:
1. V § 1 ods. 2 Ústavnej listiny č. 121/1920 Zb. z a n. je uvedené, že „ústavní listina určuje,
kterými orgány svrchovaný lid si dává zákony, uvádí je ve skutek a nalézá právo. Ona také vytyčuje
meze, jichž tyto orgány nesmějí překročiti, aby se nedotkly ústavně zaručených svobod občanských.
Ide teda o jasné vymedzenie limitov štátnej moci zásahov do základných ľudských práv a slobôd.
Preto ak prípustnosť získania dôkazu nepripúšťa zákon, nie sú štátne orgány oprávnené pri jeho
získavaní vybočiť z rámca vymedzeného právnym poriadkom.
2. V §§ 107 až 112 Ústavnej listiny č. 121/1920 Zb. z a n. je poskytnutá ochrana osobnej,
majetkovej a domovej slobode. Tieto práva sú bližšie upravené zákonom č. 293/1920 Zb. o ochrane
slobody osobnej, domovej a tajomstva listového (podľa §§107, 112 a 116 ústavnej listiny). Tento
zákon ustanovuje podrobnosti pri zákonom stanovenom obmedzení osobnej slobody. Ďalej je tu
upravený postup pri domovej prehliadke. Zároveň je v tomto zákone zakotvená ochrana listového
1453
tajomstva, pričom výnimky ustanoví zákon
.
4
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Týmto zákonom je zák. č. XXXIII/1896 Trestný súdny poriadok (uhorský trestný poriadok), ktorý
upravuje prípady, kedy je možné porušenie listového tajomstva.
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Domnievame sa, že hoci v čase súdneho procesu síce nebola požiadavka zákonnosti
dôkazov v trestnom konaní explicitnou súčasťou československého právneho poriadku, nepriamo
1454
z neho vyplývala
. Toto tvrdenie preukazuje aj fakt, že v Tukovom procese neboli niektoré dôkazy
vykonané, napriek tomu, že nimi štátne zastupiteľstvo v danom čase disponovalo. Tieto dôkazy boli
získané činnosťou spravodajskej služby Ministerstva zahraničných vecí, vďaka monitorovaniu
činnosti a aktivít V. Tuku vojenskou spravodajskou službou. Tejto sa podarilo, okrem iného,
napríklad zistiť, že sa V. Tuka v priebehu roku 1926 minimálne desaťkrát zišiel vo Viedni so šéfom
maďarskej špionážnej služby. Ďalšie dôkazy boli získané nelegálnym spôsobom, ako napríklad
otváraním diplomatickej pošty a odpočúvaním hovorov. Na monitorovanie iredentistických aktivít V.
Tuku a ďalších bol dokonca nasadený výzvedný agent. Vo všetkých prípadoch však išlo
o nezákonné dôkazy, ktoré nemohli byť v súdnom procese využité. Úlohou obžaloby bolo usvedčiť
V. Tuku legálnou cestou.
V súdnom procese bol V. Tuka odsúdený na 15 rokov odňatia slobody. Krajský súd
v Bratislave konštatoval preukázanie skutkového stavu vykonanými dôkazmi. Pri dôslednejšej
analýze týchto dôkazov však zistíme, že sú pomerne nedostačujúce a v niektorých prípadoch sú
medzi nimi dokonca vzájomné rozpory. Z hľadiska čisto formálneho posúdenia toho, či bol proces
s V. Tukom spravodlivým by sa preto mohla zdať správnou odpoveď, že nebol. Vykonané dôkazy
sami o sebe neboli postačujúce pre vynesenie odsudzujúceho rozsudku, nakoľko obhajoba mnohé
z nich veľmi šikovne spochybnila.
Uvedené skutočnosti nás privádzajú k úvahe, čo je vlastne spravodlivý proces. Je základným
predpokladom pre punc spravodlivosti potrestanie vinného páchateľa (akýmkoľvek spôsobom) alebo
je hodnota spravodlivosti vyjadrená v dodržaní zákonnom daného procesného postupu a vynesení
rozsudku na základe legálne preukázaného skutkového stavu?
KLASICKÁ VS. POZITIVISTICKÁ ŠKOLA TRESTNÉHO PRÁVA
Otázka spravodlivosti úzko súvisí s účelom trestného práva a trestu v spoločnosti. Pre
úplnosť preto ešte uvedieme, že to či je účelom trestu potrestanie „páchateľa“ alebo potrestanie
„činu“ závisí aj od prístupov rôznych trestnoprávnych škôl. Klasická škola trestného práva sa
vyznačuje jednostrannou orientáciou na zločin a trest. Vznikla ako reakcia na krutosť a neľudskosť
stredovekého trestného práva a bola ovplyvnená myšlienkami osvietenstva, filozofickým realizmom
1455
a prirodzenoprávnym učením
. Trest je u klasikov chápaný ako trest odplatný, úmerný vine
páchateľa, avšak nezohľadňujúci osobu páchateľa. Tento prístup je typický aj pre tzv. act-based
crimminal law v anglo-americkom práve. V rámci tejto školy je dôležitý konkrétny trestný čin a najmä
1456
jeho závažnosť, pričom samotná osoba páchateľa je druhoradá
. Východiskovou je zásada
nullum crimen sine lege. Naopak pozitivistickú školu, resp. jej antropologický smer, charakterizuje
1457
tzv. orientácia na osobu páchateľa
. Táto škola sa zameriava primárne na páchateľa trestného
činu a do popredia stavia odplatnú funkcia trestu. Trestný čin je zaujímavý len ako „symptóm
nebezpečnosti páchateľa“. Nebezpečnosť páchateľa je hlavným dôvodom pre uloženie trestu.
V anglo-americkom práve sa tento prístup označuje ako actor-based crimminal law a vyznačuje sa
teóriou, podľa ktorej páchateľ určitého trestného činu získava od momentu jeho spáchania stigmu
1458
daného trestného činu, t.j. stáva sa z neho vrah, zlodej a pod
. Východiskom je téza, podľa ktorej
sa charakter páchateľa sa prejavuje jeho činmi. V nemeckom trestnom zákone možno vidieť
5
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bližšie pozri: SKÁLA, K.: Trestní soudnictví na Slovensku se zvláštním zřetelem k unifikaci
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1455
KRATOCHVÍL, V. a kol.: Trestní právo procesní. Obecná část. Praha : C.H.Beck, 2009, s. 133.
1456
FLETCHER, G. P.: The grammar of Crimminal Law. Americam, comparative and international.
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čiastočne actor-based prístup trestného práva, nakoľko v ustanoveniach o trestnom čine vraždy
1459
vyslovene požíva výraz „vrah“
.
Trestné právo v medzivojnovej ČSR bolo postavené na učení klasickej školy trestného
1460
práva . Tukov proces však podnecuje legitímnu úvahu nad tým, či boli princípy klasickej školy
zachované. Tým, že bol samotný proces najmä nástrojom na odstránenie potenciálne
nebezpečného jednotlivca, je zrejmé, že v československom trestnom práve boli prítomné aj vplyvy
pozitivistickej školy. Samotný hmotnoprávny podklad Tukovho procesu, ktorým bol zákon č. 50/1923
Zb. z. a n., bol prijatý na ochranu republiky pred stále aktuálnymi hrozbami maďarskej iredenty. V.
Tuka, ktorého vojenská spravodajská služba monitorovala, predstavoval reálnu hrozbu ohrozenia
bezpečnosti, celistvosti a ústavného zriadenia Československej republiky. Preto v tomto procese
išlo zrejme primárne o potrestanie a izoláciu nebezpečného páchateľa, resp. najmä perspektívne
nebezpečného jednotlivca, ako potrestanie samotného trestného činu.

ZÁVER
V príspevku bola pozornosť venovaná problematike nezákonne získaných dôkazov
a možnosti ich využitia v trestnom procese. V širšom zmysle ide o otázku korelácie záujmu
spoločnosti na odhalení a potrestaní páchateľa trestnej činnosti pri zachovaní hodnôt akými sú
ochrana súkromia a právo na spravodlivý proces. Súčasne platný trestný poriadok explicitne
formuluje požiadavku zákonnosti dôkazov. V čase procesu s V. Tukom by sme takúto formuláciu
v trestnom poriadku hľadali márne. O zákonnosti dôkazov mlčí aj dostupná odborná dobová
literatúra. To však neznamená, že bolo možné nezákonne získané dôkazy v trestnom procese
využiť. Požiadavka zákonnosti podľa nášho názoru vyplývala predovšetkým z Ústavnej listiny č.
121/1920 Zb. z a n., ktorá vytvárala mantinely zásahov štátnej moci do základných práv a slobôd
a zároveň garantovala ochranu súkromia jednotlivcov.
Na procese s V. Tukom z roku 1929 možno vidieť, že aj napriek tomu, že štátne
zastupiteľstvo malo k dispozícii dôkazy, ktoré preukazovali vinu V. Tuku, nemohlo ich v trestnom
procese využiť. Výsledkom bolo, že vykonané dôkazy neboli jednoznačne postačujúce na
vyslovenie odsudzujúceho rozsudku, nakoľko medzi nimi boli rozpory. Napriek tomu bola Vojtech
Tuka v procese odsúdený, čo nás privádza k úvahám o jeho spravodlivosti.
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PRINCÍP ROVNOSTI STRÁN A KONTRAKTUÁLNEJ
SLOBODY1461
Katarína Lenhartová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V článku sa autorka venuje dvom princípom kontraktuálneho systému, ktoré poznalo
rímske právo a ktoré zotrvali aj v našom právnom systéme slovenského platného práva. Ide
o princíp rovnosti strán a princíp kontraktuálnej slobody. Oba princípi sú významnými a významnými
najmä s ohľadom na prejav vôle zúčastnených strán kontraktu.
Kľúčové slová: rovnosť strán, kontrakt, kontraktuálna sloboda, záväzok.
Abstract: The Paper deals with two principles of roman contractual system, that are known in
Slovak applicable law.
Key words: principle, contractual freedom, equality of contractual parties.
ÚVOD
Záväzok je v prameňoch definovaný ako „právne puto (iuris vinculum), ktorým sme zaviazaní
1462
právom našej obce niečo plniť“
.
Záväzok vyjadruje „právny vzťah medzi dlžníkom a veriteľom, v dôsledku ktorého dlžník bol
povinný z určitého právneho dôvodu niečo plniť, a ak riadne neplnil, veriteľ ho mohol žalovať
1463
žalobou in personam a potom podľa rozsudku exekvovať“
.
Záväzok bol teda obligačným vzťahom medzi dvoma a viacerými subjektmi, z ktorého na
jednej strane vyplývala nejaká povinnosť (pre dlžníka- debitor), na inej oprávnenie (pre veriteľacreditor). Obsahom tejto povinnosti bolo konanie alebo nekonanie. Obsahom oprávnenia bol právny
nárok žiadať vykonanie alebo nekonanie (strpenie konania zo strany veriteľa).
Tento článok sa venuje dvom princípom obligačného rímskeho práva a to princípu rovnosti
a princípu kontraktuálnej slobody.
Uvedomujem si, že ide o novodobé zásady, ktoré v rímskom práve neboli nosnými a a tento
článok je dôkazom toho, že osobitosť prameňov rímskeho práva tkvie v zachytení problémových
situácií a nie v zaznamenávaní toho, s čím zjavný problém v praxi nebol. Aj preto sa v článku
venujem najmä výpočtu výnimiek z týchto zásad.
Vo svojom článku si dovolím oba princípy skúmať oddelene, hoci sú vo vzájomnej súvislosti,
nakoľko mám za to, že hoci spolu veľmi úzko súvisia, je nutné zachytiť aj ich rozdielnosť.
1

PRINCÍP KONTRAKTUÁLNEJ SLOBODY
Záväzok bol teda osobný vzťah, nakoľko vznikal medzi dvoma stranami (bez ohľadu na to
aký počet subjektov reprezentoval jednu či druhú stranu) a viazal sa na ich konanie, resp.
nekonanie.
Obligačné právo už z podstaty svojho vzniku smerovalo voči určenej osobe a z podstaty
obligačného práva vyplývalo aj to, že len táto osoba mohla záväzok porušiť a byť v dôsledku
takéhoto porušenia žalovaná.
2
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Tento príspevok je výstupom grantového projektu VEGA č. 1/1006/15 pod názvom „Koncept
prirodzeného práva a jeho princípov vo vývoji práva, so zameraním na procesnoprávne princípy a
procesnú spôsobilosť v rímskom a v kánonickom práve“.
1462
Iust. Inst. 3,13 pr.
1463
REBRO, K., BLAHO, P: Rímske právo. Bratislava- Trnava: IURA EDITION. 2003, s. 310.
550

1464

Ako píše vo svojej knihe Prof. Josef Vančura
, charakteristickou vlastnosťou rímskej
obligácie bola úzka viazanosť práva i záväzku na zúčastnené subjekty, ktoré nemohli svoje
pohľadávky ani záväzky singulárnou sukcesiou previesť na iné subjekty.
Z podstaty vzniku záväzkového vzťahu, na základe vyššie spomenutého, v rímskom práve
strany záväzku mali kontraktuálnu slobodu, ergo mohli si vybrať slobodne nielen či záväzok uzavrú,
ale i to, akým spôsobom ho uzavrú, pokiaľ to rímske právo umožňovalo.
Novodobá civilistika chápe princíp kontraktuálnej slobody ako „prejav autonómnosti vôle
jednotlivých subjektov daného kontratu, t.j. najvýznamnejšie stelesnenie súkromnej vôle
1465
konkrétneho jedinca“ .
Nakoľko takmer z každého ustanovenia rímskeho práva plynú výnimky, nevyhnutne ich
musíme na pravú mieru uviesť i v komplexnosti objasnenia princípu kontraktuálnej slobody.
Je jasné, že záväzok mohol vzniknúť nielen z kontraktov, ale i z kvázikontraktu, deliktu
a kvázideliktu. Čo výpočtom chcem povedať je, že záväzok mohol v rímskom práve vzniknúť aj bez
priameho cieľa obligačných strán záväzok uzavrieť. Napríklad civilný záväzok vznikol i vtedy, ak
1466
niekto vrátil to, čo bolo omylom zaplatené na neexistujúci dlh.
Gaius totiž v III. knihe svojich
Inštitúcií uvádza, že: „Vecou sa zaväzuje taktiež ten, kto prijal plnenie nedlhu od človeka, ktorý plnil
1467
omylom.“
Gaius ďalej uvádza v tretej knihe, že záväzky môžu vzniknúť i z deliktov, z urážky na cti, či
1468
zo spôsobenia škody inému.
Je teda viac ako jasné, že takýto záväzok svojou podstatou
prelamuje princíp rovnosti, či kontraktuálnej slobody, lebo nejde o záväzok, ktorý by vznikol
konsenzom, či cieleným odovzdaním. krádež, či urážka na cti predpokladá činnosť jednej strany,
ktorej je spôsobená škoda na majetku, alebo osobnej cti a nakoľko je nutné túto škodu nahradiť,
rímske právo zaviazalo na náhradu škody páchateľa záväzkovým právom.
Civilné právo rovnako nepoznalo len dvoj a viacstrannú obligáciu, ale i obligáciu
z jednostranného právneho konania. Je jasné, že takéto záväzky museli nevyhnutne vzniknúť,
formou jednostrannej stipulácie alebo prísahy. Je viac ako jasné, že existuje i druhá strana záväzku,
voči ktorej bol stipulačný sľub nasmerovaný. Zatiaľ čo v prvom spomenutom prípade vzniká
obligácia obyčajným sľubom, druhý spomenutý uvádza Gaius v III. knihe svojich Inštitúcií ako
výnimočný: „To je (vtedy), keď prepustenec odprisahal patrónovi, že mu poskytne buď dar alebo
(nejaké) dávky či služby. V tejto situácií sú (samozrejme) vyššie spomenutí prepustenci zaviazaní
iba posvätnosťou prísahy, než samými slávnostnými slovami. je to taktiež jediný prípad, kedy
1469
obligácia vznikala prísahou.“
Dvojstrannosť obligácie predpokladala, že záväzok vznikne z vôle dvoch resp. viacerých
strán. V svojej podstate však princíp kontraktuálnej slobody predpokladal situáciu, kedy zmluvnú
strany uzatvárali záväzok dobrovoľne, uvedomelo, bez právneho či skutkového omylu.
Dobrovoľnosť uzavretia záväzku predpokladala, že nikoho k uzavretiu záväzku nie je možné
nútiť psychicky či fyzicky. Uvedomelosť zas predpokladala, že osoba, ktorá záväzok uzatvára si plne
uvedomuje dôsledok svojho konania, práva a povinnosti zo záväzku plynúce a preto sa
predpokladala jej záväzková spôsobilosť. Omyl v skutku či omyl právny mal na platnosť záväzku
rôzne právne účinky.
Kontraktuálna sloboda našla svoj odraz aj v zmene záväzkových vzťahov na základe
vzájomnej dohody subjektov.
Podstatou tejto zmeny bolo, že k pôvodnej právnej skutočnosti, ktorá daný právny vzťah
založila, pristúpila skutočnosť ďalšia, ktorá zmenila práva a povinnosti z pôvodného záväzku. Tieto
právne skutočnosti museli však vedľa seba obstáť, čo znamenalo, že pôvodný záväzok nemal
1464
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zaniknúť, pretože ak by sa to stalo, jednalo by sa vlastne o zánik záväzku na základe novácie.
Gaius v III. knihe svojich Inštitúcií uvádza, že obligácia zaniká i nováciou, „ako keď som od Titia
1470
stipuloval plnenie toho, čo mi dlhuješ ty“
.
V prípade, ak pre vznik záväzku bola predpísaná konkrétna forma, bolo potrebné zmeniť
tento záväzok zachovaním formy. Na osoby zaisťujúce splnenie záväzku takáto zmena záväzku
dopad nemala. Ak však došlo k dohode bez súhlasu týchto osôb, napr. ručiteľa, mohol proti
veriteľovi namietať všetko, čo by mohol namietať, ak by k dohode nedošlo.
Takáto zmena nemala mať v zásade vplyv na povinnosť záväzok splniť, ale keďže sa mala
zachovať zásada zmluvnej spravodlivosti, prípadné náklady z nepredvídaných okolností musela
1471
niesť iba jedna zo zmluvných strán.
Aby mohlo dochádzať k neustálemu rozvoju zmluvných vzťahov, a aby bolo možné reagovať
na prípadné ďalšie požiadavky, ktoré si účastníci záväzku chceli uplatniť bolo potrebné, aby rímske
právo takúto možnosť stranám poskytlo.
K zmene záväzkovo právneho vzťahu mohlo dôjsť aj dohodou zmluvných strán, tzv. pacta
adiectum. Takáto dohoda bola pripojená k hlavnému obsahu záväzku. Takouto dohodou bol
založený vedľajší zmluvný vzťah medzi identickými subjektmi hlavného záväzku.
Základom každej zmluvy bol samozrejme konsenzus, teda dohoda strán na podstatných
náležitostiach zmluvy, teda ich zhoda vo vôli. Táto veta má dve roviny. Prvá zhoda vôle musela
nastať v obsahu záväzku, druhá v jeho prejave. Súhlasnosť prejavu strán samozrejme
predpokladala, že v obsahu či v prejave nedôjde k pochybeniu, t.j. k právnemu či skutkovému
omylu, resp. k nedorozumeniu. Krásny príklad uvádza prof. Sedláček a to nasledovný: „Napr.
A z miesta X, kde je zvykom určovať nájomné ročne, si najíma byt od B v mieste Y, kde je zvykom
1472
určovať nájom štvrťročne.“
Princíp kontraktuálne slobody našiel svoj odraz i v čase a spôsobe vzniku záväzku. Strany
napríklad pri reálnych kontraktoch vedeli, že záväzkový vzťah vznikne až po odovzdaní plnenia, nie
samotnou dohodou ako tomu bolo pri záväzkoch konsenzuálnych. S ohľadom na voľbu spôsobu
vzniku záväzku rímske právo delilo zväzky na literárne a verbálne. Bolo teda na uvážení strany, či
záväzok vznikol zápisom do účtovných kníh, alebo napr. prednesením stipulačného sľubu.
Osobitosť a podpora princípu kontraktuálnej slobody tkvela i v tom, že strany si slobodne
mohli zvoliť miesto plnenia, resp. určiť či dlh bude odnosný alebo donosný.
Princíp rovnosti
Synallagma bola v gréckom práve chápaná ako akýkoľvek súhlas z ktorého vznikla
1473
obligácia.
V rímskom práve však bola chápaná užšie a to len ako dvojstranná obligácia
1474
(bilaterales), ktorá vznikla súhlasom oboch strán.
V Justiniánskom práve sa pojem synallagnma
používal ako synonymum pojmu contractus.
S ohľadom na rovnosť zmluvných strán, rozoznávalo rímske právo kontrakty synallagmatické
a asynallagmatické. Synallagmatickosť kontraktov sa zas delila na rovnú a nerovnú.
Synallagmatickými kontraktami rovnými boli emptio- venditio, locatio- conductio, societas.
Rovnosť spočívala v možnosti žalovať osobitnou žalobou ex contractu. Veriteľ sa spravila nesmel
domáhať jemu patriaceho plnenia vlastnou mocou, ale na tento účel musel žiadať o pomoc prétora
a následne sudcu. Podmienkou bolo, aby obligácia bola žalovateľná žalobou in personam a
prostredníctvom nej mohol byť dlžník k plneniu donútený hrozbou následnej exekúcie.
Nakoľko každá zo zmluvných strán bola dlžníkom i veriteľom, ergo vznikol jej zo záväzku
nárok i protinárok, mohla na ochranu svojich záujmov použiť osobitnú žalobu a domôcť sa jej
prostredníctvom adekvátneho plnenia. Napr. pri emptio-venditio to bolo v prípade kupujúceho actio
empty, v prípade predávajúceho actio venditi.
2.1
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Rímske právo však samozrejme poznalo i záväzky synallagmatické inaequálne, kde síce
boli zo zmluvy zaviazané obe strany, no záväzok jednej strany bol podstatný a záväzok druhej zo
1475
strán vznikol len na základe okolností prípadu.
Takýmito zmluvami bolo mandatum, depositum,
commodatum, negotiorum gestio a tutela. Žaloby z týchto záväzkových vzťahov, nakoľko išlo
o postavenie subjektov záväzkovo-právneho vzťahu, ktoré bolo „nerovné“- inaequálne, boli
chránené spôsobom- hlavný nárok prostredníctvom actio directa, vedľajší nárok prostredníctvom
actio contraria. Napríklad pri príkaznej zmluve to bolo v prípade mandanta actio mandati directa
a v prípade mandatára actio mandati contraria.
Dvojstrannosť zmlúv predpokladala kauzálne právne konanie, t.j. obe strany očakávali
1476
vzájomné plnenie. Toto rímske právo istým spôsobom prelomilo pri obligationes naturales ,
ktoré neboli ako obligationes civiles chránené žalobou in personam.
1477
V prípade obligationes naturales
, kde na strane dlžníka vystupovali personae alieni iuris
nemal veriteľ možnosť prinútiť žalobou dlžníka plniť (to znamená, že veriteľ nemohol súdnou cestou
plnenie záväzku žiadať). Rímske právo však uznalo, že dlžník je z naturálnej obligácie dlžný (natura
debet) a vykonané plnenie je splnením záväzku. Zaplatením naturale debitum sa odoprela dlžníkovi
možnosť žiadať späť to čo plnil, čo by bolo logické, nakoľko tu chýba žaloba. Keby dlžník namietal
existenciu záväzku, rímske právo o existencii naturálneho záväzku nepochybovalo, nakoľko to bol
1478
záväzok podľa prirodzeného práva.
Rovnako bol princíp rovnosti zmluvných strán poznačený i tým, že každá zo strán musela
mať plnú spôsobilosť na právne úkony a pokiaľ ju nemala, bolo možné ju v presne stanovených
prípadoch suplovať. Hovorím o opatrovníkoch a poručníkoch, ktorí svojim pôsobením istým
spôsobom dopĺňali dočasnú alebo trvalú nespôsobilosť ich opatrovanca alebo poručenca, napr.
pokiaľ bol hluchý, slepý, duševne chorý, nasciturus (curator) alebo ak išlo o ženu sui iuris či
nedospelého (tutor). Tieto osoby boli z hľadiska rôznych vymenovaných faktorov vnímané ako
nespôsobilé, hoci im k spôsobilosti mohol svedčiť vek i rozumová, či vôľová vyspelost.
ZÁVER
Princíp rovnosti či kontraktuálnej slobody zmluvných strán v rímskom práve existovali
s mnohými výnimkami. Výnimky jednak vyplývajú z podstaty rímskeho práva a toho, že jeho
základom bola actio nie lex.
I napriek tomu je však zaujímavé skúmať a uvažovať nad množstvom výnimiek, ktoré
obligačné právo oživili. Princíp rovnosti zmluvných strán vychádzal z toho, že zmluvné strany sú si
s ohľadom na vznik, zmenu i zánik záväzku navzájom rovné. Princíp kontraktuálnej slobody zas
vychádzal z toho, že je na vôli záväzkových strán, akým spôsobom a či, prípadne kedy záväzok
vznikne.
Tento článok ponúka pohľad na oba princípy z úplne iného uhla skúmania. Bežný pohľad
tkvejúci z právnej analýzy podstaty oboch princípov som si v tomto prípade dovolila obmedziť na
jednoduché definovanie oboch princípov, no moje skúmanie je zamerané na zhrnutie faktov o tom,
ako rímske právo aktuálne dokázalo oba princípy prelomiť svojimi osobitosťami, ktoré sú preň
typické. Verím, že aspoň základné penzum výnimiek, sa mi podarilo stručne preskúmať. Hlbšia
analýza by bola podmienená väčším rozsahom, čo si však v zmysle obmedzenia dĺžky článku
3
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nemôžeme dovoliť. Berte prosím tento článok ako myšlienku, ako nazerať na podstatu skúmanej
problematiky, nie ako komplexný vedecký podklad hlbokej analýzy problému.
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ZÁKAZ MANIPULÁCIE TRHU A PODMIENKY JEHO
VYLÚČENIA1479
Ľubomír Čunderlík
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Manipulácia trhu je súčasťou zneužívania trhu, ktoré je v zmysle európskej právnej
úpravy zakázané. Ide o súbor škodlivých praktík, ktoré narúšajú integritu kapitálového trhu a dôveru
investorov. Autor sa v príspevku zaoberá znakmi manipulatívneho konania, jeho jednotlivými typmi
a verejnoprávnym postihom. Svoj výklad dopĺňa o výnimky z manipulácie trhu pre nadobúdanie
vlastných akcií (programy spätného výkupu) a stabilizáciu finančných nástrojov (intervenčné
nákupy).
Kľúčové slová: Zneužívanie trhu, trhová manipulácia, programy spätného výkupu, stabilizácia
finančných nástrojov.
Abstract: Market manipulation is a part of market abuse, which is in line with the European
legislation prohibited. It consists of a set of harmful practices that undermine the integrity of capital
markets and investor confidence. The author in this paper deals with features of manipulative
behavior and its different types as well as its public punishment. His interpretation is supplemented
by the exceptions from the market manipulation like exeption for buy-back programmes and
stabilisation of financial instruments (price stabilisation).
Keywords: Market Abuse, Market Manipulation, Buy-back Programmes, Stabilisation of Financial
Instruments.
TRHOVÁ MANIPULÁCIA VŠEOBECNE
V slovenskom právnom poriadku bola manipulácia s trhom normatívne zavedená novelou
zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to č. 635/2004 Z. z.
účinnou od 1.12. 2004. Stelesňujú ju ustanovenia § 131a tohto zákona, čím opticky vyvoláva dojem
stručnej právnej úpravy. Jej zavedením došlo k transpozícii smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2003/6/ES z 28.1.2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii
s trhom (smernica o zneužívaní trhu), označovanej skrátene ako MAD. Už z názvu smernice
vyplýva, že formálno-právne tvorí trhová manipulácia súčasnej právnej regulácie zneužívania trhu,
ktorej súčasťou je aj tzv. inisder dealing (obchodovanie s využitím dôverných informácií). Jej
páchanie je zakázané a zakladá administratívnoprávnu zodpovednosť.
Manipulácia s trhom sa vyvinula v dôsledku negatívnych skúseností v európskom priestore
následne, až po normatívnom zakotvení insider dealingu (resp. insider tradingu). Ide o protiprávnu
situáciu vznikajúcu pri informačnej aktivite spočívajúcej v poskytovaní informácie týkajúcej sa
finančného nástroja (alebo jeho emitenta) a spôsobilej vzbudiť klam o záujme (resp. nezáujme)
o tento finančný nástroj. Je to aktívne uvedenie investorskej verejnosti do omylu, pri získaní
majetkového prospechu, vychádzajúce z priameho poskytnutia nepravdivej informácie, alebo
z nepriameho vyslania signálu o hodnote investičného titulu nezodpovedajúceho realite.
Manipuláciou však nemôže byť každé konanie, ktoré vplýva na cenu finančného nástroja, pretože
by pokrylo aj bežné trhové transakcie (existencia určitých výnimiek). Ziouvas uvádza ako pevný
rozlišovací znak medzi insider dealingom a tzv. kurzovou manipuláciou pravdivosť využívanej
1
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informácie. U prvého deliktu zasvätená osoba využíva pravdivú informáciu, pri páchaní druhého
1480
manipulant používa falošnú informáciu.
Tento argument je síce vecne správny, avšak svojou
aplikáciou obmedzený len na jednu skutkovú podstatu trhovej manipulácie z viacerých skutkových
podstát.
Prevencia trhovej manipulácie vychádza z totožných dôvodov ako prevencia protiprávneho
využitia dôverných informácií, a preto rovnako vedie k udržaniu stavu podľa možností čo
najobjektívnejšej informácie o vnútornej trhovej hodnote finančného nástroja (reálna cenotvorba).
Selekcia medzi spoločnosťami na trhu by v opačnom prípade nebola racionálna a nezodpovedala
1481
skutočnej výkonnosti spoločnosti.
Kým v oblasti insider dealingu je nevyhnuté, aby bola dôverná
informácia čo najskôr publikovaná, pre zabránenie trhovej manipulácii je dôležité stanoviť rámec
legality trhových praktík, aby investori mohli bez pochybností absorbovať nimi vnímané trhové
informácie. Individuálni investori totiž nie sú často schopní, prípadne iba za vynaloženia značných
nákladov, overovať si každú takú informáciu na kapitálovom trhu. V konečnom dôsledku preto postih
trhovej manipulácie ako prostriedok prevencie odbúrava informačnú asymetriu a tým determinuje
efektivitu kapitálového trhu.
Právna relevancia zneužívania trhu vrátane trhovej manipulácie sa viaže v súlade so znením
MAD podľa § 132m zákona o cenných papieroch na regulovaný trh a finančné nástroje prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu alebo pre ktoré bola podaná žiadosť o obchodovanie na
regulovanom trhu. Nepodstatným je pritom štátna príslušnosť fyzickej osoby alebo miesto
registrácie sídla právnickej osoby. Praktickým dôsledkom tohto prístupu je potom širší záber právnej
úpravy trhovej manipulácie, t.j. dopad aj na obchodovanie na mnohostrannom obchodnom systéme
(MTF) a na privátne obchody pri paralelnom pripustení finančného nástroja na regulovaný trh
(multiple listing).
Konštrukcia deliktu manipulácie vychádza zo zakotvenia taxatívneho výpočtu skutkových
podstát,
demonštratívneho
výpočtu
typových
príkladov
manipulatívneho
konania
a demonštratívneho výpočtu indikátorov, ktoré poukazujú na možnosť manipulácie konkrétnym
konaním. Pri páchaní manipulácie sa implicitne vyžaduje subjektívny prvok, pretože jej realizácia
vyžaduje určitý stupeň znalosti kapitálového trhu.
SKUTKOVÉ PODSTATY MANIPULÁCIE S TRHOM
Podľa aktuálneho právneho stavu v súlade so zákonom o cenných papieroch a smernicou
o zneužívaní trhu možno delikty manipulatívnych konaní rozlíšiť na tieto skutkové podstaty:
transakcia s finančným nástrojom vydávajúca alebo spôsobilé vydať nepravdivé, poplašné
alebo zavádzajúce signály o ponuke, dopyte alebo cene finančného nástroja (falošné alebo
zavádzajúce transakcie),
transakcia spôsobujúca dosiahnutie alebo udržiavanie ceny finančného nástroja na
neprirodzenej alebo umelej úrovni (neprirodzená cenotvorba, resp. zabezpečenie ceny),
transakcia s použitím akéhokoľvek podvodného konania alebo machinácie (transakcie
zahŕňajúce podvodné konanie),
šírenie informácie vydávajúcej alebo spôsobilej vydať falošné signály o ponuke, dopyte
alebo cene finančného nástroja vrátane šírenia nepravdivých, zavádzajúcich alebo
poplašných správ (falošné alebo zavádzajúce informácie).
Napriek diferenciácii skutkových podstát ide stále o pomerne široké vymedzenie. Techniky
manipulácie sa totiž neustále vyvíjajú. Samotné manipulatívne praktiky tak teda môžu byť pestrejšie.
Poznáme praktiky ako dump and pump, scalping, wash sale, improper matched order, painting the
tape, capping, pegging, marking the close a niektoré ďalšie. Ich názvy charakterizujú spôsob
konania. U všetkých praktík na rozdiel od kvalifikácie insider dealingu regulácia manipulácie s trhom
neukladá preukazovať substantívny (reálny alebo potenciálny) dopad na kurz alebo cenu
finančného nástroja.
2
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PODMIENKY VYLÚČENIA ZO ZÁKAZU MANIPULÁCIE
Podmienky vylúčenia zákazu trhovej manipulácie je potrebné vnímať ako hmotnoprávne
výnimky z konania, ktoré by inak bolo potrebné považovať za manipuláciu s trhom. Možno ich
rozdeliť na všeobecné a osobitné.
Všeobecné výnimky tvoria dve veľké skupiny. Prvou skupinou sú všeobecné výnimky
vyplývajúce z článku 7 smernice o zneužívaní trhu. Spoločným znakom ich zdôvodnenia je
ledovanie verejného záujmu na zabezpečení hladkého priebehu realizácie politík orgánov verejnej
moci. Ich uplatnenie je absolútne a ničím nepodmienené a vyplýva priamo zo smernice o zneužívaní
trhu, resp. zo zákona o cenných papieroch, v ktorom sú jej ustanovenia premietnuté. Tieto výnimky
vychádzajú jednak z inštitucionálneho hľadiska (SR, ESCB, NBS, ARDAL) a jednak z funkčného
hľadiska (výkon menovej politiky, devízovej politiky, správa verejného dlhu). Ďalšou (druhou)
skupinou sú všeobecné výnimky vyplývajúce z článku 8 smernice o zneužívaní trhu. Konkrétne ide
o programy spätného výkupu akcií a programy stabilizácie finančných nástrojov (intervenčné
transakcie). Ich realizácia vychádza z funkčného hľadiska, konkrétne z nákupu finančných nástrojov
(nie zo šírenia informácií, vrátane nepravdivých). Spoločným znakom ich zdôvodnenia je ochrana
záujmov emitentov a investorskej verejnosti pred flippingom (špekulatívne obchody pri emisii zo
strany niektorých investorov). Ich uplatnenie je relatívne, podmienené podmienkami nariadenia
Komisie (ES) č. 2273/2003 z 22.12.2003, ktorým sa vykonáva smernica o zneužívaní trhu, pokiaľ
ide o výnimky pre programy spätného výkupu a stabilizácie finančných nástrojov. Napriek tomu
z právnej povahy tohto nástroja ide o výnimky, na ktoré je možné priamo sa odvolať (nariadenie je
priamo účinné v členských štátoch EÚ od 1.5.2004).
Napokon osobitné výnimky sú legitímnymi konaniami za splnenie určitých podmienok,
zväčša závislých od obsahovej náplne národnej legislatívy. Ide napr. o inštitút súladu praktiky
s uznanou trhovou praxou (AMPs), alebo o rozširovanie informácie novinárom v súlade s národnými
pravidlami novinárskej praxe, prípadne aj neznalosť osoby o nepravdivosti šírenej informácie.
Osobitne budeme venovať pozornosť programom spätného výkupu a cenovej stabilácii
finančných nástrojov.
Nadobúdanie vlastných akcií ich emitentom môže mať viaceré ekonomické alebo iné
dôvody. S obchodovaním s vlastnými akciami však existujú aj určité riziká: zníženie kapitálu
spoločnosti a možnosť zneužívania trhu. Verejnoprávny rozmer rizika nadobúdania vlastných akcií
emitentom vychádza z ochrany integrity kapitálového trhu, jeho transparentnosti a zachovania jeho
dôveryhodnosti, pretože predpokladá nebezpečenstvo manipulovania s trhom alebo prípadného
zneužívania dôverných informácií v dôsledku dispozície s vlastnými akciami. Ak akciová spoločnosť
nadobúda vlastné akcie, má oproti ostatným účastníkom trhu vždy informačný náskok a možno ju
podozrievať z jeho zneužitia. Nadobúdanie vlastných akcií tak implicitne vychádza zo skutkových
podstát trhovej manipulácie, a preto je zakázané.
Výnimka spätného výkupu je obmedzená podľa zmieneného nariadenia iba pre obchodným
právom aprobované nadobúdanie vlastných akcií so súhlasom valného zhromaždenia (derivatívne
nadobúdanie, nie upisovanie akcií).
Nariadenie stanovuje tri druhy podmienok, ktoré musia byť kumulatívne splnené na
povolenie konania ako trhovo súladného: prípustný účel nadobúdania vlastných akcií,
transparentnosť procesu, trhové parametre nadobúdania vlastných akcií. Prípustným účelom sú len
nasledovné taxatívne uvedené skutočnosti: a) zníženie základného imania emitenta (hodnoty alebo
počtu akcií), b) splnenie záväzkov vyplývajúcich z dlhových finančných nástrojov vymeniteľných za
akcie, c) splnenie záväzkov vyplývajúcich z opčných programov pre zamestnancov alebo z iných
spôsobov rozdelenia akcií medzi zamestnancov emitenta alebo prepojenej spoločnosti. Pri
nadobúdaní vlastných akcií musí byť taký účel exkluzívny. Ak sa sleduje viacero účelov, každý
z nich musí byť samostatne subsumovateľný pod niektorý z uvedených účelov. Transparentnosť
procesu nadobúdania vlastných akcií možno klasifikovať na počiatočnú, priebežnú a následnú.
Počiatočná transparentnosť predpisuje povinné zverejnenie všetkých valným zhromaždením
schválených podrobností o programe spätného výkupu a ich zmien (vymedzenie prípustného účelu,
maximálnej ceny, maximálneho počtu akcií a dĺžku obdobia nadobúdania vlastných akcií), a to vo
všetkých členských štátoch EHP, v ktorých požiadal emitent o prijatie na obchodovanie na
regulovanom trhu. Priebežná transparentnosť obsahuje povinnosť emitenta oznámiť príslušnému
orgánu regulovaného trhu všetky transakcie súvisiace s nadobúdaním vlastných akcií. Následná
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transparentnosť je povinnosťou zverejniť informácie o všetkých transakciách súvisiacich
s nadobúdaním vlastných akcií najneskôr do konca siedmeho obchodného dňa na trhu
nasledujúceho po dni uskutočnenia takýchto transakcií. Priebežnej a následnej transparentnosti
pritom podliehajú všetky obchody emitenta smerujúce k nadobudnutiu vlastných akcií, teda na
1482
regulovanom aj neregulovanom trhu.
Trhové parametre nadobúdania vlastných akcií majú
relevanciu k cene, prípustnému objemu obchodov, dobe nákupu vlastných akcií a niektorým
súvisiacim obmedzeniam. Predovšetkým nesmie emitent nadobúdať akcie za vyššiu cenu akou je
cena posledného nezávislého obchodu s nimi alebo akou je cena nezávisle ponúkaná v systéme
obchodovania. Ak nie je miestom obchodovania regulovaný trh, referenčnou cenou je údaj
niektorého z regulovaných trhov v členskom štáte EHP, v ktorom sa uskutočňuje obchod. Objem
nákupov emitentom je limitovaný denne na 25% priemerného denného objemu akcií na
regulovanom trhu. Limit je možné prekročiť len v prípade mimoriadne nízkej likvidity dotknutého
trhu, a to až do výšky 50% priemerného denného objemu, ak tento zámer oznámi orgánu trhu
a primerane ho zverejní. Počas doby účasti na programe spätného výkupu emitent nesmie: 1.
predávať vlastné akcie na žiadnom trhu, či už regulovanom alebo inom, 2. nadobúdať vlastné akcie
v čase, ktorý je podľa právnej úpravy štátu, v ktorom sa obchod realizuje, uzavretým obdobím, 3.
nadobúdať vlastné akcie v čase, počas ktorého legitímne odložil zverejnenie dôvernej informácie.
Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na obchodníkov s cennými papiermi a investičné banky, ak zriadili
informačné bariéry (čínske múry). Obdobne sa obmedzenie neuplatní ani na prípady, 1. ak emitent
v rámci počiatočnej transparentnosti programu spätného výkupu zverejnil aj konkrétne dátumy
a s nimi sa viažuce objemy nadobúdania vlastných akcií (tzv. časovo rozvrhnutý program, resp. plán
nadobúdania vlastných akcií), 2. ak nadobúdanie vlastných akcií zabezpečuje pre emitenta
obchodník s cennými papiermi alebo investičná banka na základe svojich nezávislých obchodných
rozhodnutí týkajúcich sa načasovania nákupov.
Ďalšou výnimkou, ktorú nariadenie upravuje, je stabilizácia finančných nástrojov, ktorá
úzko súvisí s manipulatívnou skutkovou podstatou zabezpečovania ceny na neprirodzenej alebo
umelej úrovni. Jej zmyslom je podpora ceny ponuky cenných papierov počas časovo obmedzeného
obdobia, ak sa dostanú do predajného tlaku zo strany krátkodobých (špekulatívnych) investorov
(tzv. flippers), ktorí narušujú prirodzenú cenotvorbu dočasnou deformáciou ponuky a dopytu.
1483
V zásade je manipuláciou s trhom aj stabilizácia kurzu ako uvádzajú niektorí autori,
a to pri
excese podmienok na jej legálny výkon. Stabilizačné transakcie sú prípustné v záujme investorov
(obmedzenie zníženia investície) aj emitentov (bezproblémové získanie kapitálu na trhu), aby
nedošlo k strate dôvery v kapitálový trh, avšak za minimalizácie negatívneho dopadu na naň pri
splnení predpísaných kritérií. Sú jednou z foriem zámernej trhovej intervencie smerujúcej k ustáleniu
kurzu a k vyváženiu neprirodzených odchýlok v dôsledku neobvyklých trhových tlakov, hlavne v
období bezprostredne nasledujúcom po vydaní cenných papierov, resp. po ich umiestnení na
1484
sekundárnom trhu . V zmysle nariadenia sa stabilizáciou rozumie akýkoľvek nákup alebo ponuka
na nákup príslušných cenných papierov (vyvolanie umelého zvýšenia dopytu), alebo akákoľvek
transakcia obchodníkov s cennými papiermi alebo investičných bánk s rovnocennými pridruženými
nástrojmi (vrátane finančných derivátov) uskutočnená v súvislosti s významnou distribúciou
príslušných cenných papierov na primárnom alebo sekundárnom kapitálovom trhu výlučne za
účelom podpory ich trhovej ceny na vopred určené časové obdobie, realizovaná z dôvodu
predajného tlaku na príslušné cenné papiere. Príslušnými cennými papiermi sú cenné papiere
pripustené na regulovaný trh a v zásade ich možno označiť za akcie, dlhopisy a im rovnocenné
cenné papiere, keď sú predmetom významnej distribúcie. Významná distribúcia je prvotná alebo
sekundárna ponuka cenných papierov verejne oznámená a odlíšená od obvyklého obchodovania z
hľadiska predajných metód a celkovej hodnoty ponúkaných cenných papierov. Nejde ale o verejnú
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ponuku cenných papierov v kontexte ďalšej európskej úpravy
(v zmysle smernice 2003/71/ES
Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej
ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice
2001/34/ES), ktorá predstavuje širší dosah na celkovú investorskú verejnosť.
Povolenú stabilizáciu finančných nástrojov môžu vykonávať len určité profesionálne
inštitúcie, ktoré sa zaoberajú emisnými obchodmi v rámci povolenej činnosti, a to pre emitenta.
Konajú tak proti tlakom smerujúcim k poklesu kurzu/ceny, hoci sami môžu z tohto konania nepriamo
profitovať (napr. zväčšovaním objemu provízie pre emisného manažéra). Z režimu výnimky sú
vyňaté intervencie za účelom zníženia kurzu, intervencie proti celkovému trhovému trendu
a intervencie vykonávané inak ako obchodmi s finančnými nástrojmi (napr. prostredníctvom šírenia
zavádzajúcich, nepravdivých alebo poplašných správ). Intervenčné obchody sa môžu realizovať na
regulovanom aj neregulovanom trhu, ale efektívna stabilizácia – s reálnym dopadom na cenotvorbu
– sa dosiahne len na príslušnom regulovanom trhu.
Aj pre vykonávanie cenovej stabilizácie sa stanovuje viac druhov požiadaviek, ktoré sa musia
kumulatívne naplniť: stabilizačná doba, transparentnosť procesu a cenové podmienky. Akékoľvek
nedodržanie niektorej z podmienok zakladá zodpovednosť za realizáciu protiprávnej manipulácie
s trhom.
ZÁVER
V príspevku sme sa pokúsili o ekonomické a právne vymedzenie trhovej manipulácie
vychádzajúc z európskej právnej úpravy zakotvenej v smernici o zneužívaní trhu a v slovenskom
zákone o cenných papieroch. Jej podstata vychádza z hmotne motivovaného správania sa subjektu
ako účastníka kapitálového trhu. Poukazujeme na nevyhnutnosť jej zákazu, pričom nezabúdame
súčasne zdôrazniť, že jej vymedzenie je úmyselne pomerne vágne.
V druhej časti príspevku sme venovali pozornosť výnimkám z inak trhovo manipulatívnych
konaní, ktoré musia existovať za účelom bezporuchového fungovania trhu a umožňovať tak jeho
ekonomickú podstatu. Dočasne tak umožňujú niektoré konania (napr. dominantné disponovanie
vlastníctvom finančných nástrojov), ktorých zákaz by tvoril vážnu bariéru normálnej realizácie
obchodov na thu.
4
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V rozpore s tým pozri HUSTÁK, Z., ŠOVAR, J., FRANĚK, M., SMUTNÝ, A., CETLOVÁ, K.,
DOLEŽALOVÁ, D. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář, s. 764. Podľa tohto
komentára sa cenová stabilizácia vníma iba vo vzťahu k verejnej ponuke.
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EMISNÁ ČINNOSŤ NBS A ECB A SANKCIE1486 V OBLASTI MENY
Yana Daudrikh
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Do roku 2009 právo emisie bankoviek a mincí spadalo do výlučnej pôsobnosti Národnej
banky Slovenska. So vstupom Slovenskej republiky do eurozóny sa pôsobnosť v oblasti emisie
euro bankoviek a mincí „rozdelila“ medzi NBS a ECB. Súčasná národná a európska legislatíva
zrušila „monopol“ NBS v tejto oblasti a zároveň určila NBS rozsah nových kompetencií. Príspevok
sa zaoberá históriou a súčasným stavom výkonu práva emisnej činnosti v podmienkach Slovenskej
republiky a sankciami platnými v oblasti ochrany meny.
Kľúčové slová: emisia bankoviek, emisia mincí, NBS, ECB
Abstract: Until 2009 a right of emission of banknotes and coins belonged to the exclusive powers of
National Bank of Slovakia. After an entry of the Slovak Republic into the eurozone the competence
in the field of emission of euro bank notes and coins was „divided“ between NBS and ECB. Current
national and European legislation cancelled a „monopoly“ of NBS in this field and determined an
ambit of its new competences. The paper analyses historical and current aspects of execution of
a right of emission in the Slovak Republic and sanctions applicable to protect currency.
Key words: emission of bank notes, emission of coins, NBS, ECB
ÚVOD
Pri pohľade na rôzne verzie zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v z.n.p.
(ďalej len „zákon o NBS“) platné pred rokom 2009 a po roku 2009, môžeme s určitosťou
konštatovať, že štvrtá časť zákona o NBS prešla rozsiahlou zmenou. Pôvodné znenie zákona
o NBS upravovalo problematiku emisie bankoviek a mincí iba rámcovo s tým, že podrobnosti mala
upraviť NBS všeobecne záväzným právnym predpisom. Od 1. januára 2009 sa SR stala
plnohodnotným členom eurozóny, pričom sa zároveň zaviazala zosúladiť svoje vnútroštátne právne
predpisy so zmluvami a Štatútom Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej
1487
banky (ďalej len „Štatút ESCB a ECB“).
V dôsledku vyššie uvedeného bolo nevyhnutné zmeniť,
respektíve doplniť, a tým prispôsobiť ustanovenia štvrtej časti zákona o NBS zmluvám a Štatútu
ESCB a ECB. Základný rozdiel novej právnej úpravy oproti pôvodnej spočíva v zmene postavenia
NBS v oblasti emisie bankoviek a mincí. Zatiaľ čo pôvodný zákon o NBS definoval NBS ako
inštitúciu disponujúcu výlučným právom vydávať bankovky a mince, nová úprava poskytuje NBS iba
(nevýlučné) právo vydávať eurobankovky a euromince.
1

EMISIA EUROBANKOVIEK A EUROMINCÍ
V súlade s ods. 1 čl. 128 Zmluvy o fungovaní EÚ a čl. 16 Štatútu ESCB a ECB, právo
povoľovať vydávanie bankoviek v EÚ patri výlučne Rade guvernérov ECB. Predtým ako Rada
guvernérov prijme konečné rozhodnutie, je nevyhnutné určiť celkové množstvo eurobankoviek, ktoré
je potrebné vydať. Proces určovania množstva bankoviek sa skladá z niekoľkých etáp. V prvej etape
každá centrálna banka (CB) (tento postup sa vzťahuje na všetky CB eurozóny) oznámi ECB svoj
odhad množstva potrebných eurobankoviek. V druhej etape ECB vyhodnotí všetky požiadavky CB
2

1486

Príspevok skúma vo vzťahu k emisii eurobankoviek a euromincí aj oblasť ochrany meny a
sankcie v oblasti ochrany meny sú ponímané predovšetkým z trestnoprávneho hľadiska.
1487
Ods. 7 Rozhodnutia Rady (ES) č. 2008/608/ES z 8. júla 2008 v súlade s článkom 122 ods. 2
zmluvy o prijatí jednotnej meny Slovenskom 1. januára 2009: „Vnútroštátne právne predpisy v
členských štátoch vrátane štatútov národných centrálnych bánk sa majú prispôsobiť v súlade s
cieľom zabezpečiť zlučiteľnosť s článkami 108 a 109 zmluvy a so Štatútom Európskeho systému
centrálnych bánk a Európskej centrálnej bank (ďalej len „štatút ESCB“).“
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a následne výsledok porovná s vlastným odhadom tempu rastu obeživa v eurozóne. Konečný
výsledok sa dodatočne zníži o prebytočné zásoby bankoviek, ktoré sa nachádzajú v CB. Takým
spôsobom ECB definitívne určí konečné množstvo bankoviek, ktoré musí eurosystém vytlačiť. Na
záver Rada guvernérov, formou Uznesenia ECB, odsúhlasí výdaj bankoviek.
Na základe vyššie uvedeného treba rozlišovať medzi inštitúciou, ktorá povoľuje vydávať
bankovky a inštitúciou, ktorá bankovky reálne vydáva. V súlade s ods. 1 Rozhodnutia ECB z 13.
decembra 2010 o vydávaní eurobankoviek (prepracované znenie) (ECB/2010/29) (2011/67/EÚ):
1488
„Právo Únie predvída systém plurality emitentov bankoviek.”
V súlade s tým sú emitentmi
1489
bankoviek ECB a národné centrálne banky.
„Z právneho hľadiska môže eurové bankovky
vydávať ECB a národné centrálne banky krajín eurozóny. V praxi však eurové bankovky (a eurové
mince) fyzicky emitujú a sťahujú z obehu len národné centrálne banky. ECB nemá k dispozícii
1490
pokladňu a nezapája sa do žiadnych hotovostných operácií.“
Emisia bankoviek sa uskutočňuje
1491
podľa „kľúča na pridelenie bankoviek,“
kde sa jednotlivým CB prideľuje vlastná výrobná alokácia,
1492
pričom kľuč na pridelenie bankoviek sa každý rok mení.
Vďaka kľúču na pridelenie bankoviek,
celková hodnota objemu bankoviek v obehu sa percentuálne rozdelí medzi všetky CB eurozóny
a ECB, pričom súčet musí vždycky tvoriť sto percent. Týmto spôsobom každý členský štát eurozóny
zodpovedá iba za jemu pridelenú časť eurobankoviek v konkrétnej nominálnej hodnote, čím
prispieva k celkovému schválenému objemu bankoviek.
Oblasť emisie euromincí v súlade s ods. 2 čl. 128 Zmluvy o fungovaní EÚ spadá do
pôsobnosti jednotlivých členských štátov eurozóny. Takým spôsobom členské štáty eurozóny
samostatne od ECB realizujú faktickú emisiu euromincí, a to vo vlastných respektíve iných
1493
mincovniach.
Zatiaľ čo faktická emisia euromincí sa realizuje členskými štátmi eurozóny, oblasť
schválenia objemu euromincí zostáva, v súlade s ods. 2 čl. 128 Zmluvy o fungovaní EÚ, v
1494
právomoci ECB. ECB formou rozhodnutia
schvaľuje každý rok objem emisie mincí platný pre
nasledujúci kalendárny rok, a to na základe centrálnymi bankami eurozóny predložených odhadov
objemu euromincí, ktoré plánujú vydať.
Každý jednotlivý štát eurozóny má právo navrhnúť a meniť vzor národnej strany svojich
mincí, zatiaľ čo zmena celkového vzhľadu mincí patrí do pôsobnosti ECB. Vzor národnej strany
mincí možno meniť iba raz za pätnásť rokov, v prípade zmeny hlavy štátu uvedeného na minci sa
1495
zmena môže realizovať aj skôr.
Účelom tohto ustanovenia je zabrániť falšovaniu meny.
Právomoc schvaľovať vzory národných strán mincí patrí Rade a pri rozhodovaní sa berú do úvahy
iba hlasy členských štátov eurozóny. Proces zmeny respektíve predloženia nového návrhu vzoru
1488

Ods. 1 Rozhodnutia Európskej Centrálnej Banky z 13. decembra 2010 o vydávaní
eurobankoviek (prepracované znenie) (ECB/2010/29) (2011/67/EÚ)
1489
Ods. 1 čl. 128 Zmluvy o fungovaní EÚ a čl. 16 Protokolu (č. 4) o štatúte Európskeho systému
centrálnych bánk a Európskej Centrálnej banky
1490
https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/index.sk.html [2015-02-06]
1491
Ods. d) čl. 1 Rozhodnutia ECB z 13. decembra 2010 o vydávaní eurobankoviek (prepracované
znenie) (ECB/2010/29): „pod „kľúčom na prideľovanie bankoviek“ sa rozumejú percentuálne podiely,
ktoré vyplývajú zo zohľadňovania podielu ECB na celkovej emisii eurobankoviek a uplatňovania
kľúča upísaného základného imania (zaokrúhleného na najbližší násobok 0,0005 percentuálneho
bodu) na podiel národných centrálnych bánk na takejto celkovej emisii...“
1492
Napríklad: Rozhodnutie ECB z 21. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie
ECB/2010/29 o vydávaní eurobankoviek (ECB/2013/16); Rozhodnutie ECB Z 29. Augusta 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/29 o vydávaní eurobankoviek (ECB/2013/27)
1493
V prípade NBS razba euromincí sa uskutočňuje v Mincovni Kremnica, š.p. Naopak Cyprus
nemá vlastnú mincovňu, preto sa cyperské euromince razia v rôznych štátoch Európy.
1494
Napríklad: Rozhodnutie ECB z 29. novembra 2012 o schválení objemu emisie mincí v roku
2013 (ECB/2012/26); Rozhodnutie ECB zo 6. decembra 2013 o schválení objemu emisie mincí v
roku 2014 (ECB/2013/46); Rozhodnutie ECB z 24. novembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie
ECB/2013/46 o schválení objemu emisie mincí v roku 2014 (ECB/2014/47); Rozhodnutie ECB z 11.
decembra 2014 o schválení objemu emisie mincí v roku 2015 (ECB/2014/53)
1495
Čl. 7 Nariadenia Rady (ES) č. 729/2014 z 24. júna 2014 o nominálnych hodnotách
a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu
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národnej strany mincí sa skladá z niekoľkých etáp: 1) členský štát navrhujúci zmenu (ďalej len „štát
navrhovateľ“) je povinný predložiť svoj návrh vzoru národnej strany mince Rade, Komisii a ostatným
členským štátom eurozóny, a to najneskôr tri mesiace pred plánovaným dňom vydania; 2) ak je
návrh vzoru v rozpore s technickými požiadavkami upravenými v Nariadení 2014, predloží Komisia
negatívne hodnotenie. Ostatné členské štáty eurozóny taktiež disponujú právom, formou
odôvodneného stanoviska, vzniesť námietku, ak sa domnievajú, že vzor vyvolá negatívnu reakciu u
ich vlastných občanov. Negatívne stanovisko, ako aj námietka, musia byť predložené Rade
najneskôr do siedmich dní od predloženia príslušného návrhu štátom navrhovateľom; 3) po
preskúmaní predložených návrhov rozhodne Rada bezodkladne o schválení návrhu vzoru.
V opačnom prípade rozhodnutie Rady o schválení návrhu vzoru sa považuje za prijaté dňom
nasledujúcim po uplynutí sedem dňovej lehoty; 4) následne Komisia uverejní informáciu o novom
1496
vzore v Úradnom vestníku EÚ.
VŠEOBECNE O OCHRANE MENY
Temnú stránku hotovostného peňažného obehu tvorí oblasť falšovania meny. V súlade
s ods. 4 Nariadenia Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na
1497
ochranu eura proti falšovaniu (ďalej len „Nariadenie Rady 1338/2001“):
„Opatrenia na ochranu
eura proti falšovaniu sa týkajú spoločenstva ako súčasť jeho zodpovednosti vo vzťahu k spoločnej
mene; právnu ochranu eura nemôžu uspokojivo zabezpečiť jednotlivé členské štáty sami, keďže
euro bankovky a mince budú v obehu mimo území zúčastnených členských štátov. Preto je
nevyhnutné prijať legislatívu spoločenstva, ktorá určí opatrenia potrebné na to, aby euro bankovky a
euro mince boli v obehu v náležitých podmienkach, aby sa zabezpečila celková účinná a dôsledná
ochrana eura proti konaniam, ktoré by mohli ohroziť jeho dôveryhodnosť...“ Na základe vyššie
uvedeného sa ochrana euromeny zabezpečuje v dvoch rovinách - na národnej úrovni a na úrovni
EÚ. Jednou z hlavných inštitúcií zabezpečujúcich ochranu peňazí v rámci EÚ je ECB; jej právomoc
sa odvíja od výlučného práva povoľovať vydávanie eurobankoviek, čo zahŕňa aj právo prijímať
opatrenia súvisiace s ochranou meny. Pre účely ochrany meny bolo v súlade s Usmernením ECB zo
7. júla 1998 o určitých opatreniach tykajúcich sa eurobankoviek upraveným dňa 26. augusta 1999
(ECB/1999/3) (1999/656/ES) zriadené Centrum analýzy falzifikátov (Counterfeit Analysis Centre CAC), ktorého úlohou je analyzovať falšované eurobankovky, ako aj zhromažďovať technické
a štatistické údaje o falšovaných eurobankovkách. Pôvodne sa technické a štatistické údaje ukladali
do databázy sfalšovanej meny (Counterfeit Currency Database - CCD), ktorá bola neskôr v súlade
1498
s Rozhodnutím ECB
premenovaná na systém monitorovania falzifikátov (Counterfeit Monitoring
System - CMS), ktorý v súčasnosti predstavuje centrálnu databázu obsahujúcu vyššie uvedené
údaje. Ďalšou inštitúciou úzko spolupracujúcou s ECB na ochrane eura je Európska komisia. Na
1499
základe Rozhodnutia Komisie,
bolo zriadené Európske vedecko-technické centrum (European
Technical and Scientific Centre – ETSC) ako súčasť úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ktorého
hlavnou úlohou je analyzovať falošné euromince. ECB kladie veľký dôraz na spoluprácu v oblasti
ochrany eura s inými inštitúciami a orgánmi iných štátov. Napríklad bola uzavretá Dohoda medzi
Európskym policajným zborom (Europol) a Európskou centrálnou bankou (2002/C23/07),
upravujúca vzájomné práva a povinnosti. Na základe rozšírenia mandátu, Europol predstavuje
3
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Čl. 10 Nariadenia Rady (ES) č. 729/2014 z 24. júna 2014 o nominálnych hodnotách
a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (prepracované znenie)
1497
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1339/2001 z 28. júna 2001, ktorým sa rozširuje účinnosť
nariadenia (ES) č. 1338/2001 stanovujúceho opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti
falšovaniu- nariadenie (ES) č. 1338/2001 sa vzťahuje aj na členské štáty neprijavšie euro.
1498
Rozhodnutie Európskej Centrálnej Banky z 8. novembra 2001 o niektorých podmienkach
týkajúcich sa prístupu do systému monitorovania falzifikátov (CMS) (ECB/2001/11)
(2001/912/ES)
1499
Rozhodnutie Komisie z 29. októbra 2004, ktorým sa zriaďuje Európske vedecko-technické
centrum (EVTC) a ktorým sa ustanovuje koordinácia technických činností na ochranu euromincí
pred falšovaním
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v súčasnosti ústredný orgán koordinujúci ochranu eura.
Následne bola uzavretá Dohoda
o spolupráci medzi Európskou centrálnou bankou a Medzinárodnou organizáciou kriminálnej polície
- Interpol (2004/C134/06), ktorá taktiež upravuje vzájomné práva a povinnosti oboch inštitúcií.
Na národnej úrovni sa v súčinnosti s vyššie uvedenými inštitúciami podieľa na ochrane eura
NBS. NBS spolupracuje so zahraničnými emisnými bankami a spolu predstavujú informácie
o nových vzoroch eurobankoviek a euromincí, respektíve o nových ochranných prvkoch. Zároveň
spolupracuje s bankami, pobočkami zahraničných bánk, ako aj orgánmi činnými v trestnom
1501
konaní.
Na základe Nariadenie Rady 1338/2001 boli na odbore riadenia peňažnej hotovosti NBS
zriadené: Národné centrum falzifikátov (National Counterfeit Centre - NCC), Národné analytické
centrum pre analýzu bankoviek (National Analysis Centre - NAC) a Národné analytické centrum pre
analýzu mincí (Coin National Analysis Centre - CNAC). Hlavnou úlohou vyššie uvedených centier je
prijímať, preskúmavať a uschovávať zistené falzifikáty bankoviek a mincí všetkých mien. Zároveň sú
NAC a CNAC povinné zadávať technické a štatistické údaje tykajúce sa sfalšovaných
eurobankoviek a euromincí do CMS. NCC má vo vzťahu k CMS postavenie správcu prístupu
do CMS. Ďalej sú centrá oprávnené vyhotovovať odborné posudky, ktoré môžu následne v prípade
potreby predložiť orgánom činným v trestnom konaní. Z trestnoprávneho hľadiska sú falšovanie ako
aj pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí úmyselné trestné činy, ktorých znaky skutkovej
podstaty ako aj sankcie sú upravené v §§ 270, 271 a 273 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný
1502
zákon.
Problematike trestnoprávnej ochrany eura ako aj iných mien je venovaná pozornosť aj
1503
na úrovni EÚ.
Podrobnosti o postupe odobratia podozrivých sfalšovaných bankoviek a mincí upravuje §
17e zákona č. 566/2001 Zb. o Národnej banke Slovenska ako aj § 3 Vyhlášky Národnej banky
Slovenska č. 607/2008 Z.z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu
a o zmene niektorých vyhlášok v znení vyhlášky NBS č. 11/2011. Falšované, pozmenené
a neoprávnene vyrobené bankovky a mince sa odoberajú NBS, bankami a inými fyzickými
a právnickými osobami - podnikateľmi, a to bez poskytnutia náhrady. Článok 6 nariadenia Rady
1338/2001 obsahuje detailnejší zoznam subjektov povinných stiahnuť z obehu všetky podozrivé
sfalšované eurobankovky a euromince, ktoré prijali. Podozrivé bankovky a minci sa odovzdávajú
NBS, konkrétne centrám NAC a CNAC, ktoré ich následne preskúmajú. V prípade zistenia, že ide
o falšované bankovky a mince vypracujú tieto centrá odborný posudok, ktorý sa zašle orgánom
činným v trestnom konaní. Zároveň každý novy typ podozrivej sfalšovanej bankovky sa zašle ECB
1504
a v prípade mincí EVTC.
ZÁVER
Napriek tomu, že sa v súčasnosti stále viac a viac využívajú prostriedky bezhotovostného
platobného styku, hotovosť stále predstavuje najviac využívaný platobný prostriedok. Hodnota
respektíve počet eurobankoviek a euromincí v obehu sa neustále mení. Záujem verejnosti
o hotovosť sa mení v závislosti od stavu ekonomiky v štáte ako aj zmien prebiehajúcich vo svete.
1505
Objem obeživa taktiež závisí od stability bankového sektora a rozsahu korupcie.
Uvedené svedčí
v prospech jedinečnosti hotovostného eura a potrebe jeho ochrany. Je zrejmé, že neustála túžba
falšovateľov eura „zarobiť si“, vedie príslušné orgány a inštitúcie ochrany eura k vytvoreniu stále
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Council Decision of 29 April 1999 extending Europol's mandate to deal with forgery of money
and means of payment (1999/C 149/02)
1501
ROJEK, D., SCHLOSSER, G.: Niekoľko poznámok k falšovaniu peňazí. In: Biatec, 2012, č. 5,
roč. 20, s. 17- 21.
1502
Bližšie k tomu pozri: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. 2 zväzok. Bratislava: Iura Edition,
2010. 625 s.; MENCEROVÁ, I., TOBIÁŠOVÁ, L., TURAYOVÁ, Y. a kol.: Trestné právo hmotné.
Osobitná časť. Šamorín: Heuréka, 2014. 392 s.
1503
Bližšie k tomu pozri: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/62/EÚ z 15. mája 2014
o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové
rozhodnutie Rady 2000/383/SVV
1504
Čl. 4, 5 Nariadenia Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné
na ochranu eura proti falšovaniu
1505
Bližšie k tomu pozri: JÍLEK, J.: Peníze a měnová politika. Praha: Grada, 2004. s. 236-243.
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spoľahlivejších spôsobov a pravidiel kontroly pravosti hotovosti ako aj k zavedeniu nových
sofistikovaných ochranných prvkov. Všetky vyššie uvedené dôvody prispeli k potrebe komplexne
upraviť problematiku emisie eurobankoviek a euromincí, ktorú v súčasnosti nájdeme vo viacerých
príslušných právnych predpisoch EÚ. Súčasnú úpravu môžeme definovať ako rozsiahlu a relatívne
zložitú. Zložitosť možno vnímať aj z časového hľadiska, napríklad vznik zdržaní v procese
schvaľovania objemu potrebných eurobankoviek alebo schvaľovanie vzoru národnej strany mince
konkrétneho štátu. Zložitosť procesov je však odôvodnená množstvom štátov oprávnených buď
posielať ECB odhady potrebného množstva obeživa alebo podávať námietky voči vzhľadu národnej
strany mince.
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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: ETICKÉ, ENVIRONMENTÁLNE A PRÁVNE
ASPEKTY ŠTÁTNEJ POMOCI ŤAŽBE HNEDÉHO UHLIA NA
SLOVENSKU
Ján Mazúr
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok pojednáva o etických, environmentálnych, fiškálnych a právnych aspektoch a
dilemách štátnej pomoci ťažbe hnedého uhlia na Slovensku. Žiadny z aktuálne používaných zdrojov
energie na Slovensku nie je bez určitých nevýhod a každý zdroj energie so sebou prináša určitý
kompromis medzi ekonomickou realitou zdroja, environmentálnymi a sociálnymi dôsledkami,
politickou priechodnosťou a energetickou bezpečnosťou. Na základe evaluácie výhod a nevýhod
štát dokáže ovplyvňovať energetickú politiku v rámci hraníc daných právom EÚ a medzinárodnými
zmluvami. Na prípadovej štúdii mapujúcej štátnu pomoc ťažbe hnedého uhlia na Slovensku
ilustrujem rôzne argumentácie o výhodách a nevýhodách danej politiky.
Kľúčové slová: ťažba hnedého uhlia na Slovensku, vyhodnotenie politiky, štátna podpora,
energetika, zmena klímy.
Abstract: The article considers ethical, environmental, fiscal and legal aspects and dilemmas of
state aid to brown coal mining in Slovakia. None of the actually used sources of energy in Slovakia
is flawless and each source of energy represents a compromise between economic reality of the
source, environmental and social consequences, political acceptance and energy security. As a
result of the evaluation of advantages and disadvantages, state can influence the energy policy in
boundaries given by the EU law and international agreements. I illustrate the argumentation on
advantages and disadvantages of a given policy on a case study mapping the state aid to the brown
coal mining in Slovakia.
Key words: brown coal mining in Slovakia, policy evaluation, state aid, energetics, climate change.
ÚVOD
Cieľom článku je poukázať na mnohorozmernosť úvah a dôsledkov štátnej pomoci v oblasti
energetiky s ohľadom na prebiehajúcu zmenu klímy na planéte, trendy pri formovaní energetickej
únie ako stupňa integrácie EÚ, energetickú bezpečnosť a aktuálny politický vývoj na Ukrajine.
Podpora ťažby hnedého uhlia vychádza z pevne daných možností Slovenska ako krajiny s relatívne
obmedzeným množstvo primárnych zdrojov energie. Z toho dôvodu bola ťažba hnedého uhlia
tradičným spôsobom získavania energie na území SR. Táto ťažba a využívanie zdroja však neboli
bez dôsledkov alebo externalít, a to jednak pozitívnych a taktiež negatívnych. Článok skúma
mechanizmus štátnej podpory ťažby hnedého uhlia a mnohorozmerné dôsledky z toho prameniace,
ako aj prehľad rôznych externalít ťažby a argumentácií s tým spojených.
1

2

ENERGETIKA NA SLOVENSKU
Každý zdroj energie so sebou prináša určité výhody a nevýhody. V ostatných dekádach sa
kompromisom v oblasti energetiky venuje značná pozornosť najmä vzhľadom k niektorým haváriám
1506
1507
a katastrofám elektrární
alebo ťažobných zariadení
a existencii globálneho oteplovania a

1506

Havária jadrovej elektrárne v Černobyle (1986), poškodenie jadrovej elektrárne Fukushima
Daiichi zemetrasením (2011).
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1508

zmeny klímy s významným prispením ľudí
. Zatiaľ čo konvenčné fosílne palivá poskytujú komfort
dostupnosti, prenosnosť a vysokú energetickú hustotu, ich spaľovanie uvoľňuje do atmosféry plyny,
ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie a majú posilujúci efekt na zmenu klímy (skleníkové plyny).
Jadrové elektrárne sú efektívnym zdrojom energie, no nakladanie s jadrovým odpadom predstavuje
dlhodobú záťaž pre životné prostredie a budúce generácie a prípadné katastrofy jadrových
zariadení môžu máť rádovo závažnejšie dôsledky pre obyvateľstvo a životné prostredie.
Obnoviteľné zdroje energie (ďalej len "OZE") produkujú menej negatívnych externalít pre životné
prostredie, no ich efektivita je relatívne nižšia vzhľadom na ich naviazanosť na prírodné fenomény
(slnko, vietor).
Energetický mix na Slovensku je výsledkom viacerých faktorov, no najmä reálnou
dostupnosťou zdrojov energie ma území SR. Podiel jednotlivých zdrojov energie na hrubej domácej
spotrebe bol v roku 2012 nasledovný: zemný plyn 26%, jadrové palivo 24%, uhlie 21%, ropa 20%,
1509
obnoviteľné zdroje vrátane vodných elektrární 9 %
. SR je závislá na 90% na dovoze primárnych
1510
energetických zdrojov (jadrové palivo 100%, zemný plyn 98%, ropa 99%, uhlie 68%)
. Inštalovaný
výkon elektrární je odlišný od reálnej produkcie elektrickej energie, pričom elektrárne na fosílne
palivá reprezentovali 34,7% inštalovaného výkonu v roku 2013, pričom 7% a 5,4% inštalovaného
výkonu reprezentujú zdroje spalujúce hnedé uhlie a čierne uhlie. Jadrové zdroje predstavujú 24%
inštalovanej kapacity, vodné 31,3%, fotovoltické 6,7% a ostatné OZE zhruba 3,2% inštalovaného
1511
výkonu
. Energetický mix SR je teda výsledkom faktorov ako napríklad: dostupnosť zdrojov na
území SR (vodné elektrárne na Váhu a Gabčíkovo, hnedé uhlie), historické súvislosti a s tým
spojená vybudovaná infraštruktúra (jadrové elektrárne, plynovody z Ruska), energetická bezpečnosť
(hnedé uhlie) a iné.
Aktuálny inštalovaný výkon tepelných elektrární na uhlie predstavuje spolu 1398 MW. Ide o
Elektrárne Vojany (EVO) a Elektrárne Nováky (ENO). Zároveň existuje väčšie množstvo kotolní a
priemyselných elektrární v rámci priemyselných komplexov (napr. U.S. Steel Košice). Činnosť
tepelných elektrární je významná v základnom zaťažení, no tiež v pološpičkovom režime. EVO
používa čierne uhlie z Ruska a ENO priamo zamestnávajúca zhruba 450 zamestnancov spaľuje
hnedé domáce uhlie. V tomto článku budem venovať pozornosť najmä ENO a problematike podpory
hnedého domáceho uhlia za účelom podpory energetickej bezbečnosti v nadväznosti na ENO.

1507

Havária ropnej plošiny Deepwater Horizon spoločnosti British Petroleum v Mexickom zálive
(2010).
1508
Pozri IPCC. Climate Change 2014. Synthesis Report. Summary for Policymakers. K dispozícii
online: <http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf>.
1509
MH SR. Návrh Energetickej politiky SR. Október 2014. K dispozícii online:
<http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-168597?prefixFile=m_>.
1510
Tamtiež.
1511
SEPS.
Ročenka
SED
2013.
K
dispozícii
online:
<http://www.sepsas.sk/seps/Dokumenty/RocenkySed/Rocenka__SED_2013.pdf>.
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Zdroj: Slovenská elektrifikačná a
Graf č. 1: Produkcia elektrickej
Zdroje hnedého uhlia
Zdrojom hnedého uhlia na Slovensku donedávna boli tri bane: Hornonitrianske bane
1512
Prievidza (Nováky a Handlová) zamestnávajúce cca 4100 zamestnancov, Bane Dolina
a Bane
Čáry so spolu zhruba 440 zamestnancov. Veľká väčšina uhlia však pochádza z Hornonitrianskych
baní Prievidza, ako vidno v grafe č. 2. Nepriamo uholný priemysel na Slovensku zamestnáva 10-12
1513
000 zamestnancov vrátane subdodávateľov
, čím sa stáva zásadnym tvorcom zamestnanosti v
krajine.
Zároveň však platí, že domáce hnedé uhlie je pomerne nekvalitný zdroj energie. V porovnaní
s čiernym uhlím má hnedé nižší stupeň preuhoľnenia a obsahuje prvky, ktoré negatívne vplývajú na
životné prostredie. Zásadným negatívnym vplyvom na prostredie bola environmentálna katastrofa z
roku 1965 v Zemianskych Kostoľanoch, kde sa roztrhla priehrada držiaca vodu znečistenú popolom
z ENO a zaliala rieku Nitra a priľahlých cca 19 000 ha. Táto katastrofa spôsobila vysokú
1514
kontamináciu pôdy . Zaliata plocha bola pokrytá 30 cm hrubou novou vrstvou pôdy. Dôsledky je
možno badať dodnes. Alúvium rieky Nitra obsahuje vysoké koncentrácie arzénu, ktoré prekračujú
povolené úrovne zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a používaní poľnohospodárskej pôdy.
Množstvo autorov skúmalo a popisovalo dôsledky vysokej koncentrácie arzénu na ľudské
1515
zdravie
. Navyše sú v oblasti registrované vysoké koncentrácie ortuti a záver jednej štúdie
uskutočnenej Jurkovičom a kol. tvrdí, že popoly v alúviu rieky Nitra patria k "rizikovým
antropogénnym materiálom, ktoré môžu dlhodobo spôsobovať riziko pre kontamináciu podzemných
2.1

1512

Bana Dolina na jar 2015 ukončila svoju činnosť. <http://ekonomika.sme.sk/c/7622883/banadolina-konci-na-jar-prepusti-poslednych-banikov.html>.
1513
Vláda SR. Analýza fungovania štátnej podpory baníctva. 2010. K dispozícii online:
<https://lt.justice.gov.sk/Attachment/Anal%C3%BDza_vlastn%C3%BD%20materi%C3%A1l_doc.pdf
?instEID=191&attEID=33275&docEID=161187&matEID=3698&langEID=1&tStamp=201104011220
47233> a aktualizácia: <http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum147381?prefixFile=m_>.
1514
Peťková, K., Lalinská-Voleková, B., Jurkovič, Ľ., Veselská, V.: Chemické a minerálne zloženie
elektrárenských popolov (lokalita Zemianske Kostoľany). Mineralia Slovaca, 43 (2011), 377-386,
Web ISSN 1338-3523.
1515
Zoznam možno nájsť u: Peťková, K., Lalinská-Voleková, B., Jurkovič, Ľ., Veselská, V.:
Chemické a minerálne zloženie elektrárenských popolov (lokalita Zemianske Kostoľany). Mineralia
Slovaca, 43 (2011), 377-386, Web ISSN 1338-3523, s. 379.
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1516

vôd v celom drenážnom systéme rieky Nitra"
. S cieľom zabrániť podobných katastrofám
prebiehajú na skládkach popola pravidelné kontroly.
V baniach v Handlovej a Novákoch sa udialo niekoľko nehôd a havárií, ktoré za ostatných
posledných 8 rokov spôsobili úmrtie 26 baníkom. Najväčšou nehodou bola explózia baníckych
1517
plynov dňa 10. augusta 2009, pri ktorej zahynulo 9 baníkov a 11 záchranárov
. V roku 2006 pri
1518
kolapse stien bane zahynuli 4 baníci
.
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Graf č. 2: Produkcia hnedého uhlia na Slovensku 2005-2010
Znečistenie vzduchu
Znečistenie vzduchu v SR je koncentrované najmä na miestach priemyselnej produkcie a
produkcie elektriny a tepla. Zo zdrojov znečistenia (pevné častice, SO 2, NOX, CO a CO2) prispieva
produkcia elektriny a tepla najmä k emisiám SO2, pričom veľké spalovacie zariadenia v SR v zmysle
Smernice 2010/75/ES o veľkých spalovacích ziariadeniach (ďalej len "Smernica 2010/75/ES")
1519
produkujú až 93% SO2 emisií na Slovensku . ENO je zodpovedná za 60,49% týchto emisií SO2 a
čiastočne tiež prispieva k ďalším emisiám, najmä NOx a pevných častíc. Napriek tomu existuje jasný
klesajúci trend týchto emisií najmä vďaka desulfurizácii jednotlivých zdrojov znečistenia. Navyše v
zmysle Smernice 2010/75/ES Slovenské elektrárne a.s., majiteľ elektrární ENO a EVO, zatvoril
niektoré nevyhovujúce bloky (časť EVO), čím sa znížili emisie SO 2 ešte viac. Celkové množstvo
ročných emisií SO2 pokleslo o 89% z 525 657 t v roku 1990 na 58 523 t v roku 2012.
V zmysle Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie 2014-2020
Ministerstva životného prostredia je potrebné venovať pozornosť najmä emisiám pevných častíc,
ktoré sú najproblematickejším znečisťovateľom prostredia. Okrem toho však operačný program
1520
potvrdzuje dôležitosť znižovania ďalších emisií, a to najmä SO2, NOx a VOC
. Spaľovanie
fosílnych palív tiež vedie k emisiám skleníkového plynu CO 2, ktorý je hlavným prispievateľom ku
zmenám klímy na planéte.
2.2

1516

Jurkovič, Ľ., Veselská, V., Gučková, V., Frankovská, J.: Geochemické zhodnotenie
kontaminácie pôd arzénom v oblasti Zemianskych Kostolian. Acta Environmentalica Universitatis
Comenianae (Bratislava). Vol. 16, 1(2008): 47-55. ISSN 1335-0285, s 54.
1517
TASR. K dispozícii online: <http://www.teraz.sk/slovensko/pojednavanie-tragedia-handlovabana/75032-clanok.html>.
1518
Pravda. K dispozícii online: <http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/251871-od-nestastia-vbani-novaky-uplynulo-sest-rokov/>.
1519
Štatistický úrad SR. Životné prostredie v Slovenskej republike (vybrané ukazovatele v rokoch
2008-2012). 2012.
1520
Ministerstvo životného prostredia SR. Operačný program Kvalita životného prostredia na
obdobie
2014-2020.
Verzia
1.0.
2014.
K
dispozícii
online:
<http://www.naturpack.sk/images/content/OPKZP.pdf >.
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ŠTÁTNA POMOC PRODUKCII HNEDÉHO UHLIA
Štátna pomoc produkcii hnedého uhlia na Slovensku je v zmysle komentáru Inštitútu
finančnej politky (ďalej len "IFP") najmä trojaká:
1) zvýšením ceny elektriny pre koncových spotrebiteľov,
2) priame štátne dotácie uhoľnému priemyslu z kapitoly ministerstva hospodárstva,
1521
3) nepriame štátne dotácie uhoľnému priemysle cez výnimky zo spotrebných daní
.
Slovenská republika každoročne nariaďuje producentovi elektrickej energie (Slovenské
elektrárne a.s.) použitie domáceho hnedého uhlia a lignitu, čím sa vytvára "umelý" dopyt po tomto
uhlí. Povinnosť používania domáceho hnedého uhlia bola zagarantovaná Uznesením vlády 47/2010
z 19. januára 2010 k návrhu na predĺženie využívania domáceho uhlia pri výrobe elektriny vo
1522
všeobecnom hospodárskom záujme
. Toto uznesenie predĺžilo podporu štátu používaniu
domáceho hnedého uhlia pri výrobe elektriny vo všeobecnom hospodárskom záujme a
zabezpečeniu potrebného množstva domáceho uhlia na túto výrobu, ktoré bolo stanovené
Uznesením vlády SR č. 356/2005. Mechanizmus tohto opatrenia pozostáva z povinnosti
ministerstva hospodárstva každoročne určiť dotknutým účastníkom trhu s elektrinou povinnosti pre
zabezpečenie schváleného objemu výroby a dodávok elektriny z domáceho uhlia, vrátane
1523
podporných služieb ako aj prenosu a distribúcie elektriny
. Rozhodnutia boli vydávané na základe
§ 15, ods. 3, písm. a) a c) v spojení s § 33, ods. 1, písm. a) a c) zákona č. 656/2004 Z.z. o
energetike v znení podľa neskorších predpisov. Po prijatí nového zákona č. 251/2012 Z.z. o
energetike sú právnym podkladom rozhodnutí § 24 ods. 3 písm. a), b) a f) v spojení s § 38 ods. 1
písm. a) a c). V zmysle potvrdeného plánu vlády z roku 2012 sa predpokladá povinnosť používania
hnedého uhlia v elektrárni ENO až do roku 2035.
V nadväznosti na túto povinnosť uznesenie vlády zároveň odporúča predsedovi Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) "prostredníctvom výnosov a cenových rozhodnutí regulovať
v schválenom období cenu elektriny, vyrobenú z domáceho uhlia, a to v zmysle schválených
a určených objemov ako aj cenu podporných služieb". K trhovej cene je tak pridaný regulačný
poplatok vo výške 70,67 mil. eur (2011) uhrádzaný distribútormi elektriny a teda koncovými
spotrebiteľmi elektriny cez tzv. tarifu za prevádzkovanie systému.
Priama dotácia do uhoľného baníctva sa realizovala cez kapitolu ministerstva hospodárstva
sume rádovo niekoľko miliónov eur (2007: 4,6 mil. eur, 2008: 4,5 mil. eur, 2009: 7,1 mil. eur).
Rámec pomoci existoval do roku 2010, dokedy túto pomoc umožňovalo Nariadenie Rady č.
1407/2002 o štátnej pomoci pre uhoľný priemysel. Mohlo ísť o pomoc na utlmenie prevádzky,
sprístupnenie nových zásob uhlia (dôvod aplikovaný v SR) a výnimočné náklady (sociálne a
zdravotné dávky a pod.). Pre Banu Čáry bola poskytovaná pomoc podľa inej schémy, a síce podľa
článku 93 Zmluvy o založení Spoločenstva, keďže uhlie produkované touto baňou nespĺňalo
definíciu uhlia v zmysle Nariadenia Rady č. 1407/2002. Celková priama finančná pomoc banským
1524
spoločnostiam v SR bola v rokoch 2004-2010 vyše 28,149 miliónov eur
.
Napokon nepriamou pomocou je oslobodenie od spotrebnej dane na uhlie. V roku 2010 bolo
oslobodenie na úrovni zhruba 24,4 mil. eur. Toto oslobodenie je však čiastočne zrušené počínajúc
rokom 2012.
3

1521

Inštitút finančnej politiky (MF SR). Komentár 2011/9. 2011. K dispozícii online:
<http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7881>.
1522
K dispozícii online: <http://www.rokovanie.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Uznesenie6507?prefixFile=u_>.
1523
Pozri napr.: Rozhodnutia č. 9/2012 a 10/2012 MH SR, aktuálne Rozhodnutia č. 19/2014 a
30/2014 MH SR. K dispozícii online: <http://www.economy.gov.sk/rozhodnutie-9-2012/127916s> a
<http://www.economy.gov.sk/rozhodnutie-10-2012/127915s>.
1524
MH SR. Analýza fungovania štátnej podpory baníctva, s 11. K dispozícii online:
<https://lt.justice.gov.sk/Attachment/Anal%C3%BDza_vlastn%C3%BD%20materi%C3%A1l_doc.pdf
?instEID=191&attEID=33275&docEID=161187&matEID=3698&langEID=1&tStamp=201104011220
47233>.
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Celková podpora štátu uhoľnému baníctvo na Slovensku bola v roku 2010 na úrovni približne
1525
96 mil. eur a v roku 2011 na úrovni zhruba 81,31 mil. eur
, z čoho väčšina podpory pochádza z
podpory cez cenu elektriny. Z uvedeného vyplýva, že aj keď došlo k čiastočnej zmene štátnej
pomoci (čiastočné zrušenie oslobodenia od spotrebnej dane na uhlie a zrušenie priamych dotácií),
väčšina podpory zostala aktívna. IFP uzatvára svoju analýzu porovnaním podpory na jedného
baníka s jeho mzdovými nákladmi, pričom tie sú zhruba o 100 eur nižšie ako mesačná výška
podpory na jedného baníka.
Európsky rozmer štátnej pomoci produkcii hnedého uhlia
Takúto schému podpory umožňuje právo EÚ. Základom pre stipuláciu tzv. všeobecného
hospodárskeho záujmu vládou je Smernica EP a Rady 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre
vnútorný trh s elektrinou (ďalej len "Smernica 2009/72/ES") v nadväznosti na Zmluvu o fungovaní
EÚ (ZFEE). Článok 3(2) Smernice 2009/72/ES ustanovuje právo členských štátov "uložiť podnikom
fungujúcim v odvetí elektroenergetiky z hľadiska všeobecného hospodárskeho záujmu
povinnosť služby vo verejnom záujme, ktoré sa môžu vzťahovať na bezpečnosť, vrátane
bezpečnosti dodávky, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok a ochrany životného prostredia, vrátane
energetickej účinnosti, energie z obnoviteľných zdrojov a ochrany klímy". Povinnosti musia splniť
niekoľko kritérií; musia byť jasne definované, transparentné, nediskriminačné, overiteľné a pre
elektroenergetické podniky Spoločenstva zaručujú rovnosť prístupu k národným spotrebiteľom, a to
najmä ak je poskytnuté kompenzácia podľa článku 3(6) Smernice 2009/72/ES. Členské štáty sú v
zmysle článku 15(4) oprávnené z dôvodu bezpečnosti dodávky nariadiť, aby bola daná prednosť
výrobným zariadeniam používajúcicm domáce primárne palivové energetické zdroje v rozsahu,
ktorý je počas roka najviac 15% celkovej primárnej energie potrebnej na výrobu elektriny
spotrebovanej v danom štáte.
Koncom roku 2010 stratilo platnosť a účinnosť Nariadenie Rady č. 1407/2002/ES a počínajúc
2011 nadobudlo účinnosť Rozhodnutie Rady č. 2010/787/EÚ o štátnej pomoci na uľahčenie
zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie. Odvtedy je možné poskytovať priamu pomoc
už len na uzatváranie uhoľných baní do konca roka 2018 a pomoc na mimoriadne náklady spojené
s uzatváraním baní do konca roka 2027.
Pravdou je, že SR je v nezávideniahodnej situácii týkajúcej sa primárnych zdrojov energie.
Ako bolo uvedené vyššie, drvivú väčšinu primárnych zdrojov najdôležitejších zdrojov energie musí
SR dovážať a hnedé uhlie predstavuje jeden z mála primárnych zdrojov k dispozícii na území SR.
Inštalovaný výkon ENO spaľujúcej hnedé uhlie je 9% celkovej inštalovanej kapacity Slovenských
1526
elektrární , t.j. menej ako 15%-ný limit v zmysle Smernice 2009/72/ES. V ostatných rokoch sa
ukázalo ako vysoko nestabilné spoliehať sa na dovoz plynu z Ruskej federácie cez Ukrajinu a je
otázne, v akom časovom horizonte sa podarí vytvoriť praktická nezávislosť na dovozoch plynu z
Ruskej federácie. Z tohto pohľadu je aj pre Slovensko veľmi žiaduce dobudovanie energetickej únie.
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Zdôvodnenie štátnej pomoci produkcii hnedého uhlia
Vláda zdôvodňuje podporu štátnej pomoci produkcii hnedého uhlia pri výrobe elektrickej
energie všeobecným hospodárskym záujmom v zmysle čl. 3(2) Smernice 2009/72/ES. Dôvodom pre
uplatňovanie všeobecného hospodárskeho záujmu je bezpečnosť dodávok elektriny a technická
bezpečnosť elektrizačnej sústavy SR. ENO je totiž zdrojom elektriny nielen v základnom režime, ale
tiež ako regulačná elektráreň, ktorá dokáže veľmi promptne reagovať na špičky v dopyte po
elektrine a na odchálky v elektrizačnej sústave. Navyše Analýza fungovania štátnej podpory
baníctva vypracovanej MH SR definuje ďalšiu sériu dôvodov, ktoré majú podporovať existenciu
podpory uhoľného baníctva v SR. Ide najmä o nasledovné dôvody:
1) tento zdroj energie je bez závislosti na dovoze a klimatických podmienkach (na rozdiel
od OZE alebo iných fosílnych palivách),
2) predpokladaná absencia reálnych výhod spojených s dovozom hnedého uhlia z Českej
republiky (odkiaľ dovážame časť hnedého uhlia spotrebovaného v SR), najmä z
technických dôvodov, no taktiež závislosť na dovoze primárnych energetických surovín
by dosiahla úroveň takmer 100%,
3) stabilizácia a udržanie zamestnanosti v regiónoch s ťažbou uhlia. Neschválením
podpory by mali vzniknúť ťažobným spoločnostiam a štátu náklady a výpadky odstupné, zníženie príjmu z daní FO, zníženie odvodov do fondov, strata na DPH,
1527
náklady na likvidáciu baní a pod.
.
Analýza zároveň identifikuje, že väčšina podpory nie je záťažou pre štátny rozpočet.
Kompenzácia nákladov na výrobu elektriny z hnedého uhlia z domácich zdrojov je súčasťou tarify nákladov na prevádzkovanie systému. Analýza konštatuje, že: "Kompenzácie v podobe tarify, resp.
doplatku, nie sú v tomto prípade považované za štátnu pomoc a ani nie sú viazané na štátny
1528
rozpočet."
Tento argument možno akceptovať len čiastočne, lebo hoci je pravdivý, neznamená,
že zdroje spoločnosti nie sú alokované neefektívne z dôvodu štátneho zásahu, navyše tvoriac tak
závažné negatívne externality životnému prostrediu.
3.2

Verejná kritika
V ostatných rokoch existovala verejná kritika štátnej podpory uhoľného priemyslu na
Slovensku a to z rôznych dôvodov. Na tomto mieste poskytnem stručný prehľad kritiky.
Ako som spomenul už vyššie v článku, zásadnú kritiku postavenú na ekonomických a
fiškálnych argumentoch poskytol komentár IFP, ktorý argumentuje, že " takáto podpora deformuje
trh, stláča cenu fosílnych palív umelo nadol a tým pádom podporuje ich spaľovanie a zvyšuje
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množstvo emisií" .
Inštitút ekonomických a sociálnych analýz (INESS), ekonomický inštitút orientovaný na
slobodné trhy a minimalizáciu štátnych zásahov do ekonomiky, volal po zrušení dotácií do uhoľného
priemyslu už pred niekoľkými rokmi (2008). Argumentácia INESSu je založená najmä na deformácii
trhu a porúšaní slobodnej obchodnej súťaže, čím sa má znemožniť dosiahnutie optimálnej ceny pre
zákazníka. Navyše INESS spochybnňuje reálny prínos ťažby hnedého uhlia k energetickej
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bezpečnosti SR .
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Argumentáciu v prospech životného prostredia poskytla environmentálna organizácia
1531
Greenpeace Slovensko (2011)
. Vychádzajúc pritom z analýzy IFP Greenpeace navrhuje
postupné vytvorenie zelených pracovných miest, ako náhradu za uzatvárané bane. Efektívne by tým
došlo k viacrozmernej podpore fiškálnych politík (sociálna a environmentálna výkonnosť). Práve
podobné riešenie sa v súčasnosti realizuje.
1532
Viacero novinárov sa venovalo téme slovenských baní
, pričom zaujimavú argumentáciu o
nevhodnosti nastaveného systému baníctva ako takého poskytol jeden z dopytovaných expertov
Jozef Šuchta. Podľa neho je baníctvo nastavené na podmienky plánovaného hospodárstva a štátne
vlastníctvo ťažobných spoločností. Z toho dôvodu sú aj poplatky, ktoré ťažobné spoločnosti platia za
plochu, kde sa ťaží, veľmi nízke a neodzrkadľujú reálnu ekonomickú hodnotu. Kritika zo strany
komentujúcich novinárov sa opierala tiež o argument transparentnosti štátnej pomoci
1533
privatizovaným podnikom produkujúcim zisky .
3.4

Zhrnutie dôsledkov štátnej podpory a pomoci ťažbe hnedého uhlia na Slovensku a
aktuálny stav
Dôsledky štátnej podpory ťažbe hnedého uhlia na Slovensku možno zhrnúť do niekoľkých

bodov:
1) zabezpečuje sa tým bezpečnosť a plynulosť dodávky elektrickej energie v kritických
časoch roka a dňa,
2) zabezpečuje sa tým určitý stupeň nezávislosti na dovoze primárnych zdrojov energie,
3) zabezpečuje sa tým udržiavanie zamestnanosti v regiónoch s baňami a ENO,
4) časť podpory ťažbe hnedého uhlia znamená alebo znamenala záťaž pre štátny
rozpočet,
5) dochádza k deformácii trhu s elektrinou a primárnymi zdrojmi energie a teda k
neefektívnej alokácii zdrojov spoločnosti,
6) dochádza k znečisteniu životného prostredia a špecificky vzduchu a zvyšovaniu rizika
ohrozenia ľudského zdravia kontamináciou pôd a vôd.
Pokračovanie štátnej podpory (v zmysle povinnosti 15% použitia domáceho uhlia) je možné
po roku 2015 len za predpokladu zrekonštruovania ENO a k odstaveniu 2 blokov, nakoľko jej stav
nebol vyhovujúci v zmysle Smernice č. 2010/75/ES. Z tohto dôvodu dôjde k zníženiu ťaženého uhlia
na Slovensku z 2 225 kt v roku 2014 na 1 800 kt v roku 2016 s výhľadom do roku 2035. Zníženie
ťažby sa predpokladane odrazí aj na zamestnanosti v regióne, pričom vládny Návrh programov
vytvárania nových pracovných miest v regióne Horná Nitra v spolupráci s a. s. Hornonitrianske bane
Prievidza z roku 2013 priamo predpokladá s vytvorením nových pracovných miest transformáciou
1534
podnikateľských modelov baní .
ZÁVER
Článok demonštruje komplexitu diskusie o štátnej podpore segmentom hospodárstva, pričom
v danej prípadovej štúdii je diskusia skomplikovaná o externality typické pre energetiku. Článok
nemal ambíciu evaluovať jednotlivé výhody, nevýhody a rôzne externality, len ich zmapovať.
Podporu ťažby hnedého uhlia možno chápať aj ako čiastočnú (do 15%) a občanmi zaplatenú
sebestačnosť na dovoze primárnych zdrojov energie, ktorá produkuje pozitívne (zamestnanosť,
kohézia) a negatívne (znečistenie životného prostredia, emisie, nehody) externality. Zčasti išlo o
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opatrenie fiškálneho charakteru kombinované s energetickou politikou, pričom prvok fiškálneho
charakteru je z veľkej časti eliminovaný. Podpora ťažbe hnedého uhlia na Slovensku sa postupne
utlmuje kvôli tlakom na väčšiu ochranu životného prostredia, ako aj z dôvodov právnych záväzkov
vyplývajúcich z členstva v EÚ. Napriek tomu však časť podpory bude pretrvávať pravdepodobne až
do roku 2035 produkujúc externality naďalej.
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PRÁVNE VÝCHODISKÁ A PERSPEKTÍVY KOREKČNÉHO
MECHANIZMU ROZPOČTOVEJ ZODPOVEDNOSTI
V PODMIENKACH SR / LEGAL BACKGROUND AND
PERSPECTIVES OF THE CORRECTION MECHANISM OF
SLOVAK BUDGETARY POLICY
Vladislav Mičátek
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou implementácie korekčného mechanizmu v Slovenskej
republike. Javí sa, že synergia medzi fiškálnymi pravidlami a nezávislými fiškálnymi inštitúciami
môže byť účinnejšia v boji proti deficitnému financovania štátu alebo nastavení optimálnejšej
hospodárskej politiky. Stále viac a viac fiškálnej rady sú vytvárané každý rok, a to najmä v Európskej
únii, kde sú dôležité zmeny základného fiškálneho architektúry otriasol celou inštitucionálne
usporiadanie. Posledné zmeny fiškálnych pravidiel výrazne posilnili úlohu štrukturálnych
rozpočtových schodkov. Po transpozícii fiškálneho paktu je numerická hranica každoročne daná pre
odchýlky štrukturálneho schodku salda z pohľadu strednodobého cieľa, resp. cesty k nemu. Zároveň
sú aktivované automatické korekčné mechanizmy v prípade, že odchýlka je vyššia ako stanovená
prahová hodnota. Základným motívom je to, aby nezávislé fiškálne inštitúcie mohli hrať dôležitejšiu
úlohu pri inicializácii týchto korekčných mechanizmov.
Kľúčové slová: fiškálne pravidlá, korekčný mechanizmus, fiškálny pakt
Abstract: This paper provides a analysis of correction mechanisms in Slovakia. There seems that
synergies between fiscal rules and independent fiscal institutions can be more effective in fighting
the deficit bias or to follow more closely optimal policies. Latest changes to the European fiscal
framework have strengthened significantly the role of structural budget balances. With the adoption
of the Fiscal Compact there is a numerical threshold each year for the deviation of the structural
balance from the medium-term objective, or the adjustment path toward it. Moreover, automatic
correction mechanisms are activated if the deviation is above the threshold. The basic motivation of
this paper was that independent fiscal institutions are going to play an important role in triggering
these correction mechanisms.
Key words: fiscal rules, correction mechanisms, fiscal compact
DLHOVÁ BRZA VS. LIMIT VEREJNÝ VÝDAVKOV
Pozornosť rozpočtovej zodpovednosti štátu sa upriamila predovšetkým na verejný dlh a
schodok rozpočtu verejnej správy. Významným operatívnym nástrojmi riadenia rozpočtu sú však
výdavkové limity. Slovenská republika nemala však až do roku 2014 vlastné operatívne pravidlo pre
výkon rozpočtovej politiky hoci ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti (ďalej
len „ústavný zákon“) účinný od 1. januára 2012 avizoval zavedenie systému limitu verejných
výdavkov. V dôvodovej správe k predmetnému čl. 7 ústavného zákona sa uvádza: Zavedenie
výdavkových limitov je v slovenskej ekonomike najvhodnejším fiškálnym pravidlom pre
zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti hospodárenia SR a prijateľnej zadlženosti. Výdavkové stropy
ponúkajú veľmi jasný a transparentný pohľad na dodržiavanie pravidiel a ich výhodou je, že ich
vyhodnotenie je možné relatívne účinne zabezpečiť radou. Už v čase prijatia ústavného zákona
1
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viacero odborníkov a autorít
vyjadrilo presvedčenie, že schválenie efektívne fungujúcich
výdavkových limitov (vrátane korekčných mechanizmov) dôležitým krokom pre naplnenie
strednodobých rozpočtových cieľov a stabilizácie dlhu verejnej správy. Primárne pravidlo o vývoji
verejného dlhu zakotvené v ústavnom zákone bolo definované ako záchranná brzda, ktorá by mala
zabrániť neúmernému nárastu zadlženia Slovenskej republiky v súvislosti s eskalujúcou sa dlhovou
krízou. Bol stanovený horný limit dlhu v pomere k HDP, ktorého prekročeniu by mali zabrániť
1536
sankčné a korekčné mechanizmy
.
Od 1. januára 2014 nadobudlo účinnosť pravidlo o vyrovnanom rozpočte, ktoré implementuje
1537
časť medzivládnej Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v Hospodárskej a menovej únii
(ďalej
1538
len „fiškálny pakt“) do národnej legislatívy
. Tretia časť fiškálneho paktu totiž vyžaduje od štátu
zadefinovanie strednodobého cieľa a každoročné posudzovanie, či štát dostatočne napreduje k jeho
dosiahnutiu a v prípade odchýlky spustiť automatický korekčný mechanizmus, ktorý by vrátil kľúčové
ukazovatele na pôvodnú trajektóriu.
Európska komisia identifikovala nasledovných sedem princípov, ktoré by národné korekčné
1539
mechanizmy mali obsahovať
:
 Právny štatút – korekčný mechanizmus by mal byť zakotvený v národnej legislatíve
prostredníctvom trvalých, záväzných ustanovení, optimálne ústavného charakteru, alebo v
prípade ktorých je inak zaručené ich úplné dodržiavanie a zachovávanie v rámci vnútroštátnych
rozpočtových postupov.
 Súlad s predošlým právnym rámcom EÚ – korekčný mechanizmus by sa čo najviac mal opierať
o pojmy a pravidlá Paktu stability a rastu. Vzťahuje sa to predovšetkým na pojem “výraznej
odchýlky” a definíciu prípadných únikových doložiek. Z hľadiska veľkosti a časového rozvrhu by
korekcia mala byť v súlade s prípadnými odporúčaniami v rámci Paktu stability a rastu.
 Aktivácia – korekčný mechanizmus by sa mal aktivovať za presne definovaných okolností pri
výraznej odchýlke od strednodobého rozpočtového cieľa alebo cesty vedúcej k nemu. Spúšťacie
faktory aktivácie môžu zahŕňať kritériá stanovené na úrovni EÚ alebo kritériá špecifické pre danú
krajinu, pokiaľ spĺňajú vyššie uvedenú podmienku.
 Charakter korekcie – veľkosť a časový rozvrh korekcie sa vymedzuje na základe vopred
stanovených pravidiel. Väčšie odchýlky by mali viesť k väčším korekciám. Korekcia by mala
viesť k obnoveniu štrukturálneho salda na alebo nad úroveň strednodobého rozpočtového cieľa
v rámci plánovaného termínu a jeho udržanie na tejto úrovni. Súčasne by mala viesť k dodržaniu
kritických fiškálnych cieľov stanovených pred identifikáciou výraznej odchýlky. Na začiatku
korekcie prijímajú členské štáty korekčný plán, ktorý je záväzný pre rozpočty počas obdobia
korekcie.
 Operatívne nástroje - korekčný mechanizmus môže poskytnúť významnú operatívnu úlohu
pravidlám týkajúcim sa verejných výdavkov a diskrečných daňových opatrení, a to aj pri aktivácii
mechanizmu a vykonávaní korekcie, pokiaľ sú tieto pravidlá v súlade s plnením strednodobého
1535

Viď. napr. Hodnotiace správy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť o plnení pravidla o
vyrovnanom
rozpočte za rok 2012 a 2013 na web stránke www.rozpoctovarada.sk.
1536
Začínajú 10 percentuálnych bodov pod horným limitom a stupňujú sa od miernych, skôr
formálnych až po závažnejšie.
1537
Zmluva bola ratifikovaná 12 zmluvnými štátmi a v súlade s ustanoveniami zmluvy sa táto stala
účinnou 1. januára 2013. Na vnútroštátnej úrovni sa od zmluvných strán vyžaduje, aby pravidlá
zakotvené v zmluve nadobudli vo vnútroštátnom práve zmluvných strán účinnosť najneskôr do
jedného roka po nadobudnutí platnosti zmluvy. Ratifikačná listina k zmluve za Slovenskú republiku
bola uložená dňa 17. januára 2013 a týmto nadobudla platnosť pre Slovenskú republiku 1. februára
2013, z čoho vyplynulo, že zmluva musí byť implementovaná v národnej legislatíve s účinnosťou
najneskôr od 1. februára 2014.
1538
Podrobnosti viď. Mičátek, V. – Sidak, M.: Fiškálna zmluva a právne napĺňanie rozpočtovej
zodpovednosti štátu. In: Justičná revue. - Roč. 65, č. 11 (2013).
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Common principles on national fiscal correction mechanisms z roku 2012. Zdroj: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0342:FIN:EN:PDF
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cieľa a postupom úpravy vedúcim k tomuto cieľu. Pri vypracovávaní korekčného mechanizmu sa
zohľadňujú ustanovenia týkajúce sa koordinácie fiškálnych opatrení medzi niektorými alebo
všetkými subsektormi verejnej správy.
Úniková doložka – vymedzenie prípadných únikových doložiek by malo vychádzať z pojmu
výnimočné okolnosti definovaný v Pakte stability a rastu. To by zahŕňalo nezvyčajnú udalosť
mimo kontroly dotknutej krajiny, ktorá má veľký vplyv na finančnú pozíciu jej verejnej správy
alebo obdobie prudkého hospodárskeho poklesu (definovaného v Pakte stability a rastu) v danej
krajine alebo eurozóne ako celku. Pozastavenie korekčného mechanizmu by v takýchto
prípadoch malo byť dočasné. Korekčný mechanizmus by mal stanoviť minimálnu zmenu
štrukturálneho salda po ukončení únikovej doložky (mal by byť prijatý korekčný plán), pričom
pravidlá Paktu stability a rastu by mali predstavovať dolný limit.
Úlohy a nezávislosť inštitúcií zodpovedných za monitorovanie – nezávislé inštitúcie podporujú
dôveryhodnosť a transparentnosť korekčného mechanizmu. Tieto inštitúcie by mali verejne
hodnotiť, či sa vyskytli okolnosti oprávňujúce na aktiváciu korekčného mechanizmu, či korekcia
postupuje v súlade s vnútroštátnymi pravidlami a plánmi a či sa vyskytli okolnosti, ktoré
oprávňujú na aktiváciu, predĺženie alebo ukončenie únikových doložiek. Dotknutý členský štát je
povinný dodržiavať pokyny týchto orgánov alebo verejne vysvetliť dôvody ich nedodržiavania.
Nezávislosť inštitúcií by mala byť zabezpečená: (i) právnym režimom zakotveným v právnych
predpisoch, (ii) nezávislým fungovaním bez vonkajších vplyvov, (iii) postupom vymenovávania
do funkcie na základe skúseností a schopností, (iv) primeranosťou zdrojov a náležitého prístupu
k informáciám nevyhnutných na výkon daného mandátu.
PREMIETNUTIE KOREKČNÉHO MECHANIZMU DO SLOVENSKÉHO PRÁVNEHO
PORIADKU

Limit verejných výdavkov bol napokon v podmienkach Slovenskej republiky premietnutý do
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. (ďalej len „zákon“)
prostredníctvom novely č. 436/2013 v rámci implementácie pravidla o vyrovnanom rozpočte
1540
z fiškálnej zmluvy
zaviedla s účinnosťou od 1. januára 2014 zadefinovanie pojmu limit verejných
výdavkov a samotný korekčný mechanizmus. Nebol teda legislatívne upravený v rámci novelizácie
ústavného zákona, ako to v čase prijímania fiškálneho paktu avizovali vládny predstavitelia a za
relevantnejšie považovali nielen ekonómovi ale aj právnici. Limit verejných výdavkov je v zákone
definovaný ako maximálna výška celkových časovo rozlíšených konsolidovaných výdavkov verejnej
správy. Ide o limit, ktorý má Ministerstvo financií SR navrhnúť vláde SR v prípade výrazného
odchýlenia od strednodobého rozpočtového cieľa, resp. od cesty smerujúcej k tomuto cieľu. Má byť
navrhnutý spolu s opatreniami na celé obdobie trvania korekcie. Rozhoduje o ňom vláda SR, pričom
pred rozhodnutím návrh posudzuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kreovaná v zmysle
ústavného zákona ako nezávislá inštitúcia. Ak vláda rozhodne o neuplatnení tohto korekčného
mechanizmu, zašle národnej rade písomné zdôvodnenie tohto kroku.
V zásade sa jedná o pravidlo naviazané na výšku a vývoj štrukturálneho salda, t. j. salda
upraveného o vplyv hospodárskeho cyklu a jednorazové vplyvy. Jeho súčasťou je aj korekčný
mechanizmus, ktorý sa uplatní v prípade významnej odchýlky a sú definované výnimky, kedy sa
neuplatní. Zákon považuje rozpočet verejnej správy za vyrovnaný (t. j. toto pravidlo považuje za
splnené), ak je hodnota štrukturálneho deficitu verejnej správy vo výške maximálne 0,5 % HDP. V
prípade, že výška dlhu verejnej správy je výrazne nižšia ako 60% HDP a existujú minimálne riziká
súvisiace s dlhodobou udržateľnosťou verejných financií definovanou podľa zákona o rozpočtovej
1540

Zmluva bola ratifikovaná 12 zmluvnými štátmi a v súlade s ustanoveniami Zmluvy sa táto stala
účinnou 1. januára 2013. Na vnútroštátnej úrovni sa od zmluvných strán vyžaduje, aby pravidlá
zakotvené v Zmluve nadobudli vo vnútroštátnom práve zmluvných strán účinnosť najneskôr do
jedného roka po nadobudnutí platnosti Zmluvy. Ratifikačná listina k Zmluve za Slovenskú republiku
bola uložená dňa 17. januára 2013 a týmto nadobudla platnosť pre Slovenskú republiku 1. februára
2013, t. z. že Zmluva musí byť implementovaná v národnej legislatíve s účinnosťou najneskôr od 1.
februára 2014.
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zodpovednosti , štrukturálny deficit môže byť rovný alebo nižší ako 1% HDP. Možno si všimnúť,
že legislatívne boli použité vágne formulácie, pričom pojem „výrazne nižší dlh“ a „minimálne riziká
dlhodobej udržateľnosti“ nie sú bližšie špecifikované. Boli zadefinované len v rámci praxe
a stanovísk Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá tieto pojmy viaže na pravidlá a ukazovatele
ústavného zákona, t.j.:
 Výrazne nižší dlh možno vnímať ako úroveň dlhu, s ktorou nie sú spojené žiadne sankcie
vyplývajúce z ústavného zákona. Sankcie, ktorých závažnosť sa s približovaním k hornému
limitu dlhu stupňujú, by mali zabrániť nárastu dlhu nad hranicu, ktorá by mohla byť pre
ekonomiku Slovenska problematická. Preto akákoľvek úroveň dlhu, na ktorú sa sankcie
nevzťahujú, spĺňa pojem výrazne nižší dlh. Samotná hodnota sa vzhľadom na ustanovenia
ústavného zákona bude v čase meniť. V súčasnosti ide o hrubý dlh pod úrovňou 50% HDP, od
roku 2018 začne táto hranica klesať o 1 percentuálny bod ročne až kým v roku 2027 nedosiahne
konečnú úroveň 40% HDP.
 Minimálne riziká dlhodobej udržateľnosti možno vykladať ako hodnotu ukazovateľa dlhodobej
udržateľnosti najviac vo výške 1% HDP. Daná hodnota znamená, že na dosiahnutie dlhodobej
udržateľnosti verejných financií sú potrebné okamžité trvalé opatrenia vo výške 1% HDP.
 Európska komisia pravidelne hodnotí dlhodobú udržateľnosť verejných financií v rámci
každoročnej aktualizácie programov stability na základe vlastných dlhodobých projekcií vplyvov
starnutia populácie na verejné financie, pričom krajiny kategorizuje podľa stupňa rizika na
vysoko-, stredne- a nízkorizikové. Európska komisia zaradila Slovensko medzi stredne rizikové
krajiny z pohľadu dlhodobej udržateľnosti, čo
implikuje nesplnenie žiadneho z dvoch
nevyhnutných podmienok umožňujúcich dosiahnutie menej prísneho cieľa štrukturálneho salda.
Pre predstavu a porovnanie možno uviesť, že štrukturálny deficit verejnej správy v roku 2013
úroveň 3,0% HDP (medziročne sa zlepšil o 1,9 HDP). Strednodobý cieľ v podobe štrukturálneho
deficitu vo výške 0,5% HDP síce nebol dosiahnutý, ale tempo znižovania deficitu výrazne prekročilo
požadované zlepšenie na úrovni 0,9 % HDP, ktoré by malo zabezpečiť jeho splnenie v stanovenom
roku 2017. Z uvedeného dôvodu Rada pre rozpočtovú zodpovednosť konštatovala, že v roku 2013
nedošlo k výraznej odchýlke a nebolo potrebné spustiť korekčný mechanizmus
V rámci spustenia korekčného mechanizmu sa stanoví maximálna výška časovo rozlíšených
konsolidovaných výdavkov verejnej správy (limit verejných výdavkov) a opatrenia na obdobie
korekcie tohto odchýlenia. Korekcia by mala zohľadňovať veľkosť odchýlky, ktorá nastala, s tým, že
rešpektuje dosiahnutie strednodobého cieľa a každoročné znižovanie podielu schodku rozpočtu
1542
verejnej správy na HDP na základe odporúčaní Rady EÚ
. Nutné je podotknúť, že povinnosť
uplatňovať korekčný mechanizmus sa nevzťahuje na obdobie trvania výnimočných okolností, ktoré
1543
sú definované vo fiškálnej zmluve
. Zákon stanovil indikovanie začiatku a ukončenia trvania
výnimočných okolností, keďže tie vyhlasuje vláda SR na návrh Ministerstva financií SR, pričom pred
vyhlásením vlády návrh posúdi Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
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Čl. 2, písm. a) ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
Čl. 5 a 6 nariadenia (ES) č. 1466/97 a čl. 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1467/97
1543
Výnimočné okolnosti sú definované v článku 3, odsek 3, písm. b) fiškálnej zmluvy.
1542
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Graf: Schodok rozpočtu verejnej správy k HDP a krivka hospodárskeho rastu. Zdroj: Rada pre
rozpočtovú zodpovednosť.
Zo zákona vyplýva povinnosť pre Radu pre rozpočtovú zodpovednosť vyhodnocovať plnenie tohto
pravidla, pričom hodnotenie je súčasťou osobitného dokumentu. Avšak najskôr je povinné
Ministerstvo financií SR v súlade s postupmi uvedenými v Pakte stability rastu dvakrát ročne (vždy
1544
do 30. júna a do 30. novembra kalendárneho roka)
zverejniť hodnotenie toho, či došlo k
výraznému odchýleniu. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť ako poverená nezávislá inštitúcia
posudzuje a zverejňuje vyhodnotenie uplatňovania alebo neuplatňovania korekčného mechanizmu.
Korekčný mechanizmus sa uplatní pri výraznom odchýlení od tohto cieľa alebo postupu vedúceho k
nemu, pričom pojem výrazné odchýlenie je definovaný v preventívnej časti Paktu stability a
1545
rastu . Posudzuje sa na základe celkového hodnotenia vývoja štrukturálneho salda a vývoja
upravených výdavkov očistených o diskrečné príjmové opatrenia. Ministerstvo financií SR má
v zmysle pravidiel nastavených EÚ po každom hodnotení Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
poskytnúť svoje stanovisko, ktoré by bolo v súlade s princípmi Európskej komisie, ktorých právna
1546
záväznosť vzhľadom na zvolenú právnu formu otázna
. Ak Ministerstvo financií SR zverejní, že
došlo k výraznému odchýleniu, navrhuje vláde limit verejných výdavkov a opatrenia na obdobie
korekcie tohto odchýlenia, ku ktorým sa vláde vyjadrí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
Opätovne sa tak pretavilo pravidlo „dodržuj alebo vysvetľuj“, nakoľko ku všetkým hodnoteniam Rady
pre rozpočtovú zodpovednosť zverejňuje Ministerstvo financií SR svoje stanovisko. V konečnom
dôsledku však o korekčnom mechanizme rozhoduje vláda SR a napríklad nie Národná rada SR ako
je tomu pri niektorých limitoch dlhovej brzdy. Ak vláda rozhodne, že sa korekčný mechanizmus
neuplatní, zašle národnej rade písomné zdôvodnenie svojho rozhodnutia. V tomto momente sa teda
môže stať, že praktická realizácia korekčného mechanizmu bude zastavená, keďže nie sú dané
ďalšie automatické mechanizmu a ide o výsostné rozhodnutie vlády ako sa postaví k reálne
indikovanému stavu. Ak by bol korekčný mechanizmus posunutý do záverečnej fázy, plánovaná
korekcia by mala zohľadňovať veľkosť odchýlky, pôvodný termín dosiahnutia strednodobého
rozpočtového cieľa, ako aj odporúčania Rady súvisiace s odstránením odchýlky. Ak sa pozrieme na
postup, korekčný mechanizmus by bol zavedený v podobe osobitného dokumentu. Pozoruhodné je
aj to, že návrh korekčného mechanizmu nemá na rozdiel od identifikácie výraznej odchýlky
legislatívne stanovený termín. Je však pravdepodobné, že by bol predložený spolu s návrhom
rozpočtu resp. jeho zmenami, keďže by si vyžiadal viaceré rozpočtové opatrenia.
Limit verejných výdavkov zavedený do slovenského legislatívneho rámca je problematický
z pohľadu efektivity a vymožiteľnosti. Ustanovenie § 30a zákona zavedené do v rámci transpozície
fiškálnej zmluvy dokladá mechanické zavedenie korekčného mechanizmu a predovšetkým vládny
zámer splniť záväzok vyplývajúci z medzinárodnej zmluvy. Z ekonomického hľadiska nespĺňa
charakteristiku efektívneho fiškálneho pravidla z pohľadu nastavených ukazovateľov
a mechanizmov: Neposlúži ako efektívny nástroj fiškálnej politiky, pomocou ktorého by sa
1547
zabezpečila dlhodobá udržateľnosť verejných financií
. Premietnutie korekčného mechanizmu
1544

Stanovenie daných termínov a počtu zverejnení súvisí s termínmi notifikácie deficitu a dlhu,
ktorý publikuje Eurostat. Totižto členské štáty každoročne k 1. aprílu posielajú Eurostatu predbežné
údaje o príjmoch, výdavkoch, salde a dlhu verejnej správy za predchádzajúci rok a potvrdzujú sa
definitívne údaje za staršie roky. Následne sa v druhom kole k 1. októbru spresňujú údaje za
predchádzajúci rok, pričom bez vplyvu dodatočných metodologických zmien by sa údaje už nemali
významne meniť.
1545
Výraznú odchýlku definuje čl. 6, ods. 3 nariadenia (ES) č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad
stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (preventívna časť
Paktu stability a rastu).
1546
Communication from the Commission: Common principles on national fiscal correction
mechanisms z 20. júna 2012.
1547
Správa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej
zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2013. Bratislava: RRZ, august 2014,
s. 20.
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bolo výzvou, ktorú sa momentálne nepodarilo naplniť, a to práve v čase, kedy je nutné napredovať
a udržať tempo konsolidácie verejných financií v dôsledku dlhovej krízy v eurozóne ako aj v zmysle
1548
slovenského záväzku splnenia strednodobého rozpočtového cieľa do roku 2017
. Rada pre
rozpočtovú zodpovednosť v tomto kontexte vo svojej správe upozorňuje: Vzhľadom na to, že
štrukturálne saldo a vývoj upravených výdavkov sa v roku 2014 odchýlili od stanovenej trajektórie,
dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu do roku 2017 si vyžiada zrýchlenie konsolidácie. Napriek tomu,
že legislatívna úprava spustenia korekčného mechanizmu nie je naviazaná na odchýlky na základe
prognózovaných údajov (ale len na základe skutočných údajov), posúdenie rozpočtových cieľov
1549
umožní poukázať na prípadné budúce riziká.
Z právneho hľadiska sa legislatívne siahlo k viacerým vágnym pojmom a zároveň bol
nastavený rozhodovací proces, ktorý je väčšmi formálny, v konečnom dôsledku obíditeľný alebo
zastaviteľný na vládnej úrovni. Z dôvodu vyššej kredibility mohli byť napríklad kompetencie odhadu
štrukturálneho salda zverené Rade pre rozpočtovú zodpovednosť, alebo mala byť explicitne
definovaná metodika odhadu cyklickej zložky verejnej bilancie vo vykonávacom právnom predpise.
Predovšetkým však mala byť do korekčného mechanizmu zakomponovaná vyššia miera
automaticity aktivácie a pôsobenia korekčného mechanizmu vo vzťahu k jeho charakteru, rozsahu
pôsobenia i časového rámca realizácie.
Vo všeobecnosti sa možno stotožniť s výhradami formulovanými Radou pre rozpočtovú
1550
zodpovednosť :
 Limit verejných výdavkov je navrhnutý ako dočasné pravidlo, ktoré sa uplatňuje iba v čase
výraznej odchýlky. V ostatných obdobiach bude stále chýbať operatívny nástroj riadenia
rozpočtu, keďže ústavný limit dlhu je vnímaný ako záchranná brzda a nemožno ho považovať za
takýto nástroj.
 Napriek tomu, že existujúci výdavkový limit by mal zohľadňovať aj odporúčania Rady EÚ v rámci
Paktu stability a rastu, môžu vzniknúť problémy s kredibilitou toho nástroja. Výdavkový limit
navrhuje ministerstvo financií, pričom vláda rozhoduje o jeho schválení. Potenciálne
neschválenie výdavkového limitu nie je spojené s významnými sankciami (zdôvodnenie národnej
rade).
 V zákone chýbajú možné dôsledky v prípade jeho prekročenia, ako aj samotný postup výpočtu
limitu. Otázna je teda záväznosť a vynútiteľnosť, čo by mali byť hlavnými znakmi takéhoto
pravidla.
 Definícia uvedená v zákone je veľmi široká a zahŕňa aj výdavky, ktoré nie sú pod priamou
kontrolou vlády. Ide napríklad o výdavky spojené s nezamestnanosťou ovplyvnené
hospodárskym cyklom a úrokové výdavky. Takisto existuje možnosť obchádzania výdavkových
limitov prostredníctvom daňových výdavkov, t.j. rôznymi výnimkami, úľavami, špeciálnymi
režimami v oblasti daní, ktoré môžu nahradiť výdavkové politiky vlády.
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Pritom v rámci schváleného rozpočtu verejnej správy sú identifikované viaceré riziká
spočívajúce napr.: neuskutočnenie plánovaného presunu dividend, úspora na spolufinancovaní
spoločných projektov s EÚ, riziko v podobe výpadku príjmov z dividend z SPP, negatívne riziká pri
samosprávach a zdravotníctve, či daňové prognózy s pozitívnym rizikom.
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INŠTITÚT ZAMEDZENIA DVOJITÉHO NE/ZDANENIA A
SMERNICA O MATERSKÝCH A DCÉRSKYCH
SPOLOČNOSTIACH
Andrea Koroncziová
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Abstrakt: Smernica Rady 2003/123/ES z 22. decembra 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica
90/435/EHS o spoločnom systéme zdanenia uplatniteľnom v prípade materských a dcérskych
spoločností rôznych členských štátov bola v prvom rade prijatá za účelom zamedzenia dvojitého
zdanenia transakcií medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami sídliacimi v dvoch rôznych
členských štátoch EU. Avšak niektoré spoločnosti využili ustanovenia smernice a nesúlad medzi
národnými daňovými predpismi s cieľom vyhnúť sa zdaneniu v ktoromkoľvek členskom štáte (dvojité
nezdanenie). EU sa rozhodla tento negatívny jav odstrániť a dňa 27.1.2015 Rada EU prijala
spoločné pravidlo proti zneužívaniu, ktoré nahradilo predchádzajúce znenie ustanovenia proti
zneužívaniu zakotveného v smernici o materských a dcérskych spoločnostiach.
Kľúčové slová: smernica o materských a dcérskych spoločnostiach, zamedzenie dvojitého
zdanenia, dvojité nezdanenie, všeobecné pravidlo proti zneužívaniu
Abstract: Council Directive 2003/123/EC of 22 December 2003 amending Directive 90/435/EEC on
the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of
different Member States was originally established to ensure avoidance of double taxation of
transactions between parent companies and its subsidiaries with their seats in different Member
States. However certain companies have exploited provisions in the Directive and mismatches
between national tax rules to avoid being taxed at all in any Member State (double non-taxation).
EU have decided to eliminate this neggative phenomenon and on January 27, The EU Council
formally adopted a new common anti-abuse clause to The EU Parent Subsidiary Directive, which
replace the previous provision regarding the anti-abuse clause.
Key words: The EU Parent Subsidiary Directive, avoidance of double taxation, double non-taxation,
general anti-abuse clause
1

ÚVOD

Na podporu podnikateľských subjektov bolo prijatých mnoho finančných inštitútov.
Predmetom tohoto príspevku je predovšetkým analýza Smernice Rady 2003/123/ES
z 22. decembra 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 90/435/EHS o spoločnom systéme
zdanenia uplatniteľnom v prípade materských a dcérskych spoločností rôznych členských štátov
(ďalej len ,,smernica o materských a dcérskych spoločnostiach”) v súvislosti s inštitútom
zamedzenia dvojitého zdanenia. Inštitút zamedzenia dvojitého zdanenia je možné považovať za
inštitút podporujúci podnikanie subjektov, z dôvodu, že zabraňuje tomu, aby príjmy podnikateľských
subjektov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť medzinárodne boli zdanené v dvoch alebo
viacerých štátoch. Cieľom smernice o materských a dcérskych spoločnostiach je oslobodiť podiely
na zisku a iné prerozdelenie ziskov, ktoré sú vyplácané materským spoločnostiam zo strany ich
dcérskych spoločností, od zrážkovej dane a zabrániť dvojitému zdaneniu týchto príjmov na úrovni
materskej spoločnosti.
Za účelom efektívneho fungovania vnútorného trhu by zoskupovanie spoločností z rozličných
členských štátov a transakcie medzi nimi nemali byť brzdené nevýhodami alebo obmedzeniami
vznikajúcimi najmä v dôsledku rozdielnych daňových predpisov členských štátov. Z tohto hľadiska je
potrebné stanoviť daňové pravidlá, ktoré by z pohľadu hospodárskej súťaže boli neutrálne, aby sa
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podniky mohli prispôsobiť požiadavkám vnútorného trhu s cieľom zvýšenia produktivity a posilnenia
svojho postavenia v hospodárskej súťaži na medzinárodnej úrovni.
Daňové právne predpisy upravujúce vzťahy medzi materskými spoločnosťami a dcérskymi
spoločnosťami majúcimi sídlo v rozličných členských štátoch sa v jednotlivých členských štátoch vo
veľkej miere líšili najmä pred nadobudnutím účinnosti smernice 90/435/EHS a neboli výhodné do
takej miery ako predpisy, ktoré sa vzťahujú na materské spoločnosti a dcérske spoločnosti majúcimi
sídlo v tom istom členskom štáte. Táto skutočnosť znamenala sťaženú spoluprácu spoločností z
rozličných členských štátov v porovnaní so spoluprácou medzi spoločnosťami z toho istého
členského štátu. Túto nevýhodu bolo potrebné eliminovať zavedením spoločného systému s cieľom
uľahčiť zoskupovanie spoločností na úrovni Európskej Únie.
Aby sa zamedzilo dvojitému zdaneniu, EÚ navrhovala, že tam, kde materská spoločnosť v
dôsledku svojho združenia so svojimi dcérskymi spoločnosťami prijíma rozdelené zisky, členský štát
materskej spoločnosti musí buď 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.
S cieľom zabezpečiť rozpočtovú neutralitu bolo okrem toho potrebné, aby zisky, ktoré dcérska
spoločnosť rozdeľuje svojej materskej spoločnosti, boli vyňaté zo zrážkovej dane.
2.

DVOJITÉ NEZDAŇOVANIE A ZNEUŽÍVANIE PRÁVA
Je možné povedať, že EU tak veľmi sústredila svoju pozornosť na zabezpečovanie fungovania
vnútorného trhu s efektívnym fungovaním štyroch základných slobôd pohybu, rovnako aj na
zamedzenie možného dvojitého zdanenia, že sa zabudla venovať aj druhej strane mince, dovolím si
povedať, možno aj oveľa závažnejšej, a to dvojitému nezdaňovaniu ziskov zo strany medzinárodne
podnikajúcich obchodných spoločností.
Spoločnosti vykonávajúce podnikateľské činnosti vo viacerých členských štátoch začali
zneužívať skutočnosti a výhody, ktoré im poskytovala smernica o materských a dcérskych
spoločnostiach v spojitosti so zmluvami o zamedzení dvojitého zdanenia. V niektorých situáciách
ustanovenia platnej smernice umožňovali týmto skupinám obchodných spoločností využívať
hybridné finančné opatrenia, a tak získať daňové výhody, ktoré narúšajú hospodársku súťaž na
jednotnom trhu. Preto v novembri 2013 Komisia navrhla v smernici o materských a dcérskych
spoločnostiach dve zmeny a to - riešenie hybridných úverových nesúrodých opatrení a predstavenie
upraveného pravidla proti zneužívaniu.
V máji 2014 sa Rada rozhodla rozdeliť návrh novely smernice o materských a dcérskych
spoločnostiach na dve časti a venovať sa im separátne. Rozhodli sa tak z toho dôvodu, že
konsenzus medzi členskými štátmi bolo ľahšie dosiahnuť v otázkach hybridných úverov. A
ustanovenia týkajúce sa pravidla proti zneužívaniu si vyžadovali ešte ďalšie diskusie. V júli 2014,
Rada prijala prvú várku ustanovení na zamedzenie využívania hybridných úverových dohôd
prijatých zo strany obchodných skupín za účelom využívania výhod smernice o materských a
dcérskych spoločnostiach v podobe dvojitého nezdanenia.
Dňa 27.01.2015 Rada EU prijala smernicu č. 2015/121, ktorou sa mení smernica 2011/96/EÚ
o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych
spoločností v rozličných členských štátoch a prostredníctvom nej bolo oficiálne prijaté nové pravidlo
proti zneužívaniu. Nové pravidlo pomôže vládam bojovať proti daňovým únikom a daňovým
podvodom, čo je jedným z prvých cieľov Pracovného programu Európskej Komisie na rok 2015.
Nové ustanovenia tejto smernice predstavujú významný pokrok vo vykonávaní akčného plánu na
posilnenie boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom, ktorý bol prijatý 6. decembra 2012 .
Už medzi opatreniami stanovenými v tomto akčnom pláne figurovala potreba prijať zmeny nielen v
smernici o materských a dcérskych spoločnostiach, ale aj v smernici o fúziách, o licenčných
poplatkoch a pod.
Uvedenou smernicou sa upravil článok 1 ods. 2 smernice 2011/96/EÚ. Pôvodné znenie
ustanovenia článku 1 ods. 2 znelo : ,,Táto smernica nebráni uplatňovaniu vnútroštátnych alebo z
dohôd vyplývajúcich ustanovení nevyhnutných k zamedzeniu daňových únikov a zneužívaniu
daňového režimu.” a týmto sa článok 1 končil a nasledoval článok 2.
Smernica Rady (EU) č. 2015/121 z 27.1.2015 nahradila článok 1 ods. 2 tak, že ho nahrádza
týmito odsekmi:
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„2. Členské štáty nepriznajú výhody podľa tejto smernice v prípade opatrení alebo súboru opatrení,
ktoré so zreteľom na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti nie sú skutočné, keďže hlavným
účelom alebo jedným z hlavných účelov ich zavedenia je získanie daňovej výhody, ktorá je v
rozpore s predmetom alebo účelom tejto smernice.
Opatrenie môže pozostávať z viac ako jedného kroku alebo časti.
3. Na účely odseku 2 sa opatrenie alebo súbor opatrení nepovažujú za skutočné v rozsahu, v
akom nie sú zavedené na základe riadnych obchodných dôvodov odrážajúcich ekonomickú realitu.
4. Táto smernica nebráni uplatňovaniu vnútroštátnych alebo z dohôd vyplývajúcich ustanovení
vyžadovaných na predchádzanie daňovým únikom, daňovým podvodom alebo zneužívaniu.“
Článkom 2 tejto smernice sa ustanovuje, že:
,,Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na
dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 2015. Komisii bezodkladne
oznámia znenie týchto ustanovení.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na
túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov,
ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice”
Pravidlo proti zneužívaniu určite pomôže dosiahnuť väčšiu konzistenciu v aplikácii smernice o
materských a dcérskych spoločnostiach v rôznych členských štátoch. Niektoré členské štáty majú
všeobecným alebo konkrétnym spôsobom zakotvené vnútroštátne alebo z dohôd vyplývajúce
ustanovenia, ktorých hlavným cieľom je boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom alebo proti
praktikám zneužívania. Vloženie upraveného znenia takéhoto spoločného pravidla proti zneužívaniu
by malo dopomôcť k súdržnosti a efektivite v oblasti, v ktorej sa postupy členských štátov výrazne
odlišujú.
Uvedené ustanovenia však môžu mať rozdielny stupeň prísnosti a v každom prípade je ich
účelom zohľadniť osobitosti daňových systémov jednotlivých členských štátov. Navyše niektoré
členské štáty nemajú žiadne vnútroštátne alebo z dohôd vyplývajúce ustanovenia zamerané na
predchádzanie zneužívaniu.
Zahrnutie spoločného minimálneho pravidla proti zneužívaniu do smernice 2011/96/EÚ by
preto bolo veľmi nápomocné pri predchádzaní zneužívaniu uvedenej smernice a pri zabezpečení
väčšej jednotnosti v jej uplatňovaní v rozličných členských štátoch.
Uplatňovanie pravidiel proti zneužívaniu by malo byť primerané a malo by slúžiť na konkrétny účel
boja proti opatreniu alebo súboru opatrení, ktoré nie sú skutočné, t. j. ktoré neodrážajú ekonomickú
realitu.
Na tento účel by daňové správy členských štátov mali v prípade posudzovania, či opatrenie
alebo súbor opatrení predstavuje zneužívanie, vykonať objektívnu analýzu všetkých relevantných
skutočností a okolností (C-255/02 Halifax, bod 70. stanoviska generálneho advokáta).
V prvom rade by členské štáty mali ustanovenie proti zneužívaniu používať na riešenie
opatrení, ktoré nie sú ako celok skutočné. Avšak môžu sa vyskytnúť aj prípady, keď jednotlivé kroky
alebo časti opatrenia nie sú samé osebe skutočné. Z uvedeného dôvodu by členské štáty mali mať
možnosť použiť ustanovenie proti zneužívaniu aj na riešenie týchto jednotlivých krokov alebo častí,
a to bez obmedzenia ostatných skutočných krokov alebo časti opatrenia. Takýmto spôsobom by sa
maximalizovala účinnosť ustanovenia proti zneužívaniu a zároveň by sa zaručila jeho primeranosť.
Použitie výrazu „v rozsahu, v akom“ môže byť efektívne v prípadoch, keď sú dotknuté subjekty ako
také skutočné, ale keď napríklad podiely, na základe ktorých sa rozdeľuje zisk, nie sú skutočne
pridelené daňovníkovi usadenému v nejakom členskom štáte, t. j. ak sa opatrením založeným na
jeho právnej forme prenáša vlastníctvo podielov, ale jeho charakteristiky neodrážajú ekonomickú
realitu.
Pravidlo je formulované ako pravidlo ,,de minimis” čo znamená, že členské štáty môžu
aplikovať aj striktnejšie národné pravidlá, dovtedy kým spĺňajú minimálne požiadavky EU.
K zabráneniu zneužívania smernice a tým pádom aj dvojitého nezdanenia by pomohla aj
harmonizácia v oblasti dani z príjmov PO. Zároveň je možné povedať, že návrh smernice o CCCTB
bol dobrý a je škoda, že sa nedotiahol do konca, resp. že štáty, k nej prejavovali negatívne
stanovisko. Avšak Európska komisia sa rozhodla znova predložiť návrh smernice o CCCTB. Po
niekoľkoročných diskusiách o technických aspektoch fungovania systému CCCTB v Rade EÚ
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Komisia priznala, že prvotný návrh bol trošku ambiciózny a preto sa aj s podporou členských štátov
rozhodla znova v roku 2016 predložiť upravený návrh smernice o CCCTB. Predovšetkým by malo
dôjsť k dvom zásadným zmenám oproti pôvodnému návrhu: 1. zatiaľ čo v pôvodnom návrhu sa
hovorilo o dobrovoľnom prístupe nadnárodných spoločností k systému CCCTB, návrh v roku 2016
by mal priniesť povinnosť týchto spoločností uplatňovať systém CCCTB. Komisia sa ďalej rozhodla
prijímať návrh smernice krok po kroku – preto by sa konsolidácia základov dane mala dočasne
oddialiť a členské štáty by sa mali dohodnúť a súhlasne prijať aspoň spoločný základ dane z príjmov
PO (t.j. CCTB – common corporate tax base). Ak sa systém CCTB dôsledne zakotví, nasledovať by
mala konsolidácia základu dane. Spoločný základ dane z príjmov PO určite nemá predstavovať prvý
krok k prijatiu harmonizovanej sadzby dane, tá naďalej bude patriť do suverénnej právomoci
členských štátov.
3.

SDEÚ A ZNEUŽÍVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV
SDEÚ sa vo svojej rozhodovacej činnosti už niekoľkokrát zaoberal problémom zneužívania
právnych predpisov, tzv. anti-abuse clause a po prvý krát sa problémom zneužitia práva v daňovej
oblasti detailnejšie zaoberal v rámci prípadu C-110/99 Emsland z roku 2000. Avšak problematiku
zneužitia práva je možné zachytiť už v rozsudkoch ESD z roku 1974 vo veci C-33/74 van
Binsbergen. Už v týchto rozsudkoch boli stanovené dva testy, podľa ktorých sa zisťovalo, či ide o
zneužitie práva alebo nie. Ide konkrétne o tieto dva aspekty: 1. test účelu a cieľa právnej normy:
„podmienky pre získanie výhody zo smerníc alebo iných predpisov boli vytvorené umelo za účelom
získania výhody a aplikáciou pravidiel nedošlo k dosiahnutiu cieľa zamýšľaného zákonodarcom....
účel a cieľ EU pravidiel, ktoré sú zneužité, sa porovnávajú s výsledkom, ktorý sa dosiahol zneužitím
práva. 2. test motívu transakcie: že ekonomické aktivity boli zrealizované hlavne za účelom
dosiahnutia neprimeranej finančnej výhody ... pri objektívnom posúdení nie je u takej aktivity zistená
ekonomická podstata, dôvodom je získanie výhody umelým vytvorením podmienok pre získanie
zamýšľanej výhody...“ Uvedené testy boli využité aj pri rozhodovaní v prípade Halifax, ktorý sa
považuje za základný rozsudok pri rozoberaní problému zneužitia práva v daňovej oblasti. Prípady
napr:
Prípad C-33/74 van Binsbergen
Prípad C-425/06 Italservice
Prípad C-110/99 Emsland
Prípad C - 255/02 Halifax
Prípad C-352/08 Zwijnenburg
4.

VPLYV PRAVIDLA PROTI ZNEUŽÍVANIU

Nahradenie súčasného ustanovenia proti zneužívaniu vložením spoločného pravidla proti
zneužívaniu je významným míľnikom v evolúcii potreby prednosti obsahu pred formou v
korporátnych štruktúrach. Táto zmena dotlačí veľa skupín obchodných spoločností k tomu, aby tú
svoju operatívnu a manažérsku štruktúru viac priblížili hodlingovej štruktúre. Podobná zmena, t.j.
prijatie pravidla proti zneužívaniu, bude čoskoro vykonaná aj v smernici 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 rámci Slovenskej republiky je potrebné spomenúť procesný zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní
(daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, Pre správu daní platia základné zásady uvedené v
§ 3 daňového poriadku. Jednou z nich je zásada prednosti obsahu pred formou. Pri správe daní sa
berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre vyrubenie
dane.
5.

IMPLEMENTÁCIA SMERNICE DO VNÚTROŠTÁTNEHO PORIADKU

Text pravidla proti zneužívaniu nedáva presný návod ako ho správne interpretovať. S vysokou
pravdepodobnosťou môžeme počítať s určitou dobou neistoty, kým sa členské štáty rozhodnú ako
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implementovať do národných právnych poriadkov požiadavky týkajúce sa pravidla proti zneužívaniu
zakotveného v smernici o materských a dcérskych spoločnostiach a v akom rozsahu sa daňovníkom
dá návod na otázky ako, čo vytvára oprávnené obchodné dôvody a čo z obsahového hľadiska
predstavuje ,,economic reality“.
6.

ZÁVER

Existuje mnoho inštitútov finančného práva zakotvených v zákonoch, vykonávacích
predpisoch, ako aj v právne záväzných aktoch EÚ, ktoré podporujú činnosť podnikateľských
subjektov. Predmetom tohoto príspevku bola predovšetkým smernica o materských a dcérskych
spoločnostiach, ktorá zakotvuje ustanovenia napomáhajúce tomuto cieľu. S rozvíjajúcim sa
medzinárodným obchodom začali spoločnosti pôsobiace medzinárodne zneužívať tieto ustanovenia
vo vzájomnom pôsobení s vnútroštátnymi právnymi predpismi, zmluvami o zamedzení dvojitého
zdanenia a pod. za účelom dosiahnutia daňovej výhody, ktorú im smernica síce priznáva, ale z
dôvodu zneužívania jej ustanovení, využívania umelo vykonštruovaných opatrení a odchýleniu sa
od účelu smernice im neprináleží. Preto sa EÚ rozhodla priamo do smernice o materských a
dcérskych spoločnostiach zakotviť spoločné pravidlo proti zneužívaniu, ktoré nahradilo
prechádzajúce znenie ustanovenia proti zneužívaniu, ktoré by malo v jednotlivých štátoch EÚ
dopomôcť v boji proti zneužívaniu práva a v boji proti daňovým únikom a podvodom. Členské štáty
EÚ sú povinné do konca roku 2015 zabezpečiť súlad s touto smernicou. Vzhľadom na
nejednoznačnosť a možnosť odlišného chápania niektorých pojmov obsiahnutých v novele
smernice, ako napr. riadne obchodné dôvody a ekonomická realita, sa môžu vyskytnúť určité
problémy, ktoré môžu priniesť znova určitú formy neistoty do finančno-právnych vzťahov. V
nasledujúcom období má EÚ zakotviť pravidlo proti zneužívaniu (GAAR) aj do iných smerníc.
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RIEŠENIE DAŇOVEJ DISCIPLÍNY NORMAMI OBCHODNÉHO
PRÁVA
Jozef Buday, Matej Kačaljak
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok sa zaoberá analýzou vládnych koncepčných materiálov zameraných na boj
s daňovými únikmi a vyhodnocuje implementáciu vybraných opatrení dotýkajúcich sa noriem
obchodného práva. Zdá sa, že medzi jednotlivými koncepčnými materiálmi sú výrazné formálne aj
obsahové rozdiely, materiály na seba nenadväzujú a nebudia dojem dôsledného ukotvenia
v existujúcich odborných prácach. Opatrenia zavádzané v normách obchodného práva z väčšej
časti predstavujú len zvýšenie administratívnej záťaže pre podnikateľov na Slovensku, pričom ich
efekt na pokles miery daňových únikov je možné považovať za diskutabilný. S ohľadom na
dostupné závery v odbornej literatúre je možné predpokladať, že prílišná kriminalizácia a zvyšovanie
administratívnej záťaže môže u „poctivých“ daňovníkov naopak viesť k poklesu daňovej morálky.
Kľúčové slová: daňový únik, daňová morálka, daňová disciplína, obchodný zákonník, spoločnosť
s ručením obmedzeným
Abstract: The paper analyses the governmental conceptual documents tackling the tax evasion and
evaluates the impact of implementation of selected measures within the area of commercial law. It
seems that there are significant formal and substantive differences between the materials, they do
not seem to follow each other neither they seem to be based on contemporary scientific literature.
The measures implemented into the commercial law result in significant part only in increase of
administrative burden of Slovak businesses, while their contribution to the decline of tax evasion is
disputable. Considering the conclusions in contemporary literature it may be anticipated that
excessive criminalization and increase of administrative burden of “loyal” taxpayers could eventually
lead to decrease of tax morale.
Key words: tax evasion, tax morale, tax compliance, commercial code, limited liability company
ÚVOD
Vláda SR sa vo svojom Programovom vyhlásení vlády na roky 2012 až 2016 zaviazala
účinne, nekompromisne a systematicky bojovať proti daňovým podvodom. V roku 2009 zverejnila
Európska komisia informáciu o výške odhadovanej daňovej straty z príjmov na dani z pridanej
hodnoty v roku 2006 v podmienkach Slovenskej republiky vo výške 1,3 mld. eur. V marci 2012
zverejnil Inštitút finančnej politiky MF SR „Odhad straty príjmov z DPH" v roku 2010 na úrovni 2,3
1551
mld. eur, čo predstavuje 3,5% HDP.
Z uvedeného vyplýva, že daňové podvody sú vnímané ako
podstatný problém a jeho rozsah je v určitých oblastiach kvantifikovaný.
V snahe riešiť problém nedostatočného výberu daní a daňovej disciplíny, schválila Vláda SR
dňa 4.5.2011 Koncepciu boja proti daňovým únikom („Koncepcia“) a následne, dňa 31.5.2012
Akčný plán boja proti daňovým podvodom („Akčný plán“), keďže ako uvádza Vláda SR v Akčnom
pláne, daňové podvody a úniky navyše svojou podstatou negatívne ovplyvňujú všetky oblasti
spoločenského a ekonomického života tým, že:
- deformujú ekonomické prostredie (niektoré subjekty získavajú nekalú konkurenčnú výhodu
oproti iným),
- zvádzajú subjekty s dobrou daňovou disciplínou k využívaniu podobných praktík,
1
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- znižujú príjmy štátneho rozpočtu a tým aj možnosť štátu zabezpečovať plnenie svojich úloh
v oblasti obrany, bezpečnosti, ochrany ľudského zdravia, sociálnych istôt, vzdelávania, vedy a
výskumu....,
- poškodzujú finančné záujmy Európskej únie z dôvodu zníženia základu pre odvod z
vlastných zdrojov do rozpočtu EÚ,
- pri ich eskalácii znižujú kredibilitu a dôveryhodnosť krajiny v medzinárodnom meradle,
- príjmy z čiernej ekonomiky sú investované a podporujú iné formy závažnej kriminálnej
činnosti (drogová kriminalita, obchod s bielym mäsom, terorizmus....)
. Cieľom tohto príspevku je zhodnotiť obidva koncepčné dokumenty (Koncepciu a Akčný
plán) z hľadiska ich formy aj obsahu a tiež zhodnotiť implementáciu vybraných opatrení, týkajúcich
sa noriem obchodného práva, do praxe.
Zároveň, nakoľko oblasť daní a daňových únikov je dlhodobo predmetom vedeckého
skúmania, autori sa pokúsia zhodnotiť, či navrhované opatrenia zodpovedajú súčasným teóriám
v oblasti daní.
2

AKTUÁLNY VÝSKUM NA POLI DANÍ A DAŇOVÝCH ÚNIKOV

V svetovej literatúre je uvedenej problematike venovaný priestor v početných publikáciách,
1552
napr. Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998)
poskytujú súhrn dostupných štúdií
zameraných na analýzu a modelovanie správania daňovníkov a identifikáciu faktorov, ktoré vedú k
daňovým únikom. Pomerne prekvapivým záverom je, že miera daňových únikov v spoločnosti
spravidla nezodpovedá možnostiam daňovníkov.
1553
Motiváciu daňovníkov tak ďalej skúmali napríklad Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007)
a
1554
Blackwell, C. (2010)
z hľadiska externých motivácií, Kirchler, E., Maciejovsky, B., & Schneider, F.
1555
1556
(2003)
z hľadiska sémantických konotácií a Torgler, B. (2007)
a Feld, L. P., & Frey, B. S.
1557
(2002)
upriamujúc pozornosť na problematiku daňovej morálky. Závermi všetkých uvedených
štúdií v zásade je, že daňovníci reagujú citlivo najmä na (i) výšku potenciálnej sankcie, (ii) na
pravdepodobnosť daňovej kontroly a na (iii) vnímaný benefit poskytovaný verejnými politikami
financovanými z daní. Zaujímavým podnetom však je aj to, že existuje vzťah medzi mierou
participácie na správe vecí verejných, otvorenosťou daňovej správy voči daňovníkom a tendenciou
riadne plniť daňové povinnosti. Zjednodušene povedané, daňovník je citlivý nielen na represívne
nástroje, jeho daňovú morálku ovplyvňuje aj jeho subjektívny pocit „spravodlivosti“ vo vzťahu
k prístupu k verejným službám a tiež vo vzťahu k prenasledovaniu iných, „prominentných“,
daňových hriešnikov.
Vo vzťahu k vyššie uvedenému a v nadväznosti sa Slovenské právo stojí za pozornosť
1558
komparatívna štúdia od Kačaljak, M. (2015)
, z ktorej vyplýva, že v dôsledku niektorých
špecifických prvkov v Slovenskom práve je náročnejšie postihnúť tzv. "veľké ryby", čo môže v
konečnom dôsledku vplývať na celkovú daňovú morálku všetkých daňovníkov.
1552
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Z obsahu Koncepcie aj Akčného plánu by tak v kontexte vyššie uvedeného malo byť zrejmé,
či Vláda SR na uvedené výskumy pri tvorbe uvedených dokumentov prihliadala. Testovacími
kritériami môžu byť napríklad (i) únosnosť zavádzaných opatrení z hľadiska administratívnej záťaže,
(ii) adresnosť/plošný dosah; a tiež (iii) verifikácia, či opatrenie predpokladá „poslušného“ daňovníka,
alebo dokáže zachytiť aj daňovníka cielene porušujúceho právne normy.
3

ZHODNOTENIE FORMÁLNEJ A OBSAHOVEJ STRÁNKY KONCEPCIE A AKČNÉHO
PLÁNU

3.1

Koncepcia
Koncepcia predstavuje relatívne ucelený dokument zameraný na problematiku daňových
únikov v oblasti dane z pridanej hodnoty („DPH“). Systematicky uvádza prehľad strát štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky v dôsledku podvodov na DPH, ponúka analýzu súčasného stavu
právnej úpravy a organizačno-technického zabezpečenia na úseku správy DPH, obšírne uvádza
spôsoby uskutočnenia podvodu na DPH a ponúka prehľad právnej úpravy DPH v európskom práve,
konkrétne v Smernici Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení jej
zmien a dodatkov a uvádza príklady z rozhodovacej praxe Súdneho dvora EU, ktoré považuje za
relevantné. Pomerne stručne je v Koncepcii opísaná prax vo vybraných členských štátoch
Európskej únie, Koncepcia neuvádza žiadne odkazy na bližšie zdroje informácií o dobrej praxi, na
ktorú odkazuje. Napokon Koncepcia uvádza zoznam navrhovaných opatrení na boj s únikmi na
úseku DPH s veľmi stručnou SWOT analýzou ku každému z navrhovaných opatrení. Medzi
potenciálnymi rizikami Koncepcia uvádza najmä zvýšenú administratívnu záťaž na strane
„poctivých“ subjektov.
Akčný plán
Akčný plán je v porovnaní s Koncepciou podstatne stručnejším dokumentom, čo vyznieva
pomerne prekvapivo s ohľadom na to, že zoznam navrhovaných opatrení je porovnateľný a dokonca
presahuje oblasť daňového práva a zasahuje o.i. aj do oblasti obchodného a konkurzného práva.
1559
Formálne budí rozpačitý dojem
a z obsahového hľadiska sa zdá, že nijako nenadväzuje na
Koncepciu.
Akčný plán na šiestich stranách predstavuje zoznam 50 opatrení zameraných na boj
s daňovými únikmi. Akákoľvek SWOT analýza (prinajmenšom v rozsahu, ako pri Koncepcii)
absentuje a cieľ zamýšľaný niektorými z opatrení tak nie je zrejmý. Absentujú tiež akékoľvek odkazy
na literatúru, či analýzy iných rezortov Slovenskej republiky. Navrhované opatrenia sú plánované na
implementáciu v troch fázach s ročnými rozstupmi.
3.2

4

ANALÝZA VYBRANÝCH OPATRENÍ Z KONCEPCIE A Z AKČNÉHO PLÁNU

Finančná zábezpeka pri dobrovoľnej registrácii za platiteľa DPH
Finančná zábezpeka bola zavedená zákonom č. 246/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.10.2012.
V zmysle Koncepcie ide o povinnosť zložiť finančnú zábezpeku na daň pre osoby, ktoré žiadajú o
registráciu DPH a daňová správa tieto osoby vedie v registri osôb, ktoré sa v minulosti dopustili
daňového deliktu, ale aj o prípady zmeny konateľa na bezdomovca alebo inak nekontaktnú osobu.
Nesplnenie povinnosti zložiť finančnú zábezpeku je dôvodom na zamietnutie žiadosti o dobrovoľnú
registráciu, v prípade povinnej registrácie je daňový úrad oprávnený pohľadávku vymáhať.
Povinnosť zložiť finančnú zábezpeku na daň sa v prípade fyzickej osoby, ak v minulosti
mala na dani z pridanej hodnoty nedoplatky voči daňovému úradu počas dlhšieho obdobia alebo
nevymožiteľné daňové nedoplatky, alebo právnickej osobe, ktorej konateľom alebo spoločníkom je
fyzická osoba, ktorá mala takéto nedoplatky alebo bola konateľom alebo spoločníkom právnickej
osoby, ktorá mala takéto nedoplatky a tiež v prípade, ak žiadateľ o registráciu pre DPH v čase
žiadosti o registráciu vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie.
4.1
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Pomerne úsmevne pôsobí formulácia „verejné financie sú v rozvrate“ v závere dokumentu a
naznačuje, že kritériá na formálnu rigiditu boli pri príprave tohto dokumentu voľnejšie.
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Zavedeniu tohto inštitútu predchádzala zmena prístupu daňových úradov vo vzťahu
k žiadateľom o dobrovoľnú registráciu. Daňové úrady podstatne prísnejšie skúmali naplnenie
podmienok pre registráciu, t.j. existenciu ekonomickej činnosti. Proces podávania žiadostí sa
značne predĺžil a stúpol objem dokumentov štandardne prikladaných k žiadosti o dobrovoľnú
registráciu.
Samotné zavedenie opatrenia už na zavedenú prax nemalo významný vplyv. Daňové
úrady zotrvali v novej praxi, keď daňové subjekty najprv musia preukazovať existenciu ekonomickej
aktivity, t.j. aspoň vykonávanie prípravnej činnosti na podnikanie.
Administratívna záťaž spojená so zapojením sa do systému DPH tým však vzrástla.
Problematické na zavádzanom opatrení je, že na „poctivých“ daňovníkov pôsobí
odradzujúco, motivuje ich odložiť žiadosť o registráciu, čo v spojení s nemožnosťou odpočítať si
DPH zo služieb prijatých pred dňom registrácie spôsobuje nárast ich nákladov.
Pri subjektoch, ktoré do systému DPH vstupujú s úmyslom páchať daňové podvody však
toto opatrenie nemá výrazný potenciál pôsobiť odstrašujúco. Jednak, ak vychádzame
z predpokladu, že organizované skupiny páchajúce podvody na DPH štandardne využívajú tzv.
biele kone, nebude pre nich problém získať osoby „bez minulosti“. Zároveň, daňový úrad je povinný
zloženú zábezpeku vrátiť po uplynutí 12 mesiacov od jej zloženia. Aj v prípade uloženia povinnosti
zložiť zábezpeku ju tak môže páchateľ podvodu na DPH získať späť, ak jednoducho počká. Na
druhej strane je nutné podotknúť, že tým sa môže celá „podvodná štruktúra“ predražiť, čo môže pre
páchateľov trestnej činnosti pôsobiť odstrašujúco.
Podmienka neexistencie daňových nedoplatkov pri založení s.r.o.
Podmienka neexistencie daňových nedoplatkov pri založení s.r.o. bola do zákona č.
513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („ObZ“) zavedená zákonom č.
246/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.10.2012. Uvedené pravidlo jednoducho uvádza, že „[s]poločnosť s
ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok“ pričom uvedené
ustanovenie sa nepoužije, „ak je zakladateľom zahraničná osoba“.
Pravdepodobným účelom bola motivácia daňových subjektov, aby si vyrovnali svoje
daňové nedoplatky pred tým, ako pristúpia k založeniu s.r.o. Alternatívne malo opatrenie zamedziť
takýmto osobám vytvárať ďalšie nedoplatky prostredníctvom právnickej osoby.
V praxi sa neexistencia nedoplatkov preukazuje buď súhlasom správcu dane (v prípade
domácich zakladateľov), alebo písomným vyhlásením (v prípade zahraničných osôb).
Uvedené opatrenie má niekoľko nedostatkov, ktoré vo výsledku podstatne oslabujú jeho
potenciálny účinok. Jednak je možné spoločnosť založiť prostredníctvom „bieleho koňa“, alebo
blízkej osoby (spoločníkom napríklad môže byť aj manžel/manželka). Zároveň však zákon priamo
vylučuje z preskúmavania zahraničné osoby. Potenciálnemu podvodníkovi tak stačí len štruktúrovať
založenie cez zahraničnú spoločnosť. Opatrenie tak účinne nezamedzuje zakladaniu s.r.o. osobami,
ktoré majú daňové nedoplatky, len ho predražuje a to za cenu plošného zvýšenia administratívnej
záťaže pri zakladaní s.r.o.
4.2

Súhlas správcu dane pri prevode väčšinového obchodného podielu
Podmienka súhlasu správcu dane s prevodom väčšinového obchodného podielu bola do
ObZ tiež zavedená zákonom č. 246/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.10.2012 a logicky súvisí
s podmienkou neexistencie daňových nedoplatkov u zakladateľa s.r.o.
Obdobne, ako pri predchádzajúcom opatrení, aj toto opatrenie je v zásade jednoducho
obíditeľné, napríklad použitím zahraničnej spoločnosti. S ohľadom na obmedzenú mieru kontroly
návrhov zo strany súdnych úradníkov je tiež málo pravdepodobné, že by súdny úradník kontroloval
spoločenskú zmluvu aby overil, či nestanovuje iný pomer hlasovacích práv (ktorý by zo zdanlivo
menšinového obchodného podielu robil väčšinový). Opatrenie tak v zásade len zvyšuje
administratívnu záťaž a predstavuje komplikácie pri komplexnejších transakciách.
Údaje za rok 2013 ukazujú, že na 64 372 žiadostí pripadá 61 747 vydaných súhlasov so
založením spoločnosti, alebo s prevodom väčšinového podielu a 990 prípadov odmietnutia súhlasu,
čo predstavuje cca. 1,5% žiadostí. To naznačuje, jednak to, že uvedené opatrenia sa stali len
„povinnou jazdou“ pri uskutočňovaní predmetných úkonov súvisiacich so založením alebo životom
obchodných spoločností a tiež to, že vo veľkej väčšine prípadov opatrenie dopadlo na „poctivých“
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daňovníkov. Uvedený predpoklad by však bolo ešte potrebné overiť, napríklad overením miery, do
akej úhrada nedoplatku na dani koreluje s podaním žiadosti o súhlas správcu dane.
Povinnosť zložiť vklad do základného imania na bankový účet pred zápisom
spoločnosti
Povinnosť zložiť peňažný vklad do základného imania na bankový účet pred zápisom
spoločnosti bola zavedená zákonom č. 357/2013 Z.z. s účinnosťou od 1.12.2013. V zmysle
predchádzajúcej praxe sa vklady odovzdávali do rúk správcu vkladu, ktorý aj ručil za záväzky
spoločnosti do výšky rozdielu medzi skutočne prevzatou sumou vkladu a sumou uvedenou vo
vyhlásení správcu vkladu, ktoré bolo prílohou návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.
Uvedené opatrenie pravdepodobne adresovalo pomerne rozšírenú prax, keď fakticky
nedochádzalo k odovzdaniu peňazí a správca vkladu (spravidla jeden zo spoločníkov zakladanej
obchodnej spoločnosti) tak preberal ručenie v celej výške zapisovaného základného imania
obchodnej spoločnosti, spravidla 5.000 eur pri jednoosobových spoločnostiach s ručením
obmedzeným.
Problematickým na zavedenom opatrení opäť bola pomerne jednoduchá možnosť ho obísť,
nakoľko obchodný register skúmal splatenie vkladu iba z priloženého výpisu a nemal ako skúmať, či
v čase podania návrhu na zápis sú prostriedky ešte na účte. De facto tak opäť nastupoval len inštitút
ručenia správcu vkladu, alebo štatutára do výšky základného imania.
Jediným praktickým dôsledkom opatrenia tak bolo iba zvýšenie administratívnej záťaže.
Ďalšími nepriaznivými účinkami bola nejednotná prax registrových súdov pri aplikácii zmeneného
ustanovenia, keď pri peňažných vkladoch vyžadovali súčasne predloženie výpisu z účtu v banke aj
vyhlásenia správcu vkladu. Problematická bola aj pomalá adaptácia bánk na nový inštitút, nakoľko
banky len pomaly pristupovali na zakladanie účtov v prospech už založenej ale ešte neexistujúcej
spoločnosti a nútili správcov vkladu zakladať účty, ktoré po vzniku spoločnosti mohli byť zrušené
a zriadené nové účty na meno vzniknutej spoločnosti.
Je nutné podotknúť, že predmetné opatrenie má byť do istej miery korigované. Na základe
zákona č. 87/2015 Z.z. ktorým sa mení obchodný zákonník s účinkom od 1.1.2016 zanikne
povinnosť preukazovať splatenie peňažného vkladu výpisom z banky. Aj keď naďalej ostane účinná
povinnosť peňažný vklad zložiť na účet pred podaním návrhu do obchodného registra, registrový
súd už splnenie uvedenej podmienky nebude skúmať. Uvedená zmena tak prakticky znamená
návrat k právnemu stavu pred 1.12.2013 a nepriamo potvrdzuje, že opatrenie nesplnilo očakávania
zákonodarcu.
4.4

5

ZÁVER

Hoci boj proti daňovým podvodom je možné nepochybne považovať za prioritnú oblasť,
ktorej by sa mali orgány verejnej správy venovať, obsah koncepčných materiálov v tejto oblasti
nevykazuje znaky dlhodobého systematického úsilia. Existujú výrazné rozdiely vo formálnom
spracovaní aj v obsahu jednotlivých koncepčných materiálov a zdá sa, že tieto koncepčné materiály
nenadväzujú na vedecké práce venované tejto oblasti. Je dôvodné sa domnievať, že absencia
robustnejšej vstupnej analýzy a predovšetkým triezve zhodnotenie navrhovaných opatrení pred ich
implementáciou sa podpísali pod skutočnosť, že uvedené opatrenia zjavne nevykazujú očakávané
prínosy a môžeme očakávať ich prehodnotenie (ako v prípade povinnosti zložiť vklad do obchodnej
spoločnosti na účet v banke).
Za najzávažnejší nedostatok snáh v tejto oblasti je však možné hodnotiť nerozlišovanie,
resp. iba vágne rozlišovanie medzi skupinami „daňových podvodníkov“ a „poctivých“ daňovníkov.
Účinky jednotlivých analyzovaných opatrení sú skôr namierené na skupinu „poctivých“ daňovníkov,
pričom nie je možné očakávať, že v uvedenom segmente budú mať výrazný efekt. S ohľadom na to,
že niektoré z opatrení predstavujú nadmernú administratívnu záťaž a tiež vyvolávajú dojem
„kriminalizácie“ u malých a stredných podnikateľov, je skôr možné očakávať, že faktor daňovej
morálky bude v slovenskom prostredí klesať.
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Abstrakt: Príspevok sa zaoberá platobnými systémami ako základnou infraštruktúrou pri
poskytovaní platobných služieb. Príspevok analyzuje spôsob implemntácie smernice eú a následné
vytvorenie legislatívnych podmienok v Slovenskej republike.
Kľúčové slová: Platobný systém, účastník platobného systému, podmienky účasti, právna
subjektivita
Abstract:
Article deals with payment systems as a basic infrastrcuture by providing payment
services. It analyses implemetation way of EU directive and further legal framework creation in
Slovak republic.
Key words: payment system, member of payment system, membership conditions, leal capacity
1
ÚVOD
Platobný systém je množina dohôd o splácaní záväzkov, ktoré na seba preberajú jednotlivý
účastníci trhu resp. účastníci platobného systému, keď získavajú súvzťažne reálne alebo finančné
statky. Súčasťou každého platobného systému je aj mechanizmus zabezpečujúci transfer
prostriedkov, ktoré nie sú reálne v danom čase kryté žiadnou menou či hodnotou a následne táto
povinnosť prechádza na účastníka operácie či člena platobného systému. Platobný systém sa
skladá a tvoria ho inštitúcie poskytujúce platobné služby, nástrojov na oznamovanie platobných
inštrukcií, komunikačných kanálov, zmluvných vzťahoch medzi účastníkmi.
Základným legislatívnym rámcom v Európskej Únii je pre oblasť platobných systémov Smernica
2007/64/ES o platobných službách na vnútornom trhu (ďalej len „Smernica“). Táto vo svojom článku
28 reguluje prístup k platobným systémom a ich pravidlá. Smernica v čl.28 určuje rámec podľa
ktorého aj platobný systém sa môže resp. nemôže stať účastníkom platobného systému.
„Článok 28
Prístup k platobným systémom
Členské štáty zabezpečia, aby pravidlá prístupu oprávnených poskytovateľov platobných služieb
alebo registrovaných poskytovateľov platobných služieb, ktorí sú právnickými osobami, k platobným
systémom boli objektívne, nediskriminačné a primerané a nebránili v prístupe viac, než je potrebné
na zabezpečenie pred špecifickými rizikami, ako napríklad rizikom spojeným so zúčtovaním,
prevádzkovým rizikom a obchodným rizikom, a na ochranu finančnej a prevádzkovej stability
platobného systému.
Platobné systémy nesmú poskytovateľom platobných služieb, užívateľom platobných služieb, ani
iným platobným systémom klásť tieto požiadavky:
a) obmedzujúce pravidlá o účinnej účasti na iných platobných systémoch;
b) pravidlo, ktoré rozlišuje medzi poskytovateľmi platobných služieb, ktorým bolo udelené povolenie,
alebo medzi registrovanými poskytovateľmi platobných služieb, pokiaľ ide o práva, povinnosti a
oprávnenia účastníkov systému, alebo
1560
c) akékoľvek obmedzenie na základe inštitucionálneho postavenia.“
Z článku 28 nepriamo vyplýva, že také podmienky, aké má poskytovateľ platobných služieb, má aj
platobný systém. Toto ponímanie platobného systému zavádza nový právny element do
1560

čl. 28 Smernica 2007/64/ES o platobných službách na vnútornom trhu
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zúčtovacích vzťahov a to je priznanie právnej subjektivity platobnému systému. Smernica stanovuje
po prvý krát situáciu, kedy platobný systém vstupuje do právneho vzťahu samostatne a stáva sa tak
subjektom právnych vzťahov. Keď má mať platobný systém rovnaké podmienky, ako iný účastník
platobného systému, je teda subjektom práv a povinností, a teda je mu nepriamo priznávanú právna
subjektivita.
„Platné právo priznáva právnu subjektivitu nielen fyzickým osobám, ale aj právnickým osobám.
Združenie fyzických alebo právnických osôb nemusí mať vždy charakter právnickej osoby. Osoby sa
1561
môžu totižto združiť aj za účelom, ktorý je právne irelevantný...“
Takto združené osoby alebo majetok sa potom hodnotí s hľadiska vstupu do právnych vzťahov
a mierou akou je tento subjekt alebo združenie na seba preberať práva a záväzky. Práva
subjektivita sa v takýchto prípadoch v rovine spôsobilosti na právne a protiprávne konanie môže
rovnať nule alebo je obmedzená len na niektoré právne úkony.
Článok 28 Smernice priznáva právnu subjektivitu platobnému systému, tak ako je definované v čl.28
ods.1 Smernice. Priznáva mu účasť v platobnom systéme a stavia ho tak na roveň statných
účastníkov platobného systému. Týmto ustanovením sa platobný systém dostáva do pozície
rovnocennej iným subjektom, ktoré poskytujú platobné služby na základe registrácie a licencie resp.
zo zákona.
Na základe uvedeného môžeme o platobnom systéme hovoriť ako o subjekte s čiastočnou právnou
subjektivitou a ide o osobu sui generis. Ak však má platobný systém právnu subjektivitu v danom
rozsahu, v tomto istom rozsahu tak požíva aj ochranu práva resp. musí znášať povinnosti.
Čl. 28 Smernice určuje podmienky prístupu k platobným systémom účastníkom platobných
systémov. Tieto podmienky sú veľmi špecifické, čo vyplýva z podstaty fungovania platobných
systémov ako veľmi náročných systémov, ktoré nesú veľkú hodnotovú bázu s potenciálnym
dopadom na spoločenské vzťahy. Na všetkých účastníkov je kladený dôraz pri technickej
a bezpečnostnej náročnosti a vybavenosti. Za týmto účelom vydáva platobný systém pravidlá
platobného systému aj právne záväznú reguláciu účasti v tom danom systéme. Tak ako účastník
a teda poskytovateľ platobného systému mus splniť a byť schopný splniť tieto podmienky tak aj
samotný platobný systém tieto podmienky musí byť schopný splniť.
Samotná skutočnosť, že platobný systém vydáva záväznú reguláciu stavia platobný systém do role
entity s právnou subjektivitou.
Tieto podmienky musia byť objektívne a nediskriminačné pre každého, kto je v duchu a podľa
smernice poskytovateľom platobných služieb a je uznaný právom EU resp. právom členského štátu.
Jediné obmedzenia, ktoré sa takto zriadeného platobného systému môžu dotýkať sú obmedzenia vo
verejnom záujme a obmedzenia, ktoré dovoľuje primárne právo EÚ.
Smernice zaväzuje členské štáty, aby tieto ustanovenia a tento systém zavedený Smernicou
implementovali do svojich právnych poriadkov. Implementácia bola uskutočnená avšak pri
jednotlivých úpravách sa stretávame s odlišnou interpretáciou či na zákonnej úrovni alebo na úrovni
pravidiel platobných systémov.
2

ZÁKONNÁ ÚPRAVAV PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Slovenská republika implementovala Smernicu zákonom č. 492/2009 Z.z. o platobných službách
(ďalej len „Zákon“). Tento zákon sa s platobnými systémami vyporiadava v tretej časti: Platobné
systémy.
V §45 Zákona definuje platobný systém ako:
„Platobným systémom sa rozumie systém, ktorý zabezpečuje vykonávanie príkazov na základe
zmluvy uzatvorenej medzi účastníkmi platobného systému a spoločných pravidiel ustanovených
týmto Zákonom a podľa spoločných pravidiel a postupov vydaných prevádzkovateľom platobného
systému pre prevádzkovanie platobného systému. Platobný systém kontroluje formálnu správnosť a
1562
úplnosť odovzdávaných dát pri prevodoch“
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Prusák, J.: Teória práva, PF UK, Bratislava, 2001, st. 281
Zákon 492/2009 Z.z. o platobných službách
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Pri definícii platobného systému sa Zákon zameral nepriamo aj na prevádzkovateľa platobného
systému. Tento pojem je pre prax veľmi mätúci a práve tento zavádza do nášho právneho
prostredia v oblasti poskytovania platobných služieb neistú implementáciu smernice. Zavedenie
pojmu prevádzkovateľ platobného systému do štruktúry platobného systému tak spája platobný
systém ako entitu sui generis s iným subjektom, ktorý by tento systém mal prevádzkovať.
§45 ods. 3 definuje platobných systém konkrétne jeho chápanie a udáva výpočet druhov platobných
systémov:
„Platobným
systémom
prevádzkovaným
podľa
tohto
zákona
sa
rozumie
a)
platobný systém prevádzkovaný Národnou bankou Slovenska,
b)
platobný systém prevádzkovaný na základe povolenia na prevádzkovanie platobného
systému poskytovateľom platobných služieb, ktorý je zároveň agentom pre vyrovnanie v
tomto platobnom systéme,
c)
platobný systém prevádzkovaný na základe povolenia na prevádzkovanie platobného
systému právnickou osobou, pričom takýto platobný systém nemá agenta pre vyrovnanie,
1563
d)
platobný systém bez povolenia na prevádzkovanie platobného systému.
“
Z výpočtu podľa §45 ods.3 vidíme, že je možnosť existencie platobného systému, ktorý je bez
povolenia na prevádzkovanie. V tomto prípade je relevantné uvažovať a postavení takéhoto
subjektu resp. systému. Táto oblasť je práve tou, ktorá nevyhnutne potrebuje subjekt,
prostredníctvom ktorého daný systém jestvuje. Práve na tieto účely je zavedený inštitút
prevádzkovateľa platobného systému, ktorý je osobou a nosičom práv a povinností.
Podľa §47 ods.2 písm. f) Zákona platobný systém ako taký, ktorý jestvuje bez povolenia nemôže
byť účastníkom iného platobného systému. Tento platobný systém sa zúčastní iného platobného
systému prostredníctvom prevádzkovateľa platobného systému, ale sám ako taký ním byť nemôže.
Preto platobný systém vo svojich podmienkach účasti podrobuje práve prevádzkovateľa a nie
platobný systém ako taký.
Práve táto úprava je deklaráciou získania právnej subjektivity platobného systému po splnení
určitých podmienok. Je dané v duchu §47 Zákona, že platobný systém je subjektom právnych
vzťahov len ak je jeho činnosť na základe povolenia resp. registrácie platobného systému
príslušným regulátorom. Platobný systém certifikovaný alebo licencovaný príslušným regulátorom
tak nadobúda určitú formu právnej subjektivity.
Legislatíva Slovenskej republiky eviduje platobné systémy zriadené regulátorom a ďalej
medzinárodné platobné systémy. Ostatné platobné systémy jestvujú na základe existencie
prevádzkovateľa platobných systémov. Ide tu o skutočnosť, kedy nie je rozšírená existencia
platobných systémov ako takých, čo vplýva z veľkosti trhu ako aj napojenia na medzinárodné
platobné prostredie.
Táto skutočnosť však vyvoláva právnu neistotu a dochádza k odlišnej implementácii v porovnaní
s inými krajinami a cieľom samotnej Smernice.
Úprava §45 Zákona sa venuje definovaniu platobného systému ako takého ako aj jeho účastníkom
vo všeobecnej rovine. Smernica ide ešte ďalej vo svojich vymedzeniach a definuje aj trhové
prostredie a podmienky existencie a fungovania platobných systémov ako subjektov trhu
s platobnými službami.
V Zákone absentujú diskriminačné ustanovenia, ktoré Smernica definuje a reguluje. Cieľom
Smernice a teda aj implementačnej praxe je rozšírenie pôsobnosti a trhového priestoru pre
poskytovanie platobných služieb, ktorý však zo Zákona možno vyvodzovať len nepriamo a v duchu
smernice. Práve výkon práv a povinností sa v tejto oblasti dostáva do inštitútu priamej záväznosti
Smernice.
3
PRÁVNA REGULÁCIA PRAVIDIEL PLATOBNÝCH SYSTÉMOV NA ZÁKLADE ZÁKONA
Jedným z platobných systémov pôsobiacich v Slovenskej republike je platobný systém SIPS, ktorý
je prevádzkovaný Národnou bankou Slovenska. Tento systém vznikol rozhodnutím Národnej Banky
Slovenska 7/2012 o schválení pravidiel platobného systému SIPS v znení neskorších zmien
a rozhodnutí (ďalej len „Rozhodnutie“).
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Podľa Rozhodnutia sa stanovujú pravidlá platobného systému a teda si definované podmienky za
akých sa daný subjekt môže stať účastníkom platobného systému. Pravidlá definujú požiadavky na
technické ako aj organizačné vybavenie subjektov, ktoré môžu byť účastníkmi. Takto definované
podmienky sú v súlade so Smernicou a jej cieľom.
Podľa §3 Rozhodnutia je účasť v platobnom systéme podmienená nasledovnými skutočnosťami:
a) Súhlas Národnej Banky Slovenska,
b) Udelením bankového povolenia,
c) Splnenie technických predpokladov,
d) Existencia vlastného PM účtu v systéme Target 2 (pridružený systém)
e) Uzatvorenie zmluvy o účasti v platobnom systéme
Na základe uvedených podmienok možno dedukovať, že každý kto nesplní tieto podmienky sa
nemôže stať účastníkom platobného systému SIPS. Keď analyzujeme jednotlivé požiadavky tak
subjektom účastným v systéme SIPS sa nemôže stať osoba alebo entita, ktorá nemá bankové
povolenie. Táto skutočnosť, vymedzuje možnosť účastníctva v platobnom systéme len na okruh
bankových inštitúcii. Iná ako banková inštitúcia tak nemôže byť účastníkom platobného systému čo
je v rozpore s právom EU a Smernicou, nakoľko tým dochádza k obmedzeniam trhu s poskytovaním
platobných služieb. Smernica práve otvorila trh s platobnými službami aj iným subjektom, ktoré sú
legitímne poskytovať platobné služby a otvára im trhový priestor.
Obmedzenie účasti v systéme SIPS je upravené ďalej v § 2 Rozhodnutia:
„Účastníkom platobného systému môžu byť:
a) banka a pobočka zahraničnej banky,
b) centrálna banka iného štátu,
c) Európska centrálna banka,
d) centrálny depozitár cenných papierov alebo iná inštitúcia zriadená podľa osobitného
predpisu, ) ak je v rámci svojej zákonom ustanovenej činnosti oprávnená zabezpečovať
prevody finančných prostriedkov,
e) zahraničná banka so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo inom zmluvnom
1564
členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru oprávnená na vykonávanie.“
Výpočtom podľa §2 Rozhodnutia sa obmedzila možnosť účasti definovaná §45 Zákona
a podmienky platobného systému vylúčili z možnej účasti v systéme platobnú inštitúciu, platobný
systém ako aj zahraničnú platobnú inštitúciu. Vo svojej podstate je diskutabilné či pri uplatňovaní
daných pravidiel nedochádza k arbitrárnosti, nakoľko ako pridružení účastníci pôsobia v danom
systéme iné platobné systémy prevádzkované regulátormi.
4
PRÁVNA ÚPRAVA ČESKEJ REPUBLIKE
V legislatívne Českej republiky došlo taktiež k implementácii Smernice a táto sa teda odrazila
v zákone č. 284/2009 Z.z. o platením styku v znení novely č.156/2010 a č.139/2011 Sb.. Česká
republika pri implementácii postupovala v duchu Smernice a zamerala sa práve na rozšírenie
subjektov, ktoré sú oprávnené poskytovať platobné služby ako aj prevádzkovať platobné systémy.
Odrazom spôsobu implementácie sú niektoré ustanovenia, ktoré na rodziel od Zákona presne
upravujú okruh subjektov a ustanovujú antidiskriminačné pravidlá.
V §60 Zákona o platebním styku je expresis verbis ustanovené:
„provozovatel nebo účastník platebního systému nesmí bránit právnickým osobám oprávneným
poskytovat platení služby v přístupu k platebnímu systému tím, že přístup těchto osob váže na
splnění požadavkú, ktéré jsou diskriminiační nebo obmedzují přístup těchto osob k platebnímu
systému...“
Na základe znenia vyššie citovaného ustanovenia je teda v českej legislatívne umožnený prístup do
platobných systémov všetkým subjektom, ktoré sú oprávnené poskytovať platobné služby. Určitú
výnimku tvoria fyzické osoby ale tento rozmer je diskutabilný. Zákaz brániť v prístupe k systému je
adresovaná jednak prevádzkovateľovi a jednak aj účastníkom, nakoľko je situácia kedy platobný
systém nemá prevádzkovateľa. Táto formulácia je teda ďalšou deklaráciou právnej subjektivity
platobného systému nakoľko sa predpokladá existencia platobného systému ako takého.
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5
ZÁVER
Od implementácie Smernice je na Slovensku veľmi konzervatívna situácia v oblasti poskytovania
platobných služieb. Evidujeme len niektoré subjekty, ktoré poskytujú platobné služby a to zväčša na
cezhraničnej báze, kedy nie sú primárne licencované na území SR. Nerozvinuté podnikateľské
prostredie v tejto oblasti môže prameniť práve v chybnej implementácii Smernice a vytvorení bariér
na trhu s platobnými službami. Súčasné znenie Zákona bráni poskytovateľom prístup k základnej
infraštruktúre, ktorá je nevyhnutná na poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom Smernice. Pri tak
stabilnom bankovom systéme akým bankový systém Slovenskej republiky je a prístupe ku
globálnym trhom je takáto bariéra na škodu podnikateľskému prostrediu v oblasti poskytovania
platobných služieb a sekundárne aj národnému hospodárstvu ako takému.
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NEPLATNOSŤ SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU AKO
PREDMET SÚDNEHO SPORU1565
Juraj Hamuľák
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá otázkami problematiky skončenia pracovného pomeru,
najmä vo väzbe na hmotnoprávne podmienky platnosti výpovede ako aj následkami nedodržania
týchto podmienok. Poukazuje na možnosti riešenia neplatného skončenia pracovného pomeru,
pričom sa zameriava najmä na právnu úpravu podmienok uplatnenia práva na súdnu ochranu, resp.
na okolnosti, ktoré sú spojené s riešením sporov o neplatnosť pracovného pomeru na súde.
Kľúčové slová: pracovný pomer, skončenie pracovného pomeru, nároky z neplatného skončenia,
súdne konanie.
Abstract: The author in this paper deals with the issues of termination of employment issues,
particularly in relation to the substantive conditions of validity of termination and the consequences
of failure to comply with these conditions. It points out possible solutions invalid termination of
employment, focusing particularly on legislation conditions of the right to judicial protection,
respectively. the circumstances associated with the dispute over the annulment of the employment
relationship in court.
Key words: employment, termination of employment, claims from invalid termination, trial.
ÚVOD
Pracovný pomer ako základný pracovnoprávny vzťah predstavuje najpočetnejšiu
a najpodstatnejšiu časť realizácie ľudskej práce ako predmetu pracovného práva. Teória
pracovného práva vymedzuje niekoľko spôsobov skončenia pracovnoprávnych vzťahov, ktoré
predstavujú jednu zo zložiek zásady zmluvnosti v pracovnom práve. Zaradzujeme sem:
právnu udalosť,
právny úkon,
skončenie zo zákona
a skončenie úradným rozhodnutím.
Pre potreby tohto príspevku sa budeme zaoberať otázkami skončenia pracovného pomeru
právnym úkonom. Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákonník práce“) vymedzuje v § 59 ods. 1) tieto spôsoby skončenia pracovného pomeru: a)
dohodou, b) výpoveďou, c) okamžitým skončením, d) skončením v skúšobnej dobe.
Podstata spomínanej zásady zmluvnosti predovšetkým vo väzbe na vznik pracovnoprávnych
vzťahov je vymedzená v čl. 2 Zákonníka práce, v zmysle ktorého môžu pracovnoprávne vzťahy
vznikať len so súhlasom fyzickej osoby a zamestnávateľa. Okrem tohto znenia sa zásada
zmluvnosti prejavuje v celom rade normatívnych ustanovení Zákonníka práce, z ktorých je možné
odvodiť päť základných slobôd, ktoré tvoria obsahovú stránku zásady zmluvnosti. Pre
pracovnoprávne vzťahy je charakteristickým javom isté obmedzenie absolútnej autonómie pri
realizácii tzv. zmluvných slobôd, ktoré sa viac či menej prejavuje v možnostiach zmluvných strán
tieto slobody realizovať. Teória pracovného práva stanovuje základný obsahový rámec zmluvnej
voľnosti v individuálnom pracovnom práve, pričom rozlišuje tieto slobody:
1
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sloboda výberu zmluvného partnera
sloboda uzavretia zmluvy
sloboda určenia obsahu zmluvy
sloboda výberu zmluvnej formy
sloboda skončenia zmluvy.

Stručným definovaním je možne špecifikovať spomínané obmedzenia zmluvnej voľnosti
jednotlivých uvedených slobôd tak, že v prípade slobody výberu zmluvného partnera je táto sloboda
sčasti obmedzená (nie však eliminovaná) povinnosťou zamestnávať osoby so zdravotným
postihnutím (zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov), či
obmedzenie možnosti zamestnávať cudzincov a pod. Sloboda uzavretia zmluvy je z hľadiska jej
realizácie obmedzená najmenej, pričom však Zákonník práce nepriamo stanovuje povinnosť
zamestnávateľa realizovať prevažnú časť jeho činnosti prostredníctvom pracovnoprávnych vzťahov
(predovšetkým v podobe pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou). Slobodu určenia
obsahu zmluvy je Zákonníkom práce determinovaná jeho kogentnými ustanoveniami najmä
v podobe stanovených náležitostí pracovnej zmluvy. Zákonník práce vytvára síce relatívne široký
právny priestor pre iné dojednania účastníkov pracovného pomeru, napriek tomu by bolo správne,
aplikačnú prax aj legislatívne viac navodiť na postup podľa zásady „je dovolené všetko, čo nie je
zakázané“. Tým sa má na mysli, že donucujúce ustanovenia pracovnoprávnych predpisov treba zo
strany účastníkov nevyhnutne dodržať a v rámci dispozitívnych ustanovení pracovnoprávnych
predpisov by bolo užitočné pracovnú zmluvu obsahovo dotvoriť podľa predstáv a potrieb samotných
1566
účastníkov.
Obdobne je obmedzená voľnosť pri výbere zmluvnej formy, pretože Zákonník práce
pri konkrétnych zmluvách ustanovuje povinnosť písomnej formy zmluvy, a na druhej strane je táto
voľnosť ohraničená tzv. uzatvoreným systémom zmluvných typov pracovného práva („numerus
clausus“). Slobodu skončenia zmluvy je potrebné vnímať v dvoch rovinách a to z pohľadu
zamestnanca a z pohľadu zamestnávateľa. Obmedzenie tejto slobody sa vzťahuje predovšetkým na
možnosti zamestnávateľa skončiť pracovnoprávny vzťah najmä použitím presne stanovených
dôvodov (výpovedné dôvody, dôvody na okamžité skončenie pracovného pomeru), ako aj za
spolurozhodovacej účasti zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru zástupcov
zamestnancov. Na strane druhej je zamestnancova sloboda skončenia zmluvného vzťahu
obmedzená omnoho užšie ako u zamestnávateľa, keďže zákonná úprava nestanovuje dôvody na
skončenie pracovnoprávneho vzťahu výpoveďou zo strany zamestnanca (obmedzenie je
1567
ustanovené len v prípade okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca).
Na účely skúmanej problematiky je podstatná analýza obmedzenia zmluvnej voľnosti
zamestnávateľa pri skončení zmluvy – skončenie pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým
skončením.
VÝPOVEĎ A OKAMŽITÉ SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU ZO STRANY
ZAMESTNÁVATEĽA
Výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je
determinovaná kogentnými ustanoveniami Zákonníka práce, ktorý pod sankciou neplatnosti
ustanovuje povinnosť využiť len stanovené dôvody na skončenie pracovného pomeru. Práve
nedodržanie podmienok platnosti výpovede je častým predmetom sporov. Z ustanovení § 14
Zákonníka práce vyplýva, že „spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky z
1568
pracovnoprávnych vzťahov prejednávajú a rozhodujú súdy“.
V súdnej praxi nepredstavujú spory
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o neplatné skončenie pracovného pomeru podstatnú časť agendy súdov v pracovnoprávnej oblasti.
Podľa súčasných poznatkov je možné konštatovať, že neplatnosť skončenia pracovného pomeru
v roku 2013 predstavoval počet 196 vybavených vecí súdmi. Druhú časť tvorili spory o mzdové
nároky v počte 576 a tretiu časť spory zo zodpovednosti za škodu v počte 537. Je však nutné
poznamenať, že práve spory o mzdové nároky sú úzko prepojené so spormi z neplatného
skončenia pracovného pomeru. Napriek štatistickým ukazovateľom o množstve vybavených
1569
pracovných sporov v roku 2013 (1127 vybavených vecí a 1584 vybavených nárokov ) nie je
možné z tohto ukazovateľa vyvodiť záver, že počet pracovných súdnych sporov na Slovensku má
nižšie číslo z dôvodu dodržiavania spomínaných kogentných ustanovení Zákonníka práce. Je totiž
realitou, že k súdnym sporom nedochádza najmä z dôvodu, že dotknuté strany sú odrádzané
zdĺhavosťou a komplikovanosťou pracovných súdnych sporov a preto sa napokon svojich práv na
súde nedomáhajú.
2.1
Okamžite skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa
Pracovný pomer ako základný pracovnoprávny vzťah je založený zmluvnom záväzku
v podobe pracovnej zmluvy. Z tohto zmluvného vzťahu vyplývajú podľa právneho stavu de lege latta
pre zmluvné strany isté povinnosti, ktoré sú definované príslušnými pracovnými normami, inými
normami vzťahujúcimi sa na prácu podľa zmluvy vykonávanú, ako aj povinnosti priamo vyplývajúce
z pracovnej zmluvy. Vo všeobecnosti platí, že zamestnanec je povinný dodržiavať základné
povinnosti, ktoré ustanovuje Zákonník práce v § 81. V prípade ak zamestnanec tieto jeho povinnosti
poruší jednou z možných sankcií je aj okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany
zamestnávateľa. Vzhľadom na skutočnosť, že okamžité skončenie pracovného pomeru predstavuje
zásadný zásah do právneho postavenia oboch zmluvných strán je nevyhnutné rešpektovať presne
stanovené a taxatívne vymedzené dôvody na okamžité skončenie pracovného pomeru tak zo strany
zamestnávateľa, ako aj zamestnanca. V prípade zamestnávateľa sú dôvody na okamžité skončenie
stanovené vo dvoch rovinách. V prvom prípade môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný
pomer, ak zamestnanec závažne poruší pracovnú disciplínu. Právne normy pracovného práva
nepoznajú legálnu definíciu pracovnej disciplíny, ani definíciu závažnosti jej porušenia. Ako už bolo
uvedené z pracovného pomeru vyplývajú pre zamestnanca isté povinnosti, ktoré je povinný
dodržiavať. Z týchto povinností je možné analogicky odvodiť samotný pojem pracovnej disciplíny.
Problematickou jej však miera, resp. závažnosť jej porušenia. V praxi sa na tento účel využívajú
ustanovenia pracovného poriadku, ktorý v zmysle Zákonníka práce bližšie konkretizuje v súlade s
právnymi predpismi jeho podľa osobitných podmienok zamestnávateľa. Práve v pracovnom
poriadku dochádza k bližšej špecifikácii závažnosti porušenia pracovnej disciplíny. Na strane druhej
to však neznamená, že ak je v pracovnom poriadku uvedené nejaké konanie za závažné porušenie
pracovnej disciplíny, tak ho je automaticky možné exaktne považovať za naplnenie podmienky
závažnosti na účely skončenia pracovného pomeru. Touto problematikou sa zaoberal aj Najvyšší
súd Slovenskej republiky, ktorý konštatoval, že „pri hodnotení stupňa intenzity porušenia pracovnej
disciplíny zamestnancom, súd nie je viazaný tým, ako zamestnávateľ vo svojom pracovnom
poriadku alebo inom internom predpise alebo pokyne vedúceho zamestnanca hodnotí určité
1570
konanie zamestnanca, ktoré predstavuje porušenie pracovnej disciplíny.“
V inom svojom
rozhodnutí zas Najvyšší súd Slovenskej republiky (Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Cdo
74/2008 zo dňa 29. septembra 2009) konštatoval, že ak má byť porušenie pracovnej disciplíny
právne postihnuteľné ako dôvod na skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, musí
byť toto porušenie pracovných povinností zo strany zamestnanca zavinené, a to aspoň z
nedbanlivosti, a musí dosahovať určitý stupeň intenzity. Na účely skončenia pracovného pomeru
rozlišujeme v intenciách Zákonníka práce medzi menej závažným porušením pracovnej disciplíny a

1569
1570

Štatistická ročenka 2013, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, s. 240.
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 3 Cdo 71/2003 z 1. januára 2005
603

1571

závažným porušením pracovnej disciplíny.
Práve nedostatky v aplikácii tohto dôvodu na
1572
okamžité skončenie pracovného pomeru sú častým predmetom rozhodovacej činnosti súdov.
Druhým dôvodom na okamžite skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je
skutočnosť, ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin. V tomto dôvode sa
skĺbila ochranná funkcia pracovného práva, ktorá sa prejavuje v ochrane zamestnávateľa z pohľadu
trestnej zodpovednosti jeho zamestnanca. Zásadne platí, že takáto protispoločenská činnosť
zamestnanca môže mať neblahý dopad na postavenie zamestnávateľa a preto po právoplatnom
odsúdení zamestnanca za úmyselný trestný čin bez ohľadu na jeho charakter, či vzťah tejto trestnej
činnosti s plnením pracovných úloh zamestnanca, je umožnené zamestnávateľovi, aby chránil svoju
podnikateľskú činnosť použitím tohto dôvodu na okamžité skončenie pracovného pomeru s takýmto
zamestnancom.
Výpovedné dôvody ako podmienka platnosti výpovede
Ako už bolo uvedené vyššie zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z v § 63
ods. 1 taxatívne vymedzených výpovedných dôvodov, ktoré spočívajú tak v organizačných zmenách
(písm. a – vonkajšia organizačná zmena a písm. b – vnútorná organizačná zmena, resp.
nadbytočnosť zamestnanca), zdravotnom stave zamestnanca, okolnostiach spočívajúcich v osobe
zamestnanca, či z dôvodov pre okamžité skončenie pracovného pomeru, resp. menej závažné
porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca. V prípade ak chce zamestnávateľ uplatniť
niektorý z týchto dôvodov, tak ho musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné
zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná.
2.2

Ďalšie podmienky platnosti výpovede
Zákonník práce popri taxatívne vymedzených dôvodoch výpovede ustanovuje aj ďalšie
podmienky jej platnosti. Z formálneho hľadiska je pod sankciou neplatnosti ustanovená povinnosť
písomnej formy výpovede a jej doručenie. V zmysle § 38 Zákonníka práce musí byť výpoveď
doručená zamestnancovi do vlastných rúk, pričom platí, že túto zamestnávateľ doručuje
zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý a ak to nie je možné,
možno ju doručiť poštovým podnikom ako doporučenú zásielku na poslednú adresu zamestnanca,
ktorá je zamestnávateľovi známa, ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou "do
vlastných rúk".
Ďalšou podmienkou platnosti výpovede je ponuka inej vhodnej práce. Táto podmienka
spočíva v povinnosti zamestnávateľa (s výnimkou výpovede pre neuspokojivé plnenie pracovných
úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite
skončiť pracovný pomer) ponúknuť zamestnancovi, s ktorým chce skončiť pracovný pomer
výpoveďou, inú vhodnú prácu aj na kratší pracovný čas. Na splnenie tejto ponukovej povinnosti
postačuje aj konštatovanie zamestnávateľa, že nemá „možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a
to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce“. Táto
podmienka sa považuje za splnenú aj v prípade ak „zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre
neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto
výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu“. Z hľadiska času je
podmienkou platnosti výpovede „pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý
možno okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v
lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel“, pričom platí, že ak
zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný
oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu.
2.3
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Významnou podmienkou platnosti výpovede je v § 74 ustanovená účasť zástupcov
zamestnancov pri skončení pracovného pomeru, ktorá spočíva v povinnosti zamestnávateľa vopred
prerokovať výpoveď (aj okamžité skončenie pracovného pomeru) zo zástupcami zamestnancov.
K ďalším podmienkam platnosti výpovede patria ustanovenia o ochrannej dobe a s tým
súvisiaci zákaz výpovede, ustanovenia výpovednej doby, ako aj povinnosť zamestnávateľa dať
výpoveď zamestnancovi so zdravotným postihnutím len s predchádzajúcim súhlasom príslušného
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Tieto uvedené podmienky sú nevyhnutnou súčasťou platnosti výpovede ako takej.
Vychádzajúc z ustanovení § 17 ods. 2) Zákonníka práce „právny úkon, na ktorý neudelil predpísaný
súhlas príslušný orgán alebo zákonný zástupca alebo na ktorý neudelili predpísaný súhlas
zástupcovia zamestnancov, právny úkon, ktorý nebol vopred prerokovaný so zástupcami
zamestnancov, alebo právny úkon, ktorý sa neurobil formou predpísanou týmto zákonom, je
neplatný, len ak to výslovne ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis“. Keďže Zákonník práce
pri týchto podmienkach jasne stanovuje tzv. sankciu neplatnosti, tak nedodržanie ktorejkoľvek z nich
spôsobuje neplatnosť výpovede. Z uvádzaných štatistických ukazovateľov za rok 2013 vyplýva
nasledovné:
1. Neplatnosť výpovede (63 ods. 1 písm. a-c) – 59 sporov,
2. Neplatnosť výpovede (63 ods. 1 písm. d) – 7 sporov,
3. Neplatnosť výpovede (63 ods. 1 písm. e) – 18 sporov,
4. Neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa – 84
1573
sporov.
Z celkového počtu vybavených sporov o neplatné skončenie pracovného pomeru (196)
predstavujú teda uvádzané spory, pri ktorých bolo namietané porušenie podmienok platnosti
skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa 168 sporov.
NÁROKY Z NEPLATNÉHO SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU
Ako už bolo uvedené spory o nároky z pracovnoprávnych vzťahov prejednávajú a rozhodujú
súdy. V prípade neplatnosti skončenia pracovného pomeru toto platí „dvojnásobne“. Z ustanovení §
77-80 Zákonníka práce vyplýva, že „neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou,
okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj
zamestnávateľ uplatniť na súde“, pričom zákon pre toto uplatnenie určuje dvojmesačnú prekluzívnu
lehotu, ktorá začína plynúť odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť.
Zákonník práce upravuje procesný postup na uplatnenie neplatnosti skončenia pracovného
pomeru tak v prípade zamestnanca, ako aj zamestnávateľa. V prípade ak zamestnávateľ skončí
pracovný pomer so zamestnancom a ten sa domnieva, že neboli naplnené podmienky platnosti
výpovede, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom texte, tak mu Zákonník práce v § 79. V zásade
platí, že v takomto prípade je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby
ho naďalej zamestnával. V takom prípade jeho pracovný pomer nekončí, s výnimkou, ak súd
rozhodne, že nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej
zamestnával. Z judikatúry sú však známe prípady, keď je toto oznámenie možné subsumovať pod
samotnú žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Napríklad Najvyšší súd Slovenskej
republiky vo svojom rozsudku sp. zn. 4 Cdo 42/95 z 23.11.1995. totiž konštatoval, že „ak
zamestnanec po doručení okamžitého zrušenia pracovného pomeru neoznámil zamestnávateľovi,
ktorý tento zrušovací prejav urobil, že trvá na ďalšom zamestnaní, ale podal žalobu o neplatnosť
rozviazania pracovného pomeru a o náhradu mzdy, potom je tým oznámenie zamestnanca voči
zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, nahradené dňom jej doručenia.“ Najvyšší súd
v tomto prípade konštatoval, že „pri nepreukázaní kvalifikovaného oznámenia možno konštatovať,
že žaloba o neplatnosť okamžitého zrušenia pracovného pomeru podaná na súde v zákonnej
lehote, nahrádza oznámenie zamestnanca zamestnávateľovi, že na doterajšom zamestnávaní trvá.
Takáto žaloba je jednak právnym úkonom procesnoprávnym a zároveň i hmotnoprávnym. Z
hľadiska nároku na náhradu mzdy nie je však rozhodujúce, kedy taká žaloba došla na súd, ale kedy
3
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bola žalovanému zamestnávateľovi doručená. Takéto oznámenie musí byť totiž učinené voči
1574
zamestnávateľovi, čo sa v takomto prípade stane najskôr dňom doručenia žaloby.“
Problematickým z hľadiska výkladu je ustanovenie druhej a najmä tretej vety § 79 ods. 1
Zákonníka práce. Z dikcie zákona totiž vyplýva, že „zamestnávateľ je povinný zamestnancovi
poskytnúť náhradu mzdy, pričom táto náhrada patrí zamestnancovi v sume jeho priemerného
zárobku odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď
mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného
pomeru.“ Nejasným je najmä možný dvojaký výklad tohto ustanovenia, ktorý umožňuje na jednej
strane vyložiť ho, ako povinnosť vyplácať náhradu mzdy od oznámenia každý mesiac vo výplatných
termínoch, no strane druhej vyplatiť náhradu mzdy, ak súd rozhodne, že skončenie bolo neplatné až
po právoplatnom rozhodnutí súdu. V tejto súvislosti je vhodné dať do pozornosti Uznesenie
Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 246/2010, ktorým Najvyšší súd posudzoval v rozhodovacej
praxi súdov nižších stupňov práve spomínanú spornú otázku, kedy dochádza k omeškaniu
zamestnávateľa, pokiaľ ide o plnenie náhrady mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru.
V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že Najvyšší súd v tomto uznesení vychádzal z právneho stavu
v zmysle ustanovení zákona č. 65/1965 Zb., Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZP z roku 1965“), ktorý bol s účinnosťou od 1. apríla 2002 zrušený. Najvyšší súd totiž vystupoval
ako dovolací súd v konaní, v ktorom zrušil Rozsudok Krajského súdu v Prešove z 28. októbra 2009
sp.zn. 3 Co 190/2008. Skutkový stav veci sa totiž týkal právnej veci, ktorá sa udiala ešte v roku
1999 a teda rozhodovanie sa muselo riadiť ustanoveniami právnych predpisov v čase podania
žalobného návrhu. Podstata rozhodnutia Najvyššieho súdu spočívala v posúdení správnosti konania
Krajského súdu ako odvolacieho súdu, ktorý svojím rozhodnutím zmenil rozhodnutie
prvostupňového súdu vo veci úrokov z omeškania za nevyplatenie náhrady mzdy pri neplatnom
skončení pracovného pomeru, pričom svoje rozhodnutie odôvodnil právnym názorom, podľa ktorého
splatnosť náhrady mzdy priznanej zamestnancovi v dôsledku neplatného skončenia pracovného
pomeru, nastáva až právoplatnosťou rozsudku o vyslovení neplatnosti skončenia pracovného
pomeru, a teda až nasledujúci deň po právoplatnosti tohto rozsudku dochádza k omeškaniu
zamestnávateľa so splnením tohto peňažného nároku“. Najvyšší súd v dovolacom konaní toto
rozhodnutie Krajského súdu zrušil, pričom použil pre skúmanú problematiku veľmi relevantné
zdôvodnenie. Keďže otázka neplatného skončenia pracovného pomeru ako aj samotnej náhrady
mzdy bola už vyriešená, tak je predmetom nášho skúmania rozhodnutie v otázke, kedy vzniká
povinnosť vyplácať náhradu mzdy. S touto otázkou sa Najvyšší súd vysporiadal vychádzajúc zo
znenia § 119 ods. 1 prvá veta ZP z roku 1965 „mzda a náhrada mzdy je splatná pozadu za
mesačné obdobie, pokiaľ v podnikovej kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nebolo
dohodnuté iné obdobie, a to v najbližšom výplatnom termíne po uplynutí obdobia, za ktoré sa
poskytuje.“ Otázka právnej úpravy omeškania, resp. úrokov z omeškania je pre potreby určeného
problému irelevantná, takže ju uvádzať nebudeme. Zásadným je však konštatovanie Najvyššieho
súdu, že predpokladom vzniku práva na náhradu mzdy v zmysle ZP z roku 1965 je neplatné
skončenie pracovného pomeru a oznámenie zamestnanca, že trvá na ďalšom zamestnávaní. Právo
na náhradu mzdy pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru môže preto vzniknúť najskôr odo
dňa, keď zamestnanec oznámi zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby bol ďalej zamestnávaný. Pri
náhrade mzdy ide nepochybne o uspokojenie peňažného nároku, ktorý zaniká splnením, pričom
účastník je povinný nárok druhého účastníka uspokojiť včas a riadne. K omeškaniu zamestnávateľa
s plnením nároku na náhradu mzdy dochádza aj v tomto prípade vtedy, ak nárok včas a riadne
nesplní. Omeškanie nastáva uplynutím času určeného na plnenie, t.j. ak zamestnávateľ neposkytne
plnenie zamestnancovi najneskôr v posledný deň splatnosti nároku. Z ustanovenia § 119 ods. 1 ZP
vyplýva, že náhrada mzdy je rovnako ako mzda splatná pozadu za mesačné obdobie, a to v
najbližšom výplatnom termíne po uplynutí obdobia, za ktoré sa poskytuje.“ Najvyšší súd teda
konštatoval, že „k omeškaniu na strane zamestnávateľa s plnením náhrady mzdy pri neplatnom
rozviazaní pracovného pomeru dochádza preto u jednotlivých náhrad miezd spravidla za ten ktorý
mesiac podľa toho, kedy u nich nastala splatnosť a nie až právoplatnosťou rozsudku o vyslovení
neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Samotným právoplatným rozhodnutím o určení
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neplatnosti právneho úkonu, ktorým mal byť skončený pracovný pomer, totiž právo na náhradu
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mzdy ako hmotnoprávny nárok nevzniká“.
Najvyšší súd podľa nášho názoru napriek skutočnosti, že v danej spomínanej veci aplikoval
ustanovenia ZP z roku 1965, vytvoril isté výkladové „vodítko“, ktoré je možné aplikovať na súčasnú
právnu úpravu. Je síce faktom, že súčasné znenie § 129 Zákonníka práce neupravuje pri otázkach
splatnosti mzdy aj splatnosť náhrady mzdy (na rozdiel do § 119 ZP z roku 1965), avšak otázka
splatnosti náhrady mzdy je subsumovateľná pod ustanovenia § 132 Zákonník práce („Ustanovenia §
129 až 131 sa vzťahujú rovnako na všetky zložky príjmu zamestnanca poskytované
zamestnávateľom, ak ide o ich splatnosť, výplatu a vykonávanie zrážok.), v zmysle ktorých je možné
náhradu mzdy považovať za príjem zamestnanca, na ktorý sa ustanovenia o splatnosti mzdy
vzťahujú primerane.
Ak sa pri skúmaní tejto problematiky vrátime k právnej úprave v Zákonníku práce, musíme
konštatovať, že táto upravuje aj otázky výšky priznanej náhrady mzdy. V zmysle § 79 ods. 2 „ak
celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy, presahuje 12 mesiacov,
môže súd na žiadosť zamestnávateľa jeho povinnosť nahradiť mzdu za čas presahujúci 12
mesiacov primerane znížiť, prípadne náhradu mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov zamestnancovi
vôbec nepriznať. Náhrada mzdy môže byť priznaná najviac za čas 36 mesiacov.“ Vychádzajúc
z poznatkov z praxe, kde je podľa štatistických ukazovateľov priemerná dĺžka súdnych sporov vo
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veciach pracovného práva v rolku 2013 - 25,24 mesiaca
je nutné poukázať na neprimeranosť
a neaktuálnosť právnej úpravy. Spory o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, resp. o náhradu
mzdy sú svojim charakterom veľmi zložité a vždy sa dotýkajú sociálneho statusu zúčastneného
1577
zamestnanca.
Je preto nevyhnutné, aby súdy vo svojej rozhodovacej činnosti prihliadali na túto
skutočnosť. Jedným z možných riešení je aplikácia a výklad spomínaného názoru Najvyššieho súdu
a na strane druhej zrýchlenie a efektívnosť konania.
ZÁVER
Pracovný pomer ako základný pracovnoprávny vzťah predstavuje podstatnú časť realizácie
ľudskej práce v spoločnosti. Práve prostredníctvom výkonu závislej práce si veľká časť spoločnosti
1578
zabezpečuje svoj životný štandard a udržuje svoj sociálny status v spoločnosti . Otázky spojené
so stabilitou pracovného pomeru súvisia s uplatňovaním ústavného práva na prácu, ktorého
realizácia je úzko previazaná s povinnosťou štátu vytvoriť podmienky na túto realizáciu. Pri
rešpektovaní práva na súkromné vlastníctvo a právo podnikať je povinnosťou štátu upraviť
podmienky realizácie týchto práv tak, aby nedochádzalo k ich zneužívaniu na úkor iných práv.
Otázky spojené s úpravou podmienok platnosti výpovede, resp. okamžitého skončenia pracovného
pomeru musia v plnej miere korešpondovať s touto premisou. Kogentnosť ustanovení Zákonníka
práce v otázkach skončenia pracovného pomeru vo väzbe na obmedzenie autonómie vôle pri
skončení zmluvného – pracovnoprávneho vzťahu sú zákonným vyjadrením potreby ochrany tohto
vzťahu, avšak v praxi napriek tomu dochádza k ich porušovaniu. Príspevok sa zaoberá otázkami
analýzy právneho stavu de lege lata, pričom použitím príslušných štatistických ukazovateľov, ako aj
vybraných oblastí rozhodovacej činnosti súdov, poukazuje na potrebu zefektívnenia a skvalitnenia
rozhodovacej činnosti súdov v oblasti pracovného práva.
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PRACOVNOPRÁVNE SPORY V KONTEXTE PRIPRAVOVANEJ
REKODIFIKÁCIE CIVILNÉHO PROCESU
Jozef Pavol
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: V spracovanom príspevku sa autor zameral na skúmanie pripravovanej právnej úpravy
procesných pravidiel riešenia pracovnoprávnych sporov. Charakterizuje jednotlivé ustanovenia
riešenia individuálnych pracovnoprávnych sporov obsiahnutých v pripravovanom civilnom sporovom
poriadku. Autor poukazuje na prínos a nedostatky predmetnej právnej úpravy.
Kľúčové slová: pracovné právo, občiansky súdny poriadok, civilný sporový poriadok, zamestnanec,
zamestnávateľ, pracovnoprávny spor.
Abstract: In the processed article the author deals with the forthcoming legislation on procedural
rules in labor law disputes. The author describes various provisions contained in the proposed Civil
Litigation Act dealing with individual labor disputes. The author points out the benefits and
shortcomings of the legislation.
Key words: labor law, Civil Procedure Act, Civil Litigation Act, employee, employer, labor dispute.
ÚVOD
V kontinentálnom právnom systéme sa tradične rozdeľuje právny poriadok na súkromnú a
verejnú časť. Pod súkromné právo právneho poriadku sa štandardne zaraďujú občianske právo,
rodinné právo, obchodné právo a právo medzinárodné súkromné. V závislosti od právneho poriadku
toho-ktorého štátu sa pracovné právo spravidla sčasti subsumuje pod súkromnoprávne odvetvia.
Slovenská republika v tomto ohľade začleňuje časť pracovného práva, a to individuálne
pracovnoprávne vzťahy, k súkromnému právu. Naopak, kolektívne pracovnoprávne vzťahy, spadajú
do sféry verejného práva.
Pracovné právo ako celok napĺňa viacero funkcií. Dominantná funkcia, ktorá akcentuje od
samého vzniku tohto samostatného právneho odvetvia, spočíva v poskytovaní ochrany skrz
zákonné garancie tzv. „slabšiemu“ subjektu v pracovnoprávnych vzťahoch. Ochranná funkcia
pracovného práva prirodzene intervenuje do značnej miery aj do sféry individuálnych
pracovnoprávnych vzťahov, aby tak mohla čo najefektívnejšie napĺňať svoj účel. Uvedené v praxi
pramení do narušenia niektorých základných pilierov uplatňovaných v súkromnoprávnych
odvetviach slovenského právneho poriadku. Zásada rovnosti príznačná pre súkromné právo je
nahradená vzťahom nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, resp. je značne
obmedzená dispozičná autonómia účastníkov individuálnych pracovnoprávnych vzťahov, a to či už
pri výbere zmluvného partnera, determinovaní zmluvnej formy, vymedzení obsahovej stránky
pracovnoprávnych vzťahoch či pri rozviazaní pracovného pomeru. Hore uvedené skutočnosti
predstavujú len niektoré základné anomálie individuálnych pracovnoprávnych vzťahov v kontexte
komparácie s „klasickými“ odvetviami súkromného práva.
Vyššie naznačené rozdiely v oblasti hmotného práva majú zákonite vplyv na priebeh
prípadného súdneho konania. Spory v pracovnom práve nie sú ojedinelým úkazom. V zásade platí,
že spory vznikajú vo všetkých právnych vzťahoch rôznych právnych odvetví, pričom pracovné
1
právo, resp. pracovnoprávne vzťahy nie sú výnimkou. V aktuálnych podmienkach Slovenskej
republiky je právna úprava riešenie procesného postupu v prípade sporov vyplývajúcich zo
1
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súkromného práva zverená zákonu č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších
právnych predpisov (ďalej aj ako „občiansky súdny poriadok“). Občiansky súdny poriadok
reprezentuje univerzálny právny predpis, ktorý ustanovuje režim súdneho konania aj pre prípad
pracovnoprávnych sporov vyplývajúcich z individuálnych pracovnoprávnych vzťahov.
Osobitnú právnu právu riešenia pracovnoprávnych sporov v intenciách občianskeho súdneho
poriadku nenachádzame. Doterajší právny stav by nemal podľa všetkého trvať dlho a osobitosti
individuálnych pracovnoprávnych vzťahov budú premietnuté v pripravovanej rekodifikácii civilného
procesu.
V tomto príspevku budeme pracovať s materiálom predloženým Národnej rade Slovenskej
republiky, konkrétne s návrhom civilného sporového poriadku, ktorý v sebe subsumuje niekoľko
ustanovení regulujúcich individuálne pracovnoprávne spory. Našu pozornosť venujeme analýze
predmetných ustanovení v zmysle komparácie so súčasnou právnou úpravou civilného procesu.
NIEKOĽKO POZNÁMOK K PRIPRAVOVANÉMU CIVILNÉMU SPOROVÉMU PORIADKU
Civilný sporový poriadok reprezentuje len časť pripravovanej rekodifikácie civilného procesu.
Osobitnými procesnými poriadkami sa navrhuje regulovať postup súdu a účastníkov v nesporových
konaniach (Civilný mimosporový poriadok) a konania v správnych veciach (Správny súdny
poriadok). Nakoľko sa individuálne pracovnoprávne spory zaraďujú k sporovým konaniam, budeme
analyzovať výlučne návrh civilného sporového poriadku.
Z hľadiska systematiky obsahuje civilný sporový poriadok vo svojej tretej časti právnu úpravu
osobitných procesných postupov. V druhej hlave tejto časti civilného sporového poriadku sú
obsiahnuté ustanovenia regulujúce spory s ochranou slabšej strany. V zmysle skúmaného návrhu
sa za spory so slabšou stranou označujú spotrebiteľské spory (Prvý diel), antidiskriminačné spory
(Druhý diel) a individuálne pracovnoprávne spory (Tretí diel).
Právna úprava individuálnych pracovnoprávnych sporoch je obsiahnutá v ôsmich
jednoduchých a stručných ustanoveniach.
V prvom ustanovení tretieho dielu druhej hlavy tretej časti civilného sporového poriadku je
vymedzený pojem „Individuálne pracovnoprávne spory“. Podľa návrhu sa za tieto spory na účely
civilného sporového poriadku označujú spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom
vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných obdobných pracovných vzťahov. V ďalšom texte
paragrafového znenia civilného sporového poriadku sa avšak používa výlučne pojem
pracovnoprávny spor. K tejto problematike uvádzame, že pracovnoprávny spor je pojem obsahovo
širší než individuálny pracovnoprávny spor, a preto sa domnievame, že by zavedenie jednotnej
terminológie prispelo k predchádzaniu možným nezrovnalostiam a aplikačným problémom.
Obdobný výsledok by sa mohol dosiahnuť tak, aby sa v texte zákona zadefinoval pojem
pracovnoprávny spor.
Za pracovnoprávny spor je označený aj spor, ktorý vyplýva zo zásady rovnakého
zaobchádzania za predpokladu, že s pracovnoprávnym sporom súvisí. Z uvedeného možno vyvodiť,
že spory plynúce z porušenia zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch sa
budú spravovať ustanoveniami o individuálnych pracovnoprávnych sporoch, a to aj napriek tomu, že
civilný sporový poriadok obsahuje samostatnú právnu úpravu pre antidiskriminačné spory. V tomto
ohľade sa porušenie zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch dostáva do
miernej výhody oproti ostatným antidiskriminačným sporom. Ako príklad uvádzame možnosť súdu v
prípade pracovnoprávnych sporov prisúdiť viac, než bolo žalobou uplatnené za predpokladu, že
žalobcom je zamestnanec.
V zmysle ďalšieho ustanovenia sa môže nechať zamestnanec v pracovnoprávnom spore
zastupovať odborovou organizáciou. Zámer hodnotíme pozitívne, avšak zároveň považujeme
predmetné ustanovenie za vágne. Možnosť nechať sa zastupovať v pracovnoprávnych sporoch
odborovou organizáciu existuje aj v súčasnom platnom právnom stave a pre mnohých členov
odborových organizácii toto právo vyplýva priamo z kolektívnej zmluvy. Predmetné ustanovenie v
znení tak, ako je navrhované, nerieši problematiku právneho zastúpenia zamestnancov v
pracovnoprávnych sporoch. Z textu ustanovenia vyvstávajú viaceré otázky, na ktoré tento právny
predpis nedáva odpoveď. Je možnosť zastúpenia garantovaná všetkým zamestnancom alebo iba
členom odborovej organizácie? Ak je garantovaná pre všetkých zamestnancov, potom ktorá
odborová organizácia má zabezpečiť právne zastúpenie zamestnanca, ktorý nie je odborovo
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organizovaný? Bude toto zastupovanie odplatné alebo nie? Má odborová organizácia povinnosť
prevziať zastupovanie? Ide len o základné otázky, ktoré vnášajú viac neistoty do tejto problematiky,
a preto sme toho názoru, že text predmetného ustanovenia v súčasnej podobe je neakceptovateľný.
Kladne hodnotíme právnu úpravu poučovacej povinnosti súdu vo vzťahu k zamestnancovi.
Súd je povinný pri prvom úkone poučiť zamestnanca o možnosti nechať sa zastúpiť, o procesných
právach a povinnostiach v rozsahu všeobecnej poučovacej povinnosti, ale aj o dôkazoch, ktoré je
2
potrebné predložiť a o možnosti podať návrh na neodkladné alebo zabezpečovacie opatrenia , resp.
o iných možnostiach zamestnanca potrebných na účelné uplatnenie alebo bránenie jeho práv.
Poučovacia povinnosť zaväzuje súdy aj v zmysle platného občianskeho súdneho poriadku, avšak
nie je koncipovaná takto prehľadne a v takomto rozsahu. V záujme lepšieho naplnenia účelu
poučovacej povinnosti súdu navrhujeme, aby sa táto povinnosť neviazala výlučne na prvý úkon vo
vzťahu k zamestnancovi, ale aby bol súd povinný v záujem ochrany slabšej strany sporu poučovať
zamestnanca počas celého trvania súdneho sporu.
Dôkazná núdza zamestnanca v pracovnoprávnych sporoch reprezentuje jednu z najväčších
prekážok brániacich zamestnancovi v spore so zamestnávateľom uspieť. Do budúcna by túto
problematiku mala napomôcť riešiť aktívna participácia súdu pri vykonávaní a označovaní dôkazov
v prospech zamestnanca. Súdy by mali byť oprávnené vykonať aj tie dôkazy, ktoré zamestnanec
nenavrhol, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. Súd sám aj bez návrhu obstará alebo
zabezpečí takýto dôkaz. Priamo z civilného sporového poriadku vyplýva povinnosť zamestnávateľa
poskytnúť potrebnú súčinnosť. Do sporového konania sa tak zavádza prvok vyšetrovacieho princípu
príznačného pre nesporové konania a narúša sa tak prejednací princíp. Je pravda, že v zmysle §
120 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku môže súd vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci,
3
ale výslovne len výnimočne. Ostáva otázne, ako budú súdy v praxi postupovať a či si osvoja
postavenie sudcu ako akéhosi „aktívneho tretieho účastníka konania“.
Podľa ďalšieho navrhovaného ustanovenia sa má odlíšiť postavenie zamestnanca a
zamestnávateľa v pracovnoprávnom spore v otázke do kedy možno označovať skutočnosti a
dôkazy. Civilný sporový poriadok novo zavádza výslovnú úpravu koncentrácie v konaní a rozlišuje
medzi zákonnou koncentráciou konania a sudcovskou koncentráciou konania. Zákonná
koncentrácia konania korešponduje so súčasnou právnou úpravou, keď ustanovuje, že prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia
uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí. V zmysle sudcovskej koncentrácie konania sú strany
povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany včas. Podmienka
včasného uplatnenia nie je splnená, ak ich strana mohla predložiť už skôr, ak by konala starostlivo
so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Súdom sa ponecháva pomerne široký priestor na
uplatnenie vlastnej úvahy, nakoľko sudca bude rozhodovať, či určitý prostriedok bol, alebo nebol
uplatnený včas. Hore uvedené koncentrácie konania (sudcovská a zákonná) sa v pracovnoprávnych
sporoch v zmysle navrhovaného civilného sporového poriadku nebudú vzťahovať na zamestnanca.
Ten je oprávnený predkladať a označovať skutočnosti a dôkazy na preukázanie svojich tvrdení
najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej. Postavenie zamestnanca a zamestnávateľa sa
v tejto otázke diametrálne odlišuje v prospech zamestnanca.
Zamestnancovo postavenie v pracovnoprávnom spore sa ešte umocňuje vylúčením aplikácie
ustanovení o rozsudku pre zmeškanie, ak by mal byť rozsudok vydaný v jeho neprospech.
Pracovnoprávne spory budú spravidla prejednávané na pojednávaní. Výnimku predstavuje
situácia, ak budú strany sporu súhlasiť, aby sa pojednávanie nenariaďovalo a zároveň to nebude
odporovať účelu zákona.
V poslednom ustanovení pripravovaného civilného sporového poriadku sa ustanovuje už
spomínaná možnosť súdu prisúdiť viac, ako bolo žalobou uplatnené za predpokladu, ak je žalobcom
zamestnanec.
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Pojmovo neodkladné opatrenia, resp. zabezpečovacie opatrenia nahradili predbežné opatrenia.
§120 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších právnych
predpisov.
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ZÁVER
V príspevku analyzované ustanovenia navrhovaného civilného sporového poriadku
predstavujú osobitnú reguláciu pracovnoprávnych sporov od všeobecných ustanovení o konaní,
ktoré sa budú aplikovať primerane aj na konanie o individuálnych pracovnoprávnych sporoch.
Vo všeobecnosti hodnotíme pozitívne úmysel riešiť osobitosti pracovnoprávnych sporov
vyplývajúcich z osobitného postavenia pracovného práva vyjadrený v pripravovanej rekodifikácii
civilného procesu. Navrhovaná právna úprava vo viacerých aspektoch napĺňa štandardy právnej
úpravy pracovnoprávnych sporov moderných demokratických krajín. Analyzovaný materiál je stále v
štádiu legislatívneho procesu, a preto možno predpokladať, že konečná podoba bude viac či menej
odlišná. V tejto súvislosti si dovoľujeme vysloviť požiadavku, aby sa pristúpilo k dôkladnejšiemu
pojmovému vymedzeniu individuálnych pracovnoprávnych vzťahov, resp. pracovnoprávnych sporov,
nakoľko sa tieto pojmy v texte zamieňanú a mohli by spôsobiť aplikačné problémy. Druhým
negatívnym aspektom skúmanej právnej úpravy je už vyslovený skeptický pohľad na navrhované
ustanovenie o možnosti zastúpenia zamestnanca v pracovnoprávnych sporoch odborovou
organizáciou.
Navrhovaný civilný sporový poriadok ponecháva pomerne široký priestor pre aktivitu
príslušných súdov a sudcov, v sporoch s ochranou slabšej strany zvlášť. Ostáva otázne, ako sa
súdy s takýmto úmyslom autorov vysporiadajú, aby v konečnom dôsledku možnosti súdov priznané
zákonom neostali nevyužité. V tomto ohľade sa opäť otvára priestor pre diskusiu o organizačnom
zabezpečení prejednania pracovnoprávnych sporov osobitnými špeciálnymi pracovnými senátmi,
resp. na to určenými inštitúciami. Nemenej významným možným riešením pracovných sporov by
bolo zakotvenie možnosti zriadenia osobitných rozhodcovských súdov, ktoré by bolo možné
zriaďovať v závislosti na územnom členení tak, ako je tomu v súčasnosti pri spotrebiteľských,
4
obchodných, športovo-arbitrážnych rozhodcovských súdoch a pod.
3
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PROCESNÁ OCHRANA ZAMESTNANCA PODĽA NARIADENIA
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Abstrakt: Príspevok sa zaoberá ochranou zamestnanca ako slabšej zmluvnej strany v rámci
procesného práva a prináša koncízny rozbor právomoci vo veciach individuálnych pracovných
zmlúv podľa nariadenia o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných
veciach Brusel I bis.
Kľúčové slová: pracovná zmluva, zamestnanec ako slabšia zmluvná strana, pracovnoprávny spor,
právomoc, Brusel I bis.
Abstract: This paper deals with protection of employee as a weaker contractual party in procedural
law and brings brief analyse of jurisdiction over individual contracts of employment in accordance
regulation with jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial
matters Brusel I bis.
Key words: labour contract, employee as a weaker contractual party, labour dispute, jurisdiction,
Brusel I bis.
ÚVODNÉ POZNÁMKY
1
Zabezpečovanie realizácie ústavného práva na prácu je dynamický proces, pri ktorom
vstupujú do vzájomných vzťahov nositelia subjektívnych práv a právnych povinnosti všeobecne
ustanovených a regulovaných normami pracovného práva. Pri uplatňovaní doktríny právneho štátu
je dotknutým subjektom umožnené presadzovať ich subjektívne práva a vystupovať na ich ochranu
prostredníctvom orgánu kompetentného prejednať a rozhodnúť takýto spor, ktorý vzniká v rámci
a na základe pracovnoprávnych vzťahov.
Pracovnoprávny spor môžeme teda definovať ako „střet názorů nositelů práv a povinností
konkrétního pracovněprávního vztahu, kdy alespoň jeden subjekt uplatní ochranu svého
subjektívniho práva z daného pracovněprávního vztahu předepsanou formou před orgánem, který je
oprávněn střet názorů projednat a ukončit spor rozhodnutím nebo schválením smíru dosaženého
2
stranami před tímto orgánem“ . Od sporu v právnom význame však musíme odlišovať spor, ktorý je
'bežným' konfliktom názorov či záujmov; takýto konflikt je „přirozený a vyplýva z různeho postavení
3
zaměstnance a zaměstnavatele v rámci dělby práce“ .
Riešenia pracovnoprávnych sporov in genere konštituuje čl. 9 Základných zásad
Zákonníka práce: „Zamestnanci a zamestnávatelia, ktorí sú poškodení porušením povinností
vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, môžu svoje práva uplatniť na súde. Zamestnávatelia
nesmú znevýhodňovať a poškodzovať zamestnancov preto, že zamestnanci uplatňujú svoje práva
vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.“; dopĺňaný normatívnym ustanovením § 14 Zákonníka
práce, podľa ktorého „[s]pory medzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky z
pracovnoprávnych vzťahov prejednávajú a rozhodujú súdy“. Procesnoprávne záruky ochrany práv
subjektov pracovnoprávnych vzťahov sú budované primárne na základnom predpise civilného
1

1

čl. 35 ods. 3Ústavy Slovenskej republiky: „Občania majú právo na prácu.“; čl. 26 ods. 3 Listina
základných práv a slobôd: „Každý má právo získavať prostriedky na svoje životné potreby prácou.“
2
BĚLINA, M. in BĚLINA, M. a kol.: Pracovní právo. 4. vyd. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 538.
3
GALVAS, M. in GALVAS, M. a kol.: Pracovní právo. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. s.
170.
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konania - Občianskom súdnom poriadku č. 99/1963 Zb., ktorý explicitne zakotvuje, že „[v]
občianskom súdnom konaní súdy prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci, ktoré vyplývajú
z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, obchodných a hospodárskych vzťahov, pokiaľ ich
podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány“ (§ 7 ods. 1).
Pracovnoprávne vzťahy sú záväzkové vzťahy, v ktorých jeden subjekt pre druhého
vykonáva nesamostatnú prácu za odmenu. Okrem tejto majetkovej zložky však do popredia
4
vystupuje osobný prvok. Obsahovo prekračujú zmluvný základ a sú zložitejšie, pretože ich netvorí
len jedna dvojica práv a povinností pozostávajúca z klasickej konštrukcie dare - facere - ommitere 5
pati. Veriteľsko-dlžnícke postavenie zamestnávateľa a zamestnanca sa strieda a je ovplyvňované
celým radom kogentných, resp. relatívne kogentných, noriem, ktoré sa skrz pracovnú zmluvu
uvádzajú do života. Jednak ide o práva a povinnosti bezprostredne súvisiace s priebehom pracovnej
6
činnosti, jednak o tie práva a povinnosti, ktoré sa uskutočňujú mimo samotný pracovný proces. Ide
teda o súkromnoprávne vzťahy, ktoré sa však od iných právnych vzťahov diferencujú špecifickým
predmetom pracovného práva –> výkonom závislej práce.
Pracovné právo, ako charakteristická právna disciplína, prešlo osobitným historickým
vývojom a je špeciálne svojimi unikátnymi funkciami a zásadami. Vzhľadom na načrtnuté odlišnosti
sa prikláňame k názoru, že „[ú]prava spôsobov riešenia sporov z pracovnoprávnych vzťahov spadá
7
obsahovo pod ochrannú funkciu pracovného práva“ . Akcentovaná protektívna úloha pracovného
práva sa tak primerane odráža aj v práve procesnom, ktoré patrične reaguje na fakt, že
zamestnanec je zo sociálno-ekonomického hľadiska považovaný za slabšiu zmluvnú stranu
8
pracovnoprávneho vzťahu. Táto skutočnosť sa a priori predpokladá a súdy nemusia overovať
v každom konaní, či sa zamestnanec naozaj nachádza v inferiórnej pozícii, hoci konkrétne okolnosti
zmluvného vzťahu môžu postaviť aj zamestnanca do silnejšej polohy oproti zamestnávateľovi.
Koncepcia civilného procesu je založená na tom, že sa neprispôsobuje predmetu konania.
Nemalo by byť teda podstatné, z ktorej hmotnoprávnej oblasti spor vychádza. Navzdory tomu
Občiansky súdny poriadok modifikuje štandardné pravidlá v prospech zamestnanca. Univerzálne
procesné normy sú doplnené o niekoľko samostatných ustanovení. Ide o predbežné opatrenie vo
9
10
veciach pracovnej odmeny a ex lege predbežnú vykonateľnosť rozsudku .

4

V tomto kontexte nemáme na mysli osobný výkon práce zamestnanca pre zamestnávateľa ako
definičný znak závislej práce vyplývajúci z ustanovenia § 1 ods. 2 Zákonníka práce („Závislá práca
je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca,
osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v
pracovnom čase určenom zamestnávateľom.“), ale celý súbor vzájomných práv a povinností
zmluvných subjektov, ako napr. záväzok lojality zamestnanca voči zamestnávateľovi, či nekonať
proti jeho oprávneným záujmom, a za tieto vedľajšie povinnosti zamestnanca plní zamestnávateľ
úlohy sociálnej starostlivosti o zamestnanca, vrátane povinnosti chrániť zdravie a bezpečnosť
zamestnanca pri práci; takýto osobný vzťah je sprevádzaný tiež spektrom súvisiacich osobných
resp. osobnostných práv zamestnanca, vrátane práv z duševného vlastníctva upravujúcich hmotne
i nehmotne vyjadrené prejavy osobnosti.
5
§ 494 Občianskeho zákonníka: „Z platného záväzku je dlžník povinný niečo dať, konať, niečoho sa
zdržať alebo niečo trpieť a veriteľ je oprávnený to od neho požadovať.“
6
Napr. zachovávanie mlčanlivosti (§ 81 písm. f/ Zákonníka práce), alebo ochrana obchodného
tajomstva zamestnávateľa (§ 17 a nasl. Obchodného zákonníka).
7
HAMUĽÁK, J.: Právna úprava riešenia sporov v pracovnom práve - stav „de lege lata". In:
HAMUĽÁK, J. (ed.): Pracovný súdny poriadok (nová právna norma v oblasti pracovného práva).
Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2014. s. 20.
8
K väzbe pracovného práva a civilného práva procesného pozri bližšie PORUBAN, A: Interakcia
pracovného práva a civilného procesu. In: HAMUĽÁK, J. (ed.): Pracovný súdny poriadok (nová
právna norma v oblasti pracovného práva). Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta,
2014. S. 104-111.
9
§ 76 ods. 1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku: „Predbežným opatrením môže súd nariadiť
účastníkovi najmä, aby poskytol aspoň časť pracovnej odmeny, ak ide o trvanie pracovného pomeru
a navrhovateľ zo závažných dôvodov nepracuje.“
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Čiastková úprava riešenia pracovnoprávnych sporov sa však vyskytuje aj mimo procesných
pravidiel integrovaných v kódexe civilného konania. Najvýraznejšie sa prejavuje v zákone 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), v ktorom je transponované
antidiskriminačné zákonodarstvo Európskej únie. Cieľom príslušných smerníc je zaistiť, aby
opatrenia prijaté členskými štátmi na vykonávanie zásady rovnakého zaobchádzania boli účinnejšie.
Slúži na to aj prenesenie dôkazného bremena na zamestnávateľa, ktorému prináleží dokazovať, že
11
k porušeniu zásady zákazu priamej alebo nepriamej diskriminácie nedošlo.
PRÁVOMOC VO VECIACH INDIVIDUÁLNYCH PRACOVNÝCH ZMLÚV
Potreba zabezpečenia primeranej ochrany zamestnanca sa prejavuje aj v nadnárodných
nástrojoch, ktoré regulujú otázky súdnej právomoci pri strete procesných poriadkov. Jedným z
prostriedkov harmonizácie a unifikácie jednotlivých kolíznych ustanovení národného práva je aj tzv.
12
13
nariadenie Brusel I bis , ktoré zavádza jurisdikčnú nerovnováhu v prospech zamestnancov.
Ide o prameň sekundárneho únijného práva stanovujúci, ktorý justičný orgán vec prejedná
a rozhodne podľa vlastných procesných predpisov. Ako právny akt generálnej povahy je záväzný
pre všetky subjekty spadajúce pod jurisdikciu každého členského štátu Európskej únie. Má prednosť
pred vnútroštátnym právom, a preto každý orgán súdnej ochrany akéhokoľvek EÚ-štátu je povinný
14
aplikovať prioritne právnu úpravu v ňom obsiahnutú.
Celková filozofia nariadenia Brusel I bis vyplýva z jeho odôvodnenia, v ktorom je okrem
iného vyslovene stanovené, že v 'medzinárodných pracovnoprávnych sporoch' by mala byť slabšia
zmluvná strana chránená normami pre určenie právomoci, ktoré sú pre ňu výhodnejšie než
15
všeobecné pravidlá. Niet pochýb, že v praxi sa oveľa častejšie bude jednať o prípady, kedy sú
žalobcami zamestnanci, keďže pracovné spory, v ktorých vystupujú ako žalovaní, sú vzácnejšie.
Na jednej strane je stanovený set pravidiel, ak je zamestnanec v pozícií žalovaného.
Zamestnávateľovi je odopreté využitie všeobecných noriem určovania právomoci. Ako žalobca
16
môže začať konanie len na súde členského štátu, v ktorom má zamestnanec bydlisko ; to neplatí v
17
prípade, keď uplatňuje vzájomný návrh na súde, na ktorom bola podaná pôvodná žaloba.
Úmyslom je jasné zabránenie tomu, aby zamestnanec mohol byť žalovaný v inom štáte, než v
18
ktorom má bydlisko a aby nemusel brániť svoje práva na menej dostupnom a neznámom fóre.
2

10

§ 162 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku: „Predbežne vykonateľné sú rozsudky odsudzujúce
na plnenie výživného alebo pracovnej odmeny za posledné tri mesiace pred vyhlásením rozsudku.“
11
§ 11 ods. 2 Antidiskriminačného zákona: „Žalovaný je povinný preukázať, že neporušil zásadu
rovnakého zaobchádzania, ak žalobca oznámi súdu skutočnosti, z ktorých možno dôvodne
usudzovať, že k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania došlo.“
12
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci
a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.
13
Na konania začaté ešte pred 10. januárom 2015 sa vzťahuje Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z
22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných
veciach (Brusel I), ktorý nadviazal na Bruselský dohovor o právomoci a výkone rozsudkov v
občianskych a obchodných veciach z 27. septembra 1968.
14
Pre úplnosť treba dodať, že medzi krajinami Európskej únie a štátmi Európskeho združenia
voľného obchodu sa uplatňuje tzv. nový Lugánsky dohovor (Dohovor o právomoci a o uznávaní a
výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach z 30. októbra 2007).
15
Recitál 18 nariadenia Brusel I bis: „V oblasti poistenia, spotrebiteľských a pracovných zmlúv by
slabší účastník mal byť chránený normami právomoci, ktoré lepšie chránia jeho záujmy než
všeobecné normy.“
16
Čl. 22 bod 1 nariadenia Brusel I bis: „Zamestnávateľ môže začať konanie len na súdoch
členského štátu, v ktorom má zamestnanec bydlisko.“
17
Čl. 22 bod 2 nariadenia Brusel I bis: „Ustanovenia tohto oddielu nemajú vplyv na právo uplatniť
vzájomný nárok na súde, na ktorom sa koná podľa tohto oddielu o pôvodnom nároku.“
18
Tu však hrozí riziko zneužívania, kedy zamestnanec po skončení pracovného pomeru, ale ešte
pred začatím sporu, zmení bydlisko s cieľom získať výhodu 'domáceho ihriska'.
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Naopak, pre zamestnanca-navrhovateľa platia iné princípy, ktorých cieľom je v zásade
zabezpečenie možnosti uplatňovať svoje nároky na súdoch, ktoré sú čo najpriaznivejšie, či už
z pohľadu právnej tradície, organizácie súdnictva (napr. prostredníctvom špecializovaných
pracovných tribunálov), možnosti zastupovania odborovou organizáciou, výškou súdnych poplatkov,
súhrnných nákladov na konanie alebo iných významných kritérií. Zamestnanec má možnosť voľby,
ktorá však priamo súvisí s jeho pracovnou zmluvou. Tá sa, na rozdiel od iných zmluvných typov
občianskeho a najmä obchodného práva, líši inter alia tým, že zakladá úzky osobný a spravidla
dlhodobejší vzťah vedúci v určitej miere k začleneniu zamestnanca do prostredia organizácie
zamestnávateľa, čo zamestnanca pripútava k miestu výkonu práce.
Zamestnanec si tak môže zvoliť medzi forum rei a forum laboris, t.j. žalobu môže podať
19
buď 1/ na súde členského štátu, v ktorom je zamestnávateľ domicilovaný , alebo 2/ v inom
členskom štáte, v ktorom zamestnanec obvykle vykonáva alebo kde naposledy vykonával svoju
prácu, alebo subsidiárne 3/ na súde, kde sa nachádza alebo nachádzala prevádzkareň, ktorá
zamestnanca prijala do zamestnania v prípade, že zamestnanec obyčajne nevykonáva alebo
20
nevykonával svoju prácu v jednej krajine. Okrem toho zamestnanec môže podať vzájomnú žalobu
21
na súde, na ktorom sa rozhoduje o pôvodnej žalobe.
Pojem 'obvykle vykonáva svoju prácu' je ľahko identifikovateľný, ak sa pracovná činnosť
vykonáva na jednom mieste. Ťažkosti bude skôr spôsobovať určenie v prípade, že zamestnanec
vykonáva svoje činnosti vo viac ako jednom členskom štáte, čo zvyčajne ešte viac oslabuje jeho
pozíciu vzhľadom na vystavenie rôznym politickým, spoločenským, právnym a podnikateľským
22
vplyvom príznačným pre tú-ktorú krajinu. Aby sa eliminovala multiplikácia a právomoc nebola
zverená súdu v každom štáte, v ktorom bola práca vykonaná, z judikatúry Súdneho dvora Európskej
23
únie vyplýva, že pôjde o miesto, v ktorom je skutočné stredisko pracovných činností zamestnanca.
Na jeho identifikáciu je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné okolnosti ako napr. štát, v ktorom
zamestnanec trávi väčšinu svojho pracovného času a v ktorom má kanceláriu, a z ktorého
organizuje svoju pracovnú činnosť pre zamestnávateľa a kam sa vracal po každej pracovnej ceste
24
do zahraničia. V prípade absencie kancelárskych priestorov to bude miesto, na ktorom alebo z
25
ktorého zamestnanec vykonáva podstatnú časť svojich povinností vo vzťahu k zamestnávateľovi.
Tieto predpoklady sú vyvrátiteľné iba vo výnimočných prípadoch, len ak ostatné faktory etablujú
silnejšie spojenie so súdom iného členského štátu. Môže sa jednať napr. o predmet sporu, jeho
hodnotu, význam pracovných činnosti vykonaných v konkrétnej krajine, alebo tiež štát, v ktorom
zamestnanec platí dane a plní si svoje odvodové povinnosti.
Od uvedených pravidiel (pre zamestnanca i zamestnávateľa) sa možno odchýliť len
dohodou post litem motam za dodržania všeobecných požiadaviek v zmysle čl. 25 nariadenia Brusel
26
I bis. V praktickej sfére môže byť ťažké určiť, kedy nastane (pracovnoprávny) spor. Podľa
Jenardovej správy, významného interpretačného zdroja nariadenia, možno hovoriť o spore vo
význame pre Brusel I bis „len čo sa strany rozídu v názore na konkrétnu vec a súdne konania sú
19

čl. 21 bod 1 písm. a) nariadenia Brusel I bis: „Zamestnávateľa s bydliskom v členskom štáte
možno žalovať na súdoch členského štátu, v ktorom má bydlisko.“
20
čl. 21 bod 1 písm. b) nariadenia Brusel I bis: „Zamestnávateľa s bydliskom v členskom štáte
možno žalovať v inom členskom štáte: | i) | na súdoch podľa miesta, kde alebo odkiaľ zamestnanec
obvykle vykonáva svoju prácu, alebo na súdoch podľa miesta, kde naposledy prácu vykonával,
alebo | ii) | ak zamestnanec prácu nevykonáva alebo nevykonával obvykle v jednej krajine, na
súdoch podľa miesta, kde sa nachádza alebo nachádzala prevádzkareň, ktorá zamestnanca najala.“
21
Čl. 22 bod 2 nariadenia Brusel I bis. Ibid. poznámka č. 17.
22
Pozri rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 15. marca 2011 vo veci C-29/10 Heiko Koelzsch
proti État du Grand-Duché de Luxembourg.
23
rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 9. januára 1997 vo veci C-383/95 Petrus Wilhelmus
Rutten proti Cross Medical Ltd., bod 23.
24
Rutten, bod 27.
25
Rutten, bod 23.
26
Čl. 23 2 nariadenia Brusel I bis: „Od ustanovení tohto oddielu sa možno odchýliť len dohodou: 1. |
dojednanou po vzniku sporu alebo 2. | ktorá umožní zamestnancovi začať konanie na iných súdoch,
než tých, ktoré sú uvedené v tomto oddiele.“
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hroziace alebo zvažované“ . Prorogáciou sa však nesmie znížiť počet možností, ktoré sú
k dispozícií zamestnancovi, alebo naopak zvýšiť počet fór patriacich zamestnávateľovi, čo je
zárukou, aby zamestnávatelia nemohli zneužívať typicky silnejšiu vyjednávaciu pozíciu prameniacu
z ich hospodárskeho a právneho zázemia, či ekonomickej závislosti väčšiny zamestnancov na
príjme od zamestnávateľa.
Deklarovaný ochranný zámer však popiera skutočnosť, že aj v novom texte nariadenia
absentuje viac alternatív v prípade, že zamestnanec je žalobcom. Na rozdiel od ostatných
identifikovaných slabších strán (poistník, spotrebiteľ) nepatrí zamestnancovi forum actoris, čiže
možnosť vybrať si súd podľa svojho domicilu. V mieste, kde zamestnanec obvykle vykonáva svoju
28
prácu, má zvyčajne aj bydlisko, a toto miesto sa bude nachádzať v rovnakej krajine. Reálne však
môžu nastať okolnosti, kedy zamestnancovi nebudú vyhovovať fóra, ktoré má k dispozícií v duchu
nariadenia. Pôjde napr. o bežné situácie osôb žijúcich v pohraničných oblastiach, ktoré bývajú na
jednej strane hranice a pracujú na druhej, alebo keď sa zamestnanec po skončení pracovného
pomeru v zahraničí vráti späť do štátu, v ktorom má bydlisko. V takýchto prípadoch si zamestnanec
stále udržiava silné spojenie s domovskou krajinou a miestny súd tak najlepšie spĺňa požiadavky
pre založenie právomoci na riešenie sporu.
Ak by však bolo zavedené takéto nové pravidlo o právomoci, tak by sa ešte viac prehĺbila
jurisdikčná preferencia v prospech zamestnancov. V súlade s princípom proporcionality by mal aj
zamestnávateľ dostať ďalšiu možnosť, kde uplatniť svoj nárok. Vhodným spôsobom by bolo forum
laboris, teda právomoc podľa miesta obvyklého výkonu práce zamestnanca. Takéto určenie nie je
v prospech ani pre jednu stranu, pričom dôležité, že zamestnávateľ nemôže jednostranne zmeniť
29
obvyklé miesto práce a tým získať výhodu priaznivého fóra.
ZÁVER
Ideou procesného práva je, aby sa s každým zaobchádzalo rovnako. Civilný spor je preto
vybudovaný na požiadavke procesnej spravodlivosti a ovládaný princípom rovnosti zbraní, v ktorom
sa premietajú bazálne zložky súkromnoprávneho vzťahu účastníkov konania - rovnosť a zmluvná
sloboda. V opačnom prípade by nerovnaké zaobchádzanie mohlo viesť k nežiaducim dôsledkom
a v konečnom k nespravodlivému výsledku súdneho konania. Ak však vystane potreba privilegovať
slabší subjekt zmluvného vzťahu, musí byť uprednostnenie ospravedlnené verejným záujmom.
Garancia ochrany zamestnanca ako slabšej strany presne spadá do kategórie odklonov z
jednotného civilného procesu. Zvýhodnenie je markantné nielen v klasických domácich sporoch, ale
aj v sporoch s cudzím prvkom.
Zavedenie preferencie pre zamestnanca pri strete dvoch procesných poriadkoch by však
nemalo byť bez obmedzení. Limitom by mala byť najmä primeranosť, aby výhody príliš nezaťažovali
zamestnávateľa a nešli nad rámec toho čo je ešte potrebné pre ochranu zamestnanca. Rozbor
pravidiel však naznačuje určité medzery v ochrane zamestnanca. Ich prípadné vyplnenie by však
malo byť vyvážené priznaním nových oprávnení aj pre zamestnávateľa, samozrejme, za cenu
udržania účelu nariadenia Brusel I bis.
3
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KOORDINÁCIA SYSTÉMOV SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA MEDZI
ČLENSKÝMI ŠTÁTMI EÚ A MEDZINÁRODNÝMI ORGANIZÁCIAMI,
RESPEKTÍVE INŠTITÚCIAMI EÚ
Jozef Kšiňan
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Príspevok je zameraný na hlavné otázky v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia medzi
členskými štátmi EÚ a medzinárodnými organizáciami, respektíve EÚ inštitúciami, ktoré vystali z rozhodovacej
činnosti Súdneho dvora EU (napríklad C-293/03 My; C-233/12 Gardella). Príspevok vychádza z analýzy
súčasného právneho rámca, pri zohľadnení interpretácie tejto problematiky Súdnym dvorom EÚ. Následne
poukazuje na problémy, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu tejto problematiky na úrovni EÚ
Kľúčové slová: koordinácia sociálneho zabezpečenia, voľný pohyb pracovníkov, zásada lojálnej spolupráce.
Abstract: The contribution is focused on the main issues in this field, which arise from the case-law of the Court
of Justice of the EU (e. g. C-293/03 My; C-233/12 Gardella). The contribution starts with the analysis of the
current legal framework, taking into consideration the interpretation of this issue by the Court of Justice of the EU.
Further, it points out problems arising from the current state of this issue on the EU level.
Key words: co-ordination of social security, freedom of movement for workers; principle of sincere cooperation.
ÚVODNÉ POZNÁMKY
Voľný pohyb pracovníkov je jednou zo základných zásad práva Európskej únie, ako jedným z pilierov
vnútorného trhu EÚ. Článok 45 Zmluvy o fungovaní EÚ garantuje túto základnú slobodu. Tento článok má priamy
účinok a teda jednotlivci sa ho môžu dovolávať v konaniach pred vnútroštátnymi súdmi. Je zrejmé, že realizácia
základného práva zaručeného primárnym právom by bola značne sťažená, ak by neexistovali opatrenia na
ochranu sociálnych práv migrujúcich pracovníkov, najmä práv v oblasti sociálneho zabezpečenia. Práve za týmto
účelom článok 48 Zmluvy o fungovaní Európskej únie poveruje Európsky parlament a Radu úlohou vytvoriť
systém, ktorý umožní pracovníkom prekonať prekážky, ktoré im môžu vyplynúť z vnútroštátnych predpisov
v oblasti sociálneho zabezpečenia. Túto povinnosť si Rada a Európsky parlament splnili v zásade tým, že prijali
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho
1612
zabezpečenia (ďalej len "nariadenie 883/2004").
Nariadenie 883/2004 však nie je jediným prostriedkom
ochrany sociálnych práv migrujúcich pracovníkov. Článok 46 Zmluvy o fungovaní Európskej únie poveruje
Európsky parlament a Radu na prijímanie opatrení vo forme nariadení alebo smerníc potrebných na to, aby sa
zabezpečil voľný pohyb pracovníkov ustanovený v článku 45 Zmluvy o fungovaní EÚ. Zákonodarca EÚ realizoval
toto poverenie prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode
pohybu pracovníkov v rámci Únie, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014
o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov a
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/50/EÚ zo 16. apríla 2014 o minimálnych požiadavkách na
posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových
1613
dôchodkových práv. Všetky prv uvedené právne nástroje chránia aj sociálne práva migrujúcich pracovníkov.
Z
predchádzajúceho textu je zrejmá pomerne rozsiahla normotvorba zákonodarcu EÚ za účelom odstránenia
1614
prekážok v oblasti voľného pohybu pracovníkov a zaručenia účinného výkonu tejto základnej slobody EÚ.
K realizácii slobody voľného pohybu pracovníkov dochádza nepochybne v situácii, ak štátny príslušník
pracuje v členskom štáte odlišnom od členského štátu pôvodu. Najväčším množstvom prípadov spadajúcich do
tejto oblasti bude integrácia migrujúceho pracovníka, prostredníctvom vykonávania zamestnania v členskom štáte
1615
odlišnom od jeho štátu pôvodu,
na pracovný trh tohto členského štátu a vo väčšine prípadov aj jeho
začlenenie do systému sociálneho zabezpečenia tohto štátu. Avšak tieto prípady nevyhnutne nevyčerpávajú
realizáciu slobody voľného pohybu pracovníkov. Máme na mysli špecifickú skupinu pracovníkov, ktorí pracujú pre
1616
inštitúcie EÚ, respektíve pre medzinárodné organizácie.
1
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Pozri analogicky C-293/03 My, bod 34.
V tejto súvislosti pozri najmä čl. 7 ods. 2 nariadenia 492/2011, čl. 1 a čl. 2 ods. 1 smernice 2014/50/EÚ, ako aj
čl. 1 ods. 1 a 2 ods. 1 písm. c) smernice 2014/54/EÚ.
1614
I keď v oblasti voľného pohybu pracovníkov pretrvávajú stále problémy. V tejto súvislosti pozri napríklad 5.
odôvodnenie smernice 2014/54/EÚ.
1615
Pre úplnosť dodávame, že máme na zreteli vykonávanie voľného pohybu pracovníkov a nie vykonávanie
práce na území iného členského štátu ako pracovník v rámci realizácie slobody poskytovania služieb.
1616
Pod týmto pojmom v tomto článku rozumieme tak inštitúcie EÚ, ako aj agentúry a ostatné organizácie EÚ,
ktoré majú systém sociálneho zabezpečenia odlišný od národných systémov sociálneho zabezpečenia členských
štátov.
1613

K stretu systémov sociálneho zabezpečenia v poslednom uvedenom prípade nemusí nevyhnutne dôjsť iba
pri využití slobody voľného pohybu pracovníkov. V tejto súvislosti nemožno opomenúť ani situáciu, pri ktorej
pracovník, z dôvodu vykonávania práce pre inštitúcie EÚ, nevykoná slobodu voľného pohybu pracovníkov. Z
dôvodu zabezpečenia koordinácie národných systémov sociálneho zabezpečenia členských štátov a systému
sociálneho zabezpečenia Únie, sú relevantné ustanovenia nariadenia Rady (EHS, Euroatom, ESUO) č. 259/68
z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných
zamestnancov Európskych spoločenstiev v platnom znení (ďalej len "Služobný poriadok"), ako aj princíp lojálnej
1617
spolupráce zakotvený v čl. 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.
POSTAVENIE PRACOVNÍKOV MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ A INŠTITÚCIÍ EURÓPSKEJ
ÚNIE A SLOBODA VOĽNÉHO POHYBU PRACOVNÍKOV
Na základe predchádzajúceho textu je zrejmé, že primárne právo poskytuje široký základ opatrení pre
ochranu sociálnych práv migrujúcich pracovníkov. Pre určenie rozsahu a právneho režimu tejto ochrany je
určujúcou skutočnosť, či pracovníci pracujúci pre medzinárodnú organizáciu v členskom štáte odlišnom od
1618
členského štátu pôvodu spĺňajú definičné znaky migrujúceho pracovníka.
Ustálená judikatúra Súdneho dvora EÚ vychádza zo širokého poňatia voľného pohybu pracovníkov za
účelom poskytnutia ochrany garantovanej článkom 45 Zmluvy o fungovaní EÚ. Táto ochrana sa vzťahuje na
každého štátneho príslušníka členského štátu Únie, ktorý nezávisle od svojho bydliska alebo národnosti využil
právo na voľný pohyb pracovníkov a ktorý vykonával pracovnú činnosť v inom členskom štáte, ako je štát jeho
1619
bydliska.
Napokon, štátny príslušník členského štátu Únie, ktorý pracuje v inom členskom štáte, ako je štát
jeho pôvodu, nestráca postavenie pracovníka v zmysle článku 45 Zmluvy o fungovaní EÚ z dôvodu, že vykonáva
zamestnanie v medzinárodnej organizácii, aj keď podmienky jeho vstupu a pobytu v krajine, v ktorej pracuje, sú
1620
osobitne upravené medzinárodnou zmluvou.
Nepochybne, vyňatie pracovníkov pracujúcich pre medzinárodné
organizácie z rozsahu voľného pohybu pracovníkov by malo za následok obmedzenie tejto slobody voči takejto
špecifickej skupine štátnych príslušníkov členských štátov. Navyše, ak by členský štát jednostranne odňal
ochranu garantovanú článkom 45 Zmluvy o fungovaní EÚ štátnym príslušníkom členských štátov pracujúcim pre
medzinárodné organizácie, vrátane inštitúcií EÚ, či už na základe svojej vnútroštátnej legislatívy alebo
1621
medzinárodných záväzkov, tak by postupoval v rozpore s požiadavkami práva Únie.
Vo vzťahu k pracovníkom, ktorí využívajú slobodu voľného pohybu za účelom zamestnania v inštitúciách
EÚ
navyše
platí,
že
právna
pozícia
pracovníkov
inštitúcií
EÚ
v
členských
štátoch,
v ktorých pracujú, spadá do rozsahu zakladajúcich zmlúv v dvoch smeroch, a to jednak z dôvodu ich zamestnania
v inštitúciách EÚ, ako aj preto, že musia mať prospech z výhod vyplývajúcich z práva EÚ v oblasti voľného
1622
pohybu pracovníkov, slobodného poskytovania služieb a sociálneho zabezpečenia.
2

OCHRANA PRACOVNÍKOV INŠTITÚCIÍ EÚ
Z predchádzajúceho textu vyplýva, že právo EÚ chráni postavenie migrujúcich pracovníkov dvoma
spôsobmi. Prvý vyplýva z prípadného využitia slobôd garantovaných primárnou a sekundárnou legislatívou EÚ,
najmä voľného pohybu pracovníkov. Druhý spôsob ochrany vyplýva z ich špecifického postavenia ako
pracovníkov inštitúcií EÚ. V tomto prípade sú ich sociálne práva chránené najmä zásadou lojálnej spolupráce,
1623
ktorú majú členské štáty vo vzťahu k EÚ,
ako aj normami sekundárnej legislatívy EÚ, ktorá upravuje
postavenie v oblasti pracovných vzťahov a vzťahov sociálneho zabezpečenia. V prípade pracovníkov inštitúcií EÚ
1624
je to najmä
Služobný poriadok.
Z takejto ochrany pracovníkov inštitúcií EÚ vyplýva, že i keď nevyužijú svoju základnú slobodu
garantovanú zakladajúcimi zmluvami, slobodu voľného pohybu pracovníkov, tak v dôsledku zásady lojálnej
spolupráce ustanovenej v čl. 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ, ako aj noriem Služobného poriadku, môžu byť ich sociálne
práva chránené. Aplikácia týchto právnych nástrojov prichádza do úvahy, ak sa situácia pracovníka inštitúcie
obmedzuje iba na jeden členský štát, čo ho automaticky vylučuje z pôsobnosti článku 45 Zmluvy o fungovaní
3

1617

Podľa zásady lojálnej spolupráce sa Únia a členské štáty vzájomne rešpektujú a vzájomne si pomáhajú pri
vykonávaní úloh, ktoré vyplývajú zo zmlúv.
Členské štáty prijmú všetky opatrenia všeobecnej alebo osobitnej povahy, aby zabezpečili plnenie záväzkov
vyplývajúcich zo zmlúv alebo z aktov inštitúcií Únie.
Členské štáty pomáhajú Únii pri plnení jej úloh a neprijmú žiadne opatrenie, ktoré by mohlo ohroziť dosiahnutie
cieľov Únie.
1618
Definičným znakom pojmu pracovník sa v tomto článku nevenujeme. Pozri k nim napríklad
C-66/85 Lawrie-Blum, bod 16.
1619 C-137/04 Rockler, bod 14.
1620
Spojené veci C-389 a 390/87 Echternach a Moritz, bod 11.
1621
Pozri analogicky návrhy generálneho advokáta Darmona v spojených veciach C-389 a 390/87 Echternach a
Moritz, bod 38.
1622
C-152/82 Forchi, bod 9.
1623
Pre úplnosť dodávame, že táto zásada sa uplatňuje aj opačne, teda požiadavku lojality musia rešpektovať aj
inštitúcie EÚ vo vzťahu k členským štátom. Pozri C-275/00, First and Franex, bod 49.
1624
V tejto súvislosti dodávame, že to neplatí bez výnimky, keďže niektoré inštitúcie EÚ majú vlastný služobný
poriadok, ale Služobný poriadok sa uplatňuje najčastejšie.
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1625

EÚ.
Z toho taktiež vyplýva, že len skutočnosť, že daná osoba pracuje pre inštitúciu EÚ nemôže mať sama o
1626
sebe za následok, že táto situácia môže podliehať článku 45 Zmluvy o fungovaní EÚ.
Duálny právny základ pre ochranu pracovníkov EÚ má však nepochybne svoje úskalia. Vzhľadom na
skutočnosť, že miesto výkonu práce pre inštitúcie EÚ je často krát náhodné a spravidla nie je určujúcim faktorom
pri rozhodnutí pracovníka zamestnať sa v inštitúciách EÚ. Často krát je teda otázka, či spadá takýto pracovník do
osobného rozsahu článku 45 Zmluvy o fungovaní EÚ výsledkom náhodnej súhry okolností. Aj podľa nášho
názoru je v tomto prípade rozhodujúca povaha subjektu, pre ktorý daný pracovník vykonáva prácu, teda
skutočnosť že pracovník pracuje pre inštitúciu EÚ a má z tohto titulu aj práva v oblasti sociálneho zabezpečenia
1627
vyplývajúce zo Služobného poriadku.
Teda prekročenie "právnych hraníc" za účelom vykonávania práce pre
inštitúcie EÚ by bolo vhodným a jednotiacim právnym základom pre ochranu sociálnych práv pracovníkov týchto
inštitúcií, a to vo svetle osobitosti týchto inštitúcií, ako aj osobitosti zamestnania vykonávaného pre tieto inštitúcie,
1628
pri zohľadnený ochrany poskytovanej zásadou lojálnej spolupráce a Služobným poriadkom.
Takáto
argumentácia by následne viedla k nadbytočnosti skúmania osobného a vecného rozsahu článku 45 Zmluvy o
1629
1630
fungovaní EÚ, prípadne iného ustanovenia zmluvy.
Tento prístup si však Súdny dvor neosvojil.
Z predchádzajúceho textu je zrejmý rozdiel medzi pracovníkmi pracujúcimi pre medzinárodné organizácie
a pracovníkmi inštitúcií EÚ. Kým prvá skupina sa môže dovolávať článku 45 Zmluvy o fungovaní EÚ, prípadne
článku 18 Zmluvy o fungovaní EÚ, druhá skupina má k dispozícií dva nástroje právnej ochrany, v závislosti od
toho, či využije slobodu voľného pohybu alebo nie.
SPÔSOBY OCHRANY SOCIÁLNYCH PRÁV
Legislatíva EÚ v oblasti ochrany sociálnych práv migrujúcich osôb má dlhú tradíciu.
V úvodnej časti príspevku sme načrtli právny rámec tejto ochrany. Na tomto mieste sa zameriame,
v súlade s názvom tohto príspevku, na koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia členských štátov a
inštitúcií EÚ, respektíve medzinárodných organizácií.
Koordinácia sociálneho zabezpečenia na úrovni EÚ vychádza najmä z článku 48 Zmluvy o fungovaní EÚ,
ktorý poveruje zákonodarcov Únie na prijatie sekundárnej legislatívy v tejto oblasti, pričom Zmluva o fungovaní
EÚ explicitne ustanovuje zásadu sčítania dôb a zásadu exportu dávok. Napokon, článok 45 Zmluvy o fungovaní
EÚ obsahuje aj zásadu nediskriminácie. Zákonodarcovia Únie si svoju úlohu v zásade splnili prijatím nariadenie
1631
883/2004.
Už samotná dikcia tohto ustanovenia, najmä formulovanie jednotlivých zásad koordinácie
primárnym právom, podporuje argumentáciu, že legislatíva prijatá na základe tohto článku sa dotýka iba
národných právnych úprav členských štátov v oblasti sociálneho zabezpečenia, a teda nie prípadnej legislatívy
EÚ v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia vo vzťahoch členských štátov a inštitúcií EÚ,
prípadne medzinárodných organizácií. Nariadenie 883/2004 je vykonaním ustanovenia článku 48 Zmluvy o
fungovaní EÚ v sekundárnom práve EÚ. V súlade s čl. 2 ods. 1 nariadenia 883/2004 sa toto nariadenie vzťahuje
na štátnych príslušníkov členského štátu, osoby bez štátnej príslušnosti a utečencov, ktorí majú bydlisko v
členskom štáte a podliehajú alebo podliehali právnym predpisom jedného alebo viacerých členských štátov, ako
aj
na
ich
rodinných
príslušníkov
a
ich
pozostalých.
Z takejto konštrukcie osobnej pôsobnosti tohto nariadenia Súdny dvor EÚ vyvodil, že na základe čl. 2 ods. 1
nariadenia 883/2004, v spojení s čl. 1 písm. a) tohto nariadenia, sa toto nariadenie nevzťahuje na pracovníkov
medzinárodných organizácií, respektíve inštitúcií EÚ, keďže nepodliehajú vnútroštátnej právnej úprave v oblasti
sociálneho zabezpečenia, ako to požaduje článok 2 ods. 1 hore uvedeného nariadenia, ktorý definuje jeho
1632
osobnú pôsobnosť.
Celý komplexný systém ustanovený koordinačnými predpismi EÚ teda nemožno použiť na účely ochrany
sociálnych práv migrujúcich pracovníkov v medzinárodných organizáciách, respektíve inštitúciách EÚ. Situácia je
rovnako komplikovaná v prípade pracovníkov inštitúcií EÚ, ktorí nevykonali právo na slobodu voľného pohybu,
keďže v tomto prípade neprichádza taktiež do úvahy uplatnenie prv uvedenej úpravy.
Z predchádzajúceho textu vyplýva, že možno použiť ustanovenia primárneho práva, článok 45 Zmluvy o
fungovaní EÚ, prípadne nariadenie 492/2011 a článok 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ a normy Služobného poriadku.
Služobný poriadok ustanovuje osobitný systém koordinácie medzi systémami sociálneho zabezpečenia členských
štátov a inštitúcií EÚ ustanovený v čl. 11 prílohy č. VIII. Toto ustanovenie má zabezpečiť tak možnosť prevodu
dôchodkových práv nadobudnutých v systéme sociálneho zabezpečenia členského štátu do dôchodkového
systému EÚ, ako aj dôchodkových práv nadobudnutých v systéme EÚ do národného systému sociálneho
zabezpečenia členského štátu. Vzhľadom na povahu právneho aktu EÚ, ktorým sa ustanovuje Služobný
poriadok, teda nariadenia, je povinnosťou členského štátu prijať všetky implementujúce opatrenia vo svojom
4
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Pre ilustráciu takéhoto prípadu pozri napríklad návrhy generálneho advokáta Mengozziho vo veci C-647/13
Melchior, bod 14 a 15.
1626
Pozri obdobne C-293/03 My, bod 42.
1627
Pozri v tejto súvislosti návrhy generálneho advokáta Tizziana, bod 89 a nasledujúce.
1628
Návrhy generálneho advokáta Tizziana vo veci C-293/03 My, bod 90.
1629
Máme na mysli predovšetkým všeobecný zákaz diskriminácie na základe štátneho občianstva, ktorý je
ustanovený v článku 18 Zmluvy o fungovaní EÚ. Pozri v tejto súvislosti C-411/98 Ferlini, bod 46 a nasledujúce.
1630
C-293/03 My.
1631
C-293/03 My, bod 42. Poukazujeme na skutočnosť, že slovo "v zásade" pravdepodobne ponecháva určitý
priestor zákonodarcovi EÚ v tejto oblasti.
1632
C-293/03 My, bod 35.
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vnútroštátnom právnom poriadku, ktoré umožnia takýto prevod. Účelom týchto ustanovení je uľahčiť prechod
zamestnancov vykonávajúcich prácu v členskom štáte EÚ do zamestnania v inštitúciách EÚ, respektíve naopak.
Navyše, systém prevodu dôchodkových práv je v záujme inštitúcií EÚ, keďže im umožňuje prijímať do svojich
služieb kvalifikovaný personál. Neexistencia takéhoto mechanizmu na úrovni Únie, respektíve vykonávacích
opatrení na úrovni členských štátov, ktoré by umožňovali jeho využitie, by malo za následok, že prijatím ponuky
zamestnania v inštitúciách EÚ by sa takýto pracovníci vystavovali riziku straty svojich dôchodkových práv, čo by
1633
ich implicitne odradzovalo od zamestnania v takýchto inštitúciách.
Je zrejmé, že alternatívny systém
koordinácie má svoje výrazné limity. Okrem požiadavky prijatia potrebných implementačných opatrení zo strany
členského štátu je potrebný, pre zrealizovanie prevodu dôchodkových práv, súhlas dotknutého pracovníka. I v
prípade jeho udelenia je potrebné zdôrazniť, že obmedzenie tohto mechanizmu vyplýva z jeho vecného rozsahu,
keďže chráni len dôchodkové práva pracovníkov inštitúcií EÚ. Služobný poriadok neposkytuje vo svojom
normatívnom texte ochranu ďalším možným nárokom v oblasti sociálneho zabezpečenia pre pracovníkov
inštitúcií Únie, ktorých sa môžu domáhať v členských štátoch na základe svojho zamestnania v týchto
inštitúciách. Keďže prevod dôchodkových práv je podmienený súhlasom dotknutého pracovníka, tak v prípade
jeho neudelenia vystáva otázka ochrany i jeho dôchodkových práv, ktoré nadobudol v národnom systéme
členského štátu. Súdny dvor EÚ sa zatiaľ vo svojej rozhodovacej činnosti zaoberal práve touto situáciou, ako aj
nárokom na dávku v nezamestnanosti. V oboch prípadoch, ktoré boli obmedzené na jeden členský štát, a teda
nespadali pod článok 45 Zmluvy o fungovaní EÚ, použil ako prostriedok ochrany pre nadobudnutie takýchto
dávok článok 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ. Argumentácia Súdneho dvora EÚ bola založená práve na skutočnosti
možného odradenia potenciálnych pracovníkov inštitúcií EÚ od práce v týchto inštitúciách z dôvodu ohrozenia ich
1634
sociálnych práv.
Výsledkom bola povinnosť zohľadniť doby zamestnania v inštitúciách EÚ na účely vzniku
nároku na predčasný dôchodok podľa právnych predpisov členského štátu, ako aj rovnaká povinnosť na účely
1635
vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti podľa právnych predpisov členského štátu.
V oblasti voľného pohybu narážame na obdobné problémy, ako sú uvedené v predchádzajúcom texte.
Samozrejme, článok 45 Zmluvy o fungovaní EÚ zakazuje tak priamu ako aj nepriamu diskrimináciu pracovníkov
na základe štátnej príslušnosti a taktiež zakazuje také opatrenia členského štátu, ktoré by mohli odrádzať od
využitia slobody voľného pohybu pracovníkov, keďže tieto ustanovenia majú za cieľ uľahčiť pre štátnych
príslušníkov členských štátov EÚ výkon akejkoľvek pracovnej činnosti na celom území EÚ a bránia opatreniam,
ktoré by mohli znevýhodniť týchto príslušníkov, ak si želajú vykonávať ekonomickú činnosť na území iného
1636
členského štátu.
Takisto má migrujúci pracovník, na základe čl. 7 ods. 1 nariadenia 492/2011, prístup k
rovnakým sociálnym výhodám ako pracovníci tohto členského štátu. V tejto súvislosti treba taktiež podotknúť, že
organizácia systémov sociálneho zabezpečenia je v právomoci členských štátov. Tie musia však i pri vykonávaní
tejto právomoci rešpektovať právo EÚ. Je zrejmé a taktiež to vyplýva z judikatúry Súdneho dvora, že migrujúci
pracovníci pracujúci pre medzinárodné organizácie, vrátane inštitúcii EÚ, môžu byť odradený od vykonávania
základnej slobody garantovanej zmluvou práve v situáciách, ak ich sociálne práva nadobudnuté v členských
štátoch boli ohrozené ich rozhodnutím pracovať pre medzinárodnú organizáciu. V tomto zmysle, i keď v inom
kontexte, je dosiahnutá obdobná požiadavka v oblasti ochrany sociálnych práv takýchto pracovníkov ako v
1637
prípade pracovníkov inštitúcií EÚ, ktorí nespadajú pod rozsah článku 45 Zmluvy o fungovaní EÚ.
Súdny dvor
EÚ na základe tohto prístupu rozhodol o povinnosti členských štátov zohľadniť obdobia zamestnania dosiahnuté
1638
v inštitúcii EÚ na účely nároku na rodičovský príspevok, ktorý bol založený na obdobiach poistenia,
ako aj na
1639
nárok na dôchodok.
Predsa len však považujeme za potrebné zdôrazniť, že sloboda garantovaná článkom 45 môže byť
obmedzená iba vtedy, ak sleduje legitímny cieľ zlučiteľný so Zmluvou a dodržiava zásadu proporcionality. Na to je
potrebné, aby toto opatrenie bolo spôsobilé zabezpečiť dosiahnutie cieľa, ktorý sleduje, a nešlo nad rámec toho,
1640
čo je nevyhnutné na jeho dosiahnutie.
Z hľadiska takýchto striktných podmienok však uvažovanie o vyňatí
ochrany sociálnych práv hore uvedených pracovníkov je len ťažko predstaviteľné, keďže zdroj ich príjmov, ako aj
spôsob ich zdanenia, prípadne čisto finančné implikácie pre národné systémy sociálneho zabezpečenia
členských štátov pri prieskume možnosti aplikácie takéhoto obmedzenia základnej slobody pred Súdnym dvorom
EÚ podľa nášho názoru neobstoja.
Napokon, systém prevodu dôchodkových práv upravený Služobným poriadkom, ako aj povinnosť prijať
implementačné opatrenia pre potreby jeho realizácie, sa neuplatní vo vzťahu k medzinárodným organizáciám
odlišným od inštitúcií EÚ, ktoré majú vlastné predpisy pre oblasť sociálneho zabezpečenia svojich pracovníkov.
Preto ani nemožno vyvodiť z práva EÚ povinnosť členských štátov zaviesť takýto mechanizmus, prípadne
povinnosť uzavrieť, za účelom takéhoto systému koordinácie, respektíve iného systému koordinácie sociálneho
zabezpečenia medzi členským štátom a medzinárodnou organizáciou, medzinárodnú zmluvu, ktorá by túto
1641
problematiku upravovala.
1633

Pozri analogicky napríklad C-293/03 My, body 44, 45 a 47.
C-647/13 Melchior, bod 26.
1635
C-293/03 My, C-647/13 Melchior, v oboch prípadoch výroky rozhodnutí.
1636
C-137/04 Rockler, bod 17 a judikatúra tam citovaná.
1637
C-185/04 Öberg, bod 16 a odkaz na rozsudok vo veci C-293/03 My.
1638
C-137/04 Rockler; C-185/04 Öberg, v oboch prípadoch výroky rozhodnutí.
1639
C-233/12 Gardella, výrok rozhodnutia.
1640
Pozri napríklad C-137/04 Rockler, bod 22 a judikatúru tam citovanú.
1641
C-233/12 Gardella, bod 28 a nasledujúce.
1634
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PROBLÉMY A OTÁZKY SÚVISIACE S OCHRANOU SOCIÁLNYCH PRÁV
Načrtnutá judikatúra Súdneho dvora EÚ vyvoláva mnohé otázky, spojené najmä s jej praktickým
uplatňovaním členskými štátmi. Hlavným problémom je skutočnosť, že pri neuplatnení nariadenia 883/2004 a
súčasnom uplatňovaní článku 45 Zmluvy o fungovaní EÚ, respektíve článku 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ, je otázka
1642
ochrany takýchto sociálnych práv ponechaná na národnú legislatívu.
Vo svetle základnej slobody
garantovanej článkom 45 Zmluvy o fungovaní EÚ tak dochádza k paradoxnej situácií, keď jej konkrétne
vykonávanie závisí na jednotlivých členských štátov, keďže úprava na úrovni EÚ v tomto prípade absentuje. Vo
vzťahu k zásade lojálnej spolupráce platí to isté, teda ochrana a "koordinovanie" národného systému sociálneho
zabezpečenia so systémom sociálneho zabezpečenia inštitúcie EÚ je ponechané na legislatívu daného
členského štátu. Tento prístup je teda v úplnom protiklade s nariadením 883/2004 a koordináciou, ktorú toto
nariadenie upravuje. Navyše, výrazne technická povaha koordinačných pravidiel je ponechaná bokom a členské
štáty sú nútené zakladať svoje rozhodnutia priamo na článkoch primárneho práva. Z toho taktiež vyplýva
nebezpečenstvo zneužitia týchto pravidiel dotknutými pracovníkmi, ako aj možnosť napadnutia rozhodnutí
vnútroštátnych orgánov aplikácie práva z dôvodu nedostatku právneho podkladu pre rozhodnutie.
Ďalším problémom je skutočnosť, že nie je zrejmý rozsah požiadavky ochrany sociálnych práv v oblasti
sociálneho zabezpečenia. Inak povedané, ktoré oblasti daného systému sociálneho zabezpečenia členského
štátu podliehajú ochrane legislatívou členského štátu prostredníctvom legislatívy EÚ v prípade pracovníka, ktorý
pracoval pre medzinárodnú organizáciu, respektíve inštitúciu EÚ? Je zrejmé, že sem patria dôchodkové dávky,
dávky v nezamestnanosti, materské dávky. I pri zohľadnení článku 7 nariadenia 492/2011 a veľmi všeobecne
koncipovanej zásady lojálnej spolupráce sem však môžu patriť aj také dávky, ktoré nepodliehajú koordinácií
podľa nariadenia 883/2004.
Problematickým ostáva uplatňovanie koordinačných princípov. Z judikatúry Súdneho dvora EÚ vyplýva
požiadavka zohľadňovania dôb zamestnania ukončených v inštitúcii EÚ, respektíve v medzinárodnej organizácii.
Aké ďalšie koordinačné pravidlá prichádzajú do úvahy? Podľa nášho názoru sem možno zaradiť aj požiadavku
asimilácie faktov. Čo ale v prípade, ak by táto zásada viedla k odňatiu sociálnych práv migrujúceho pracovníka?
Čo v prípade možného súbehu dávok?
Ďalším problémom je zvýhodňovanie zamestnancov inštitúcií EÚ. Je zrejmé, že podľa judikatúry si tieto
osoby môžu vybrať, čo je v oblasti kogentných pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia takmer
neprípustné. Ak nie je vykonaný prevod dôchodkových práv podľa Služobného poriadku, pretože s tým migrujúci
pracovník nesúhlasil, tak členský štát má povinnosť zohľadniť tieto obdobia. To isté platí aj vo vzťahu k iným
dávkam sociálneho zabezpečenia, ktoré môžu byť poskytnuté medzinárodnou organizáciou alebo inštitúciou EÚ
a po ich vyčerpaní príde funkcia národného systému sociálneho zabezpečenia, pri zohľadnení dôb zamestnania
dosiahnutých v medzinárodnej organizácií, respektíve v inštitúcií EÚ.
Ďalším problémom je jednostranný prístup. Členské štáty sú povinné chrániť sociálne práva na základe
noriem primárneho práva. Na druhej strane takúto povinnosť nemajú inštitúcie EÚ a ani medzinárodné
organizácie. Vo vzťahu k inštitúciám EÚ je ešte ustanovený koordinačný mechanizmus vo vzťahu k dôchodkovým
dávkam, a to vo forme prevodu práv na dôchodok nadobudnutý v členskom štáte EÚ do systému EÚ. Čo však v
prípade
nesúhlasu
pracovníka
s takýmto prevodom? Inštitúcie EÚ a ani medzinárodné organizácie nemajú napríklad povinnosť zohľadniť doby
zamestnania získané v systémoch sociálneho zabezpečenia členských štátov.
Napokon spomenieme ťažkosti v oblasti administratívnej spolupráce. V oblasti koordinácie systémov
sociálneho
zabezpečenia
je
samozrejmosťou
zásada
administratívnej
spolupráce.
V tomto prípade je však situácia komplikovanejšia. Vo vzťahu k inštitúciám EÚ ešte možno uvažovať o uplatnení
zásady lojálnej spolupráce voči členským štátom, a tým aj k poskytnutiu dokumentov potrebných na ochranu
sociálnych práv svojich pracovníkov. Vo vzťahu k medzinárodným organizáciám však takýto mechanizmus nie je
k dispozícii. Za účelom naplnenia svojich povinností plynúcich z primárneho práva sa môžu preto členské štáty
stretnúť s výraznými problémami pri získavaní údajov napríklad o druhu zamestnania a dĺžke zamestnania
vykonávaného migrujúcim pracovníkom.
5

ZÁVER
Ochrana sociálnych práv sa vzťahuje tak na migrujúcich pracovníkov pracujúcich v medzinárodných
organizáciách a inštitúciách EÚ, ako aj na pracovníkov inštitúcií EÚ, ktorí nevykonali slobodu voľného pohybu
garantovanú zakladajúcimi zmluvami a ich situácia je obmedzená vo všetkých ohľadoch na jeden členský štát.
Vzhľadom na obmedzenú pôsobnosť nariadenia 883/2004 je postavenie týchto pracovníkov v oblasti sociálnych
práv chránené priamo normami primárneho práva, a to článkom 45 Zmluvy o fungovaní EÚ a článkom 4 ods. 3
Zmluvy o EÚ. Keďže však absentujú potrebné ustanovenia na úrovni sekundárneho práva, tak táto ochrana je
založená na právnych poriadkoch členských štátov, čo nevyhnutne vedie k jej fragmentácií a rôznemu stupňu
ochrany a stým súvisiacich aplikačných problémov.
Nepochybne, táto situácia by mala byť riešená na európskej úrovni. Hoci je pravda, že týmto problémom
sú v rôznej miere zasiahnuté členské štáty EÚ, tak v konečnom dôsledku by mala EÚ úprava pridanú hodnotu, a
to či už vo forme nariadenia rozširujúceho nariadenie 883/2004 na spomínané prípady alebo vo forme smernice,
6
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Samozrejme za predpokladu, že medzi medzinárodnou organizáciou a príslušným členským štátom
neexistuje medzinárodná zmluva upravujúca tieto otázky. Slovenská republika, aj vzhľadom na skutočnosť, že na
jej území nemajú sídlo žiadne medzinárodné organizácie, takúto zmluvu nemá uzatvorenú.
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ktorá by stanovovala minimálnu harmonizáciu na úrovni Únie. Napokon, špecifická situácia pracovníkov inštitúcií
EÚ, ktorá nespadá do pôsobnosti voľného pohybu musí byť taktiež zohľadnená a riešená. V tejto súvislosti
netreba zabúdať ani na obrátený účinok zásady lojálnej spolupráce (teda, že ju majú inštitúcie EÚ vo vzťahu k
členským štátom), ako aj potrebu väčšej koordinácie ustanovení Služobného poriadku so systémami sociálneho
zabezpečenia členských štátov.
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SEKCIA OBCHODNÉHO PRÁVA
Témy sekcie:
1. Právne nároky spoločníkov obchodných spoločností a ich uplatňovanie v súdnom, resp. rozhodcovskom
konaní.
2. Právne nároky zo zmlúv a ich uplatňovanie v súdnom, resp. rozhodcovskom konaní.
Recenzenti:
JUDr. Jana Duračinská, PhD.
JUDr. Edita Hajnišová, PhD.
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VOĽBA MIESTNEJ PRÍSLUŠNOSTI V BRUSELSKOM REŽIME
Jakub Jošt
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok pojednáva o problematike možnosti zmluvných strán uzavrieť dohodu o voľbe miestnej
príslušnosti súdu podľa aktuálne platných právnych predpisov práva Európskej únie. V prospech tejto možnosti
uvádza autor štyri argumenty, ktoré podľa jeho názoru takúto možnosť umožňujú.
Kľúčové slová: medzinárodné právo súkromné, prorogácia, miestna príslušnosť, Nové nariadenie Brusel
Abstarct: The article deals with the issue of the opportunity of contractual parties to enter into the agreement on
venue according to the currently valid legal instruments of the law of the European Union. Author sets out four
arguments in favor of this opportunity that in his opinion allow for such opportunity.
Key words: private international law, prorogation, venue, Revised Brussels Regulation
1. ÚVOD
Právo Európskej únie v súčasnosti ovplyvňuje veľmi široký okruh spoločenských interakcií. Jeho vplyv je
nezanedbateľný tak vo sfére verejného práva, ako aj pri interakciách súkromnoprávnych subjektov.
Jednou zo súkromnoprávnych oblastí, kde je ingerencia právneho režimu Európskej únie dnes už zjavná a ťažko
spochybniteľná je právna úprava vzťahov s cudzím prvkom, t.j. právna úprava medzinárodného práva
súkromného. Historicky najstaršou a zrejme aj najpoužívanejšou je úprava právomoci súdov a vykonateľnosti
rozhodnutí v občianskoprávnych a obchodnoprávnych veciach. Pre územie Európskych spoločenstiev bola táto
úprava pôvodne obsiahnutá v tzv. Bruselskom dohovore z 27. septembra 1968 o právomoci a o výkone
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „Dohovor“), ktorý bol následne nahradený priamo
právnym inštrumentom acquis communautaire, Nariadením rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000
o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „Nariadenie“).
Finalizujúc krátky historický exkurz do právnej úpravy právomoci súdov v občianskoprávnych
a obchodnoprávnych veciach uvádzame, že nariadenie Brusel I bolo s účinnosťou od 10. januára 2015
nahradené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci
a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „Nové nariadenie“).
Pri výklade pravidiel tzv. bruselského režimu (t.j. Dohovoru, Nariadenia a Nového nariadenia) sa historicky
zvýrazňovala skutočnosť, že jeho úprava je primárne cielená na určenie právomoci súdov toho ktorého členského
štátu, a že teda právo EÚ odpovedá primárne na otázku, v ktorej krajine má konanie v predmetnej veci prebehnúť
(t.j. otázku právomoci) a členským štátom ponecháva autonómiu v otázke, ktorý konkrétny súd má vo veci
rozhodnúť a akému inštančnému postupu má byť dané konanie podriadené (t.j. vecnú, miestnu a funkčnú
príslušnosť). Predmet tohto článku je preto preskúmanie otázky, či je takéto vnímanie bruselského režimu
správne, a to najmä s ohľadom na možnosť zmluvných strán založiť miestnu príslušnosť súdu dohodou – teda
otázka, ktorá ešte nebola riešená Súdnym dvorom Európskej únie. Napriek skutočnosti, že jednotlivé inštrumenty
bruselského režimu sa, niekedy aj vo veľmi podstatných veciach, líšia, sú závery ohľadom interpretácie jedného
z nich často relevantné aj pre tie ostatné (táto poznámka platí najmä vo vzťahu k potrebnosti práce s Dohovorom
resp. s ním súvisiacou judikatúrou a inou literatúrou). Pracovať so všetkými troma inštrumentmi má okrem toho
zmysel aj kvôli skutočnosti, že v súčasnosti sú účinné tak Nariadenie ako aj Nové nariadenie (v závislosti od
začiatku konania).
2.
Úprava právomoci a príslušnosti v bruselskom režime
Bruselský režim upravuje právomoc súdov v princípe na základe tradičnej zásady actor sequitur forum rei – t.j.
1643
žalobca nasleduje miesto konania (podľa žalovaného).
Odchýlky od tejto zásady sa týkajú spotrebiteľských,
pracovnoprávnych, ako aj mnohých ďalších typoch vzťahov, a to prostredníctvom osobitnej (danej na výber) resp.
výlučnej právomoci. Každý z inštrumentov bruselského režimu zároveň umožňuje účastníkom zmluvy (zmluvným
stranám), v istej miere, dispozíciu s miestom prípadného súdneho konania – teda rozhodnutie o otázke, v ktorom
členskom štáte EÚ sa nachádzajú súdy s právomocou vec prejednať a v nej rozhodnúť. Hoci sa predmetná
1644
1645
úprava prorogácie upravená v jednotlivých inštrumentoch
v niektorých dôležitých bodoch líši
, možno tvrdiť,
že v princípe ide o textáciu nemennú od účinnosti Dohovoru. Zmluvné strany tak majú právo sa za ustanovených
podmienok dohodnúť, ktorý súd alebo súdy členského štátu EÚ budú rozhodovať v eventualite sporu.
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Článok 2 v Dohovore a Nariadení a článok 4 Nového nariadenia.
Článok 17 Dohovoru, článok 23 Nariadenia a článok 25 Nového nariadenia.
1645
Napr. v požiadavke na bydlisko zmluvnej strany, kde v Novom nariadení, narozdiel od predošlej úpravy, nie je
aplikovateľnosť nie sú účinky voľby strán viazané na podmienku, aby jedna zo strán mala bydlisko v členskom
štáte EÚ.
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Inštrumenty bruselského režimu pritom (v slovenskej textácií) hovoria v prípade voľby zmluvných strán jednotne o
„právomoci“. Právomoc je, pri absencii legálnej definície, v slovenskom právnom prostredí tradične vnímaná ako
možnosť (povinnosť) slovenských súdov vo veci rozhodnúť. Aby sme však určili, ktorý konkrétny súd zo sústavy
všeobecného súdnictva bude vo veci konať, je potrebné v slovenskom právnom poriadku aplikovať inštitút
príslušnosti. Až pri aplikácii pravidiel vecnej, miestnej a funkčnej príslušnosti vieme v konkrétnom prípade určiť,
ktorý konkrétny súd bude mať povinnosť vec prejednať a v nej následne rozhodnúť. Vzniká preto otázka, či sa
pravidlá bruselského režimu nejakým spôsobom týkajú aj príslušnosti (slovenských) súdov rozhodnúť, resp. či
bruselský režim priamo umožňuje zmluvným stranám založiť právomoc a príslušnosť konkrétneho súdu.
Argumentujúc výhradne jazykovým výkladom, založenie miestnej príslušnosti konkrétneho súdu v rámci jednotnej
súdnej sústavy nič nebráni. Všetky relevantné ustanovenia totiž pracujú s formuláciou, že zmluvné strany si môžu
zvoliť „súd alebo súdy“ členského štátu. Zmluvné strany by teda mali mať k dispozícii aj možnosť voľby
konkrétneho súdu členského štátu, nielen sústavy súdov, ktorých príslušnosť založia pravidlá členského štátu.
1646

V rovnakom duchu rozhodol aj Európsky súdny dvor
. Súd v tomto prípade interpretoval čl. 5 bod 1 písm. b)
prvá alinea Nariadenia (t.j. osobitnú právomoc súdov v prípade dodania tovaru), pričom došiel k záveru, že:
„Článok 5 bod 1 písm. b) prvá odrážka...má byť interpretovaný tak, že sa toto ustanovenie použije v prípade
viacerých miest dodania v tom istom členskom štáte. V tomto prípade je súdom príslušným pre rozhodnutie
o všetkých nárokoch zo zmluvy o predaji tovaru súd, v ktorého obvode sa nachádza miesto hlavného dodania,
ktoré musí byť určené v závislosti od ekonomických kritérií. Pri neexistencii určujúcich kritérií pre zistenie miesta
hlavného dodania môže žalobca žalovať žalovaného na súde miesta dodania podľa svojej voľby.“ V tomto
prípade teda Európsky súdny dvor rozhodol, že Nariadenie upravuje nielen otázku právomoci, ale aj otázku
príslušnosti súdov.
Uvedené argumenty teda otvárajú otázku, či a v akej miere dáva bruselský režim zmluvným stranám možnosť
založiť dohodou príslušnosť konkrétneho súdu bez zohľadnenia národných pravidiel príslušnosti.
3.

Argumenty v prospech možnosti zmluvných strán založiť dohodou príslušnosť konkrétneho súdu
členského štátu EÚ

V prospech tézy, že bruselský režim umožňuje prorogáciu miestnej príslušnosti, ako sme naznačili vyššie, sme
identifikovali štyri argumenty, ktoré uvádzame nižšie.
3.1

Legislatívny zámer bruselského režimu

V roku 1960 došlo na návrh Európskej komisie (schválený Výborom stálych zástupcov členských štátov)
k zriadeniu odbornej komisie pozostávajúcej zo zástupcov šiestich členských štátov, ktorá mala na základe
článku 220 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva pripraviť návrh Dohovoru. Spravodajcom
odbornej komisie sa stal Paul Jenard, právnik a vysokopostavený úradník belgického ministerstva zahraničných
1647
vecí a obchodu. Zároveň s prípravou návrhu pripravil Paul Jenard dôvodovú správu.
Komentár k článku 17 Dohovoru uvádza: „Za účelom splnenia praktických požiadaviek pokrýva prvý odsek čl. 17
špecificky tiež prípady dohôd, kedy má mať právomoc konkrétny súd alebo súdy zmluvného štátu.“ Legislatívnym
zámerom odbornej komisie, ktorá Dohovor pripravila, bola teda zjavne aj snaha umožniť zmluvným stranám
vybrať si dohodou pre prípad sporu konkrétny súd členského štátu (pri Dohovore zmluvnej strany), nielen jeho
súdy všeobecne.
Vzhľadom na skutočnosť, že znenie Dohovoru, ako ani základné východiská jeho úpravy, sa v oblasti zmluvnej
autonómie strán zásade nelíšia od úpravy Nariadenia a Nového nariadenia, máme za to, že takýto zámer možno
priznať aj týmto mladším legislatívnym počinom.
3.2

Judikatúra

V uznesení z 4. Novembra 2010 so sp. zn. 4Nd 327/2010 uviedol Nejvyšší soud České republiky súvislosti
možnosťou prorogácie podľa Nariadenia nasledovné: „V této souvislosti je třeba připomenout, že podle čl. 23
uvedeného nařízení strany mohou uzavřít dohodu ve prospěch soudů určitého státu nebo mohou sjednat také
příslušnost konkrétního soudu, např. Okresního soudu v Chebu. Platné je však i takové ujednání, které sice
výslovně neuvede příslušný soud, ale umožní jeho určení. Ujednání o volbě soudu nemůže nijak zasáhnout do
pravidel věcné příslušnosti.“
1646

Rozsudok Európskeho súdneho dvora C-386/05 zo dňa 3. mája 2007 vo veci Color Drack GmbH proti Lexx
International Vertriebs.
1647 Jenardova správa z roku 1968 k Dohovoru z 27. septembra 1968 o právomoci a o výkone rozsudkov
v občianskych a obchodných veciach, s. 37.
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V tomto prípade je dôležité si všimnúť, že Nejvyšší soud České republiky sa vyjadroval priamo k interpretácii
Nariadenia. Nejde teda, narozdiel od výkladu Súdneho dvora Európskej únie, o výklad záväzný. Ide však
o inšpiratívne rozhodnutie, nakoľko v česko-slovenskom právnom prostredí ide zatiaľ o jediný prípad interpretácie
článku 23 Nariadenia. Súd navyše uviedol aj možné limitácie zmluvnej voľnosti strán s tým, že voľba súdu by
nemala zasiahnuť do pravidiel vecnej príslušnosti.
3.3

Doktrína

Slovenská právnická literatúra má k možnosti zmluvných strán uzavrieť dohodu o určení príslušnosti skôr kladný
1648
postoj. Kristián Csach a Ľubica Širicová v tejto súvislosti uvádzajú : „Aj slovenský vnútroštátny poriadok
predpokladal v obchodnej veci možnosť dohodnúť si miestnu príslušnosť súdu v zmysle §89a OSP (v znení
účinnom do 1.10.2004). Je teda otázne, či po zrušení možnosti prorogatio fori vo vnútroštátnom práve by bolo
možné si dohodnúť miestne príslušný súd v sporoch s cudzím prvkom. Myslíme si, že áno. Nie je dôvod postihnúť
takúto dohodu neplatnosťou, ako to mnohí navrhujú, nakoľko by sa takýmto postupom znížilo efektívne uplatnenie
článku 23 nariadenia Brusel I. Najvyšší súd by tak pri aplikovaní §11 OSP (určovaní miestnej príslušnosti súdu
v prípade absencie právnej úpravy) mal zohľadňovať aj vôľu subjektov sporu.“
Autori teda takúto možnosť pripúšťajú, s odvolaním sa na princíp effet utile práva EÚ. V tejto súvislosti treba
priznať, že neuplatnenie takéhoto výkladu by samozrejme neznamenalo, že by spor nebolo možné rozhodnúť,
resp. že by neexistovalo pravidlo takúto situáciu riešiace, avšak procesný postup by bol omnoho komplikovanejší,
ako uvádzame nižšie. Autorovi však nie je jasné, prečo Kristián Csach a Ľubica Širicová obmedzujú účinok
článku 23 Nariadenia len na situácie pri absencii právnej úpravy. Predmetné ustanovenie je totiž ako pravidlo
práva EÚ pravidlom s priamym účinkom a prednosťou pred právom slovenským. Ustanovenie článku 23
Nariadenia (resp. článku 25 Nového nariadenia) by sa tak podľa mienky autora mali aplikovať aj v prípadoch, ak
by slovenský právny poriadok obsahoval ustanovenie, ktoré takúto možnosť explicitne vylučuje. Navyše,
pôsobnosť bruselského režimu ratione materiae sa viaže na právne vzťahy s medzinárodným prvkom, nie na
domáce právne vzťahy.
Autor v tejto súvislosti poukazuje aj na českú akademickú literatúru, ktorá možnosť dojednania prorogácie
1649
explicitne pripúšťa.
3.4

Praktické implikácie neaplikovania bruselského režimu na miestnu príslušnosť

V prospech možnosti zmluvných strán založiť miestnu príslušnosť hovoria aj praktické dopady opačného výkladu
bruselského režimu.
Skúsme si napríklad predstaviť pomerne bežný obchodný vzťah medzi slovenskou právnickou osobou a českou
právnickou osobou ohľadne dodávky tovaru, pričom v zmluve si strany právomoc (príslušnosť) súdov nijak
neupravili. V prípade, ak žalobcom bude slovenská právnická osoba a česká právnická osoba nemá na území
Slovenska žiadny majetok, slovenská právna úprava neobsahuje konkrétne pravidlo, ktorým by sa mala
spravovať miestna príslušnosť súdov. To znamená, že by v rámci konania zrejme došlo k negatívnemu sporu
o príslušnosť. Takéto poňatie právnej úpravy však výrazne komplikuje samotné konanie a v žiadnom prípade
neprispieva k právnej istote.
Situácia je podobná aj v prípade, ak by si strany medzi sebou miestne príslušný súd dojednali, avšak národný súd
by doložku vyhlásil za neplatnú. V takom prípade by sa v spore o miestnu príslušnosť objavil dodatočný
argument, nakoľko by nebolo zmysluplné, aby súd pri absencii rozhodujúceho pravidla neprihliadol na vôľu strán.
V oboch prípadoch by teda bolo možné, aby si zmluvné strany neboli isté tým, ktorý súd bude ich spor
rozhodovať a to bez ohľadu na to, či v tejto veci prejavili vôľu. Takýto záver by však bol v priamom rozpore
s cieľmi jednotlivých inštrumentov bruselského režimu.
4.

Záver

V článku sa autor zaoberá otázkou, či bruselský režim, t.j. Dohovor, ale najmä Nariadenie a Nové nariadenie,
upravujú otázku miestnej príslušnosti a umožňujú zmluvným stranám založiť miestnu príslušnosť konkrétneho
súdu sústavy všeobecných súdov. Argumentáciou prostredníctvom legislatívneho zámeru, judikatúry, doktríny,
ako aj možných dôsledkov skúmanej interpretácie práva dochádza k záveru, že Nariadenie, ako aj Nové
nariadenie, umožňujú zmluvným stranám dojednať si aj konkrétny miestne príslušný súd.
1648 CSACH, K., ŠIRICOVÁ, Ľ.: Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a procesného. Košice:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011. s. 142
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DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol.: Občanský soudní řád I a II. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009.
BŘÍZA, P.: Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě. Praha: C. H. Beck, 2012.
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NÁROK NA PRIMERANÚ ZĽAVU Z CENY DIELA A NÁROK NA NÁHRADU
ŠKODY
Peter Lukáčka
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou nároku zo zodpovednosti za škodu vo vzťahu k nárokom
zo zodpovednosti za vady diela, s osobitným zreteľom na aplikačné problémy pri uplatňovaní oboch skupín
nárokov. Autor polemizuje nad možnosťami výkladu ustanovenia, ktoré vymedzuje primeranú zľavu z ceny diela
v korelácii ku konzumpčným účinkom uplatnenia tohto nároku vo vzťahu k nároku na náhradu škody.
Kľúčové slová: vada diela, nároky zo zodpovednosti za vady diela, odstúpenie od zmluvy o dielo, primeraná
zľava z ceny diela
Abstract: The author in this article deals with problematics of claims from liability damages in relation to claims
from defective product, with special regard to application problems arising from both groups of claims. Author
deals with interpretation possibilities of the provision, that defines reasonable price discount in correlation to
consumptive effect of the application of this claim in relation to a claim for damages.
Key words: defect of the product, claims from defective product, reasonable price discount, claim for liability
damages
ÚVOD
Zmluva o dielo predstavuje jeden z najčastejšie využívaných zmluvných typov, ktorý sa v praxi využíva
pri úprave obchodných záväzkových vzťahov medzi podnikateľmi na území slovenskej republiky. Vzhľadom na
skutočnosť, že najčastejší predmet sporov v tejto oblasti vzniká najmä v otázkach, či realizáciou diela došlo
k naplneniu danej zmluvy o dielo, je potrebné sa venovať jednak problematike vymedzenia vád diela, ale rovnako
aj ďalšiemu postupu v procese uplatňovania jednotlivých nárokov, ktoré z titulu vadnosti diela patria oprávnenému
subjektu.
Túto problematiku je však možné považovať za pomerne rozsiahlu, preto sa v príspevku venujeme vybraným
otázkam, ktoré sa týkajú analýzy princípov uplatňovania jednotlivých skupín nárokov (na náhradu škody ako aj
nárokov zo zodpovednosti za vady diela) v kontexte ich vzájomného vzťahu ako aj povinností, ktoré musí
oprávnený subjekt reflektovať, aby uplatnenie jeho nárokov nemohlo byť spochybnené v prípadnom súdnom
konaní.
V zmysle uvedeného sa v príspevku venujeme posúdeniu dvoch základných otázok. Prvou je problematika
vzťahu nároku na náhradu škody a nárokov zo zodpovednosti za vady diela a druhou je problematika vzťahu
nároku na primeranú zľavu z ceny diela k nároku na náhradu škody.
1

UPLATŇOVANIE NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY PRI VADÁCH DIELA
Najčastejším predmetom sporov zo zmluvy o dielo je uplatňovanie nárokov zo zodpovednosti za vady
diela, tzn. riešenie situácie, keď objednávateľ nie je spokojný s výsledkom, ktorý realizoval zhotoviteľ a dielo má
vady. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedná výsledku určenému v zmluve. Podľa § 554 zákona č.
513/1991 Zb. obchodný zákonník (ďalej aj „ObZ“ „Obchodný zákonník“) si zhotoviteľ splní svoju povinnosť
vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v dohodnutom mieste, inak
v mieste ustanovenom Obchodným zákonníkom. V tejto súvislosti považujeme za potrebné zdôrazniť, že pri
samotnom odovzdávaní diela nevyvíja aktivitu len zhotoviteľ, ako by sa to na prvý pohľad mohlo javiť, ale ide
o dvojstranný, synalagmatický vzťah, ktorý si vyžaduje spolupôsobenie (súčinnosť) objednávateľa (povinnosti
zhotoviteľa zodpovedá povinnosť objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať).
Domnievame sa, že otázku, či dielo bolo vykonané bez vád je potrebné posudzovať najmä s ohľadom na
podmienky (požiadavky na dielo) uvedené v konkrétnej zmluve o dielo. Pri špecifikovaní týchto podmienok je
možné uplatniť aj pomerne širokú škálu možností, ktoré sa týkajú postupu riadneho vykonania diela zhotoviteľom.
Napríklad ako podmienka pre riadne vykonanie diela môže byť stanovená povinnosť uskutočniť určité technické
skúšky týkajúce sa najmä funkčnosti daného diela. V tomto prípade sa dielo považuje sa riadne vykonané až
vtedy, ak tieto skúšky boli úspešne realizované.
Ak má dielo vady, mení sa v zmysle § 324 ods. 3 ObZ obsah záväzku spôsobom, ktorý zodpovedá nárokom
veriteľa vzniknutých z vadného plnenia a záväzok zaniká až ich uspokojením. Z uvedeného vyplýva, že pri
takomto vadnom plnení, si zhotoviteľ nesplnil svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym vykonaním
a odovzdaním. Dielo, ktoré je vadné, nie je možné v zmysle § 554 ods. 1 ObZ považovať za dielo vykonané a to
1650
ani vtedy, ak toto dielo objednávateľ prevezme.
2
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Bližšie pozri: NS ČR, zo dňa 12.3.2002, sp. Zn. 29 Odo 11/2001
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Pri vadnom plnení vznikajú objednávateľovi právo na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady diela ako aj
nárok na náhradu škody. Tieto skupiny nárokov sú v podstate oddelené aj keď majú určitý jednotiaci základ, ktorý
spočíva v ujme na majetkovej sfére objednávateľa Zároveň však platí, že nie je možné tieto nároky zamieňať,
pretože by takýto postup mohol mať z hľadiska úspešnosti ich uplatňovania pomerne fatálne následky.
Domnievame sa, že pri odlíšení škody od ujmy, ktorá je objednávateľovi spôsobená existenciou vád diela je
dôležité to, že pri škode dochádza k zásahu do inej majetkovej sféry akou je samotný predmet zmluvy. To
znamená, že vznik škody predpokladá buď reálne zmenšenie už existujúceho majetku objednávateľa alebo stratu
ušlého zisku, teda toho o čo by sa jeho majetok zväčšil, ak by dielo nebolo vadné. V zmysle uvedeného pre
prípad vzniku škody spôsobenej vadným plnením zo strany objednávateľa platí, že sa jedná o ujmu, ktorú
objednávateľovi spôsobili vady diela a nie o ujmu, ktorá spočíva vo vadnosti samotného predmetu plnenia zmluvy
o dielo. V tejto súvislosti súhlasíme s názorom Škárovej, ktorá pri vymedzovaní oboch inštitútov uvádza, že
zodpovednosť za vady sleduje, aby sa nadobúdateľovi dostalo zo záväzkového vzťahu dohodnuté plnenie bez
akýchkoľvek vád. Ak toho nie je možné dosiahnuť (napr. opravou, výmenou), slúži k finančnému vyrovnaniu
zníženej hodnoty veci vzhľadom k jej vade či chýbajúcej vlastnosti. Zodpovednosť za škodu sleduje oproti tomu
účel, aby bola nahradená majetková ujma, ktorá vznikla následkom porušenia právnej povinnosti alebo
1651
v dôsledku inej právom uznanej skutočnosti (udalosti).
Vo vzťahu k aplikácii nárokov zo zodpovednosti za vady a nárokov na náhradu škody pri zmluve o dielo
je judikatúra pomerne konštantná s jednoznačným záverom, že to čo malo byť uplatnené prostredníctvom
nárokov z vád, nie je možné uplatňovať z titulu náhrady škody. Síce takýto prístup spôsobuje určité aplikačné
problémy, ale je možné ho považovať za správny. Typickým príkladom je keď si nespokojný objednávateľ nechá
vady odstrániť u iného zhotoviteľa a následne si uplatňuje svoj nárok u pôvodného zhotoviteľa z titulu náhrady
škody, ktorý vymedzuje ako cenu opravy predmetného diela. Zastávame názor, že uvedený postup nie je bez
osobitnej dohody v rámci konkrétnej zmluvy možný, pretože tomu bráni nie len taxatívny výpočet spôsobov
vysporiadania práv zo zodpovednosti za vady, ale aj ustanovenie § 440 ods. 2 ObZ v zmysle ktorého :
„Uspokojenie, ktoré možno dosiahnuť uplatnením niektorého z nárokov z vád tovaru podľa § 436 a 437, nemožno
dosiahnuť uplatnením nároku z iného právneho dôvodu.“ Domnievame sa, že takýto prístup je nutné považovať
za správny a to najmä z dôvodu, že sa tým do istej miery poskytuje ochrana zhotoviteľa pred zneužívaním
uplatňovania nároku na náhradu škody, keďže po odstránení vád iným subjektom by bolo problematické náležite
objasniť otázky reálnej existencie a rozsahu vád, ktoré boli týmto spôsobom už odstránené a zároveň by sa
objednávateľ mohol vyhnúť notifikačným povinnostiam, ktoré mu pre uplatňovanie nárokov zo zodpovednosti za
vady diela explicitne stanovuje ObZ. V tejto súvislosti je potrebné uviesť ďalší argument, ktorý svedčí
v neprospech zamieňania uvedených nárokov. Dôležitým aspektom, pri uplatňovaní nároku na náhradu škody,
ktorá objednávateľovi vznikla v dôsledku vadného plnenia, je preukázanie existencie základných podmienok
vzniku zodpovednosti za škodu. Predpokladmi vzniku nároku na náhradu škody je porušenie právnej povinnosti,
vznik škody a príčinná súvislosť medzi porušením povinnosti a vznikom škody. Právna konštrukcia zodpovednosti
za škodu je v obchodnom práve budovaná na princípe objektívnej zodpovednosti, tzn. podmienkou pre jej
uplatnenie nie je preukázanie skutočnosti, či podnikateľ porušenie svojej povinnosti zavinil alebo nie. Takáto
„tvrdosť“ zákona je na druhej strane modifikovaná skupinou liberačných dôvodov, pri ktorých existencii podnikateľ
za škodu nezodpovedá. Zo znenia týchto podmienok možno vyvodzovať, že pre úspešné uplatnenie nároku na
náhradu škody je nutné splnenie všetkých týchto podmienok kumulatívne. Vzhľadom na uvedené, zastávame
názor, že nie je možné, aby objednávateľ počas trvania záväzku medzi ním a zhotoviteľom zo zmluvy o dielo,
uzavrel zmluvu na dokončenie diela (resp. odstránenie vád diela) s tretím subjektom a zároveň požadoval
zaplatenie ceny diela, vo výške dohodnutej s týmto subjektom za dokončenie diela (resp. odstránenie vád diela)
z titulu náhrady škody voči zhotoviteľovi. Domnievame sa, že ak by si objednávateľ uplatňoval nárok na náhradu
škody, nebola by v danom prípade splnená podmienka pre vznik škody a to konkrétne príčinná súvislosť
medzi porušením povinnosti dokončiť dielo (resp. odstrániť jeho vady) jeho pôvodným zhotoviteľom a majetkovou
1652
ujmou objednávateľa.
Napriek uvedenému si dovolíme tvrdiť, že dochádza k pomerne častému zamieňaniu oboch inštitútov pri
ich uplatňovaní a to v prospech nároku na náhradu škody. K tomuto pravdepodobne dochádza, buď z dôvodu
neznalosti vzájomného vzťahu oboch inštitútov, alebo z dôvodov, ktoré majú pragmatický charakter v tom zmysle,
že v danom prípade boli zo strany objednávateľa zanedbané notifikačné povinnosti voči zhotoviteľovi ohľadne
existencie vád a úspešnému uplatneniu niektorého z nárokov zo zodpovednosti za vady by preto mohlo brániť
1653
ustanovenie § 562 ods. 2 ObZ.
Zároveň sa však domnievame, že nič nebráni zmluvným stranám, aby sa na
takomto riešení osobitne dohodli aj s uvedenými rizikami a to vzhľadom na dispozitívnu povahu ustanovení ObZ,
ktoré túto problematiku upravujú.
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Švestka, J., Škárová, M., Spáčil, J., Hulmál, M.: Občanský zákoník 2: Komentář . Praha : C. H. Beck, 2009, s.
1371
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V uvedenom zmysle sa vyjadril aj NS ČR, zo dňa 27.10.2008, sp. zn. 32 Cdo 2679/2008
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Súd neprizná objednávateľovi právo z vád diela, ak objednávateľ neoznámi vady diela
a) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí,
b) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke
uskutočnenej podľa odseku 1,
c)bez zbytočného odkladu po tom, čo mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr
však do dvoch rokov a pri stavbách do piatich rokov od odovzdania predmetu diela. Pri vadách, na ktoré sa
vzťahuje záruka, platí namiesto tejto lehoty záručná doba.
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3
NÁROK NA PRIMERANÚ ZĽAVU Z CENY DIELA A NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY – ICH
APLIKÁCIA
Jedným z hlavných nárokov, ktorý si môže objednávateľ v dôsledku existencie vád diela (pri dodržaní zákonom
stanovených podmienok) voči zhotoviteľovi uplatňovať, je v zmysle primeraného použitia § 436 ods. 1 písm. c)
ObZ primeraná zľava z ceny diela. Pri uplatňovaní tohto nároku zo zodpovednosti za vady diela môžu nastať
spravidla dve situácie. Prvá nastáva vtedy, ak objednávateľ požaduje primeranú zľavu z ceny diela, ešte pred tým
ako zhotoviteľovi zaplatil dojednanú cenu dielu. V takomto prípade môže objednávateľ zaplatiť dojednanú cenu
diela, zníženú o hodnotu, ktorá zodpovedá primeranej zľave. Je však potrebné, aby sa objednávateľ snažil
objektívne resp. po dohode so zhotoviteľom stanoviť túto zľavu a to v rozsahu zodpovedajúcom daným vadám
diela. Druhá situácia môže nastať vtedy, ak objednávateľ už zhotoviteľovi zaplatil dohodnutú cenu diela a to ešte
pred uplatnením vyššie uvedeného nároku zo zodpovednosti za vady. V tomto prípade má objednávateľ právo
požadovať vrátenie už zaplatenej časti ceny diela vo výške, ktorá zodpovedá primeranej zľave a taktiež má právo
požadovať úroky z tejto sumy vo výške dohodnutej v zmluve. Ak výška týchto úrokov nie je v zmluve dojednaná,
1654
určí sa podľa § 502 ObZ.
Ak nie je medzi zmluvnými stranami dojednané inak platí, že ak objednávateľ
požaduje, aby zhotoviteľ vady odstránil, nie je do doby ich odstránenia povinný platiť časť ceny, ktorá by
1655
zodpovedala jeho nároku na zľavu, keby vady neboli odstránené.
Ako vyplýva z uvedeného, Obchodný
1656
zákonník premyslenou radou opatrení núti zhotoviteľa k tomu, aby svoj záväzok splnil riadne.
Podľa platnej právnej úpravy však nie je možné, aby si objednávateľ, bez dohody so zhotoviteľom, opravil alebo
nechal opraviť vady diela inou osobou ako zhotoviteľom a zároveň zadržoval určitú časť ceny diela, ktorá by
zodpovedala jeho nároku na zľavu, ak by vady neboli odstránené. Uvedenou problematikou sa zaoberal aj
Najvyšší sú ČR, ktorý v tejto súvislosti uviedol, že: „objednávateľovi, ktorý neuplatnil právo na primeranú zľavu
z ceny diela a vady si nechal opraviť treťou osobou, zaniklo právo zdržať si určitú časť ceny diela (tzv. zádržné)
1657
v zmysle § 564 a 439 ods. 4 ObZ.“
Domnievame sa, že objednávateľ by si mohol vady diela opraviť sám alebo
nechal opraviť treťou osobou len v prípade, ak by si už predtým uplatnil nárok na primeranú zľavu z ceny diela,
alebo pokiaľ by od zmluvy odstúpil.
Osobitnú tému vzťahu nároku na náhradu škody k nárokom zo zodpovednosti za vady diela je možné
identifikovať aj v otázkach jej limitácie. Pod limitáciou náhrady škody v tomto zmysle, nie je naša pozornosť
smerovaná k všeobecným princípom resp. polemikám o možnosti limitácie náhrady škody, ale limitáciu v tomto
zmysle chápeme užšie, len v rámci vzťahu náhrady škody k nárokom z vadného plnenia. Náhrada škody je
v tomto zmysle fakticky limitovaná na jednej strane tým, že objednávateľ nemôže požadovať náhradu škody
v časti, v ktorej ju mohol a mal požadovať z titulu nárokov zo zodpovednosti za vady podľa § 436 – 437 ObZ a na
strane druhej je toto právo obmedzené v situácii, ak si objednávateľ uplatní právo na primeranú zľavu z ceny
diela. Uvedený záver je podľa nášho názoru možné odvodiť zo znenia druhej vety § 440 ods. 1 ObZ, ktoré sa
v zmysle § 564 ObZ primerane použije aj pre zmluvu o dielo: „...Kupujúci, ktorému vznikol nárok na zľavu z
kúpnej ceny, nie je oprávnený požadovať náhradu zisku ušlého v dôsledku nedostatku vlastnosti tovaru, na ktorý
sa zľava vzťahuje.“ Domnievame sa, že v prvom z uvedených prípadov limitácie uplatňovania nároku na náhradu
škody ide o logickú konštrukciu vzťahov medzi objednávateľom a zhotoviteľom, avšak v druhom prípade t.j.
v otázke vzťahu náhrady škody a zľavy z ceny diela, ako nároku zo zodpovednosti za vady, si dovolíme uviesť
niekoľko výhrad.
Za škodu je možné považovať tzv. skutočnú škodu, t.j. to o čo sa majetok poškodeného reálne znížil a zároveň aj
ušlý zisk, tj. to o čo sa jeho majetok nerozšíril. Druhá zložka škody, ktorá môže byť často krát vyššia ako
skutočná škoda (napr. strata prímov v dôsledku toho, že objednávateľ nemôže v dôsledku existencie vád diela
1658
vyrábať tovar, ktorý plánoval a pod.) je práve ušlý zisk. Niektorí autori
preto tvrdia, že zákon predpokladá, že
už v zľave z ceny diela môže byť v konkrétnom prípade zahrnutý resp. mal by byť zahrnutý aj ušlý zisk v dôsledku
nedostatku (vady) vlastností, na ktoré sa vzťahuje. Z uvedeného vyplýva, že objednávateľ by si mal resp. mohol
v prípade uplatňovania nároku na zľavu z ceny diela do tejto sumy započítať aj ušlý zisk. Na tomto mieste si
s týmto riešením dovolíme polemizovať, keďže takýto postup by podľa nášho názoru mohol spôsobovať určité
praktické komplikácie a to vzhľadom na pomerne jednoznačné znenie § 440 ods. 1 ObZ v spojení s § 439 ods. 1
ObZ. Tento názor odôvodňujeme tým, že vymedzenie zľavy z ceny diela podľa § 439 ods. 1 ObZ takýto postup,
1654

Bližšie pozri § 439 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Pozri: NS ČR, zo dňa 10.11.1998, sp. zn. 2 Cdon 373/1997, v tomto rozsudku NS ČR jasne vymedzil nároky
objednávateľa po prevzatí vadného diela „... ak prevzal objednávateľ dielo aj s vadami, platia pre objednávateľa
podľa ustanovení § 564 ObZ primerane ustanovenia pre kúpnu zmluvu, t.j. obdobné nároky, aké má kupujúci pri
dodaní vadného tovaru. Podľa ustanovenia 439 ods. 4 má objednávateľ právo nezaplatiť príslušnú časť ceny
diela v rozsahu v úvahu prichádzajúcej primeranej zľavy, ak objednávateľ požadoval po zhotoviteľovi odstránenie
vád, a to do doby, než budú vady odstránené.“
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teda do zľavy z ceny diela započítať aj ušlý zisk neumožňuje, keďže jasne stanovuje, že pod zľavou z ceny diela
je možno rozumieť iba rozdiel medzi hodnotou, ktorú má dielo s vadami a tou, ktorú by dielo malo bez existencie
vád. Z tohto dôvodu si nemyslíme, že započítanie ušlého zisku do zľavy z ceny diela je možné. Voči uvedenému
by mohol byť použitý argument, že ide o dispozitívne ustanovenie, takže je možné ho modifikovať a takisto aj to,
že objednávateľ by si mal byť pri uplatňovaní nároku na primeranú zľavu z ceny diela vedomý, že jeho prípadný
nárok na náhradu škody je v tomto zmysle limitovaný. Domnievame sa, že obmedzovanie možnosti uplatnenia
primeranej zľavy z ceny diela vo vzťahu k náhrade ušlého zisku nie je praktické a to najmä z pohľadu flexibility
podnikateľských vzťahov, kedy sa vzhľadom na narušenie dôvery medzi objednávateľom a zhotoviteľom javí ako
vhodné využitie tohto inštitútu. Riešenie tejto otázky je potrebné o to viac, že uvedené ustanovenie sa má
primerane aplikovať na viaceré zmluvné typy upravené ObZ a teda jeho dosah na záväzkové vzťahy je
významný. Okrem kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo sa toto ustanovenie v zmysle § 486 ods. 5 ObZ aj pri Zmluve
o predaji podniku, kde sú možnosti kupujúceho ohľadne nárokov zo zodpovednosti za vady pomerne limitované
a práve uplatnenia primeranej zľavy z kúpnej ceny je pomerne často využívaným nárokom. Pri predaji podniku sa
uvedený problém prejavuje zásadným spôsobom a to najmä v dôsledku skutočnosti, že práve ušlý zisk býva
v prípade predaja podniku tým najzávažnejší následkom spojeným s existenciou vád.
Vzhľadom na skutočnosť, že vzťahy medzi stranami zmluvy o dielo sa po vyskytnutí vád diela spravidla značne
skomplikujú a pre objednávateľa je často krát žiaduce uplatnenie nároku na primeranú zľavu z ceny diela
a zároveň aj uplatnenie nároku na náhradu škody, v časti ušlého zisku, je možné v rovine de lege ferenda
navrhovať úplné odstránenie konzumpcie náhrady ušlého zisku uplatnením nároku na zľavu z ceny diela, čo by
mohlo významne prispieť k flexibilite podnikateľských vzťahov.
4
ZÁVER
Identifikáciu vzájomného vzťahu nárokov zo zodpovednosti za vady diela a nároku na náhradu škody a správnu
aplikáciu týchto inštitútov je možné považovať za jeden z kľúčových aspektov riešenia zodpovednostných
vzťahov zo zmluvy o dielo. Túto tézu si dovolíme tvrdiť najmä z toho dôvodu, že práve oblasť uvedených nárokov
patrí medzi najčastejšie dôvody právnych sporov zo zmluvy o dielo a preto je nutné v rámci ich uplatňovania
postupovať prísne v súlade s platnou právnou úpravou ako aj princípmi, ktoré identifikujú ich vzájomný vzťah
alebo pri uzatváraní konkrétnej zmluvy podrobne upraviť také riešenia, ktoré budú zmluvným stranám vyhovovať
vo vyššej miere ako je tomu v rámci platnej právnej úpravy.
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ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PRI KÚPNEJ ZMLUVE A PRÁVNE NÁROKY Z
NEJ VYPLÝVAJÚCE
Jana Šmelková, Matej Smalik
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakultat
Abstrakt: Príspevok je zameraný na právnu analýzu zodpovednosti v obchodnom práve v podmienkach
Slovenskej republiky s dôrazom na zodpovednosť za vady pri kúpnej zmluve podľa Obchodného zákonníka.
Súčasťou príspevku je taktiež priblíženie jednotlivých druhov vád tovaru a možných nárokov, ktoré si môže
uplatňovať kupujúci v prípade ich výskytu, ako aj možnosť kombinácie zákonných nárokov zo zodpovednosti za
vady a inštitútov náhrady škody a zmluvnej pokuty.
Kľúčové slová: zodpovednosť, faktické vady, právne vady, tovar, náhrada škody
Abstract: The paper is focused on the legal analysis of liability in commercial law in the Slovak Republic with
emphasis on the responsibility for defects in the sales contract under the Commercial Code. Part of the cpaper is
also approaching different types of defects of goods and potential claims that you can claim the buyer, if they
occur, as well as the possibility of a combination of legal rights from liability for defects and institutes of damages
and contractual penalty.
Key words: responsibility, factual defects, legal defects, goods, damages
ÚVOD
Všeobecne delíme zodpovednosť v súkromnoprávnej sfére na zodpovednosť ex contractu – zmluvnú a
zodpovednosť ex delicto – mimozmluvnú , v závislosti od toho v dôsledku porušenia akej povinnosti
zodpovednosť vznikla. Za hlavný význam existencie právnej zodpovednosti v obchodných záväzkových vzťahoch
považujeme preventívne a reparačné pôsobenie na zmluvné strany. Preventívne má zodpovednosť predchádzať
samotnému porušovaniu práva, kým reparačný účinok zabezpečuje následnú elimináciu dôsledkov porušenia
právnej povinnosti. Zodpovednosť v obchodnom práve môžeme chápať ako následnú zodpovednosť, ktorá vzniká
v dôsledku porušenia primárnej právnej povinnosti, čím definujeme zodpovednostný vzťah ako sekundárny. Z
teoretickej roviny sú nám známe jednotlivé druhy zodpovednosti, a to:
Zodpovednosť za omeškanie
Zodpovednosť za škodu
Zodpovednosť za vady
V intenciách vyššie uvedeného delenia môžeme zodpovednosť za vady a zodpovednosť za omeškanie spoločne
zaradiť medzi výlučne kontraktačné zodpovednosti, na rozdiel od zodpovednosti za škodu, ktorá môže existovať
aj ako mimozmluvná. Ako už bolo uvedené, zodpovednosť je právnym vzťahom sekundárnej povahy. Takýto
zodpovednostný vzťah vzniká len po splnení zákonom predpísaných náležitostí jeho existencie.
Vznik právnej zodpovednosti v obchodnom práve, ktorej predchádzalo porušenie zmluvnej povinnosti značne
ovplyvňuje primárny právny vzťah založený zmluvou. Aj samotný vznik zodpovednosti môžeme chápať ako
dôsledok porušenia povinnosti niektorej, prípadne oboch zmluvných strán. Následná zodpovednosť so sebou
prináša ďalšie práva a povinnosti, čím de facto transformuje pôvodný obsah záväzku. Dochádza tu teda k zmene
v obsahu, ktorá na rozdiel od možnej dohody zmluvný strán, nastáva automaticky porušením povinnosti. Je
dôležité poznamenať, že v tomto prípade nedochádza k nahradeniu primárnych povinností, ale k ich zmene, a že
1659
samotný právny vzťah, okrem výnimiek
, nezaniká.
1.

VADY

Vadu v zmysle Obchodného zákonníka, konkrétne pri ustanoveniach o kúpnej zmluve chápeme vo význame
poskytnutie takého plnenia, ktoré nespĺňa zákonné, resp. zmluvné náležitosti, a teda je označené za vadné. Pri
definícii vadného plnenia sa opierame o riadne plnenie dlžníka, teda plnenie riadne a včas, pretože len takéto je
spôsobilé vyvolať zánik záväzku s úplným uspokojením veriteľa. Z teoretického hľadiska môžeme tieto vady
rozdeliť do viacerých skupín v závislosti na ich povahe. Poznáme vady faktické, v zmysle § 422 OBZ, ktorý
odkazuje na § 420 OBZ. Tovar, ako predmet kúpy má faktické vady ak nie je dodaný v požadovanom množstve,
akosti, vyhotovení, alebo zabalení, prípadne vybavení na prepravu.
Množstvo tovaru: Jednou z podstatných náležitostí kúpnej zmluvy, ktoré ju determinujú ako samostatný
nominátny zmluvný typ je určenie predmetu kúpy – označovaný aj ako tovar.
Kvantitatívne vymedzenie dodávaného tovaru musí byť súčasťou kúpnej zmluvy, avšak je možné aby bolo toto
množstvo určené len približne, čo dáva priestor zmluvným stranám aby určili presné množstvo tovaru po
1659

Ide o fixné zmluvy, pre ktoré v zmysle §359 ods. 3 OBZ platí, že takáto zmluva automaticky zaniká v dôsledku
nesplnenia povinnosti, konkrétne povinnosti včasného splnenia záväzku. Okamih omeškania má následky
odstúpenia od zmluvy.
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uzatvorení zmluvy s ohľadom na relevantné interné a externé faktory. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli na inej
úprave, platí, že toto právo dodatočného určenia presného množstva tovaru patrí predávajúcemu. Dispozitívne
ustanovenie § 421 týkajúce sa kvantitatívnych odchýlok tovaru ďalej určuje percentuálnu hranicu možnej odchýlky
od dohodnutého množstva, a to 5% množstva dohodnutého v zmluve. Táto povolená odchýlka predstavuje
1660
určenie tovaru buď vo väčšom rozsahu (+ 5%) alebo v menšom rozsahu (-5%).
Uvedené percento množstva
tovaru ako akceptovateľná odchýlka nachádza svoj základ v rozhodnutí ICC Court of Arbitration z roku 1999, kde
súd zadefinoval množstvo tovaru, resp. odchýlku v množstve, ktorá má byť v obchodnom styku považovaná za
1661
malú nezrovnalosť a teda má byť obchodnými partnermi tolerovaná.
Zákonná percentuálna hranica odchýlky
sa využije len subsidiárne, nakoľko primárne sa prihliada na zmluvu, prax alebo obchodné zvyklosti. Bez ohľadu
na výšku odchýlky však predávajúci má nárok na zaplatenie kúpnej ceny odpovedajúcej skutočne dodanému
množstvu tovaru. Dodanie takto navýšeného, resp. zníženého množstva predstavuje poskytnutie riadneho
plnenia. V prípade dodania menšieho množstva tovaru ako pripúšťa dohoda strán v zmluve, obchodná prax,
zvyklosti či dispozitívne ustanovenie zákona, pôjde o poskytnutie čiastočného plnenia, ak to pripúšťa povaha
plnenia, ktorým zmluvný záväzok nezaniká. V prípade dodania väčšieho množstva tovaru, alebo aj menšieho
množstva ak nepôjde o čiastočné plnenie, sa takáto situácia vyhodnotí ako vadné plnenie, konkrétne –
kvantitatívna vada. Aj kvantitatívne vadné plnenie môže byť následne riadnym plnením, v závislosti od vôle
kupujúceho, ktorý môže dodanie väčšieho množstva tovaru prijať, v zmysle § 442 OBZ. Dodanie väčšieho
množstva tovaru je špecifickým prípadom poskytnutia čo do množstva vadného plnenia, ktoré môže kupujúci
prijať, čím sa mení aj jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ktorá zodpovedá množstvu reálne poskytnutého a
následne prijatého tovaru.
V ďalšom prípade hovoríme o faktických vadách plnenia týkajúcich sa akosti tovaru. Akosť tovaru predstavuje
jeho kvalitatívnu stránku, pričom kvalitou v tomto zmysle chápeme súlad skutočných vlastností ponúkaného
tovaru s vlastnosťami, ktorými musí tovar disponovať, aby bol spôsobilý na použitie vyplývajúce zo zmluvy. V
prípade kúpnej zmluvy rozoznávame viacero možností vyjadrenia kvalitatívnej stránky plnenia. Akosť tovaru môže
byť konkretizovaná v samotnej zmluve, avšak nakoľko nepredstavuje jej podstatnú náležitosť, je možné uzavrieť
zmluvu aj bez daného kvalitatívneho určenia. V druhom prípade, keď absentuje zmluvná dohoda, je akosť tovaru
posudzovaná vzhľadom na konkrétne vyjadrený účel kúpnej zmluvy. Kogentné ustanovenie § 409 OBZ však pre
platnosť zmluvy nevyžaduje výslovné vyjadrenie účelu, na ktorý sa má tovar použiť. Takéto dojednanie ostáva v
dispozícii zmluvných strán. V poradí treťom prípade budeme akosť tovaru skúmať vzhľadom na účel, na ktorý sa
spravidla používa konkrétny tovar. V zmysle uplatňovania zásady zmluvnej voľnosti strán obchodných
záväzkových vzťahov je teda pri určovaní akosti tovaru na prvom mieste zmluvná dohoda, ani táto zmluvná
sloboda však nie je absolútna. V zmysle § 759 OBZ musí byť zmluvne dohodnutá akosť tovaru v súlade s
1662
požiadavkami na akosť tovaru vyjadrenými v osobitných právnych predpisoch.
Stretávame sa tu so
špecifickými technickými, alebo inými požiadavkami na konkrétne druhy výrobkov. Táto právna úprava v podobe
1663
zákonov, či nariadení vlády je často krát výsledkom harmonizácie s legislatívou EÚ.
„Ak je v zmluve
dohodnutá akosť veci v rozpore s ustanoveniami právnych predpisov, platí akosť ustanovená týmito predpismi,
1664
ktorá je určená ako akosť prípustná na užívanie.“
Je dôležité poznamenať, že uvedené obmedzenie sa týka
výlučne osôb, ktoré – majú sídlo/ miesto podnikania/ bydlisko na území SR, alebo tu majú podnik, prípadne
zriadenú jeho organizačnú zložku, okrem prípadov, kedy zmluva, alebo priame vyhlásenie zmluvnej strany, ktorá
má tovar nadobudnú, alebo samotný charakter jej predmetu podnikania deklarujú, že daný tovar je určený na
1665
vývoz.
Právna úprava vymedzenia kvalitatívnej stránky predmetu kúpnej zmluvy sa vzťahuje rovnako aj na vyhotovenie,
teda konkrétne vlastnosti tohto tovaru. Okrem už spomenutého, môžu byť vlastnosti tovaru dohodnuté aj podľa
predlohy alebo vzorky, pričom predlohou môžeme chápať určitý presný popis, nákres, parametre predmetného
tovaru, kým pod vzorkou rozumieme už vyhotovený vzor tovaru, ktorý má byť presným príkladom, teda vzorom
tovaru. Všeobecne platí, že vyhotovenie tovaru môže byť vyjadrené buď priamo v zmluve, alebo aj priamym
odkazom na konkrétnu predlohu alebo vzorku. Vyvstáva tu otázka, či je možná kombinácia oboch spomenutých
1660

PATAKYOVÁ, M, a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 4. vydanie, Bratislava: C.H.Beck, 2013, s.921.
Rozhodnutie ICC Court of Arbitration č. 9083 [cit. 2011-03-07]. Dostupné na:
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Tu zohráva kľúčovú úlohu zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý okrem iného definuje technické požiadavky na výrobky,
ktoré sa týkajú nie len akosti, ale napríklad aj úžitkových vlastností, rozmerov, značky, či názvu alebo balenia.
Zákon taktiež definuje technické normy, ktoré rozdeľuje na:
a) medzinárodná norma, ktorú prijala medzinárodná organizácia pre normalizáciu a ktorá je verejne prístupná,
b) európska norma, ktorú prijala európska organizácia pre normalizáciu a ktorá je verejne prístupná,
c) slovenská technická norma, ktorá je verejne prístupná.
d) zahraničná norma, ktorú prijala zahraničná národná normalizačná organizácia a ktorá je verejne prístupná.
1663
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok, ktoré vo svojich prílohách
presne špecifikuje technické požiadavky na predmetné zdravotnícke pomôcky. Nariadením sa zapracovala
Smernica Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993.
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spôsobov a následne, čo v prípade ich obsahového rozporu. V zmysle § 420 ods. 3 OBZ rozlišujeme dve možné
varianty pre prípad určenia vlastností tovaru opisom aj odkazom v jednej zmluve: 1. ak si tieto dva opisy
neodporujú – v takom prípade platí zmluva, aj odkazovaná vzorka, resp. predloha, 2. ak si uvedené
charakteristiky navzájom odporujú, platí priorita zmluvných dohôd pred odkazom na predlohy a vzorky.
Vychádzajúc však z princípu zmluvnej slobody, ako aj z faktu, že spomenuté ustanovenie má dispozitívny
charakter, nemôžeme vylúčiť ani dohodu zmluvných strán o odlišnom riešení prípadného konfliktu opisu
vlastností tovaru.
Ďalšou z povinností predávajúceho, ktorej porušením vznikajú faktické vady tovaru je zabezpečenie jeho
riadneho zabalenia. Uvedená povinnosti je špecifikovaná prioritne v zmluve, následne na základe zvyklostí v
obchodnom styku a až v poslednom prípade podľa konkrétnych potrieb predmetného tovaru, ktoré majú
zabezpečiť jeho ochranu a riadne doručenie kupujúcemu.
§ 422 OBZ okrem odkazu na § 420 a s ním súvisiace vady tovaru ďalej ako vadu definuje aj dodanie iného tovaru
a vady týkajúce sa dokladov k predmetnému tovaru. Kým vznik vadného plnenia v dôsledku dodania iného tovaru
môžeme považovať za porušenie povinnosti predávajúceho dodať tovar určený v zmluve, v druhom prípade ide o
porušenie povinnosti odovzdať prislúchajúce doklady nevyhnutné na riadne užívanie tovaru kupujúcemu. Tieto
doklady môžeme v zmysle § 417 OBZ rozdeliť na:
Doklady potrebné na prevzatie tovaru – napríklad náložné listy
Doklady potrebné na užívanie tovaru – návod na použitie, upozornenia na nevhodné užívanie a pod.
Iné doklady podľa zmluvy – ako aj doklady, ktoré sú vyžadované platnými právnymi predpismi, ako
napríklad (návod na použitie nie len v originálnom, ale aj v slovenskom jazyku, záručný list, daňový doklad...)
Všetky vady týkajúce sa obsahu spomenutých dokladov, ako aj nesplnenie povinnosti odovzdať ich na určenom
1666
mieste a v stanovenom čase
sa považujú za vady tovaru, na ktorý sa doklady vzťahujú.
Ďalšou skupinou vád tovaru sú v zmysle § 433 OBZ právne vady. Táto skupina vád sa týka porušenia povinnosti
predávajúceho – previesť vlastnícke právo k predmetu kúpy na kupujúceho. Vlastnícke právo pritom v zmysle OZ
- § 123 pozostáva z oprávnení vec držať, užívať, nakladať s ňou a požívať jej plody či úžitky. Vlastnícke právo
patrí do skupiny vecných práv, ktorých absolútny charakter oprávňuje konkrétny subjekt, ktorý disponuje
1667
výlučným právom vykonávať spomínané vlastníckoprávne oprávnenia.
K vzniku právnych vád dochádza
1668
existenciou vecného
, či obligačného práva tretej osoby k predmetu kúpy, s ktorou predávajúci neprejavil
súhlas. Ďalšou skupinou práva tretích osôb je právo duševného vlastníctva, ktoré je zákonom samostatne
vyčlenené. Riadne plnenie – tovar má byť oslobodený od všetkých obmedzení vyplývajúcich z uvedených práv.
Osobitným prípadom však je nadobudnutie tovaru od predávajúceho, ktorý nie je jeho vlastníkom, a teda ide o
zaťaženie tovaru vlastníckym právom tretej osoby. Je zaujímavé, že na rozdiel od vyššie spomenutých práv
tretích osôb, v tomto prípade nemôžeme hovoriť o vzniku právnych vád tovaru. Kupujúci, za predpokladu, že je
pri svojej kúpe dobromyseľný, sa stáva vlastníkom predmetu kúpy bez ohľadu na to, či predávajúci bol alebo
nebol skutočným vlastníkom tovaru. Toto pravidlo, alebo skôr výnimka vyjadrená v § 446 OBZ predstavuje
výrazný odklon od súkromno- právnej zásady zmluvného práva vyjadrenej v OZ, všeobecne známej ako zásady
nemo plus iuris.
Právna teória rozdeľuje vady tovaru, ktorý je predmetom kúpy do viacerých skupín, v závislosti na ich povahe,
možnosti nápravy, markantnosti, významu, či času, a to nasledovne :
Vady kvantitatívne a kvalitatívne,
Odstrániteľné a neodstrániteľné,
Zjavné a skryté
Podstatné a nepodstatné
1669
Záručné a mimozáručné
Priblíženie jednotlivých skupín vád tovaru má význam z hľadiska následného vzniku zodpovednosti
predávajúceho za ich existenciu, prípadne jej vylúčenie.
2.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Ako už bolo vyššie spomenuté, zodpovednosť za vady je len jedným z viacerých druhov zodpovednosti
uplatňujúcich sa v oblasti obchodných záväzkových vzťahov, v dôsledku ktorej dochádza k zmene v obsahu
konkrétneho zmluvného vzťahu. Zodpovednosť za vady, resp. jej úpravu v rámci zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník (ďalej len OBZ) môžeme rozdeliť na jednotlivé časti, a to:
zodpovednosť za právne vady
zodpovednosť za faktické vady
zmluvná záruka tovaru
nároky z vád
1666

Bližšie v § 418 a 419 OBZ
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základe zákona.
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dodanie väčšieho množstva tovaru.
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Vznik zodpovednosti za vady sa viaže k nesplneniu jednej zo základných povinností zmluvných strán – plniť zo
zmluvy včas a riadne.
Zaujímavým faktom s hľadiska existencie a vzniku zodpovednosti za vady je porovnanie všeobecných a
špeciálnych ustanovení tretej časti OBZ. Kým všeobecná časť upravujúca zánik záväzku splnením za vadné
plnenie považuje aj napríklad plnenie v inom mieste ako je určené v zmluve, vadným plnením – tovarom, je v
prípade kúpnej zmluvy tovar, ktorý nemá požadované vlastnosti v zmysle § 422 OBZ. V porovnaní so
všeobecnou úpravou o čase plnenia, podľa niektorých autorov je zodpovednosť za vady len špecifickejším
1671
prípadom zodpovednosti za omeškanie.
S týmto názorom sa v plnej miere stotožňujeme, nakoľko vadným
plnením rozumieme nie len plnenie, ktoré nie je riadne, ale aj také, ktoré nie je poskytnuté včas.
Máme za to, že na základe uvedeného môžeme zodpovednosť za vady rozdeliť na zodpovednosť všeobecnú –
širšiu a zodpovednosť špecifickú – konkrétnu vznikajúcu pri nesplnení povinností z kúpnej zmluvy. Vlastnou
zodpovednosť za vady, aj v zmysle vyššie uvedeného delenia jej právnej úpravy v OBZ , teda rozumieme
zodpovednosť za vady tovaru pri kúpnej zmluve.
2.1 ZÁKONNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
Zodpovednosť za vady z hľadiska prameňa, ktorý jej existenciu zakotvuje delíme na zodpovednosť zákonnú a
zmluvnú.
V prípade faktických vád vzniká zodpovednosť dodaním vadného tovaru predávajúcim, konkrétne okamihom
prechodu nebezpečenstva škody na tovare. Prechod nebezpečenstva škody na tovare upravuje OBZ v § 455461. Všeobecné ustanovenie v § 455 OBZ dispozitívne stanovuje okamih prechodu nebezpečenstva vzniku
škody na tovare, a to buď okamihom jeho prevzatia (kedy si kupujúci splní svoju povinnosť prevziať riadne
ponúkané plnenie) alebo v čase, kedy je kupujúcemu umožnená dispozícii tovarom (tu sa naopak okamih
prechodu viaže na nesplnenie spomenutej povinnosti kupujúcim). Nakoľko kúpnou zmluvou podľa OBZ môžeme
prevádzať výlučne hnuteľnú vec, práve jej odovzdaním dochádza k vzniku vlastníckeho práva, a to v zmysle
základného pravidla o prechode vlastníctva obsiahnutého v § 443 OBZ. Nasledujúce paragrafy umožňujú odlišnú
úpravu času prechodu vlastníckeho práva k tovaru. Podľa autora Blahu však tieto ustanovenia neumožňujú
súčasný prechod nebezpečenstva škody a vlastníckeho práva, avšak je zrejmé, že dispozitívnosť § 455
umožňuje, aby si zmluvné strany mohli dohodnúť čas prechodu nebezpečenstva aj odlišne. Nie je pritom
vylúčené, aby sa uvedené časy (prechodu nebezpečenstva a vlastníckeho práva) nemohli zhodovať. Isté
obmedzenia však predsa len nachádzame v kogentných paragrafoch 458 a 459 OBZ, ktoré poukazujú na
nevyhnutnosť individualizácie tovaru, ako predpoklad prechodu nebezpečenstva. Okamih prechodu
nebezpečenstva z predávajúceho na kupujúceho má kľúčový význam z hľadiska následného vzniku
zodpovednostného vzťahu. Na tomto mieste sa nám ponúka ďalšie delenie vád, vo vzťahu na prechod
nebezpečenstva škody na tovare, a to vady, ktoré vznikli pred a po prechode nebezpečenstva.
Vady na tovare, ktoré vznikli ešte pred prechodom nebezpečenstva a zodpovednosť ich dôsledku vyvolaná sa
riadia objektívnym princípom, teda hovoríme o objektívnej zodpovednosti. Predávajúci zodpovedá za každú vadu
na poskytovanom tovare, bez ohľadu na to, čím bola zapríčinená, dokonca aj ak bola spôsobená kupujúcim.
Spomenutá vada nemusí byť zjavná v okamihu prechodu nebezpečenstva, tento fakt však pri následnom vzniku
zodpovednosti nehrá žiadnu úlohu. Druhú skupinu tvoria vady, ktoré vznikli po prechode nebezpečenstva.
Predávajúci sa nezbavuje zodpovednosti ani v prípade, ak sa vada stane zjavnou až neskôr, teda po prechode
nebezpečenstva, alebo dokonca, ak vada sama o sebe vznikne až po tomto čase, avšak z dôvodu porušenia
1672
povinnosti predávajúceho.
Aj napriek tomu, že akékoľvek plnenie z kúpnej zmluvy, ktoré nespĺňa náležitosti množstva, akosti, vyhotovenia,
obalu, či dokladov, považujeme za vadné, nemusí zákonite vzniknúť zodpovednosť za vady. § 422 ods. 2 OBZ
upravuje dodanie menšieho množstva tovaru v prípade, že o tom svedčia aj priložené doklady na tovar sa
vzťahujúce. Tento chýbajúci tovar nebude zakladať zodpovednosť za vady na strane predávajúceho, ak pôjde len
1673
o čiastočné plnenie. Samozrejme za predpokladu, že povaha predmetného tovaru čiastočné plnenie pripúšťa.
Z praktického hľadiska považujeme za vždy akceptovateľné prijatie čiastočného plnenia najmä druhovo určených
vecí, ktoré sú na tento účel vhodné už zo svojej podstaty, a to na základe možnosti ich substitúcie.
Zodpovednosť za právne vady tovaru vzniká v dôsledku porušenia povinnosti predávajúceho previesť vlastnícke
právo k tovaru na kupujúceho. Ide tu o vlastnícke právo ako celok, a teda nie je prípustné zaťaženie predmetu
kúpy právom tretej osoby, samozrejme okrem prípadu vedomosti a súhlasu kupujúceho s obmedzením. Zatiaľ čo
v prípade faktických vád vzniká zodpovednosť okamihom prechodu nebezpečenstva, zodpovednosť za právne
1670

PATAKYOVÁ, M, a kol. Obchodný zákonník. Komentár. 4. vydanie, Bratislava: C.H.Beck, 2013, s. 922.
JAKUBOVIČ, D.: Záväzkové vzťahy a zabezpečovacie právne inštitúty v obchodnom práve. VEDA, Bratislava
2004. ISBN: 80-224-0800-X. s. 80.
1672
§ 425 OBZ
1673
§ 329 OBZ: „Veriteľ je povinný prijať aj čiastočné plnenie záväzku, pokiaľ čiastočné plnenie neodporuje
povahe záväzku alebo hospodárskemu účelu sledovanému veriteľom pri uzavretí zmluvy, ak tento účel je v
zmluve vyjadrený alebo v čase uzavretia zmluvy dlžníkovi známy.“
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vady vzniká, podľa nášho názoru, okamihom prechodu vlastníckeho práva, ktoré ako už bolo vyššie uvedené, sa
môže ale nemusí nutne zhodovať s okamihom prechodu nebezpečenstva vzniku škody na tovare. Kupujúci
prevodom vlastníckeho práva zaručuje kupujúcemu bezvadnosť jeho výkonu v celku, teda oprávnenia tovar držať,
nakladať, užívať a poberať plody. Ak je táto povinnosť porušená tým, že je tovar znehodnotený existenciou práva
tretej osoby, má tento tovar právne vady a predávajúcemu týmto vzniká za ne zodpovednosť.
V uvedených prípadoch vzniká zodpovednosť za vady zo zákona, samozrejme s možnosťou úprav využitím
autonómie vôle zmluvných strán, ktorá je najviac zreteľná práve v obchodných záväzkových vzťahoch.
2.2 ZMLUVNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
Pri tomto type zodpovednosti v obchodnoprávnych záväzkových vzťahoch je jeho prvotným odlišovacím
znakom prameň, ktorý zakladá jeho existenciu – písomný záväzok predávajúceho. Aj napriek tomu, že samotná
možnosť vzniku zmluvnej zodpovednosti je zakotvená v zákone kogentne - § 429 -432 OBZ, zodpovednosť ako
právny vzťah vzniká až na základe spomenutého písomného záväzku, ktorý poznáme aj ako záruku za akosť.
Názov tejto kapitoly predznamenáva ako doklad o prevzatí zodpovednosti zmluvu. Nie je to však úplne
pravda. V zmysle § 429 OBZ záruka za akosť vzniká viacerými možnosťami, avšak obligatórne len v písomnej
podobe:
1) záruka tvorí súčasť kúpnej zmluvy ako jedno zo zmluvných dojednaní
2) záruka je predmetom samostatného vyhlásenia predávajúceho
3) záruka je vyznačená na obale tovaru.
Až na povinnosť prevziať záruku v písomnej podobe, nemá zákon ďalšie požiadavky na jej náležitosti, je
na uvážení predávajúceho, prípadne dohody s kupujúcim, v akom rozsahu, na aký čas záruku preberie a akú
spôsobilosť či úžitkové vlastnosti bude predmetnému tovaru garantovať. Začiatok plynutia záručnej doby viazaný
na dodanie tovaru, resp. jeho dôjdenie do určeného miesta, ako aj spočívanie tejto doby v čase nemožnosti
riadneho užívania tovaru v dôsledku výskytu záručných vád je zákonodarcom umožnené transformovať odlišne
od ustanovenia § 430 OBZ.
3. PRÁVNE NÁROKY Z VÁD TOVARU
Právne nároky, ktoré si môže kupujúci uplatniť v prípade existencie vád tovaru upravuje OBZ dispozitívne.
Rozhodujúcim kritériom pri určení nárokov kupujúceho je fakt, či poskytnutím vadného plnenia došlo
1674
k podstatnému alebo nepodstatnému porušeniu zmluvy.
Nároky z podstatného porušenia zmluvy upravuje §
436 ods. 1 OBZ nasledovne: kupujúci môže a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný
tovar, dodanie chýbajúceho tovaru, odstránenie právnych vád, b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak
sú vady opraviteľné, c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, d) právo odstúpiť od zmluvy. Právo voľby
nároku má v tomto prípade kupujúci, avšak len v prípade oznámenia vád bez zbytočného odkladu. V opačnom
prípade bude môcť uplatniť len nároky ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. Pri nepodstatnom porušení
zmluvy má kupujúci taktiež právo na výber niektorého z nárokov, a to: a) dodanie chýbajúceho tovaru a
odstránenie ostatných vád tovaru (fyzických aj právnych), b) zľavu z kúpnej ceny. Ak nebol nárok kupujúceho
v plnej miere uspokojený uplatnením zodpovednosti za vady, môže sa kupujúci uspokojiť aj z titulu náhrady škody
ako aj zmluvnej pokuty. Avšak, aj keď zákon umožňuje súbeh nárokov zo zodpovednosti za vady a náhrady
1675
škody, či zmluvnej pokuty, kupujúci sa má upokojiť v prvom rade uplatnením nárokov z vád
. OBZ taktiež
obmedzuje možnosť súbehu náhrady škody a zmluvnej pokuty, a to len na prípady prechádzajúcej dohody
zmluvných strán, nakoľko zmluvnú pokutu definuje ako paušalizovanú náhradu škody.
ZÁVER
Právne nároky z vád tovaru pri kúpnej zmluve podľa OBZ majú zjavne dispozitívnu povahu a v prípadoch
riadneho a včasného informovania zo strany kupujúceho má tento výhodu vo forme možnosti výberu konkrétneho
nároku. Napriek tomu, že zákon umožňuje voľbu nároku a aj jeho súbeh s náhradou škody a zmluvnou pokutou,
upravuje zároveň hranice tohto súbehu, ako aj obmedzenia súčasného uspokojenia z titulu náhrady škody
a zmluvnej pokuty. Preto považujeme túto právnu úpravu za vhodnú. Taktiež právna úprava náhrady škody, ako
jedného z nárokov na uspokojenie vzniknutej škody poskytnutím vadného tovaru, ktorú je možné považovať za
nedostatočnú v otázke možnosti limitácie výšky náhrady škody pred jej vznikom, je však podľa nášho názoru
postačujúca.
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VÝVOJ PRÁVNEJ ÚPRAVY KONTROLY KONCENTRÁCIÍ V EURÓPSKEJ
ÚNII PRED PRIJATÍM NARIADENIA Č. 4064/891676
Kristína Jurkovičová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Predkladaný článok sa zameriava na teoretické východiská a vývoj právnej úpravy kontroly
koncentrácií do prijatia Nariadenia č. 4064/89. Analyzuje uplatňovanie čl. 101 a 102 ZFEÚ na koncentrácie
podnikov a sumarizuje relevantnú judikatúru Súdneho dvora Európskej únie v tomto ohľade.
Kľúčové slová: koncentrácia, súťažné právo, čl. 101 ZFEÚ, čl. 102 ZFEÚ, nariadenie
Abstract: This article focuses on the theoretical basis and development of merger control legislation until the
adoption of Regulation no. 4064/89. It analyzes the application of Articles 101 and 102 TFEU on mergers and
summarizes relevant case law of the Court of Justice of the European Union in this respect.
Key words: merger, competition law, 101 TFEU, 102 TFEU, regulation
1
ÚVOD
V súvislosti s právnou úpravou kontroly koncentrácií považujeme za nevyhnutné v prvom rade zdôrazniť fakt, že
na rozdiel od úpravy zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž alebo zákazu zneužívania dominantného postavenia na
1677
trhu, zakladajúce zmluvy EÚ
stále (do dnešného dňa) neobsahujú ustanovenia, ktoré by explicitne umožňovali
súťažným orgánom regulovať koncentračné tendencie podnikov na trhu. Hoci je kontrola koncentrácií dôležitým
nástrojom systému, ktorým sa zabezpečuje, že hospodárska súťaž nebude narušená, jej dostatočná právna
úprava na úrovni EÚ nemá dlhú históriu.
2
PILOTNÁ FÁZA PRÁVNEJ ÚPRAVY KONTROLY KONCENTRÁCIÍ V EÚ
Vzhľadom na ekonomickú a politickú situáciu v 50. rokoch v Európe, ktorá bola charakteristická predovšetkým
1678
záujmom EHS
riešiť problémy zneužívania dominantného postavenia subjektov na trhu a udúšania súťaže na
trhu dohodami medzi podnikmi, bola problematika kontroly koncentrácií odsunutá do úzadia. Vplyv koncentrácií
na trh bol z ekonomického hľadiska na jednej strane považovaný za marginálny, dokonca práve naopak, EHS
podporovalo vytváranie ekonomicky silných a stabilných entít na vtedajšom európskom trhu.
Napriek, podľa nášho názoru, relatívne významným dopadom koncentrácií aj na vtedajšiu hospodársku súťaž,
1679
jedinou špecifickou úpravou kontroly koncentrácií v komunitárnom práve
bola právna úprava obsiahnutá v čl.
1680
66 Zmluvy o ESUO.
Dôvodom takéhoto prístupu k úprave kontroly koncentrácií podľa mnohých právnych
1676

Príspevok je napísaný v rámci grantového projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV -0158 -12
„Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v kontexte jej aplikácie v praxi“.
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Pod spoločným pojmom zakladajúce zmluvy EÚ je potrebné v ďalšom texte práce rozumieť Zmluvu o
fungovaní Európskej únie, Zmluvu o Európskej únií, Zmluvu o európskom spoločenstve pre atómovú energiu.
Čl. 1 ZFEÚ: „Táto zmluva a Zmluva o Európskej únii sú zmluvami, na ktorých je založená Únia. Tieto dve zmluvy
majú rovnakú právnu silu a označujú sa slovom „zmluvy“.“
Čl. 1 ZEÚ: „Únia je založená na tejto zmluve a na Zmluve o fungovaní Európskej únie. Tieto dve zmluvy majú
rovnakú právnu silu. Únia nahrádza Európske spoločenstvo a je jeho právnym nástupcom.“
Rovnakú právnu silu ako zakladajúce zmluvy má aj Charta základných práv Európskej únie.
Čl. 6 ZEÚ: „Únia uznáva práva, slobody a zásady uvedené v Charte základných práv Európskej únie zo 7.
decembra 2000 upravenej 12. decembra 2007 v Štrasburgu, ktorá má rovnakú právnu silu ako zmluvy.“
1678
EHS, ktoré viedlo k vytvoreniu EÚ v podobe v akej ju poznáme dnes, bolo založené po druhej svetovej vojne
v snahe vyriešiť najhlavnejšie problémy, ktoré vojna so sebou priniesla. Šesť krajín – Francúzsko, Západné
Nemecko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko a Taliansko podpísalo v roku 1957 ZEHS. Rovnako k vývoju
európskej integrácie prispeli aj Zmluva o ESUO, podpísaná v roku 1952 v Paríži a Zmluva o Euroatom, podpísaná
v roku 1957 v Ríme.
1679
Pojem komunitárne právo sa v práci používa v súvislosti s primárnym právom Európskych spoločenstiev.
V dnešnej dobe je nahradené pojmom únijné právo resp. právo EÚ.
1680
Čl. 66 ESUO (pôvodné znenie):
„Except as provided in paragraph 3 below, any transaction which would have in itself the direct or indirect effect of
bringing about a concentration, within the territories mentioned in the first paragraph of Article 79, involving
enterprises at least one of which falls under the application of Article 80, shall be submitted to a prior authorization
of the High Authority. This obligation shall be effective whether the operation in question is carried out by a person
or an enterprise, or a group of persons or enterprises, whether it concerns a single product or different products,
whether it is effected by merger, acquisition of shares or assets, loan, contract, or any other means of control. For
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teoretikov bola skutočnosť, že vzhľadom na strategický význam sektorov uhlia a ocele v povojnovej Európe bolo
1681
zavedenie úpravy kontroly koncentrácií v tejto oblasti považované za mimoriadne dôležité.
A. Weitbrecht v
tejto súvislosti uvádza, že primárnym dôvodom pre začlenenie čl. 66 do Zmluvy o ESUO bola najmä snaha
1682
predísť znovuobnoveniu sily v nemeckom hutnom priemysle.
Práve z toho dôvodu mali byť koncentrácie
podrobené administratívnej kontrole. A. Weitbrecht dodáva, že znenie právnej úpravy čl. 66 Zmluvy o ESUO bolo
1683
vo veľkej miere ovplyvnené legislatívou Spojených štátov amerických.
Hoci parížska Zmluva o ESUO aj správa Spaakovho výboru z roku 1955, ktorej závery boli podkladom pre
vypracovanie ZEHS, obsahovali ustanovenia, ktoré upravovali problematiku kontroly koncentrácií, samotná ZEHS
ich do svojho obsahu nezaradila. Dôvodom bolo tvrdenie, že koncentrácia ekonomickej sily, viac než jej zákaz,
bola považovaná v tom čase za najlepší nástroj pre dosiahnutie cieľa, ktorý bol zakotvený v čl. 2 ZEHS a to:
„Úlohou Spoločenstva je utvorením spoločného trhu, a postupným zbližovaním hospodárskych politík členských
štátov podporovať v celom Spoločenstve harmonický, vyrovnaný a trvalo udržateľný rozvoj hospodárskych
1684
činností, zvýšenú stabilitu, zvyšovanie životnej úrovne a kvality života a užšie vzťahy medzi členskými štátmi.“
Samozrejme, že Európska komisia bola oprávnená podrobiť administratívnej kontrole koncentrácie podľa čl. 66
Zmluvy o ESUO, ale len vo vymedzených sektoroch hospodárstva, na ktoré sa táto zmluva vzťahovala. Pre
všetky ostatné sektory, rímska ZEHS nepredstavovala právnu bázu, a preto boli koncentrácie skúmané cez optiku
1685
vtedajších článkov 85 a 86 ZES
upravujúcich zákaz dohôd obmedzujúcich súťaž a zákaz zneužívania
dominantného postavenia na trhu.
Uplatňovanie čl. 101 a 102 ZFEÚ na koncentrácie podnikov
Kontrola koncentrácií v Európe sa vyvíjala o viac ako 70 rokov neskôr než právna úprava kontroly koncentrácií v
Spojených štátoch amerických. Sherman Antitrust Act prijatý v roku 1890 sa začal uplatňovať na koncentrácie
podnikov od roku 1904 a Clayton Act, ktorý bol špecificky zameraný na tendencie spájania sa súťažiteľov bol
prijatý v roku 1914. O prvej konkrétnej právnej úprave v EÚ môžeme hovoriť až od roku 1989. J. Vickers definoval
najvýznamnejšie míľniky vývoja kontroly koncentrácií v EÚ nasledovne:
Rok
1962
1990

Míľnik






1992
1998



Nariadenie č. 17/62
Limitovaná a nejasná aplikácia čl. 101 a 102 ZFEÚ na
koncentrácie podnikov.
Nariadenie č. 4064/89
Uplatňovanie testu dominancie.
Rozhodnutie Komisie vo veci Nestlé/Perrier – Schválenie
koncentrácie s podmienkou, prvé uplatnenie konceptu
1686
kolektívnej dominancie
Rozhodnutie Komisie vo veci Kali/Salz – Potvrdenie
1687
konceptu kolektívnej dominancie

the application of the above provisions, the High Authority will define by a regulation, established after
consultation with the Council, what constitutes control of an enterprise.”
Čl. 66 ESUO (vlastný preklad):
S výnimkou prípadov uvedených v odseku 3, akákoľvek transakcia, ktorá by mala v sebe priamy alebo nepriamy
vplyv na zrealizovanie koncentrácie, na územiach uvedených v prvom odseku článku 79, zahŕňajúca podniky , z
ktorých aspoň jeden napĺňa pojmové znaky uvedené v článku 80, musí byť predložená na povolenie Vysokému
úradu. Táto povinnosť platí bez ohľadu na to , či je transakcia vykonávaná osobou alebo podnikom, alebo
skupinou osôb alebo podnikov , či už sa dotýka jediného produktu alebo rôznych produktov, či sa realizuje vo
forme fúzie, nadobudnutia akcií alebo majetku, úveru, zmluvy alebo iných prostriedkov kontroly. Na vykonávanie
uvedených ustanovení, zadefinuje Vysoký úrad formou nariadenia, prijatého po konzultácii s Radou, čo znamená
kontrola podniku .
1681
MONTI, G. 2007. EC Competition Law. New York : Cambridge University Press, 2007. s. 246
1682
WEITBRECHT, A. 2008. From Freiburg to Chicago and Beyond – The First 50 Years of European
Competition Law. Londýn : Sweet & Maxwell, 2008. In: 29 (2) E.C.L.R. 2008. s. 81 – 88
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Nakoľko sa predkladaná práca venuje vzťahu európskeho a slovenského súťažného práva s ohľadom na
kontrolu koncentrácií, nerozoberáme v ďalšom texte právnu úpravu Spojených štátov amerických. V roku 1890
bol Kongresom Spojených štátov amerických prijatý the Sherman Antitrust Act a v roku 1914 Clayton Act, ktorý
bol špecificky zameraný na tendencie spájania sa súťažiteľov.
1684
Čl. 2 ZEHS:
„It shall be the aim of the Community, by establishing a Common Market and progressively approximating the
economic policies of Member States, to promote throughout the Community a harmonious development of
economic activities, a continuous and balanced expansion, an increased stability, an accelerated raising of the
standard of living and closer relations between its Member States.“ [vlastný preklad]
1685
Predmetné články dnes plne zodpovedajú článkom 101 a 102 ZFEÚ. V ďalšom texte odkazujeme len na
články 101 a 102 ZFEÚ.
1686
IV/M.190 Nestlé/Perrier (Rozhodnutie Komisie 92/553/EHS)
1687
IV/M.308 Kali-Salz/MdK/Treuhand (Rozhodnutie Komisie 94/449/ES)
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1998
2004



Dodatočné prahy pre určenie „komunitárnej dimenzie“
koncentrácie.

Nariadenie č. 139/2004

Uplatňovanie testu SIEC (značný vplyv na efektívnu
súťaž).
1688
Tabuľka 1: Míľniky vývoja právnej úpravy kontroly koncentrácií

Limitácia uplatňovania článkov 101 a 102 ZFEÚ v porovnaní s americkou právnou úpravou je evidentná najmä vo
vzťahu k nemožnosti aplikácie uvedených článkov na koncentrácie podnikov. J. M. Claydon uvádza, že
nedostatok relevantnej právnej úpravy predstavuje podstatnú logickú prekážku v racionálnom vývoji súťažného
práva. Dve entity spájajúce sa do jednej a prípadný negatívny vplyv na efektívnu súťaž je zjavne nemožné plne
1689
postihnúť skrz články 101 a 102 ZFEÚ.
ZEHS uvádzala, že jedným z cieľom EHS je vybudovanie systému, ktorý zaistí, že hospodárska súťaž na
spoločnom trhu nebude narušená. Následne došlo k zakotveniu ustanovení upravujúcich problematiku
hospodárskej súťaže (rules governing competition) do jej obsahu, čím došlo k vytvoreniu legitímneho súťažnoprávneho rámca pre podnikateľov. Ako už bolo vyššie načrtnuté, počas primárnej fázy vývoja súťažného práva v
EÚ, hlavnou snahou EHS bolo podporovať obchod medzi členskými štátmi, t.j. podporovať integráciu trhu. V tom
čase bolo všeobecne uznávané právnou teóriou, že účelom súťažno-právnych pravidiel nie je len zachovávanie
efektívnej súťaže na trhu, ale aj podpora hospodárskej politiky, ktorá podporuje nevyhnutú reštrukturalizáciu trhu.
Nakoľko samostatná právna úprava kontroly koncentrácií absentovala, pristupovala Komisia k postupnému
1690
uplatňovaniu článkov 101 a 102 ZFEÚ. Čl. 101 ods. 1 ZFEÚ
vo všeobecnosti zakazuje protisúťažné dohody.
Jedná sa o tzv. generálnu klauzulu a vzťahuje sa na všetky dohody, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž, bez
ohľadu na to, či strany obmedzenie hospodárskej súťaže skutočne zamýšľali. Dohody sú v rozpore s
hospodárskou súťažou, ak sa ich účastníci dohodnú napr. na určovaní pevných cien, obmedzení výroby,
rozdelení trhov alebo zákazníkov alebo určení maloobchodných cien (dohody medzi výrobcom a distribútormi).
Avšak čl. 101 ods. 3 ZFEÚ pripúšťa aj výnimky z uvedeného zákazu za kumulatívneho splnenia určitých
1691
podmienok.
Spoločnosť môže rovnako obmedziť hospodársku súťaž, ak má na danom trhu veľmi silné postavenie.
Dominantné postavenie nie je samo o sebe prekážkou hospodárskej súťaže. Keď však súťažiteľ využíva svoju
dominanciu alebo vykorisťovacie praktiky na vylúčenie konkurencie, jeho správanie môže mať znaky zneužívania.
1692
Zneužívanie dominantného postavenia na trhu je zakázané čl. 102 ZFEÚ.
Konkretizácia praktík, ktoré môžu
viesť k naplneniu skutkovej podstaty zneužívania dominantného postavenia na trhu je takmer totožná s praktikami
uvedenými pri dohodách obmedzujúcich hospodársku súťaž, t.j. napr. určovanie pevných cien, obmedzenie
výroby, určenie maloobchodných cien (dohody medzi výrobcom a distribútormi) alebo podmieňovanie uzatvárania
zmlúv prijatím dodatočných záväzkov, ktoré svojou povahou alebo podľa obchodných zvyklostí nesúvisia s
predmetom týchto zmlúv.
Hoci v primárnej fáze vývoja právnej úpravy kontroly koncentrácií môžeme hovoriť o tom, že hoci čl. 101 ako aj
102 ZFEÚ obsahovo zachytávali určité koncentrácie, bolo nemysliteľné považovať ich za komplexný nástroj
1688

VICKERS, J. 2004. Merger Policy in Europe: Retrospect and Prospect. Londýn : Sweet & Maxwell, 2004. In:
25 (7) E.C.L.R. 2004. s. 455 – 463 In: KOKKORIS, I., SHELANSKI, H. 2013. EU Merger Control: An Economic
and Legal Analysis. New York : OUP Oxford, 2013. s. 18
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CLAYDON, J. M. 1986. Joint Ventures – an Analysis of Commission Decisions’. Londýn : Sweet & Maxwell,
1986. In: 7 (2) E.C.L.R. 1986. s. 151 – 192 In: KOKKORIS, I., SHELANSKI, H. 2013. EU Merger Control: An
Economic and Legal Analysis. New York : OUP Oxford, 2013. s. 18
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Čl. 101 ods. 1 ZFEÚ:
„Nasledujúce sa zakazuje ako nezlučiteľné s vnútorným trhom: všetky dohody medzi podnikateľmi, rozhodnutia
združení podnikateľov a zosúladené postupy, ktoré môžu ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi a ktoré majú
za cieľ alebo následok vylučovanie, obmedzovanie alebo skresľovanie hospodárskej súťaže v rámci vnútorného
trhu...“
1691
Čl. 101 ods. 3 ZFEÚ:
„Ustanovenia odseku 1 sa však neuplatnia na:
— dohody alebo kategórie dohôd medzi podnikateľmi,
— rozhodnutia alebo kategórie rozhodnutí združení podnikateľov,
— zosúladené postupy alebo kategórie zosúladených postupov,
ktoré prispievajú k zlepšeniu výroby alebo distribúcie tovaru alebo k podpore technického alebo
hospodárskeho pokroku, pričom umožňujú spotrebiteľom primeraný podiel na výhodách z toho
vyplývajúcich, a ktoré:
a) neukladajú príslušným podnikateľom obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné pre dosiahnutie
týchto cieľov a
b) neumožňujú týmto podnikateľom vylúčiť hospodársku súťaž vo vzťahu k podstatnej časti daných
výrobkov.“
1692
Čl. 102 ZFEÚ:
„Akékoľvek zneužívanie dominantného postavenia na vnútornom trhu či jeho podstatnej časti jedným alebo
viacerými podnikateľmi sa zakazuje ako nezlučiteľné s vnútorným trhom, ak sa tým môže ovplyvniť obchod medzi
členskými štátmi.“
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aplikovateľný na všetky formy spájania sa podnikov. Veď oba predmetné články sa primárne zameriavajú skôr na
kontrolu správania sa nezávislých subjektov, než na koncentračné tendencie týchto podnikov. Toto právne
vákuum bolo postupne vypĺňané judikatúrou SDEÚ.
V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že nielen SDEÚ sa neskôr snažil problematiku právnej úpravy kontroly
koncentrácií dopĺňať svojou rozhodovacou praxou. Kontrola koncentrácií vo svojich počiatkoch bola predmetom
1693
Memoranda o probléme koncentrácií na spoločnom trhu,
ktoré prijala Komisia už v roku 1966. V obsahu tohto
Memoranda sa Komisia vyjadrila k možnosti uplatňovania čl. 101 a 102 ZFEÚ v prípadoch regulácie spájania sa
podnikov na trhu. Je potrebné zdôrazniť, tak ako aj samotná Komisia skonštatovala, že čl. 101 ZFEÚ nebol
považovaný za vhodný nástroj pre aplikáciu na dohody, ktoré zakladajú koncentrácie podnikov. Koniec koncov sa
jedná o zákaz dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž doplnený len o výnimky z tohto zákazu v prípadoch
kumulatívneho splnenia taxatívne určených podmienok, tak ako je uvedené vyššie v texte.
Rovnako je treba si uvedomiť, že čl. 101 ZFEÚ sa vzťahuje na také dohody obmedzujúce hospodársku súťaž,
ktoré sú uzatvárané medzi subjektmi, ktoré si zachovávajú svoju ekonomickú samostatnosť, pričom koncentrácia
má vždy za následok stratu hospodárskej nezávislosti podniku a s tým spojenú zmenu štruktúry trhu. Teda má za
následok trvalú kvalitatívnu aj kvantitatívnu zmenu na trhu. Na koncentrácie, ktoré sa spájajú so stratou
nezávislosti resp. samostatnosti podnikov na trhu sa čl. 101 ZFEÚ nevzťahuje. Ďalej právna teória uvádza, že čl.
101 ZFEÚ nie je možné uplatniť v tých prípadoch, ak účelom dohody je nadobudnutie časti alebo celého podniku
1694
alebo reorganizácia vlastníckej štruktúry podniku.
Zlomovým a najmä kontroverzným momentom sa v tomto
1695
období stalo prijatie rozhodnutia SDEÚ vo veci BAT.
V tomto prípade SDEÚ rozhodol, že do vecnej
pôsobnosti zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž podľa čl. 101 ods. 1 ZFEÚ môže patriť
koncentrácia, ktorá spočíva v nadobudnutí minoritného podielu jedného podniku druhým. SDEÚ potvrdil
rozhodnutie Komisie a deklaroval, že čl. 101 ods. 1 ZFEÚ je aplikovateľný v prípadoch, ak nadobudnutie
menšinového podielu súťažiteľom v druhej spoločnosti je zároveň nástrojom na ovplyvňovanie obchodného
správania sa tohto druhého podniku. Dodal, že v prípade BAT môže byť nadobudnutie minoritného podielu u
konkurenčného súťažiteľa posudzované podľa čl. 101 ods. 1 ZFEÚ, keď nadobúdateľ získava faktickú alebo
právnu kontrolu nad svojím konkurentom, aj keď strany zostávajú nezávislé.
Vydanie tohto rozhodnutia spustilo lavínu otázok a prispelo vo veľkej miere k neistote, najmä ak ide o skupinu
koncentrácií, na ktoré by sa mohol tento článok vzťahovať. Je zaujímavé, že podľa R. Whisha, ak nadobudnutie
akcií jedného súťažiteľa druhým vedie ku koordinácií súťažného správania sa oboch subjektov na trhu, nie je
nevyhnutné preukázať, za účelom uplatňovania čl. 101 ods. 1 ZFEÚ, že týmto nadobudnutím dochádza aj k
1696
prevzatiu efektívnej kontroly nadobúdateľa nad druhým podnikom.
Rovnako zaujímavé myšlienky vyjadril aj V.
1697
1698
Korah.
Upozornil na situáciu uplatňovania čl. 101 ods. 2 ZFEÚ
a to najmä v prípade, ak predmetné
nadobudnutie akcií resp. podielov jedného súťažiteľa druhým bude nesúladné s čl. 101 ods. 1 ZFEÚ. Jeho
otázka smerovala k tomu, či len zakázaná dohoda je automaticky neplatná alebo aj samotný prevod alebo
nadobudnutie akcií resp. podielov bude považované za neplatné. Rovnako zdôraznil, že po tom, čo dôjde k
zlúčeniu sa podnikov a prepojeniu ich vedenia, riadenia, prípadne prevádzky môže mať vyhlásenie prevodu akcií
resp. podielov za neplatné v dôsledku čl. 101 ods. 2 ZFEÚ signifikantné následky. V tejto súvislosti bolo potrebné
vyjadriť aj obavy, že trh sa za takýchto nejasných podmienok posudzovania koncentrácií môže stať neatraktívny a
spájajúce sa subjekty, ktoré často krát generujú expanziu ekonomických možností, môžu byť odradené, pokiaľ
kritéria pre posudzovanie vplyvu zamýšľaných koncentrácií na trh nie sú stanovené jasnejšie a zrozumiteľnejšie.
Členské štáty sa nevedeli vyrovnať s faktom, že skutočne dochádza pri posudzovaní koncentrácií k aplikácií čl.
101 ZFEÚ. Uvedomili si, že precízny mechanizmus kontroly spájania podnikov obsiahnutý v nariadení by priniesol
oveľa väčšiu právnu istotu.
S opačným prístupom sa stretávame pri vzťahu aplikovateľnosti čl. 102 ZFEÚ na koncentrácie podnikov.
Ako môžeme vidieť, čl. 102 ZFEÚ nie je zameraný len na jednostranné praktiky súťažiteľov, ktoré môžu poškodiť
spotrebiteľa, ale aj na postupy, ktoré škodia najmä vďaka ich nepriaznivému dopadu na trhovú štruktúru. Hlavným
ukazovateľom teda nie je samotné správanie sa dominantného podniku, ale až dôsledky zneužitia tohto
dominantného postavenia.
Čl. 102 ZFEÚ bol opakovane použitý ako nástroj kontroly koncentrácií na základe analytických záverov, podľa
ktorých by za zneužitie dominantného postavenia na relevantnom trhu alebo jeho podstatnej časti mohlo byť
považované nadobudnutie iného podniku alebo jeho časti. Počiatok tohto prístupu môžeme nájsť v rozhodnutí vo
1699
veci Continental Can.
Komisia v tomto prípade tvrdila, že čl. 102 ZFEÚ sa dá aplikovať na koncentrácie
podnikov, ak takouto koncentráciou posilnia svoje dominantné postavenie, a preto považovala predmetnú
1693

Memorandum On the Problem of Concentration in the Common Market (Competition series, Study No 3
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Čl. 101 (2) ZFEÚ:
„Všetky dohody alebo rozhodnutia zakázané podľa tohto článku sú automaticky neplatné.“
1699
Vec 6/72 Continental Can Company (1973)
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koncentráciu za nesúladnú s uvedeným článkom. Jej argumentácia spočívala v tvrdení, že predmetná akvizícia
môže predstavovať zneužitie dominantného postavenia, pretože spôsobí na trhu, ktorý už aj tak bol oslabený
prítomnosťou dominantného podniku, nežiaduce účinky. Hoci SDEÚ zrušil rozhodnutie Komisie, pretože podľa
jeho úvahy nesprávne identifikovala relevantný trh, následne potvrdil, že zneužitie dominantného postavenia
môže spočívať v samotnej skutočnosti, že súťaž na danom trhu bude podstatne ohrozená a deformovaná
dominantným podnikom, a to bez ohľadu na prostriedky, akými sa tento stav dosiahol. In concreto deklaroval, že
„...k zneužitiu môže dôjsť vtedy, keď podnik v dominantnom postavení posilní svoje postavenie takým spôsobom,
že dosiahnutý stupeň dominancie podstatne obmedzí súťaž, tzn. keď na trhu zostávajú iba podniky, ktoré sú
1700
závislé na dominantnom podniku.“
Jedná sa napríklad o modifikáciu súťažnej štruktúry na relevantnom trhu
spôsobenú nepovoleným nadobudnutím konkurenčného súťažiteľa. SDEÚ teda potvrdil názor Komisie, že ak
dominantný podnik posilní svoje dominantné postavenie spojením s iným podnikom, pôjde o zneužitie
dominantného postavenia, a preto je možné aplikovať zákaz ustanovený v čl. 102 ZFEÚ. Nebolo však
akceptovateľné, aby sa takýto prístup stal základom celého systému kontroly koncentrácií na úrovni EÚ, pretože
samotná aplikácia čl. 102 ZFEÚ je limitovaná len na prípady posilnenia dominantného postavenia a nie
1701
samotného vzniku dominantného postavenia.
Rovnako je potrebné zdôrazniť, že čl. 102 ZFEÚ postihuje
správanie sa subjektu na trhu, pričom obe nariadenia, t.j. Nariadenie č. 4064/89 aj Nariadenie č. 139/2004, sa
1702
sústreďujú predovšetkým na anticipovanú štruktúru trhu a nie na stav, ktorý už nastal.
V. Korah v tejto súvislosti poukazoval aj na čiastkové problémy, ktoré pri takejto nejednotnej a neregulovanej
aplikácií rozličných ustanovení ZFEÚ na koncentrácie podnikov vyvstávajú. Podľa jeho názoru, niektorí experti
napríklad pochybovali o možnosti Komisie nariadiť predbežné opatrenie v snahe predísť neželanej koncentrácií
1703
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podnikov.
V rozhodnutí v prípade Camera Care
SDEÚ uviedol, že predbežné opatrenie môže byť
nariadené Komisiou, avšak len v prípadoch, ktoré sú urgentné v snahe vyhnúť sa situácií, ktorá by spôsobila
vážnu a nenapraviteľnú škodu tej strane, ktorá sa ho domáha, a ktoré sú netolerovateľné zo strany verejného
1705
záujmu.
V neposlednom rade si je potrebné uvedomiť, že neexistencia jednotného nariadenia znemožňovala
Komisii vyžadovať notifikáciu pravdepodobnej koncentrácie, čo v každom prípade znemožňovalo ich efektívnu
administratívnu kontrolu.
3
ZÁVER
Všetky vyššie uvedené a mnoho ďalších nedostatkov, ktoré so sebou prinášala čiastková kontrola koncentrácií
uplatňovaním čl. 101 a 102 ZFEÚ, sa neskôr premietli aj do samotného znenia preambuly Nariadenia č.
139/2004, kde čl. 7 Preambuly uvádza: „Články 81 a 82, napriek tomu, že sa podľa judikatúry Súdneho dvora
vzťahujú na určité druhy koncentrácií, nie sú dostatočné pre kontrolu všetkých činností, ktoré sa môžu ukázať ako
nezlučiteľné so systémom nenarušenej hospodárskej súťaže podľa zmluvy. Toto nariadenie by preto malo byť
založené nielen na článku 83, ale predovšetkým na článku 308 zmluvy, podľa ktorého si spoločenstvo môže
1706
udeliť dodatočné právomoci nevyhnutné na dosiahnutie svojich cieľov.“
Prijatie predpisu, ktorý by ustanovil
exaktné pravidlá kontroly koncentrácií na úrovni EÚ, bolo viac ako žiaduce, a to nielen z dôvodu potreby
regulovať koncentrácie pred ich implementáciou. Neskorší vývoj právnej úpravy kontroly koncentrácií však ukázal,
že najväčším problémom na ceste ku prijatiu jedného nariadenia boli rozličné záujmy a priority členských štátov,
ktoré až do roku 1989 nevedeli prijať spoločné jednomyseľné rozhodnutie v tejto otázke.
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VYVODZOVANIE PRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI U KONATEĽOV S.R.O.
Z POHĽADU SÚDNEJ JUDIKATÚRY
Liana Bernátová
Právnická fakulta UK v Bratislave
Abstrakt: Cieľom tohto príspevku je priblížiť jeho čitateľom problematiku zodpovednosti za škodu spôsobenú
konateľmi s.r.o. aj z pohľadu rozhodovacej činnosti súdov. Z tohto dôvodu autorka bližšie analyzovala súdne
rozhodnutia upravujúce predmetnú problematiku. Prvá časť je akýmsi teoretickým úvodom do problematiky
zodpovednosti, kým v druhej časti sú ilustrované konkrétne súdne rozhodnutia.
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu, podmienky zodpovednosti za škodu, zákaz konkurencie, súdne
rozhodnutie
Abstract: The aim of this article is to explain the issue of compensatory damages caused by the administrators of
company limited also from the point of view of judicial decisions. Therefore, the author of this article analyses
judicial decisions concerning this issue. The first part presents a teoretical base of the problem of responsibility
while the second part illustrates this problem on judicial decisions.
Keywords: responsibility for damage, conditions for responsibility, inhibition of competitive conduct, judicial
decision
1
ÚVOD
Problematika právnej zodpovednosti v obchodnoprávnych vzťahoch sa javí byť zložitou. Je tomu tak najmä
z dôvodu jej nekomplexnosti, prelínaním právnej úpravy v dvoch základných kódexoch civilného práva
a nejednotnosťou úpravy tejto problematiky v Obchodnom zákonníku (ďalej len „ObZ“). Kým §373 a nasl. ObZ
upravuje len zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením záväzku, §757 ObZ ju rozširuje aj o škodu spôsobenú
porušením povinností stanovených ObZ (teda najmä o prvú a druhú časť ObZ). Osobitne je zodpovednosť za
škodu upravená pri jednotlivých zmluvných typoch v tretej časti. Podmienky zodpovednosti za škodu spôsobenú
konateľmi osobitne upravuje §135a ods.2 a 3 ObZ.
Zodpovednosť konateľov s.r.o. možno skúmať v rámci troch oblastí. Prvou je zodpovednosť súkromnoprávna,
ktorá je predmetom tohto príspevku. Druhá je oblasť správna, kedy dochádza k spôsobeniu škody spoločnosťou
(v mene ktorej koná konateľ) porušením povinnosti upravenej v právnom predpise v oblasti správneho práva.
Treťou oblasťou je zodpovednosť trestnoprávna, kedy porušením právnej povinnosti spoločnosťou
(prostredníctvom konania štatutárneho orgánu- konateľa) dôjde k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu.
O súkromnoprávnej zodpovednosti štatutárneho orgánu alebo jeho príslušného člena možno uvažovať
1707
v nasledovných rovinách :
a) zodpovednosť príslušného člena štatutárneho orgánu voči spoločnosti, v ktorej je štatutárnym
orgánom, ktorú možno ďalej členiť na:
zodpovednosť funkčnú – možno ju chápať ako zodpovednosť za riadny výkon funkcie konateľa
v s.r.o. s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti, pričom pri porušení týchto
povinností (ako aj pri strate dôvery) môže ako sankcia nastúpiť odvolanie z funkcie konateľa
valným zhromaždením alebo zníženie odmeny za výkon funkcie. Prípadne môže spoločnosť voči
konateľovi uplatniť zaplatenie zmluvnej pokuty, pokiaľ bola dojednaná.
zodpovednosť za škodu – posudzuje sa v kontexte ust. §135a v súlade s ut. §373 a nasl. ObZ
zodpovednosť za porušenie zákazu konkurencie – posudzuje sa v kontexte ust. §136 a §65 ObZ.
V tomto prípade je spoločnosť oprávnená kumulatívne požadovať od konateľa nárok na náhradu
škody popri nároku na vydanie prospechu, ktorý konateľ zo zakázaného konkurenčného konania
nadobudol alebo prevodu získaných práv.
b) zodpovednosť štatutárnych orgánov voči spoločníkom spoločnosti
c) zodpovednosť členov štatutárnych orgánov voči tretím osobám, najmä voči veriteľom spoločnosti
Pri zodpovednostnom vzťahu medzi štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným a spoločnosťou
sa jedná v zmysle ust. §261 ods.3 ObZ o absolútny obchod. Nakoľko celému obchodnému právu dominuje
objektívny zodpovednostný princíp, zavinenie sa prezumuje, jedná sa teda o zodpovednosť za výsledok bez
ohľadu na zavinenie. Pri kapitálových spoločnostiach možno hovoriť o solidárnej zodpovednosti v prípade, ak
škoda vznikla spoločným konaním členov štatutárneho orgánu alebo sa zodpovednosť vyvodzuje len proti tomu
členovi, ktorý ju spôsobil (resp. nepreukázal dostatočným spôsobom uplatnenie liberačných dôvodov).
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VÍTEK,J.: Odpovědnost statutárnych orgánú obchodních společností, s. 103
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Pre úspešné uplatnenie práva na náhrady škody voči konateľovi s.r.o. musia byť kumulatívne splnené všetky tri
podmienky, ktorými sú:
a) porušenie právnej povinnosti (zo zákona alebo zo zmluvy) – povinnosti konateľov upravujú najmä
§65,§135, §135a, 136ObZ. V prvom rade sú konatelia povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou
starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Obchodný zákonník
len demonštratívne uvádza tie povinnosti, pri porušení ktorých vzniká zodpovednosť konateľov za
škodu. Ich zodpovednosť môže vzniknúť aj pri porušení iných povinností, ako tých, ktoré uvádza
zákon. Okrem zákonom vymedzených povinností konateľov sem možno zahrnúť aj napríklad
dodržiavanie povinnosti lojality, legality, mlčanlivosti alebo hájenia záujmov spoločnosti.
b) vznik škody – preukázanie vzniku konkrétnej škody je povinnosťou poškodeného. Liberačnými
dôvodmi, ktoré môže uplatniť škodca sú neodvrátiteľná, neprekonateľná, nepredvídateľná prekážka (v
1708
zmysle ust. §374 ObZ, napríklad neočakávaný zvrat vo vývoji trhu)
, ďalej postup s odbornou
starostlivosťou a v dobrej viere (v súlade s ust. § 135a ods. 3 ObZ) a vykonávanie uznesenia valného
zhromaždenia za podmienok upravených v ust. §135a ods.3 ObZ. Za konanie s odbornou
starostlivosťou sa považuje také konanie, ktoré je možné všeobecne požadovať od konateľa pri
konkrétnom konaní. Za konanie s odbornou starostlivosťou možno za určitých okolností považovať aj
také konanie, ktoré je síce chybné, avšak takým konaním konateľ neporušil svoje povinnosti. Môže sa
jednať napríklad o uzavretie zmluvy, ktorá neprinesie spoločnosti očakávaný zisk. V uvedenom
príklade nevznikne zodpovednosť za škodu, nakoľko škoda spoločnosti nesúvisí s porušením
povinnosti konateľa, ale s podnikateľským rizikom. Dôkazné bremeno o konaní s odbornou
starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti nesie konateľ. Vzniknutú škodu uplatňuje voči
konateľovi spoločnosti poškodená spoločnosť, prípadne spoločník alebo veriteľ spoločnosti vo
vlastnom mene a na vlastný účet, ak nemôže svoju pohľadávku uplatniť z majetku spoločnosti.
c) príčinná súvislosť – jedná sa o preukázanie skutočnosti, či medzi porušením povinnosti členom
štatutárneho orgánu a vznikom škody existuje vzťah príčiny a následku. Treba mať však na pamäti,
že konatelia nezodpovedajú za výsledok svojej činnosti, ale za jej riadny výkon.
Pre úspešné uplatnenie nároku na náhradu škody musí poškodená spoločnosť preukázať splnenie všetkých troch
uvedených predpokladov (porušenie právnej povinnosti, vznik škody a príčinná súvislosť). V prípade úspešného
uplatnenia liberačných dôvodov uvedených v bode b) konateľ za vzniknutú škodu nezodpovedá. Zodpovednosť
konateľa s.r.o. za škodu spôsobenú spoločnosti trvá aj po zániku funkcie konateľa, avšak premlčuje sa vo
všeobecnej štvorročnej premlčacej lehote.
Zaujímavú problematiku predstavuje otázka vzdania sa nároku na náhradu škody. V zmysle ustanovenia §135a
ods. 4 dohody obmedzujúce alebo vylučujúce zodpovednosť konateľa sú vylúčené. Vzdanie sa nároku na
náhradu škody spoločnosťou neskôr voči konateľom možné sú, avšak len za splnenia zákonom stanovených
prípadov (najskôr po troch rokoch, len so súhlasom valného zhromaždenia a pri neexistencii udeleného protestu
do zápisnice na valnom zhromaždení spoločníkmi disponujúcimi viac ako 10% mi výšky základného imania).
Tieto však nie sú účinné voči veriteľom spoločnosti. Do pozornosti dávam aj kogentné ustanovenie §386 ods.1
ObZ, v zmysle ktorého nároku na náhradu škody sa nemožno vzdať pred porušením povinnosti, z ktorého môže
škoda vzniknúť. Skupina autorov však zastáva názor, že po porušení povinnosti to možné je. Napríklad
O.Ovečková sa jednoznačne prikláňa k možnosti limitácie náhrady škody, resp. jej rozsahu ex ante, teda aj pred
1709
porušením právnej povinnosti.
Pozornosť správne upriamuje aj na súvislosť ustanovenia § 135a ods. 4 ObZ
s kogentným ustanovením § 386 ods. 1 ObZ a uvádza, že: „Zákonodarca ustanovením §135a ods. 4 ObZ
1708

Ako uvádza TOMSA,M. v Komentári k českému ObZ: „ K vyloučení odpovědnosti (liberaci) dochází, jen
jestliže do očekávaného prúběhu věcí zasáhla vnější okolnost, kterou ten, kdo je zavázan, nemohl dobře
překonat, ani ji v době vzniku závazku nemohl předvídat. Při posouzení, zda mohl překážku překonat, se
nevychází z jeho okamžitých a zvláštních poměrú, není tu tedy hledisko subjektivní, ale vychází se z posouzení,
zda to bylo možné při vynaložení péče, kterou lze od podnikatele obecně očekávat. Z použití výrazu, „rozumně
předpokládat“ plyne, že se dává možnost posouzení okolností. Takto zvolený výraz ukazuje, že nejde o absolutní
nemožnost překonat nastalou překážku, ale na druhé straně z objektivizace posouzení vyplývá, že takový případ
nenastává, lze-li překážku odvrátit nebo překonat při využití všech možností a vypětí sil, které lze na podnikateli
žádat, tedy až k horní hranici objektivně posouzených možností, které lze podle obecného posuzování shledat.“
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OVEČKOVÁ,O.: Limitácia náhrady škody v obchodnom práve, In: Bulletin SAK, č. 1-2/2011, s. 21 uvádza:
„Podľa nášho názoru zákaz obsiahnutý v § 386 ods. 1 ObZ sa týka len vzdania sa nároku na náhradu škody ako
celku a nie obmedzenia jej výšky, resp. rozsahu. Sme toho názoru, že dikcia tohto ustanovenia nebráni stranám
pri dojednávaní obchodnej transakcie, s ktorou je spojené obzvlášť veľké riziko, aby si v zmluve obmedzili výšku
náhrady škody, ktorú bude treba nahradiť v prípade porušenia zmluvnej povinnosti a vzniku škody. V takom
prípade platí zmluvné dojednanie, že náhrada škody môže predstavovať najviac sumu určenú v zmluve. Možno
konštatovať, že ust. § 574 ods. 2 OZ, vzhľadom na osobitnú úpravu § 386 ods. 1 ObZ, pokiaľ ide o možnosť
limitácie náhrady škody, sa neuplatní. Ustanovenie § 574 ods. 2 OZ sa neuplatní ani vo väzbe s dispozitívnym
ustanovením § 379 ObZ, lebo aj tu ide o lex specialis. Pokiaľ ide o vzťah dispozitívneho ustanovenia § 379 ObZ
a kogentného ustanovenia § 386 ods. 1 ObZ, nemožno ho vykladať tak, že kogentný charakter § 386 ods. 1 ObZ
bráni dispozitívnemu nakladaniu s rozsahom náhrady škody v zmysle ust. § 379 ObZ. Preto dispozitívne
ustanovenie § 379 ObZ ani v spojení s kogentným ust. § 386 ods. 1 ObZ nevylučuje právo strán dohodnúť si
limitáciu prípadnej náhrady škody. Dohoda o limitácii náhrady škody je dovoleným výkonom dispozičného práva.“
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expressis verbis zakazuje nielen vylúčenie, ale aj obmedzenie rozsahu zodpovednosti za škodu štatutárnych
orgánov, resp. členov štatutárnych orgánov spoločnosti s ručením obmedzeným (§135a ods. 4 ObZ), v akciovej
spoločnosti (§194 ods. 8 ObZ) a družstve (§243a ods. 3 ObZ). V uvedených prípadoch zákon kogentnými
ustanoveniami zakazuje uzavretie dohody o vylúčení zodpovednosti za škodu. Robí tak preto, lebo
kogentné ustanovenie § 386 ods. 1 ObZ v rámci všeobecnej úpravy náhrady škody v ObZ síce zakazuje vzdať sa
nároku na náhradu škody, ale ide tu len o zákaz vylúčenia, ale nie obmedzenia zodpovednosti za škodu.
Ustanovenia, ktoré zakazujú tak vylúčenie, ako aj obmedzenie zodpovednosti členov štatutárnych orgánov
uvedených obchodných společnosti. sú osobitnou úpravou vo vzťahu k všeobecnému ustanoveniu §386 ods. 1
ObZ a budú sa aplikovať len pre vzťahy medzi spoločnosťou, resp. družstvom a členmi ich štatutárnych orgánov.“
Podľa Pelikánovej kogentné ustanovenie § 386 ods. 1 ObZ kladie medze dispozitívnosti tých ustanovení, ktoré
1710
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 podľa I. Pelikánovej (rovnako ako podľa O. Ovečkovej) 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.
1711
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, nepôjde o vzdanie sa práva“.
1712
Ovečková
uvádza: „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
1713
obmedziť.“ Do tretice uvádzam názor 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.“
1714
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,
1715
zákonodarca by túto možnosť mal v zákone upraviť“. O praxi v medzinárodnom obchode hovorí aj M.Tomsa .
Uvádza, že prax v medzinárodnom obchode obmedzenie nároku na náhradu škody pripúšťa. Danou
1716
problematikou sa zaoberá aj 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
1717
porušením povinnosti preto považuje za dovolenú. Limitáciu pripúšťa aj J.Šilhán.
Z procesného hľadiska je dôležité vysporiadať sa s vecnou legitimáciou v súdnom konaní. Na podanie žaloby
o náhradu škody spôsobenej konateľom sú aktívne vecne legitimované nasledovné subjekty:
a) spoločnosť, v mene ktorej koná štatutárny orgán (napríklad súčasní konatelia) proti bývalým
konateľom spoločnosti
b) spoločnosť v zastúpení spoločníka spoločnosti proti konateľom
c) veriteľ spoločnosti proti konateľom
d) správca konkurznej podstaty (ak je spoločnosť v konkurze) uplatňujúci nároky veriteľov spoločnosti
proti konateľom (voči rozhodnutiam, ktoré spravili pred rozhodnutím o vyhlásení konkurzu)
e) likvidátor spoločnosti proti konateľom.
Pasívnu vecnú legitimáciu v spore má štatutárny orgán spoločnosti (či už bývalý alebo súčasný).
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Pri premlčaní nároku na náhradu škody vychádza Obchodný zákonník z obdobnej konštrukcie počiatku plynutia
premlčacej doby ako Občiansky zákonník s tým, že subjektívnu dobu viaže na iný moment. V zmysle ust. §397
ObZ je subjektívna doba štvorročná a podľa §398 ObZ je objektívna doba desaťročná. Subjektívna doba začína
plynúť dňom, kedy sa poškodený dozvedel o škode alebo sa o nej dozvedieť mohol a o tom, kto je povinný škodu
nahradiť. Uvedená vedomosť sa viaže na existenciu oboch skutočností, t.j. škodu a škodcu s tým, že škoda
nemusí byť identifikovaná presným rozsahom a výškou, ale znalosť poškodeného musí postačovať pre možnosť
uplatňovať si nárok na súde. Objektívna doba pri práve na náhrade škody sa však končí najneskôr uplynutím 10
rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
Medzi dôležitú povinnosť konateľov s.r.o. (ako aj pre členov dozornej rady), patrí dodržiavanie zákazu
konkurencie. Jeho účelom je ochrana samotnej spoločnosti pred špekulatívnym konaním jej orgánov a ich členov
1718
alebo spoločníkov.
Ustanovenie §136 ObZ upravujúce zákaz konkurencie je kogentné a umožňuje odchýlnu
právnu úpravu len tak, že spoločenská zmluva alebo stanovy môžu rozšíriť obmedzenia pre konateľov nad rámec
zákona. Účelom zákazu konkurencie je zamedziť takému konaniu, výsledkom ktorého môže byť konflikt záujmov
spoločnosti a osôb, na ktoré sa tento zákaz vzťahuje. V zmysle ust. §136 ods. 1 ObZ pokiaľ zo spoločenskej
zmluvy alebo stanov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, konateľ nesmie:
a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou
spoločnosti,
b) sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením
d) vykonávať činnosť štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho alebo iného spoločenského orgánu
inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej
podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa.
Z procesného hľadiska je na podanie žaloby aktívne vecne legitimovaná samotná obchodná spoločnosť.
Väčšinou sa tak deje prostredníctvom spoločníka spoločnosti podávajúceho žalobu menom spoločnosti proti
štatutárnemu orgánu. Podanou žalobou sa možno domáhať vydania prospechu z obchodu, ktorý vznikol ako
následok porušenia zákazu konkurencie alebo prevodu práv získaných nedodržaním tohto zákazu. Súčasne je
možné požadovať náhradu vzniknutej škody. Uplatňovanie práv pri porušení zákazu konkurencie je dvojstupňové.
Spoločnosť si uplatňuje konkrétne právo najprv u osoby, ktorá zákaz konkurencie porušila, a to v subjektívnej
lehote do 3 mesiacov odo dňa, kedy sa spoločnosť (člen štatutárneho orgánu alebo spoločník) o tejto skutočnosti
dozvedela a v objektívnej jednoročnej lehote plynúcej od momentu porušenia zákazu konkurencie. Spoločnosť
musí v súdnom konaní preukázať dodržanie týchto lehôt, nakoľko sa jedná o lehote prekluzívne. Odporúča sa
písomná forma. Na súde sa právo na vydanie získaného prospechu alebo na prevedenie tomu zodpovedajúcich
práv v zmysle ust. §393 ods. 1 ObZ uplatňuje v štvorročnej premlčacej lehote, plynúcej odo dňa porušenia
povinnosti. Na rozdiel od toho, pri práve na náhradu škody, spoločnosť nie je povinná pod sankciou zániku práva
uplatňovať si toto právo najskôr u osoby, ktorá zákaz konkurencie porušila a premlčacie lehoty tu začínajú plynúť
v zmysle ust. § 397 a § 398 ObZ.
Ďalšou zaujímavou problematikou je otázka platenia súdneho poplatku pri podaní návrhu (spoločnosťou)
o uplatnenie nároku na náhradu škody voči konateľovi. Po podaní žaloby súd vyzve spoločnosť na zaplatenie
súdneho poplatku. Ak spoločnosť súdny poplatok neuhradí, má žalujúci spoločník dve možnosti. Buď požiada
1719
o oslobodenie spoločnosti od súdnych poplatkov alebo poplatok uhradí sám. Autor R.Glueckseling
uvádza
možnosť, že by sa spoločník dostavil do banky, v ktorej má spoločnosť vedený účet, poukázal na príslušné
ustanovenia zákona s tým, že banka má odpísať z účtu prostriedky vo výške súdneho poplatku na účet súdu.
Sám však uznáva, že banka by zrejme takúto platbu nepreviedla. Ako riešenie vidí možnosť stanoviť povinnosť
banke, u ktorej má spoločnosť vedený účet, poplatok na výzvu súdu uhradiť. Druhou možnosťou je, že žalujúci
spoločník uhradí súdny poplatok za spoločnosť sám. Ak tak učiní, má voči spoločnosti nárok na vydanie
bezdôvodného obohatenia, nakoľko plnil za spoločnosť to, čo podľa práva mala plniť sama. Český Najvyšší súd
vo svojom rozhodnutí 29 Odo 871/2002 zo dňa 25.marca 2003 judikoval, že „pokiaľ spoločník s.r.o. využije právo
podať žalobu o náhradu škody, je povinnosťou spoločnosti súdny poplatok ohľadom tejto žaloby zaplatiť a ak ho
zaplatí spoločník žalujúci v mene spoločnosti sám, jedná sa o bezdôvodné obohatenie spoločnosti, na ktorého
zaplatenie má spoločník nárok“. Spoločník spoločnosti totiž háji záujmy spoločnosti, pričom akákoľvek vysúdená
čiastka bude uhradená spoločnosti, a nie tomuto spoločníkovi, vrátane prípadnej náhrady trov konania. Autor
1720
J.Vítek
navrhuje možnosť, že „platenie súdneho poplatku by malo byť odložené až do skončenia súdneho
sporu a jeho zaplatenie viazané na úspech v spore, kedy v prípade neúspechu by mal poplatok hradiť sám
žalujúci spoločník, pokiaľ bola žaloba podaná zjavne neoprávnene.“
SÚDNE
ROZHODNUTIA
TÝKAJÚCE
SA
DODRŽIAVANIA
POVINNOSTÍ
KONATEĽOV
A ZODPOVEDNOSTI ZA VÝKON FUNKCIE (§135, §135A OBZ)
rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 15.1.2014, sp.zn. 3 Cob 17/2013
V tomto konaní žaloba žalobcu (s.r.o., ktorá uzavrela so žalovaným zmluvu o obchodnom zastúpení) ako
poškodeného smerovala proti s.r.o. (ako žalovanému v 1.rade) a jej konateľovi (ako žalovanému v 2.rade).
Žalovanému v 1.rade vznikol na základe zmluvy o obchodnom zastúpení uzavretej so žalobcom nárok na províziu
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vo výške 90,-Eur. Pochybením pracovníčky žalobcu bola žalovanému v 1. rade poskytnutá provízia vo výške
9.000,-Eur, ktorú žalovaný v 1.rade prijal. Okresný súd rozhodol, že žalovaný v 1.rade je povinný titulom
bezdôvodného obohatenia žalobcovi uhradiť sumu 8.910,-Eur s príslušenstvom. V časti týkajúcej sa žalovaného
v 2. rade bola žaloba zamietnutá. Žalobca podal proti zamietavej časti rozhodnutia voči žalovanému v 2.rade
1721
odvolanie, v ktorom žiadal rozhodnutie v napadnutej zamietavej časti zrušiť a súdu 1. stupňa vrátiť.
Podľa
názoru žalobcu vznik škody žalobcu súvisí s porušením povinností žalovaného v 2.rade a preto s poukazom na
ust. § 135a ObZ prešiel nárok na náhradu škody zo žalovaného v 1.rade na žalobcu v rozsahu, v ktorom
porušením povinností žalovaného v 2.rade vznikla žalovanému v 1.rade škoda. Krajský súd rozhodnutie súdu
prvého stupňa ako vecne správne potvrdil. S právnym názorom prvostupňového súdu sa plne stotožnil.
Z odôvodnenia uvádzam: „K nároku žalobcu uplatneného voči žalovanému v 2. rade súd prvého stupňa dospel k
záveru, že žalobcom uplatnený nárok je skutkovo i právne irelevantný, nakoľko právny titul bezdôvodného
obohatenia je opodstatnené aplikovať len vo vzťahu k žalovanému v 1. rade. Ďalej uviedol, že žalobcom
uvádzaná právna kvalifikácia s odkazom na ustanovenie § 135a Obchodného zákonníka neobstojí, nakoľko nie
sú splnené základné náležitosti na jej uplatňovanie, keďže nebol preukázaný vznik škody, ani porušenie
povinnosti žalovaného v 2. rade ako konateľa žalovaného v 1. rade a príčinná súvislosť medzi vznikom škody a
porušením povinnosti, pričom súd prvého stupňa uviedol, že v zmysle § 135a ods. 5 Obchodného zákonníka
veriteľ môže uplatniť vo vlastnom mene a na vlastný účet voči konateľovi nárok spoločnosti na náhradu škody,
avšak žalobca v danom konaní uplatnil vo vlastnom mene a na vlastný účet voči žalovanému v 2. rade ako
konateľovi nie nárok spoločnosti - žalovaného v 1. rade voči konateľovi, t. j. žalovanému v 2. rade na náhradu
škody, ale svoj vlastný nárok voči spoločnosti - žalovanému v 1. rade na vydanie bezdôvodného obohatenia.
Taktiež dospel k záveru, že žalobca nie je veriteľom žalovaného v 1.rade.
rozhodnutie Krajského súdu v Prešove zo dňa 16.5.2013 sp.zn. 2 Cob 68/2012
V tomto spore sa jedná o uplatňovanie nároku na náhradu škody voči konateľke spoločnosti veriteľom
spoločnosti. Veriteľ spoločnosti ako žalobca uplatňoval nárok na náhradu škody voči bývalej konateľke
spoločnosti (žalovanej v 2. rade) vo svojom mene a na vlastný účet, nakoľko svoju pohľadávku nemohol uspokojiť
z majetku spoločnosti (žalovanému v 1. rade). Pohľadávka žalobcu vznikla z titulu nezaplatenia odmeny za
vykonané dielo žalovaným v 1. rade. Pôvodne smerovala žaloba len voči žalovanému v 1. rade, ktorej súd prvého
stupňa vyhovel a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi požadovanú sumu. Žalobca následne svoj žalobný návrh
rozšíril o konateľku spoločnosti - žalovaného v 1. rade. Od nej sa domáhal zaplatenia uvedenej sumy z titulu
zodpovednosti za škodu pri výkone funkcie konateľa v súlade s ust. § 135a ObZ. Žalobca uvádzal, že žalovaná
v 2. rade pri výkone funkcie konateľky žalovaného v 1. rade nepostupovala s odbornou starostlivosťou a konala
v rozpore so záujmami spoločnosti (žalovaného v 1. rade) najmä tým, že neuplatňovala riadne pohľadávky
spoločnosti, čím jej zavinila škodu. Prvostupňový súd návrh žalobcu (veriteľa spoločnosti) na náhradu škody voči
konateľke spoločnosti ako žalovanej v 2.rade (počas konania spoločnosť zanikla, takže bývalej) zamietol.
Rovnako o odvolaní žalobcu rozhodol aj súd odvolací. Žalobca argumentoval tým, že konateľka spoločnosti
(žalovaná v 2.rade) počas výkonu svojho pôsobenia vo funkcii konateľky spoločnosti neuplatňovala pohľadávky
spoločnosti, previedla svoj obchodný podiel na tzv. Bieleho koňa (bezdomovca) a založila si novú obchodnú
spoločnosť. Takéto konanie je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku a preto nepoužíva právnu
ochranu. Dopustila sa ním porušením povinností konateľa, čím spôsobila spoločnosti škodu. Z odôvodnenia
potvrdzujúceho rozhodnutia Krajského súdu uvádzam: „Porušenie právnej povinnosti ako základného
predpokladu zodpovednosti za škodu sa neprezumuje, ale musí byť poškodeným preukázané. V súdnom konaní
je tak úlohou žalobcu ako poškodeného preukázať, že došlo k určitému skutku, z ktorého vyvodzuje
zodpovednosť žalovaného za protiprávny úkon. Posúdenie otázky, či tvrdený skutok je protiprávnym konaním je
právnym posúdením, ktoré prislúcha súdu. Žalobca v konaní nekonkretizoval, aký určitý skutok mal byť tým
protiprávnym úkonom žalovanej ako konateľky spoločnosti, ktorý spoločnosti (žalovanému v 1.rade) škodu
spôsobil. Za takýto úkon bez akýchkoľvek pochybnosti nemožno považovať prevod obchodného podielu v
spoločnosti, pretože realizácia takéhoto prevodu nie je výkonom konateľského oprávnenia a ani porušením
povinnosti konateľa, ktoré by zakladalo nárok spoločnosti (žalovaného v 1. rade) na náhradu škody proti
konateľke.“
rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 24.júna 2009 sp.zn. 29 Cdo 3180/2008
Z odôvodnenia: „Nárok spoločnosti na náhradu škody možno presadiť prostredníctvom žaloby o náhradu škody,
ktorú je v mene spoločnosti proti konateľovi oprávnený podať každý spoločník. Pretože náhradou škody
spôsobenej spoločnosti je odstránená aj ujma vzniknutá v dôsledku tohto konania spoločníkom na ich podieloch,
nie je potrebné, aby bol popri žalobe proti spoločnosti konštruovaný ďalší samostatný nárok spoločníka na
náhradu takejto ujmy. Možno teda uzavrieť, že spoločníci nemajú proti konateľovi spoločnosti nárok na náhradu
ujmy vzniknutej na ich podieloch v dôsledku škody na majetku spoločnosti, spôsobenú jeho konaním, nakoľko
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V odvolaní uvádzal, že podľa neho boli splnené všetky zákonné predpoklady uplatnenia si nároku
zodpovednosti za škodu voči žalovanému v 2.rade namiesto žalovaného v 1.rade. Uviedol, že právny titul
uplatnenia si nároku proti žalovanému 1 a žalovanému 2 je rôzny, kým titulom proti žalovanému 1 je bezdôvodné
obohatenie, proti žalovanému 2 je to náhrada škody, nakoľko si svoju pohľadávku nemohol uplatniť z majetku
spoločnosti. Namietal, že ak bol súd prvého stupňa toho názoru, že si nie je možné uplatniť v rovnakej výške voči
obom žalovaným, mal rozhodnúť o nároku žalobcu v časti zodpovedajúcej výške náhrady škody, ktorá konaním
žalovaného v 2.rade žalovanému v 1.rade vznikla. Poukázal na znenie §135a ObZ. Nemajetnosť žalovaného
v 1.rade preukázal vo výpovedi žalovaný v 2. rade, ktorý uviedol, že žalovaný v 1.rade nemal dostatok finančných
prostriedkov v čase, keď sa ich žalobca domáhal.
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odstránením tejto ujmy sa môžu domáhať tým, že menom spoločnosti uplatnia jej nárok na náhradu škody.
Pohľadávka z titulu náhrady škody nie je pohľadávkou spoločníkov, ale pohľadávkou spoločnosti. Spoločník s ňou
nemôže disponovať ako s pohľadávkou vlastnou, nemôže ju teda ani započítať proti akémukoľvek nároku
smerujúcemu voči nemu- táto pohľadávka môže byť započítaná jedine proti nároku smerujúcemu proti
spoločnosti.“
SÚDNE ROZHODNUTIA TÝKAJÚCE SA PORUŠENIA ZÁKAZU KONKURENCIE ( §66 A §136 OBZ)
rozhodnutie NS ČR sp.zn. 29 Cdo 2049/2009
V tomto spore sa jednalo o vyplatenie odmeny za dodržanie zmluvne dohodnutého a predĺženého zákazu
konkurencie konateľa. Odvolací súd potvrdil (a v jednej časti v prospech žalobcu zmenil) rozhodnutie
prvostupňového súdu, ktorým bola žalobcovi (bývalému konateľovi spoločnosti) priznaná odmena za dodržanie
zmluvne dohodnutej konkurenčnej doložky. Na základe zisteného skutkového stavu vykonával žalobca pre
žalovaného na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa spoločnosti. Zmluva stanovovala, že žalobca je povinný
zdržať sa konkurenčného konania po dobu jedného roka od ukončenia zmluvného vzťahu, za čo mu prináleží
nárok na finančnú kompenzáciu vo výške dvanásť násobku priemernej mesačnej mzdy , ktorá mu bola vyplácaná
ako finančnému riaditeľovi žalovaného v zmysle pracovnej zmluvy, ktorého funkciu vykonával pred zastávaním
funkcie konateľa. Žalovaný listom žalobcu informoval, že na dodržiavaní konkurenčnej doložky netrvá. Súd
prvého stupňa konštatoval, že uvedená konkurenčná doložka smeruje k ochrane záujmov žalovaného a ten bol
preto oprávnený jednostranne ukončiť dané obmedzenie žalobcu bez jeho súhlasu. Uzavrel, že žalobcovi vzniklo
právo na vyplatenie finančnej kompenzácie za dobu od ukončenia zmluvného vzťahu do mesiaca, v ktorom sa
dozvedel, že žalovaný na dodržaní konkurenčnej doložky netrvá. Odvolací súd uviedol, že predmetná finančná
kompenzácia náleží žalobcovi za celý rok zákazu konkurencie, nakoľko jednostranným oznámením žalovaného,
že na dodržaní konkurenčnej doložky netrvá, nemôže dôjsť k zmene obsahu zmluvy. V podanom dovolaní sa
žalovaný domáhal zrušenia napadnutých rozhodnutí a vrátenia veci súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Tvrdil
ďalej, že žalobcovi neprináleží odmena aj z dôvodu, že zavinil nepriaznivé hospodárske výsledky žalovaného,
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poukazujúc na ust. §66 ods. 3
českého ObZ účinného do 31.12.2013. Žalobca žiadal dovolanie zamietnuť.
Dovolací súd sa stotožnil s rozhodnutím odvolacieho súdu a vo svojom odôvodnení uvádza: „Zákonný zákaz
zdržať sa konkurenčného konania voči spoločnosti vyplývajúci pre jej konateľa z ust. §136 ObZ sa vzťahuje iba
na dobu, počas ktorej dotknutá osoba vykonáva funkciu štatutárneho orgánu spoločnosti. Tým však nie je
dotknutá možnosť rozšíriť tento zákaz zmluvným dojednaním medzi spoločnosťou a jej štatutárnym orgánom aj
po dobu po zániku funkcie. Tak bol aj žalobca podľa konkurenčnej doložky zaviazaný zdržať sa konkurenčného
konania voči žalovanému po dobu jedného roku od ukončenia predmetného zmluvného vzťahu, teda v časovom
rozsahu presahujúcom zákaz konkurencie vymedzený v ust. §136 ods.1 ObZ. Pri finančnej kompenzácii
dojednanej za účelom dodržania konkurenčnej doložky sa jedná o protiplnenie žalobcovi za dodržanie zmluvného
obmedzenia dojednaného nad rámec zákonného rozsahu zákazu konkurencie po dobu po skončení jeho
funkcie.“
rozhodnutie NS ČR sp.zn. 29 Odo 463/2001
V tomto spore ako dovolateľ vystupoval bývalý spoločník a konateľ spoločnosti. Domáhal sa určenia neplatnosti
uznesenia valného zhromaždenia, na ktorom bol väčšinovým spoločníkom proti jeho vôli okrem iného schválený
a odsúhlasený aj zákaz konkurencie na dobu piatich rokov od ukončenia účasti spoločníka v spoločnosti.
Odvolací súd sa vo svojom rozhodnutí stotožnil s rozhodnutím súdu prvého stupňa a tvrdil, že rozpor uznesenia
VZ s právnymi predpismi alebo spoločenskou zmluvou preukázaný nebol. Dovolanie podal žalobca (bývalý
spoločník a konateľ spoločnosti). Dovolací súd mal na vec iný názor a rozhodnutia zrušil a vec vrátil súdu prvého
stupňa na ďalšie konanie. Vo svojom rozhodnutí uvádza nasledovné: „Niet pochýb o tom, že ustanovenie §136
ods.1 ObZ umožňuje sprísniť vecný rozsah zákazu konkurencie nad zákonné znenie a aj na spoločníkov.
Spoločenská zmluva však rozšírila nielen vecný rozsah, ale aj časový. Nakoľko možnosť časového rozšírenia
ustanovenia Obchodného ani iného zákonníka neupravujú, je treba posúdiť, či je takéto rozšírenie pôsobnosti
zákazu konkurencie možné, t.j. či je v súlade so zákonom, prípadne so zásadami, na ktorých spočíva Obchodný
zákonník. Dovolací súd dospel k záveru, že rozšírenie zákazu konkurencie dohodou všetkých spoločníkov tak, že
bude voči nim pôsobiť aj po tom, čo sa skončí ich účasť v spoločnosti, nie je v rozpore so zákonom, ani so
zásadami, na ktorých spočíva Obchodný zákonník, nakoľko ak spoločníci dobrovoľne prevezmú zmluvný záväzok
nekonkurovať spoločnosti ani určitú dobu po tom, čo ich účasť v spoločnosti končí, zodpovedá takýto záväzok
zmluvnej voľnosti a nedochádza ním k závažnému zásahu do práv spoločníka bez ich súhlasu (tu NS ČR
poukazuje na nález Ústavného súdu ČR , sp.zn. II.ÚS 192/95 týkajúci sa zamestnanca a zamestnávateľa
a princípu
autonómie
vôle).
Iná situácia podľa NS ČR však nastáva, ak je podobné dojednanie začlenené do spoločenskej zmluvy nie na
základe zhodnej vôle všetkých jej účastníkov, ale na základy váhy hlasov väčšinového spoločníka alebo
niekoľkých spoločníkov konajúcich v zhode. V tomto prípade je nutné starostlivo skúmať podľa konkrétnych
okolností prípadu, či nejde o zneužitie väčšinového postavenia, čo je postup, ktorý je v rozpore so zásadou
3
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V zmysle § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Sb.(platného a účinného do 31.12.2013) : „ Jakékoliv plnění
společnosti ve prospěch osoby, jež je orgánem společnosti nebo jeho členem, na které neplyne právo z právního
předpisu nebo z vnitřního předpisu, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, nebo je-li přiznáno ve
smlouvě o výkonu funkce. Společnost plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým
hospodářským výsledkům společnosti, anebo při zaviněném porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem
funkce.“
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ochrany minoritných spoločníkov a so zásadou poctivého obchodného styku, a teda o postup, ktorý môže
spôsobiť neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia. Preto dovolací súd navrhol preskúmať ho nielen vo väzbe
na to, akým počtom hlasov ktorých spoločníkov bolo uznesenie prijaté, prípadne prečo zostávajúci spoločník
alebo spoločníci hlasovali proti, ale aj vo väzbe na predmet podnikania spoločnosti, postavenie jednotlivých
spoločníkov a veľkosť rizika hroziaceho spoločnosti z toho, že spoločníci budú po skončení účasti v spoločnosti
vykonávať činnosť podrobenú inak zákazu konkurencie. Do úvahy treba vziať aj dĺžku doby, pre ktorú je zákaz
konkurencie po ukončení účasti stanovený.
4
ZÁVER
Cieľom tohto príspevku bolo zrozumiteľným spôsobom priblížiť problematiku zodpovednosti za škodu pri
konateľoch s.r.o. na konkrétnych súdnych rozhodnutiach. Pozornosť je venovaná dvom okruhom. Jedným je
dodržiavanie povinnosti konateľov a ich zodpovednosti za riadny výkon funkcie a druhým je dodržiavanie zákazu
konkurencie. Táto problematika je ilustrovaná na štyroch súdnych rozhodnutiach a jednom odôvodnení. Nakoľko
judikatúry k predmetnej škále paragrafov je pomenej, v článku poukazujem aj na rozhodovaciu činnosť českých
súdov pred účinnosťou nového zákona o obchodných korporáciách. Uvádzam taktiež jedno rozhodnutie, ktorá sa
vzťahuje síce na spoločníka spoločnosti, avšak majúce súvislosť aj s funkciou konateľa s.r.o. Otázne zostáva, do
akej miery sa pripravovaná rekodifikácia súkromného práva v otázkach náhrady škody dotkne predmetných
ustanovení. Problematika náhrady škody má byť komplexne upravená v Občianskom zákonníku, predpokladá sa
však ponechanie obchodnoprávneho kódexu upravujúceho problematiku obchodných spoločností (podobne, ako
je tomu v Českej republike). Otázka zodpovednosti za škodu konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným
zostane s najväčšou pravdepodobnosťou upravená v obchodnom kódexe bez výraznejších zmien.
Použitá literatúra:
DULAK,A.: Niekoľko poznámok k zmluvnej limitácii náhrady škody, In: Bulletin SAK, č. 1-2/2011, Bratislava
GLUECKSELING,R..: Praktické otázky derivativní žaloby společníka společnosti s ručením omezeným proti
jednateli, dostupné online na http://www.epravo.cz/top/clanky/prakticke-otazky-derivativni-zaloby-spolecnikaspolecnosti-s-rucenim-omezenym-proti-jednateli-16041.html
MAREK,K.: K limitaci náhrady škody podle obchodního zákoníku, in: Bulletin advokace ČAK, Praha, č. 3/2005
OVEČKOVÁ,O.: Limitácia náhrady škody v obchodnom práve, In: Bulletin SAK, č. 1-2/2011, s. 21
PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník, Komentár 3.vyd. Praha: C.H.Beck, 2010, s.196, ISBN 978-807400-314-1
PLÍVA,S.: Obchodní závazkové vztahy, Aspi, Praha, 2009, ISBN 978-80-7357-444-4
ŠILHÁN, J.: Formy smluvní limitace náhrady škody v obchodních vztazích, Bulletin advokacie, č. 7 - 8/2006, s.
41-45.
ŠTENGLOVÁ,I. a kol.: Obchodní zákoník, Komentár 12.vyd. Praha: C.H.Beck, 2009, ISBN 9788074000553
VÍTEK,J.: Odpovědnost statutárnych orgánú obchodních společností, Wolters Kluwer, 2012 s. 87-107, ISBN 97880-7357-862-6
rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 15.1.2014, sp.zn. 3 Cob 17/2013
rozhodnutie Krajského súdu v Prešove zo dňa 16.5.2013 sp.zn. 2 Cob 68/2012
rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 24.júna 2009 sp.zn. 29 Cdo 3180/2008
rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 28.4.2010 sp.zn. 29 Cdo 2049/2009
rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 8.1.2002 sp.zn. 29 Odo 463/2001
rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR zo dňa 25.marca 2003 sp.zn. 29 Odo 871/2002
Kontaktné údaje:
JUDr. Liana Bernátová
liana.bernatova@gmail.com
Právnická fakulta UK v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
810 00 Bratislava 1
SR

652

SEKCIA OBČIANSKEHO PRÁVA
Téma sekcie:
Slovenské občianske právo v období rekodifikačných prác
Recenzenti:
doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.
doc. JUDr. Marek Števček, PhD.

653

DIZAJN A OCHRANNÁ ZNÁMKA
Radoslava Sláviková Geržová
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva

Abstrakt: Dizajn predstavuje vzhľad výrobku alebo jeho časti, spočívajúci najmä v znakoch línií, obrysov, farieb,
tvaru, štruktúry alebo materiálov výrobku samotného, alebo jeho zdobení. Ochranná známka je slovné, obrazové,
priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov
alebo služieb inej osoby. Je možné chrániť vzhľad výrobku prostredníctvom právnej ochrany dizajnu alebo aj
prostredníctvom právnej ochrany ochrannej známky? Príspevok sa zaoberá práve možnosťou spoločnej ochrany
vzhľadu výrobku prostredníctvom dizajnu a ochrannej známky vo svetle súčasnej legislatívy a judikatúry.
.
Kľúčové slová: právo duševného vlastníctva, ochranná známka, dizajn, autorské dielo
Abstract: A design is the appearance of a whole product or a part of a product, mainly the features of lines,
contours, colors, shape, texture or the materials of the product itself or its ornamentation. A trade mark is a word,
image, shape or combined mark which is capable of distinguishing the goods or services of one party from the
goods or services of others. Can the appearance of a product be protected by legal design protection or through
legal trade mark protection? This article deals with the possibility of joint protection of a product’s appearance
through design and trade mark protection in light of the existing legislation and case law.
Key words: intellectual property law, trademark, design, copyright work
1 ÚVOD
Pre pochopenie charakteru dizajnu a ochrannej známky je potrebné si najprv definovať pojem duševné
vlastníctvo. Je všeobecne známe, že pojem vlastníctvo pochádza už z čias rímskeho práva. Ide o súbor vzťahov
v ekonomickom chápaní, od získavania, cez ovládanie, využívanie, zhodnocovanie, prípadne spotrebovanie.
Právnou úpravou takéhoto komplexu ekonomických vzťahov dochádza k jeho premene na vlastnícke právo. Po
súčasnosť je tomuto jedinečnému právu vytváraná široká škála právnej ochrany a rozhodne vytvára základ
spoločenských majetkových vzťahov. Ide však v prevažnej väčšine o tzv. materiálne vlastnícke právo. Čo však
s nápadom či prelomovou myšlienkou? Alebo s melódiou, ktorá nám celý deň znie v hlave? S umeleckým dielom
vyjadreným v podobe obrazu, sochy alebo aj iného trojrozmerného objektu? Z právneho hľadiska, a pre
terminologické rozlíšenie, ide o duševné alebo intelektuálne vlastníctvo.
,,Pojem duševní vlastnictví je chápán v nejširším slova smyslu, jako souhrn veškerých imateriálních, neboli
nehmotných statků, které však nejsou věcmi v právním slova smyslu dle §118 odst. 1 Obč.z., ale mohli bychom je
1723
zařadit pod pojem jiné majetkové hodnoty, čímž tedy mohou být předmětem občanskoprávních vztahů.“
„...Priemyselné vlastníctvo a práva, ktoré sa upínajú na jeho predmety, predstavujú širokú a vo svojej
podstate stále neuzavretú oblasť právnej teórie i právnej praxe. Pod dynamickými technickými, ekonomickými,
politickými, sociálnymi a kultúrnymi vplyvmi, ktoré treba vnímať vo vzájomnej synergii, ako aj v ich európskych
i globálnych medzinárodných súvislostiach, sa v posledných desaťročiach utvára informačná a poznatkovo
1724
orientovaná spoločnosť a právu duševného vlastníctva v nej patrí čoraz výraznejšie miesto...“
Rovnako sa
zhodujú názory odborníkov profesora Jána Švidroňa či profesora Petra Vojčíka, v tejto oblasti, ktorí súhlasia
s tvrdením, že vlastníctvo ako všeobecný inštitút súkromného práva a duševné vlastníctvo sú dve osobitné
kategórie či právne inštitúty.
Výnimku však predstavujú zákony na ochranu priemyselného vlastníctva napr. Zákon č. 444/2002 Z.z.
o dizajnoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dizajnoch“) alebo aj Zákon č. 506/2009 Z.z.
o ochranných známkach (ďalej len „Zákon o ochranných známkach“), ktoré za predmet vlastníctva považujú
i nehmotné predmety. Tieto právne predpisy vychádzajú z paralely medzi nehmotnými predmetmi priemyselného
vlastníctva a hmotnými predmetmi, ktoré sú predmetom vlastníctva v tradičnom chápaní.
Pojem priemyslových práv je užším pojmom ako pojem duševné vlastníctvo. A práve súčasťou práv
priemyselného vlastníctva je aj dizajn a ochranná známka.
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2

Dizajn
Dizajn ako nehmotný statok je vždy vzhľad, tvar nejakého výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený.
A práve preto, že je to nehmotný statok zhmotnený v určitom výrobku vnímateľný zmyslami, a teda zachytený na
hmotnom substráte, sa stal dizajn predmetom obchodných vzťahov, a potom už len logicky aj predmetom
právnych vzťahov. Z tohto pohľadu rozoznávame (i) spotrebiteľský dizajn, (ii) priemyselný dizajn a (iii) a grafický
dizajn.
Spotrebiteľský dizajn je vzhľad, ktorý je aplikovaný na sériovo vyrábaných výrobkov určených bežným
spotrebiteľom napr. šperky, nábytok, lampy, sedačky a hračky. Typickým príkladom spotrebiteľského resp.
nazývaného aj produktového dizajny sú šperky alebo aj hračky. Priemyselný dizajn je vzhľad, kde je dizajnér pri
jeho koncipovaní limitovaný technickou stránkou produktov. Ide najmä o vzhľad motocyklov, automobilov a iných
v priemysle využívaných predmetov. Pri koncipovaní priemyselného dizajnu je dizajnér obmedzovaný technikou
a zadaním investora. Z tohto pohľadu potom vzniká otázka slobody jeho tvorby, jeho duševnej činnosti pri
vytváraní dizajnu. Jeden z najznámejších českých dizajnérov Ivan Dlabač uvádza nasledovné: „...Táto brandža
má pravidlá, ktoré si musíte ctiť, aby ste dostali ďalšiu prácu. Dizajn nie je o bezbrehom vytváraní krásna, ale
o prispôsobení vízie možnostiam“. Otázka novinára: „A čo keď dizajnér nie je ochotný alebo sa proste nedokáže
prispôsobiť zadaniu klienta? Existuje ešte umenie. Tam platia iné kritéria a môže sa tam realizovať so všetkou
1725
slobodomyseľnosťou. Ale za vlastné peniaze...“
Grafický dizajn je vzhľad určitého identifikačného znaku napr. loga alebo známky, ktorého úlohou je
najmä komunikácia a odlíšenie sa od konkurencie. Práve pri grafickom dizajne sa môžeme dostať veľmi ľahko aj
k ochrane ochrannej známky, čo sa v praxi aj často deje.
Dizajnom sa rozumie výsledok tvorivej duševnej činnosti, a teda nehmotný statok, Zákon o dizajnoch vo
svojom ustanovení § 2 písmeno a) určuje vonkajšiu úpravu výrobku alebo jeho časti spočívajúcu v znakoch,
ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenia.
Charakter dizajnu sa vzťahuje na vonkajšiu úpravu, teda na vizuálne, estetické a dekoratívne prvky výrobku, ktoré
1726
sú spôsobilé byť predmetom zmyslového vnímania.
Dizajnová ochrana sa nevzťahuje na vlastné technické
riešenie výrobku, ani na jeho konštrukciu, metódu či princíp jeho získania (výroby), ale na všeobecnú koncepciu
vonkajšieho vzhľadu výrobku. Je zrejmé, že dizajn má pôsobiť na zrakový zmysel ľudí a jeho účelom je pôsobiť
na ľudí estetickým dojmom. Je evidentné, že dizajn je vonkajší vzhľad výrobku, a preto je chránená jeho tvorba,
nie technická predurčenosť. Uvedené je zrejmé, pretože pri skúmaní podmienok na zápis dizajnu do registra sa
neprihliada na znaky, ktoré sú dané výlučne technickou funkciou výrobku. Je chránená duševná činnosť, ktorú
pôvodca dizajnu vynaložil pri jeho tvorbe. Uvedené je nutné zdôrazniť najmä pri priemyselnom dizajne, pretože
pri ňom je dizajnér obmedzený technikou, ergonómiou, aerodynamikou, a taktiež samotnými pokynmi
objednávateľa.
Dizajn charakterizujú znaky, na základe ktorých vieme nehmotný statok určiť ako dizajn spôsobilý
právnej ochrany.
Prvým znakom je novosť. Pojem novosť znamená, že dizajn sa považuje sa nový, ak nebol zhodný
1727
dizajn sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti.
Dizajn zhodný s iným dizajnom je taký,
ktorého znaky sa odlišujú len v nepodstatných detailoch. Dizajn sa považuje za sprístupnený verejnosti, ak bol
zverejnený po zápise do registra dizajnov alebo vystavený, použitý v obchode, alebo inak sprístupnený verejnosti
1728
pred dňom vzniku práva prednosti. To platí v prípade zapísaného dizajnu.
Iná situácia je pri nezapísanom
dizajne podľa Nariadenie Rady (ES) 6/2002 zo dňa 12. 12. 2001 (ďalej len „Nariadenie o dizajnoch“) , keď podľa
článku 5 nezapísaný dizajn sa považuje za nový, ak žiaden zhodný dizajn nebol sprístupnený verejnosti, pred
dňom, kedy sa dizajn, pre ktorý sa žiada ochrana, po prvý raz sprístupnil verejnosti. Je samozrejmé nutné
spomenúť tzv. generálnu individuálnu výnimku, keď sa dizajn nepovažuje za sprístupnený verejnosti, ak bol tretej
osobe sprístupnený pod podmienkou dôvernosti.
Z tohto pohľadu a zo skúsenosti máme vedomosť, že najmä automobilové spoločnosti sú pri skúšobných
jazdách nových prototypov vozidiel nútené riešiť so skúšobnými jazdcami osobitné zmluvy o mlčanlivosti nového
„dizajnu“. Pokiaľ by bol totiž nový vzhľad výrobku „preduverejnený“, potom stráca novosť a nie je spôsobilý na
zápis do registra dizajnov. Typickým a známym príkladom je výmaz dizajnu, ktorý bol zhmotnený vo fľaštičke
parfumu v rozhodnutí Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu v Alicante (ďalej len „OHIM“) zo dňa 02. 03. 2006
vo veci Maxim Markenprodukte v. Barat B. Gera, kde navrhovateľ tvrdil, že zapísaný dizajn bol preduverejnený
1729
v časopise.
Právo prednosti dizajnu však nemusí zákonite vzniknúť len podaním prihlášky dizajnu, môže vzniknúť
napríklad aj vystavovaním dizajnu na medzinárodnej alebo medzinárodne uznanej výstave. V takom prípade
hovoríme o tzv. výstavnej priorite. Výstavnú prioritu upravuje Parížsky dohovor na ochranu priemyselného
vlastníctva. Tento dohovor bol uzavretý 20. Marca 1883 a stal sa súčasťou slovenského právneho poriadku
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Pozri rozhovor s Ivanom Dlabačom, Playboy č. 6, 2006, str. 115.
Švidroň J., 2009. Právo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva, str. 551.
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§ 4 ods. 1 Zákon č.444/2002 Z.z.o dizajnoch
1728
§ 6 ods. 1 Zákon č.444/2002 Z.z.o dizajnoch
1729
Zdroj. The Applicant claimed the design was in circulation at the filing date, as evidenced by the following
picture from “ExportMagazine - Beauty Distributor” and lacked novelty or individual character under Art.[online].
25(1)(b) CDR. Dostupné na internete:
http://www.twobirds.com/english/publications/newsletters/upload/Designs-Update-November-2006.pdf
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vyhláškou č. 64/1975 Z.z. a dodnes je v Slovenskej republike účinný v znení vyhlášky č. 81/1985 Z.z. (ďalej len
„Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva“).
Ďalším znakom dizajnu je osobitý charakter. Osobitý charakter má najmä rozlišovaciu funkciu. Dizajn má
osobitý charakter, ak sa celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, odlišuje od celkového dojmu,
1730
ktorý u takéhoto užívateľa vyvoláva dizajn sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti.
Osobitný charakter sa posudzuje podľa miery tvorivej voľnosti, ktorú má pôvodca dizajnu. Osobitý charakter
dizajnu teda definujú tri kategórie, a to:
(i)
Odlišnosť od celkového dojmu od už zverejneného dizajnu,
(ii)
Informovaný užívateľ,
(iii)
Miera tvorivej voľnosti u pôvodcu dizajnu.
(iv)
Odlišnosť od celkového dojmu od už sprístupneného dizajnu verejnosti
Ďalším znakom dizajnu je aj pojem informovaný užívateľ. Nariadenie o dizajnoch ani Zákon o dizajnoch
neobsahuje definíciu pojmu informovaný užívateľ. „...Má sa však chápať ako pojem v strede medzi priemerným
spotrebiteľom, na ktorého sa vzťahujú účinky predpisov o ochrannej známke, od ktorého sa nevyžadujú nijaké
špecifické znalosti a ktorý priamo neporovnáva odporujúce si ochranné známky, a odborníkom s podrobnými
technickými znalosťami. Pojem informovaný užívateľ tak možno chápať ako pojem opisujúci užívateľa, ktorý nie je
priemerne pozorný, ale osobitne obozretný, či už z dôvodu jeho osobnej skúsenosti alebo jeho rozsahu
1731
vedomostí v danej oblasti...“
To znemená, že pre oblasť informovaného užívateľa je nutné zobrať do úvahy:
(i) vyššiu miera pozornosti, (ii) oboznámenosť s dizajnom a (iii) schopnosť porovnávať dizajny.
Pri posudzovaní osobitého charakteru sa prihliada na mieru tvorivej voľnosti, ktorú mal pôvodca dizajnu
pri tvorbe dizajnu. Uvedené súvisí aj s tým, že pri skúmaní podmienok na zápis dizajnu do registra sa neprihliada
na znaky, ktoré sú dané výlučne technickou funkciou výrobku. Ide o to, aby v praxi nedošlo k určitej
monopolizáciu dizajnu (tvaru) kvôli technickej predurčenosti výrobkov. Treba si opäť uvedomiť, že chránime
vzhľad výrobku.
OCHRANNÁ ZNÁMKA
Zákon o ochranných známkach definuje ochrannú známku ako akékoľvek označenie, ktoré možno
graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo
jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej
1732
osoby od tovarov alebo služieb inej osoby .
3

K tomu, aby ochranná známka mohla bola zapísaná do registra ochranných známok musí spĺňať tiež
určité kritéria. Tieto kritéria predstavujú grafická znázorniteľnosť a rozlišovacia spôsobilosť. Známky zvukové
alebo čuchové nie je možné zapísať, aj keď Európsky súdny dvor uviedol vo veci Shield Mark nasledovné: „musí
byť možné, aby zvukové označenia boli považované za ochranné známky, pokiaľ sú spôsobilé odlíšiť výrobky
alebo služby jedného podniku od výrobkov alebo služieb iných podnikov a pokiaľ sú schopné grafického
1733
znázornenia.“
Rozlišovacia spôsobilosť je druhým kritériom, ktorý musí ochranná známka spĺňať. Nová
ochranná známka musí byť natoľko originálna, že jej znaky sú schopné identifikovať produkty alebo služby, ktoré
sú danou ochrannou známkou označené. Je nutné vždy prihliadať k tomu, ako bude ochranná známka pôsobiť na
spotrebiteľov. Pojem spotrebiteľ je v zmysle ustálenej judikatúry vždy vnímať tak, aby zahrňoval čo najširší okruh
dotknutých osôb. „Nelze totiž dle soudu ohlížet od smyslu ochranné známky, která nepochybně představuje jeden
z nejúčinnějších prostředků, jak dostat do podvědomí co nejširšího okruhu subjektů příslušné výrobky či
1734
služby“
.
SPOLOČNÉ ZNAKY DIZAJNOV A OCHRANNÝCH ZNÁMOK
Ochranná známka a dizajn majú spoločnú charakterovú črtu v tom, že oba sú nehmotné statky a sú
súčasťou obchodnej stratégie podnikateľa. V praxi môže dôjsť často k situácii, keď majiteľ dlhodobo používa
dizajn, ten sa stane všeobecne známy, dokonca získa rozlišovaciu spôsobilosť v očiach spotrebiteľov a majiteľ
dizajnu sa z dôvodu efektívnosti, dĺžky ochrany a svojej obchodnej stratégie rozhodne prihlásiť určitý vzhľad
výrobku podriadiť známkovoprávnej ochrane. Je treba si totiž uvedomiť niekoľko zásadných skutočností, ktoré
k takejto sukcesívnej ochrane nehmotných statkov môžu viesť.
4

Jedným z predpokladom zápisu dizajnu do registra dizajnu je jeho novosť. Výsledok tvorivej duševnej
činnosti, ktorý má znaky dizajnu, novosť a osobitý charakter, je spôsobilý na ochranu. Pokiaľ takýto nehmotný
statok spĺňa charakteristiku dizajnu, ochrana sa zaručuje zápisom dizajnu do registra dizajnov. Vyššie uvedené
1730

§ 5 odsek 1 Zákon č.444/ 2002 Z.z. o dizajnoch.
Rozsudok Súdneho dvora z 20. októbra 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, dostupné na
internete:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0101:SK:HTML
1732
§2 Zákona o ochranných známkach
1733
Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora vo veci Shield Mark v Joost Kist zo dňa 27. novembra
2003 (C-283/01).
1734
RAUS, David. Judikatura Nejvyššího správního soudu: ochranné známky. Soudní rozhledy, 2006, roč.12,
č.3, s.84.
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neplatí absolútne, pretože podľa Nariadenia o dizajnoch, Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu v Alicante pri
1735
zápise dizajnu neskúma novosť ani osobitný charakter.
Ochrana dizajnu je 5 rokov a môže byť predĺžená až
na celkovú dobu 25 rokov. Princíp ochrany ochranných známok je v podstate totožný ako ochrany pri dizajnoch,
1736
tiež sa tu uplatňuje princíp registrácie a princíp teritoriality.
Pokiaľ dizajn zároveň tvorí označenie, ktoré možno
graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo
jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej
osoby od tovarov alebo služieb inej osoby, môžeme sa dostať k tomu, že dizajn je tiež spôsobilý aj na registráciu
1737
ochrannej známky.
Výhodou známkovej ochrany je to, že môže byť využívaná nepretržite (za predpokladu
opakovaných žiadostí pred uplynutím základnej doby 10 rokov), zatiaľ čo ochrana dizajnom môže byť využívaná
maximálne 25 rokov.
Vyššie uvedené skutočnosti môžu viesť k rozhodnutiu podnikateľa, že dizajn, prihlási aj ako ochrannú
známku. Je už len po tom na podnikateľovi, aby sa rozhodol, či bude udržovať obe formy ochrany. Z právneho
hľadiska môžem túto skutočnosť len odporučiť, pretože znásobuje ochranu pred prípadnými atakmi na ich
predmet duševného vlastníctva.
Zdalo by sa, že ochrana oboch nehmotných statkov nastupuje súčasne t.j. po zápise dizajnu alebo
ochrannej známky do príslušného registra. Zodpovedanie tejto otázky má následne význam pre právo prednosti
t.j. pre právo na uplatnenie tzv. skoršieho práva, ktoré následne môže viesť k výmazu dizajnu alebo ochrannej
1738
známky, ktorá porušuje dané skoršie právo.
Je dôležité si uvedomiť, že ochrana nenastupuje u dizajnoch
a ochranných známkach neformálne ako u autorských diel, ale k ochrane je nutný formálny úkon, teda zápis do
registra dizajnov alebo ochranných známok. Výnimkou je iba nezapísaný dizajn Spoločenstva, ktorého ochrana
sa riadi zásadou neformálnosti. Týmto znakom sa ochrana nezapísaného dizajnu podobá autorskoprávnej
ochrane. Lehota, ktorá plynie na ochranu takéhoto nezapísaného dizajnu je veľmi krátka, v zmysle Nariadenia
o právnej ochrane dizajnov len tri roky od okamihu, keď bol prvýkrát sprístupnený verejnosti v Európskej únii, či
už formou vystavenia, oznámenia alebo iného obchodného použitia. V období 12 mesiacov od sprístupnenia
dizajnu verejnosti je však možné prihlásiť si takýto dizajn na ochranu na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu.
Otázkou teda je, ktorý predmet duševného vlastníctva bol prihlásený skôr do príslušného registra. Ani
táto skutočnosť však neplatí definitívne, keďže predpokladom zápisu ochrannej známky je skutočnosť, že bola už
medzi spotrebiteľmi známa, teda nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť, avšak u dizajnu je jeho registrácia
podmienená práve novosťou. Novosť predstavuje podstatný znak dizajnu a znamená, že dizajn nemôže byť pred
1739
podaním prihlášky sprístupnený verejnosti . Od skutočností, ktoré tvoria výnimku zo sprístupnenia verejnosti
(teda porušenie dôvernosti alebo napr. 12 mesačná ochranná doba pred dňom podania prihlášky) je nutné odlíšiť
okamih sprístupnenie prihlášky. Ide o to, že Zákon o ochranných známkach a aj Nariadenie o ochranných
známkach dovoľuje sprístupniť prihlášku až potom, čo Úrad priemyselného vlastníctva preskúma, či prihláška
spĺňa predpoklady uvedené v právnom predpise t.j. preskúma ju vecne a formálne. Potom nasleduje námietkové
konanie, v ktorom môže dotknuté osoby uplatniť svoje prípadne práva. Pri dizajnoch, Úrad priemyselného
vlastníctva konkrétny dizajn zverejní nie prihláškou, ale až zápisom dizajnu do registra alebo na základe výslovnej
žiadosti prihlasovateľa po 30 mesiacoch odo dňa vzniku práva prednosti. Čiže samotné podanie prihlášky dizajnu
alebo ochrannej známky nie je rozhodujúce pre určenie, ktorá ochrana má prednosť.
Otázka podania prihlášky má ešte zásadný význam v tom, či účinky zápisu dizajnu alebo ochrannej
známky pôsobia spätne ku dňu podania prihlášky alebo nie. Účinky zápisu ochrannej známky do registra
1740
nastávajú dňom zápisu označenia do registra
. Účinky zapísaného dizajnu nastávajú taktiež odo dňa jeho
1741
zápisu do registra . Ak nebol zapísaný dizajn zverejnený vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva, môže
jeho majiteľ uplatňovať práva vyplývajúce zo zápisu dizajnu do registra voči tretím osobám len vtedy, ak nie je
dizajn patriaci do rozsahu ochrany využívaný v dobrej viere. Uvedené znamená, že pokiaľ sa majiteľ dizajnu
1735

Tieto náležitosti sú dôležité pri výmazovom konaní. Tento neformálny prístup spôsobuje, že dizajny sú
zapísané do príslušného registra v lehote dvoch až troch týždňov. Keď si porovnáme konanie pred Úradom
priemyselného vlastníctva SR, ktoré trvá niekoľko mesiacov, výhoda dizajnu Spoločenstva je zjavná.
1736
Z výnimkou formy ochrany nezapísaného dizajnu podľa Nariadenia o dizajnoch.
1737
§ 2 Zákona o ochranných známkach.
1738
Právo prednosti dizajnu však nemusí zákonite vzniknúť len podaním prihlášky dizajnu, môže vzniknúť
napríklad aj vystavovaním dizajnu na medzinárodnej alebo medzinárodne uznanej výstave. V takom prípade
hovoríme o tzv. výstavnej priorite. Výstavnú prioritu upravuje Parížsky dohovor na ochranu priemyselného
vlastníctva.
1739
Podľa článku 7 ods. 2 Nariadenia o dizajnoch, sprístupnenie verejnosti sa nezohľadňuje na účel uplatňovania
článkov 5 a 6, ak dizajn, pre ktorý sa žiada ochrana podľa zapísaného dizajnu spoločenstva sprístupnil verejnosti:
a) pôvodca, jeho právny nástupca alebo tretia osoba ako výsledok informácií, ktoré poskytol pôvodca alebo jeho
právny nástupca, alebo ako výsledok opatrení, ktoré prijal pôvodca alebo jeho právny nástupca;
b) počas 12 mesačného obdobia pred dňom podania prihlášky, alebo ak sa žiada právo prednosti, pred dňom
vzniku práva prednosti.
1740
§33 ods. 2 Zákona o ochranných známkach.
1741
§17 ods. 2 Zákona o dizajnoch
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rozhodne po zápise dizajnu svoj dizajn nezverejniť, bude sa môcť účinne voči iným osobám brániť len
preukázaním, že tretie osoby využívajú dizajn bez jeho súhlasu v zlej viere.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že prioritu ochrany dizajnu alebo ochrannej známky nie je možné určiť
definitívne, vzhľadom na formálny charakter zápisu, iného okamihu zverejnenia a nespočetnej možnosti výnimiek
pri zverejňovaní pri dizajnoch. Z toho dôvodu budem ďalej uvádzať praktické príklady, na ktorých poukážem tzv.
problematiku starších práv, ktoré môžu mať za následok výmaz dizajnu z príslušného registra alebo vyhlásenie
ochrannej známky za neplatnú resp. alebo zamietnutie zápisu ochrannej známky už v konaní o námietkach. Pre
lepšie pochopenie je nutné zdôrazniť, že ochrannú známku je možné napadnúť dva krát v rámci konaniach o
námietkach (§ 30 až 32 Zákona o ochranných známkach) a v rámci konania o vyhlásení ochrannej známky za
1742
neplatnú (§ 35 Zákona o ochranných známkach)
.
Záver
Inštitút súbehu priemyselnoprávnej ochrany pri dizajnoch a ochranných známkach je vzťah medzi
ochrannou známkou a dizajnom a ich režimami ochrany, ktorý funguje nielen v rámci slovenskej legislatívy, ale je
potvrdený najmä európskou právnou úpravou. V príspevku je uvedené, akým spôsobom môže dochádzať k
súbehu jednotlivých druhov ochrany dizajnu a ochrannej známky, resp. ich prihlášok. Je zaujímavé, že
k problematike súbehu priemyselnoprávnej ochrany dizajnov a ochranných známok nie je možné nájsť
v podstate žiadnu odbornú literatúru medzi slovenskými odborníkmi v oblasti práva, rovnako aj súdnou praxou
vykonávanou súdmi Slovenskej republiky nebolo možné podložiť či vyvrátiť rozbor ustanovení právnych predpisov
upravujúcich túto problematiku. Našťastie je už v súčasnosti dostatok rozhodnutí týkajúcich sa právnej úpravy
dizajnov a ich vzťah k ochranným známkam potvrdený rozhodovacou činnosťou Úradu pre harmonizáciu
vnútorného trhu. Bude len na praxi Úradu priemyselného vlastníctva a slovenských súdov, ako sa k danému
súbehu postavia, pretože najmä z dôvodu, že Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu pri zápise dizajnov skúma
len ich formálnu stránku, bude stred súbehu ochrany dizajnov a ochranných známok zrejme narastať.
5
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INŠTITÚT OCHRANY OSOBNOSTI A PRIPRAVOVANÁ REKODIFIKÁCIA
OBČIANSKEHO PRÁVA HMOTNÉHO VO SVETLE DOTERAJŠEJ
APLIKAČNEJ PRAXE A JUDIKATÚRY SÚDOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Peter Uhrinovský
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou inštitútu Ochrany osobnosti v znení pripravovanej rekodifikácie
Občianskeho práva súkromného, pričom vychádza predovšetkým z Legislatívneho zámeru Občianskeho
zákonníka schváleného vládou SR, zo záverov odborných podujatí venovaných tejto problematike, ako aj ďalších
iných zdrojov. Príspevok ďalej poukazuje na najdôležitejšie aplikačne problémy predmetného inštitútu, pričom
rozoberá reprezentatívne rozhodnutia súdov Slovenskej republiky týkajúce sa tejto problematiky. Cieľom
príspevku je zhodnotiť, do akej miery, a či vôbec pripravovaný nový Občiansky zákonník reflektuje doteraz známe
problémy aplikačnej praxe aktuálne stále platnej právnej úpravy, a v akom rozsahu a akým konkrétny spôsobom
sa pripravovaná rekodifikácia súkromného práva vysporiadala s aktuálnou judikatúrou všeobecného
osobnostného práva a náhrady nemajetkovej ujmy spôsobenej neoprávneným zásahom do tohto práva.
Kľúčové slová: ochrana osobnosti, rekodifikácia, Občianske právo hmotné, náhrada nemajetkovej ujmy
Abstract: This paper focuses on analysis of the protection of personal rights as amended by the upcoming
recodification of private civil law, in particular based on the legislative intent of the Civil Code approved by the
Government of the Slovak Republic, conclusions from professional events focusing on this topic and other
sources. The paper also highlights the most important application issues concerning such protection and analyses
representative decisions issued by the courts of the Slovak Republic concerning this particular issue. The
objective of the paper is to assess to what extent, if at all, the newly prepared Civil Code reflects the currently
known issues regarding the application of currently valid legislation and in what way and to what specific extent
the prepared recodification of private law has dealt with current case law concerning personal law in a general
sense and compensation for non-pecuniary damage caused by unauthorised interference into this law.
Key words: protection of personal rights, recodification, substantive Civil law, compensation for non-pecuniary
damage
ÚVOD
Vo všeobecnosti možno rekodifikáciu chápať a nazerať na ňu dvoma spôsobmi, a to (i) rekodifikácia je len
sprehľadnením platných právnych noriem, keď sa v dôsledku nesystémových noviel a ostatných faktorov právna
úprava stala neprehľadnou a zmätočnou; alebo (ii) rekodifikácia prináša nové legislatívne riešenie a inovačné
prvky.
1

Prikláňame sa k názoru, podľa ktorého „hovoriť a pracovať na rekodifikácií znamená prijať myšlienku, že
rekodifikácia nie je len nejakým sprehľadnením platných zákonov, naopak od rekodifikácie sa očakáva, že
prinesie nové legislatívne riešenia. Uvedené, najmä zamerania a konkrétny obsah riešení, závisí od toho, či
kodifikátor podľahne legislatívnemu optimizmu či (naivnej) predstave o tom, že nový kódex vyrieši každý
1743
spoločenský problém.“
Od rekodifikácie sa teda predpokladá zavedenie inovačných prvkov, a aj keď sme si
vedomí, že snaha o nové, zásadné riešenia súčasne môže vyvolať obavu zo stability nového kódexu v
anticipovaných spoločenských (ekonomických) podmienkach a predpokladaných súvislostiach.
Na úvod považujeme za potrebné zdôrazniť, že v tomto príspevku rozoberané navrhované riešenie rekodifikácie
vo vzťahu k osobnostným právam nie je konečným riešením, nakoľko legislatívny zámer je akousi pracovnou
verziou, ktorá v dôsledku rekodifikačných prác môže mať podstatné inú finálnu podobu. Prijatím predmetného
návrhu vo forme uznesenia vlády Slovenskej republiky sa text predloženého návrhu legislatívneho zámeru
Občianskeho zákonníka stal oficiálnym dokumentom, a teda záväzným rámcom pre vypracovanie
paragrafovaného znenia zákonníka. Aj keď z povahy vládou schváleného legislatívneho zámeru Občianskeho
zákonníka jednoznačne vyplýva, že jeho záväzný rámec je vymedzený účelom vypracovania paragrafovaného
znenia, tak je samozrejmé, že pri konkrétnej individuálnej formulácií jednotlivých ustanovení dôjde k určitým
odchýlkam, resp. zmenám od prijatého všeobecne formulovaného textu legislatívneho zámeru. Aj napriek týmto
skutočnostiam, predovšetkým však pre absenciu paragrafového znenia, sme si vybrali tento Legislatívny návrh,
ktorý tvorí istý všeobecný a rámcový základ pre plánovanú rekodifikáciu občianskeho práva hmotného a v ďalšom
texte budeme vychádzať práve z neho.
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AKTUÁLNA PLATNÁ PRÁVNA ÚPRAVA
Podstatou všeobecného subjektívneho osobnostného práva je možnosť fyzickej osoby čo najširším
spôsobom nakladať so svojimi osobnostnými hodnotami, a to v súlade s osobným individuálnym, ako aj
všeobecným spoločenským záujmom. Opodstatnenosť a význam úpravy osobnostného práva v právnom
poriadku Slovenskej republiky, tak v jeho verejnoprávnej ako aj súkromnoprávnej rovine, potom spočíva v
rešpektovaní osobnosti fyzickej osoby a zabezpečení jej všestranného a slobodného rozvoja. Osobnosť človeka
má tak v právnom systéme centrálne postavenia a vystupuje v ňom ako nositeľ významného spoločenského a
právneho statusu v rôznych podobách. Z tohto dôvodu, je potom základnou úlohou právneho a demokratického
štátu, aby v prípadoch, ak akýkoľvek subjekt neoprávneným spôsobom zasiahne do osobnostného práva a
samotné právo akýmkoľvek spôsobom ohrozí alebo naruší, naplniť požiadavku zabezpečenia účinnej právnej
ochrany, tak aby neoprávnený zásah do osobnosti fyzickej osoby, ktorý má za následok vznik nemajetkovej, príp.
majetkovej ujmy, bol pre pôvodcu neoprávneného zásahu spojený s nepriaznivými právnymi následkami vo forme
zvláštnych právnych sankcií.
2

Aktuálna platná právna úpravu zabezpečuje ochranu osobnostného práva viacerými právnymi inštitútmi,
vychádzajúcimi z verejnoprávnych, najmä ústavnoprávnych, administratívnoprávnych a trestnoprávnych noriem,
ako aj noriem súkromnoprávnych, hlavne občianskoprávnych a doplnkovo aj noriem upravených v Tlačovom
zákone, Zákone o vysielaní a retransmisií, Zákone o ochrane osobných údajov a inými. V rovine
súkromnoprávnej, ktorá je vyjadrením ústavnoprávnej roviny osobnostného práva, základný formálny prameň
práva predstavuje zákon č. 40/164 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len
„Občiansky zákonník“). Osobnostnými právami sa v rámci Občianskeho zákonníka zaoberajú najmä ustanovenia
§ 11 až § 16 ako všeobecná úprava ochrany osobnosti, a z obsahového hľadiska obsahujú v § 11 vymedzenie
všeobecného osobnostného práva, v § 12 jeho obmedzenia v podobe zákonných licencií, v 13 špecifické
občianskoprávne prostriedky ochrany osobnosti, v § 15 inštitút postmortálnej ochrany a subjekty tohto
originárneho práva, v § 16 vzťah k zodpovednosti za škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do práva na
ochranu osobnosti. Mimo všeobecnej úpravy ochrany osobnosti v Občianskom zákonníku s osobnostnými
právami súvisia aj ustanovenia, najmä tie o spôsobilosti na práva a povinnosti (§ 7), o spôsobilosti na právne
úkony (§ 8 – 10), o právnych úkonoch (§ 34 – 51), o tzv. susedských právach (§ 127), o zodpovednosti za
spôsobenú škodu (§ 415 a nasl.) a iné. Je potrebné uviesť, že v rovine súkromnoprávnej úpravy mimo právnych
prostriedkov ochrany porušeného, resp. ohrozeného osobnostného práva podľa Občianskeho zákonníka,
predstavujú tzv. doplnkovú ochranu ohrozeného osobnostného práva aj právne prostriedky podľa ostatných
právnych predpisov, pričom tieto predpisy sa podieľajú na komplexnej úprave ochrany osobnostného práva v
súkromnoprávnej rovine, ide najmä o zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o
zmene zákona c. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (zákon o vysielaní a retransmisii) v znení neskorších
predpisov, zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 576/2004
Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
HISTORICKÁ GENÉZA PRÁVNEJ ÚPRAVY OSOBNOSTNÉHO PRÁVA V OBČIANSKOM ZÁKONNÍKU
Na demonštráciu skutočnosti, že osobnostné práva v našom právnom poriadku mali nadčasovú právnu
úpravu slúži aj to, že pôvodný normatívny text z roku 1964 sa počas viac ako päťdesiat ročnej platnosti
Občianskeho zákonníka menil len tri (3) krát. Prijatím tohto Občianskeho zákonníka došlo oproti Občianskemu
zákonníku č. 141/1950 Zb. ku pomerne kvalitatívnej zmene úpravy právnych vzťahov spätých s osobnosťou
človeka a jeho právnou ochranou. Je potrebné poznamenať, že z dôvodu v tom čase platného spoločenskoekonomického zriadenia spočívajúceho na administrtívno-direktívnom spôsobe riadenia spoločenských procesov
a potláčaniu významu súkromného práva sa však novozavedená právna úprava upravujúca problematiku
osobnostného práv a jeho ochrany dostala len do roviny formálnej deklarácie a v praxi sa skoro vôbec
1744
neaplikovala.
3

Občiansky zákonník z roku 1964 platný od 5. marca 1964 nadobudol účinnosť dňa 1. apríla 1964. Vo vzťahu k
úprave osobnostného práva a jeho ochrany bol prvý krát zmenený (I.) zákonom č. 87/1990 Zb. ktorým sa mení
a dopĺňa Občiansky zákonník (ďalej len „zákon č. 87/1990“). Zákonom č. 87/1990 boli v ustanovení § 13
doplnené nové odseky 2 a 3, ktorými sa zaviedla možnosť domáhať sa náhrady nemajetkovej ujmy aj v
peniazoch. In conreto podľa § 13 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka v znení platnom po prijatí zákona č. 87/1990
„pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená
dôstojnosť občana alebo jeho vážnosť v spoločnosti, má občan tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v
peniazoch. Výšku náhrady podľa odseku 2 určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti,
1745
za ktorých k porušeniu práva došlo."
Druhá podstatná zmena úpravy osobnostného práva v Občianskom zákonníku sa uskutočnila v rámci tzv. veľkej
novely Občianskeho zákonníka, a to (II.) zákonom č. 509/1991 Zb. ktorým sa mení, dopĺňa a upravuje
1744
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Cirák, J., Ochrana osobnosti v slovenskom občianskom práve, Bratislava 1994
§ 13 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka v znení platnom po prijatí zákona č. 87/1990 Zb.
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Občiansky zákonník (ďalej len „zákon č. 509/1991“). Prijatím tohto zákona došlo v ustanoveniach §§ 11 a 12 k
terminologickej zmene pojmu „občan“ na pojem „fyzická osoba“. Ďalej bolo vypustené ustanovenie § 14, ktoré
upravovalo možnosť organizácie domáhať sa ochrany práva na ochranu osobnosti občana v prípade, ak sa zásah
1746
smerujúci proti osobnosti občana týkal jeho činnosti v spoločenskej organizácií.
Napokon došlo aj k vypusteniu
1747
ustanovenia § 17, ktorý určoval, že tzv. osobnomajetkové práva upravujú osobitné právne predpisy.
Poslednou, treťou, nie až tak podstatnou zmenou, ktorou bola menená úprava osobnostného práva a jeho
ochrany v Občianskom zákonníku bol realizovaná (III.) 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 č.
129/2010“). Prijatím tohto zákona, ktorým došlo aj k tzv. nepriamej novelizácii Občianskeho zákonníka, došlo k na
prvý pohľad len kozmetickej zmene, no účelom prijatia predmetnej novely bola precizácia a odstránenie
niektorých aplikačných problémov, keď sa v ustanovenie § 12 ods. 2 Občianskeho zákonníka doplnilo o
nasledovné zvýraznené slova „privolenie nie je potrebné, ak sa vyhotovia alebo použijú písomnosti osobnej
povahy, podobizne, obrazové snímky, zvukové alebo obrazové a zvukové záznamy na úradné účely na základe
zákona.“
AKTUÁLNE APLIKAČNÉ OTÁZKY A PROBLÉMY
Nakoľko účelom príspevku je snaha o vymedzenie aktuálnych aplikačných problémov inštitútu
osobnostného práva v Občianskom zákonníku a zhodnotenie do akej miery a či vôbec sa plánovaná rekodifikácia
Občianskeho vysporiadala s týmito aplikačnými otázkami, tak v zmysle analýzy doterajšej aplikačnej praxe pri
uplatňovaní osobnostného práva a z neho vyplývajúcich jednotlivých právnych nárokov, môžeme ako
najzásadnejšie aplikačné problémy a otázky vymedziť nasledovne: (i) normatívne rozlíšenie medzi samotným
osobnostným právom a právom na jeho ochranu; (ii) možnosť neoprávneným zásahom do osobnostného práva
sa bezdôvodne obohatiť a vznik príslušných zodpovednostných vzťahov z bezdôvodného obohatenia; (iii) vznik
omeškanie vo vzťahu k pohľadávke na zaplatenie nemajetkovej ujmy; (iv) premlčanie práva na náhradu
nemajetkovej ujmy v peniazoch; (v) okruh aktívne legitimovaných subjektov pri postmortálnej ochrane osobnosti;
(vi) smrť osoby do ktorej osobnostného práva bolo neoprávnené zasiahnuté počas prebiehajúceho súdneho
konania, v ktorom si táto osoba uplatňuje nároky z tohto neoprávneného zásahu; (vii) možnosť odvolať súhlas pri
použití prejavov osobnej povahy a tomu zodpovedajúce zodpovednostné vzťahy; (viii) zásah do osobnostného
práva zomretej osoby; (ix) možnosť konkludentného udelenia súhlasu s použitím prejavov osobnej povahy; (x)
kumulácia nárokov z neoprávneného zásahu do osobnostného práva (horizontálna a vertikálna); (xi) kumulácia
nárokov podľa § 13 a § 15 Občianskeho zákonníka.
4

JUDIKATÚRA VO VECIACH OSOBNOSTNÉHO PRÁVA A JEHO OCHRANY
Rozhodovacia prax súdov premietnutá v ich rozhodnutiach nám počas doterajšej platnosti Občianskeho
zákonníka dala a dáva odpoveď na niektoré vyššie nastolené aplikačné problémy a otázky. Nasledujúcim textom
prinášame výber všeobecné akceptovaných relevantných súdnych rozhodnutí Najvyššie súdu Slovenskej
republiky a Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj Najvyššieho súdu Českej republiky, nakoľko do prijatia
zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník zo dňa 03.02.2012 bol na území Českej republiky platný občiansky
zákonník v skoro totožnom znení ako u nás, a zároveň bol aplikovaný za obdobných spoločensko-ekonomických
podmienok. Uvedením týchto vybraných judikátov a ich skráteným rozborom sa snažíme o zodpovedanie
vybraných aplikačných problémov úpravy osobnostného práva a jeho ochrany v Občianskom zákonníku,
vzhľadom na to, tak ako uvádzame, niektoré nerieši ani plánovaná rekodifikácia súkromného práva.
5

R 38/2012 - Uznesenie NS SR z 13. októbra 2011 sp.zn. 3 Cdo 84/2011. Nie je vylúčené, že tým istým
konaním, ktoré po smrti fyzickej osoby neoprávnene zasiahlo do osobnosti zomrelého (napríklad jeho cti a
dobrého mena), došlo zároveň k zásahu aj do osobnosti pozostalej osoby (napríklad do jej práva na súkromie).
Podľa okolností, za ktorých k takému konaniu došlo, prichádza do úvahy tak možnosť tzv. postmortálnej ochrany
osobnosti zomrelého v zmysle ustanovenia § 15 Občianskeho zákonníka, ako aj možnosť ochrany osobnosti
pozostalej osoby v zmysle § 11 až 13 Občianskeho zákonníka. R 53/2010 - Uznesenie NS SR z 18. februára
2010 sp.zn. 3Cdo137/2008. Ak došlo k zásahu do súkromia, nie je procesnou povinnosťou dotknutej osoby
preukazovať, že neoprávnený zásah pôsobil difamačne a mal za následok zníženie jej vážnosti a dôstojnosti v
spoločnosti. R 45/2000. Ustanovenie § 121 ods. 3 OZ považuje úroky z omeškania za príslušenstvo žalovanej
pohľadávky. Keďže pohľadávka na náhradu nemajetkovej ujmy nemohla v dosiaľ právoplatne neskončenom
súdnom konaní ešte vzniknúť, nemožno žalovaného zaviazať na zaplatenie úrokov z omeškania. Rozsudok NS
SR z 27. novembra 2012 sp.zn. 2 Cdo 194/2011. Právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch je právom
majetkovej povahy, ktoré sa premlčuje. Rozsudok NS ČR z 28. júna 2007, sp.zn. 30 Cdo 792/2007. Právo na
náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa § 13 ods. 2 OZ je nepremlčateľným nárokom. Rozsudok NS ČR z
20. júla 2011, sz.zn. 28 Cdo 4755/2009. Ak dôjde k použitiu chránených statkov na reklamné účely (napr. na
1746

§ 14 Občianskeho zákonníka platného do prijatia zákona č. 509/1991 Zb. „ak sa týka zásah smerujúci proti
osobnosti občana jeho činnosti v spoločenskej organizácii, môže právo na ochranu jeho osobnosti uplatniť aj táto
organizácia“
1747
§ 17 Občianskeho zákonníka platného do prijatia zákona č. 509/1991 Zb. „vzťahy vznikajúce z vytvorenia a
spoločenského uplatnenia literárnych, vedeckých a umeleckých diel, ako aj vzťahy z objavov, vynálezov,
zlepšovacích návrhov a priemyslových vzorov upravujú osobitné zákony“
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propagáciu výrobkov alebo služieb) bez toho, aby dotknutá osoba za to dostala odplatu alebo súhlasila s
bezodplatným použitím, možno vyvodiť, že ten, kto takéto chránené statky použili, sa na úkor dotknutej osoby
bezdôvodne obohatil. R 34/1996 – Rozsudok NS SR z 19. apríla 1994, sp.zn. 1 Co 25/94. Skutočnosť, že určité
správanie fyzickej osoby bolo ako skutok predmetom trestného konania alebo občianskeho súdneho konania,
nebráni tom, aby sa následná reakcia iných osôb na toto správanie stala predmetom konania o ochranu
osobnosti podľa § 11 a nasl. OZ. Ďalšou z vymedzených otázok, otázkou procesnou, ktorú logický zrejme nebude
riešiť ani nový Občiansky zákonník, je tá, čo v prípadoch, ak po podaní návrhu na začatie konania osoba, ktorá je
navrhovateľom, teda osoba, ktorá tvrdí, že do jej osobnostných práv bolo neoprávneným spôsobom zasiahnuté
zomrie. V takomto prípade je konajúci súd povinný prebehajúce konanie zastaviť. Osoby v zmysle ust. § 15
Občianskeho zákonníka nie sú oprávnené do tohto konania vstúpiť namiesto osoby, do ktorej osobnostných práv
bolo zasiahnuté a ktorá počas konania zomrela. Tieto osoby majú však originárne právo uplatňovať nároky z
takéhoto zásahu a nič im nebraní opätovne podať nový návrh na začatie konania, a to odhliadnuc od toho, aký
nárok bol v pôvodnom konaní žiadaný, napr. upustenie od neoprávnených zásahov alebo náhrada nemajetkovej
ujmy. Podľa odôvodnenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uvedeného v Rozsudku NS SR č.k. 7 Cdo
36/2012 zo dňa 20 júna 2012 „právo na ochranu osobnosti podľa § 11 Občianskeho zákonníka je právom
osobnej povahy, ktoré smrťou fyzickej osoby zaniká a neprechádza na dedičov. Osobám uvedeným v ustanovení
§ 15 Občianskeho zákonníka vzniká originálne právo na ochranu osobnosti zomrelej fyzickej osoby, do práv
ktorej bolo zasiahnuté. Návrh týchto osôb nemôže byť však uplatnený v konaní vedenom o návrhu, ktorý podala
ešte za svojho života fyzická osoba. Konanie o návrhu zomrelej fyzickej osoby na ochranu osobnosti sa musí
zastaviť, pretože odpadol dôvod, pre ktorý sa začalo. Pritom nerozhoduje aká forma zadosťučinenia bola v
súdnom konaní oprávnenou osobou uplatnená.“
REKODIFIKÁCIA OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA
Myšlienku a opodstatnenosť rekodifikácie možno v jednoduchosti vyjadriť nasledovne. „Hovoriť a pracovať
na rekodifikácií znamená prijať myšlienku, že rekodifikácia nie je len nejakým sprehľadnením platných
1748
zákonov“
Naopak od rekodifikácie sa očakáva, že prinesie nové legislatívne riešenia. Zamerania a konkrétny
obsah riešení závisia od mnohého, aj od toho, či kodifikátor podľahne legislatívnemu optimizmu či (naivnej)
predstave o tom, že nový kódex vyrieši každý spoločenský problém. Od rekodifikácie sa predpokladá zavedenie
inovačných prvkov, avšak snaha o nové, zásadné riešenia súčasne môže vyvolať obavu zo stability nového
1749
kódexu v anticipovaných spoločenských (ekonomických) podmienkach a predpokladaných súvislostiach.“
6

Dňa 14. januára 2009 bolo Vládou Slovenskej republiky prijaté uznesenie č. 13/2009 k návrhu legislatívneho
zámeru Občianskeho zákonníka, ktorým bol prijatý legislatívny návrh novelizácie Občianskeho zákonníka (ďalej
1750
len „Legislatívny návrh“).
Prijatím predmetného návrhu vo forme uznesenia vlády Slovenskej republiky sa text predloženého návrhu
legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka stal oficiálnym dokumentom, a teda záväzným rámcom pre
vypracovanie paragrafovaného znenia zákonníka. Aj keď z povahy vládou schváleného legislatívneho zámeru
Občianskeho zákonníka jednoznačne vyplýva, že jeho záväzný rámec je vymedzený účelom vypracovania
paragrafovaného znenia, tak je samozrejmé, že pri konkrétnej individuálnej formulácií jednotlivých ustanovení
dôjde k určitým odchýlkam, resp. zmenám od prijatého všeobecne formulovaného textu legislatívneho zámeru. Aj
napriek týmto skutočnostiam, predovšetkým však pre absenciu paragrafového znenia, sme si vybrali tento
Legislatívny návrh, ktorý tvorí istý všeobecný a rámcový základ pre plánovanú rekodifikáciu občianskeho práva
hmotného a v ďalšom texte budeme vychádzať práve z neho.
Podľa článku I. Teoretické a legislatívne východiská návrhu Občianskeho zákonníka časti C. Hodnotová
orientácia kódexu bod 1.1. Legislatívneho návrhu „Ideovým základom a právnofilozofickým východiskom pri
tvorbe slovenského Občianskeho zákonníka sú v prvom rade všeľudské hodnoty uznávané v demokratických
štátoch akými sú individuálna sloboda, rovnosť, ľudská dôstojnosť a ďalšie, ktoré majú svoj pôvod v liberalizme
18. a 19. storočia. Tieto hodnoty sú zakotvené aj vo významných novodobých medzinárodnoprávnych, resp.
európskych dokumentoch, najmä vo Všeobecnej deklarácii o ľudských právach z roku 1948 (OSN), v Európskom
dohovore o ľudských právach a slobodách publikovaný pod č. 209/1992 Zb., v Charte základných práv Európskej
únie, ktorá sa prostredníctvom čl. 6 stáva súčasťou návrhu Lisabonskej zmluvy EÚ. Vzhľadom na význam
uvedených nescudziteľných a nedotknuteľných ľudských práv a slobôd slovenský Občiansky zákonník venuje
zvýšenú pozornosť úprave osobných práv, zabezpečí ochranu osobám ako ľudským bytostiam, osobným
vzťahom v rodine a manželstve a osobnostným právam v organizačných útvaroch. Z týchto dôvodov budú
osobitne široko a podrobne v novom kódexe upravené právne postavenie osôb, či už fyzických alebo právnických
ako aj osobnostné práva a ich ochrana.“ Ďalej podľa článku I. Teoretické a legislatívne východiská návrhu
Občianskeho zákonníka časti D. Návrh nových vecných riešení (všeobecne) bod 1.1. Legislatívneho návrhu
„Ťažisko právnej úpravy vo všeobecnej časti bude spočívať na širokej úprave právneho postavenia osôb, či už
1748

Suchoža, J. Kľukaté cesty procesu rekodifikácie súkromného práva v Slovenskej republike. In: HUSÁR, J:
Právo a obchodovanie. 2013 www.upjs.sk/public/media/1084/zbornik_2.pdf.
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Dulák, A. Ku koncepčnej otázke rekodifikácie Občianskeho zákonníka (osnované prevažne na myšlienkach
prof. Lazara. In: Liber amicorum Ján Lazar. Trnava. 2014
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Uznesenie Vlády SR č. 13/2009
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fyzických alebo právnických. Osobitne široko a podrobne budú upravené osobnostné práva a ich ochrana.“ A
záverom podľa článku I. Teoretické a legislatívne východiská návrhu Občianskeho zákonníka časti G.
Systematika bod 1. Legislatívneho návrhu „Navrhovaný kódex má v porovnaní s predchádzajúcimi občianskymi
zákonníkmi z roku 1950 a 1964 úplne inú systematiku. Základné systematické členenie zodpovedá hodnotovej a
metodologickej orientácii vecného riešenia i zmenenému obsahu, pričom jednotlivé časti obsahovo a logicky na
seba nadväzujú a sú proporcionálne vyvážené.“
V zmysle citovaných ustanovení Legislatívneho návrhu Občianskeho zákonníka môžeme vo vzťahu k
osobnostným pávam a ich úprave uviesť, a to abstrahovaním jednotlivých východísk, že teoretickými a
legislatívnymi východiskami plánovanej právnej úpravy budú nasledovné: (i) ideovým základom a
právnofilozofickým východiskom budú v prvom rade všeľudské hodnoty, akými sú individuálna sloboda, rovnosť,
ľudská dôstojnosť a ďalšie; (ii) bude venovaná zvýšená pozornosť úprave osobných práv; (iii) zabezpečí sa
ochrana osobám ako ľudským bytostiam; (iv) bude osobitne široko a podrobne upravené právne postavenie osôb,
či už fyzických alebo právnických; (v) budú osobitne široko a podrobne upravené osobnostné práva a ich
ochrana. Podľa článku II. Osnova návrhu Občianskeho zákonníka časti 7. Osobnostné práva bod 7.1
Legislatívneho návrhu „Občiansky zákonník oproti doterajšiemu stavu upraví oveľa komplexnejšie problematiku
osobnostného práva, jeho jednotlivých stránok ako aj ochrany prostriedkami občianskeho práva.“ Uvedené sa javí
ako vhodné, nakoľko aplikačná prax, predovšetkým problémy z nej plynúce, si takúto zmenu vyžadujú a
komplexnejšou úpravou osobnostných práva, ich jednotlivých stránok ako aj ochranných prostriedkov by mohlo
dôjsť k odstráneniu problémov.
Pri normatívnom vyjadrení úpravy problematiky osobnostných práv sa navrhuje podstatné rozšírenie jeho
rozsahu, keď by namiesto súčasné platných piatich (5) ustanovení (§ 11 až § 16 s výnimkou § 14 – zrušený tzv.
veľkou novelizáciou od 01.01.1992) mala právna úprava pozostávať až z tridsiatich troch (33) ustanovení.
V zmysle článku II. Osnova návrhu Občianskeho zákonníka časti 7. Osobnostné práva bod 7.2 Legislatívneho
návrhu „na rozdiel od doterajšej právnej úpravy sa dôsledne rozlíši podobne ako pri ostatných subjektívnych
právach jednak samotné osobnostné právo vrátane jeho jednotlivých stránok a jednak právo na jeho ochranu.
Rozdiel medzi oboma je totiž podstatný.“ Ďalej v zmysle bodu 7. 3. Legislatívneho zámeru by mal nový Občiansky
zákonník rozšíriť a podstatným spôsobom spresniť katalóg čiastkových osobnostných práv. Nakoľko jednotlivé
kategórie čiastkových osobnostných práv v sebe zahŕňajú práva rôzneho charakteru a rôzneho spoločenského
významu i rôznej dôležitosti pre oprávnený subjekt (tak napr. právo na život a zdravie na jednej strane a právo na
podobizeň na strane druhej), tak nový Občiansky zákonník by mal jednotlivé osobnostné práva klasifikovať
nasledovne: (i) v záujmoch, resp. právom chránené záujmy na živote a zdraví (najmä telesná integrita, pracovná
sila, schopnosť pracovať); (ii) v označení človeka (meno, priezvisko, pseudonym, hlas, podoba); (iii) jeho
spoločenskej vážnosti (česť, dôstojnosť, dobrá povesť); (iv) občianskej slobode a rovnosti (obydlie, listové
tajomstvo, šírenie informácií, prepravovanie správ, a pod.) a (v) osobnej slobode (súkromný život, intímna sféra).
Aj plánovaný Občiansky zákonník by mal podávať výpočet jednotlivých osobnostných práv s tým, že tento
výpočet nie je vyčerpávajúci a nie je ani vymedzením pojmu osobnostného práva ich výpočtom, tak ako to v
súčasne platnom Občianskom zákonníku. Nový Občiansky zákonník by mal tiež v zmysle článku II. Osnova
návrhu Občianskeho zákonníka časti 7. Osobnostné práva bod 7.5 Legislatívneho návrhu prevziať a zachovať,
avšak v inom, novom, širšom a teoreticky presnom vyjadrení generálnu klauzula spolu s demonštratívnym
výpočtom jednotlivých osobnostných práv.
Taktiež vychádzajúc z článku II. Osnova návrhu Občianskeho zákonníka časti 7. Osobnostné práva bod 7.11
Legislatívneho návrhu by sa s výnimkou úpravy prejavov osobnej povahy oproti doterajšiemu stavu novo
formulovali práva a povinnosti týkajúce sa a) cti, dobrej povesti a ľudskej dôstojnosti, b) osobného súkromia, c)
podávania a šírenia informácií, d) obydlia, e) mena a priezviska, f) telesnej integrity a g) dispozícií s ľudským
telom. Ochrana menovaných práv je podľa Legislatívneho zámeru v súčasnosti upravená len príkladmo, kuso a
málovravne. Absentujú podrobnejšie podmienky ochrany, najmä pri ochrane život a zdravia, s čím by sa nová
právna úprava mala vysporiadať a tieto nedostatky odstrániť tak, že podrobnejšie a detailnejšie upraví jednotlivé
osobnostné práva a spôsoby ich ochrany. Podľa článku II. Osnova návrhu Občianskeho zákonníka časti 7.
Osobnostné práva bod 7.6 Legislatívneho návrhu „úprava špeciálnych prostriedkov ochrany osobnostného práva
v doterajšej úprave (§ 13) sa preberá. Návrh však preberá do svojej normatívnej úpravy viacero podnetov
týkajúcich sa rozlíšenia medzi oprávnenými a neoprávnenými zásahmi z ustálenej judikatúry súdov.“
Z vyššie uvedeného vyplýva, že aj nový Občiansky zákonník by mal výslovne upravovať špeciálne prostriedky
ochrany osobnosti, tak ako je to v doteraz platnej právnej úprave, a to (i) právo na upustenie od neoprávnených
zásahov, (ii) právo na odstránenie následkov neoprávnených zásahov, (iii) právo na primerané zadosťučinenie a
(iv) právo na primerané zadosťučinenie v peniazoch. Taktiež by normatívne vyjadrenie malo reflektovať
všeobecne akceptovateľnú judikatúru a malo by rozlišovať medzi oprávnenými a neoprávnenými zásahmi do
osobnostných práv. Spôsob akým bude tento zámer vyjadrení Legislatívny zámer neobsahuje, no domnievame
sa, že tak bude cestou výslovného vymedzenie okolnosti vylučujúcich neoprávnenosť zásahu alebo cestou
demonštratívneho výpočtu s prípadným vymedzením kritérií, za ktorých bude zásah považovaný za neoprávnený.

663

Podľa článku II. Osnova návrhu Občianskeho zákonníka časti 7. Osobnostné práva bod 7.7 Legislatívneho
návrhu „oprávnenie domáhať sa posmrtnej ochrany osobnosti sa zachováva, avšak s tým, že sa rozširuje okruh
aktívne legitimovaných osôb na osoby blízke. Súčasný stav vyplývajúci z § 15 OZ totiž vylučuje niektoré blízke
osoby z posmrtnej ochrany a tým neodôvodnene zužuje možnosť ochrany v niektorých prípadoch (napr. bezdetná
osoba, ktorej zomreli rodičia).“ V prípade, ak by sa citovaný zámer pretavil aj do paragrafového znenia a nová
právna úprava by okruh aktívne legitimovaných subjektov tzv. postmortálnej ochrany osobnostných práv fyzickej
osoby rozšírila zo súčasného na osoby blízke v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka (Blízkou osobou je
príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za
osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú
ujmu.), tak by sa tým odstránilo viacero aplikačných problémov.
Návrh by mal ďalej v zmysle článku II. Osnova návrhu Občianskeho zákonníka časti 7. Osobnostné práva bod 7.8
Legislatívneho návrhu obnoviť predchádzajúcu zrušenú právnu úpravu (§ 14 OZ), ktorá umožňovala, aby právo
na ochranu osobnosti uplatnila tiež právnická osoba v prípade, že zásah smerujúci voči osobnosti sa týka činnosti
tohto človeka v právnickej osobe. Súčasne sa počas života človeka bude vyžadovať súhlas dotknutej osoby.
Súhlas sa vyžadovať nebude, ak človek o ochranu ktorého pôjde bude mŕtvy alebo nebude schopný prejaviť
súhlas vzhľadom na zdravotné postihnutie.
Úplné nóvum by malo byť aj zakotvenie možnosti odvolať svoj súhlas pri použití prejavov osobnej povahy, ak
prvotné na nich dotknutá osoba dala súhlas. Nová právna úprava bude samozrejme počítať aj s úpravou
1751
zodpovednostných vzťahov v prípade, že takýmto odvolaním dôjde k vzniku škody.
Podľa článku II. Osnova návrhu Občianskeho zákonníka časti 7. Osobnostné práva bod 7.10 Legislatívneho
návrhu „v časti pojednávajúcej o dedičskom práve sa v tejto súvislosti navrhuje, aby došlo k prechodu nároku na
relutárnu aj imateriálnu satisfakciu na dediča, a to za predpokladu, že bola poručiteľom uplatnená na súde, alebo
bola pôvodcom zásahu uznaná. Nie je totiž správne, že súčasná úprava zvýhodňuje osobu, ktorá sa dopustila
neoprávneného zásahu do osobnostného práva tým, že ťaží zo smrti poručiteľa.“
ZÁVER
K v úvode tohto príspevku vytýčenému cieľu, zhodnoteniu toho, do akej miery a či vôbec, plánovaná
rekodifikácia Občianskeho zákonníka bude reflektovať aktuálne otázky problematiky normatívneho vyjadrenia
osobnostného práva a jeho ochrany, vymedzenej aplikačnou praxou, s ohľadom na v časti tohto Príspevku
AKTUÁLNE APLIKAČNÉ OTÁZKY A PROBLÉMY vymedzené jednotlivé otázky a problémy, a vychádzajúc
z analýzy Legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka, ďalej zo záverov odborných podujatí venovaných tejto
problematike, ako aj ďalších iných zdrojov, uvádzame nasledovné závery. Zámerom rekodifikácie Občianskeho
zákonníka je výslovne v novom znení normatívnej právnej úpravy osobnostného práva a jeho ochrany upraviť
otázky (i) normatívneho rozlíšenie medzi samotným osobnostným právom a právom na jeho ochranu; (ii)
rozšírenie okruhu aktívne legitimovaných subjektov pri postmortálnej ochrane osobnosti na osoby blízke; (iii)
možnosť odvolať súhlas pri použití prejavov osobnej povahy a úprava tomu zodpovedajúcich zodpovednostných
vzťahov; (iv) možnosť konkludentného udelenia súhlasu s použitím prejavov osobnej povahy. Na strane druhej
plánovaná rekodifikácia Občianskeho zákonníka nepočíta s výslovnou úpravou otázok (i) či možno
neoprávneným zásahom do osobnostného práva dôjsť k vzniku bezdôvodného obohatenia a z neho vyplývajúcim
zodpovednostným vzťahom; (ii) či možno dôjsť k vzniku omeškania pri pohľadávke na zaplatenie nemajetkovej
ujmy; (iii) či je právo na náhradu nemajetkovej ujmy majetkovým právom a či sa premlčuje; (iv) aké následky
spôsobuje smrť osoby, do ktorej osobnostného práva bolo neoprávnené zasiahnuté počas prebiehajúceho
súdneho konania, v ktorom si táto osoba uplatňuje nároky z tohto neoprávneného zásahu; (v) kumulácie nárokov
z neoprávneného zásahu do osobnostného práva, tak vo vertikálnej ako aj v horizontálnej rovine. Je potrebné
uviesť, že na niektoré uvedené otázky nám pomerné postačujúcu a nespornú odpoveď dala rozhodovacia prax
súdov, príkladne uvedená v časti JUDIKATÚRA tohto Príspevku. Domnievame sa, že na otázky výslovne
neupravene v plánovanom texte rekodifikovaného Občianskeho zákonníka, opätovné poskytne odpoveď
judikatúra, a to v zmysle doteraz akceptovaných právnych názorov alebo dôjde k ich zmene, a to v závislosti od
skutočnosti, či do interpretácie právnych noriem sa pretaví aj systematika, hodnotová orientácia, filozofické
východiska a pod. nového Občianskeho zákonníka.
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IMPLEMENTÁCIA PRÁVNEHO INŠTITÚTU „EURÓPSKE OSVEDČENIE
O DEDIČSTVE“
Hana Jánošková
Paneurópska vysoká škola práva, Fakulta práva
Abstrakt: Článok je zameraný na problematiku nového právneho inštitútu, európskeho osvedčenia o dedičstve,
ktorého implementácia do právneho poriadku Slovenskej republiky je nevyhnutnosťou v dôsledku
prijatia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom
práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení
európskeho osvedčenia o dedičstve. Európske osvedčenie o dedičstve, ktoré je právnym inštitútom sui generis,
má slúžiť ako prostriedok na preukázanie a uplatnenie práv dediča, odkazovníka, vykonávateľa závetu alebo
správcu dedičstva v inom členskom štáte Európskej únie, najmä v štáte, v ktorom sa dedičstvo nachádza.
Zámerom článku je poskytnúť komparatívny pohľad na daný právny inštitút v rámci právnej úpravy európskych
krajín a jeho implementácie v rámci slovenskej právnej úpravy.
Kľúčové slová: európske osvedčenie o dedičstve, implementácia, fungovanie, charakter a právne účinky nového
právneho nástroja.
Abstract: The article is focused on the settlement of the new legal institute, the European Certificate of
Succession, implemented into the Slovak legal system as the result of the implementation of the Regulation (EU)
No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law,
recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters of
succession and on the creation of a European Certificate of Succession. The purpose of the legal institute, the
European Certificate of Succession, is to enable the heirs, legatees, executors of the will or administrators of the
estate to demonstrate easily their status or rights and powers in another Member State, for instance in a Member
State in which succession property is located. The main aim of the proposed article is therefore to make a
comparative point of view of certain legal institute on behalf of the legal systems of European countries with
respect to implementation and functioning of the European Certificate of Succession in the Slovak legal system.
Key words: the European Certificate of Succession, implementation, functioning, character and legal effects of
the new legal instrument.
ÚVOD
Mobilita občanov v rámci Európskej únie ako aj iných štátov si vyžiadala legislatívne zmeny v mnohých
oblastiach na vnútroštátnej aj medzinárodnej a európskej úrovni. Na uvedený fenomén reaguje legislatívna
činnosť Európskej únie, ktorá si stanovila za cieľ udržiavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti
a spravodlivosti, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb. Za účelom vytvorenia takéhoto priestoru prijala a prijíma
opatrenia v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach. Základom pre vývoj justičnej spolupráce v tejto
oblasti sa stalo prijatie zásady vzájomného uznávania rozsudkov a iných súdnych rozhodnutí v občianskych
1752
veciach . Za účelom vykonania zásady vzájomného uznávania boli prijaté opatrenia zamerané aj na
zlučiteľnosť kolíznych noriem, ktoré sú uplatniteľné v jednotlivých členských štátoch. Jedným z týchto opatrení je
aj nástroj v oblasti dedičského práva, ktorý sa zaoberá otázkou kolízie právnych poriadkov, právomoci,
vzájomného uznávania a výkonu rozhodnutí v dedičských veciach a zavedenia európskeho osvedčenia
o dedičstve. Tento právny nástroj bol prijatý ako Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo
dňa 4. júla 2012 a predstavuje formu harmonizácie kolíznych noriem pre určenie právomoci, rozhodného práva,
uznávania a výkonu rozhodnutí a prijatia a výkonu verejných listín v dedičských veciach a zavedenie európskeho
osvedčenia o dedičstve (v ďalšom texte len Nariadenie). Nariadenie nie je prvým pokusom o harmonizáciu
1753
kolíznych noriem v tejto oblasti. Prvotný pokus vyvstal z činnosti Haagskej konferencie, ktorá v roku 1989
vykonala snahu o prijatie právneho nástroja s obdobným zameraním na medzinárodnej úrovni. Snahy však
nedospeli do úspešného konca. Jej práca sa však stala modelom a inšpiráciou pre Nariadenie prijaté na
európskej úrovni. Snaha o harmonizáciu v tejto oblasti si vyžiadala najmä kolízia právnych poriadkov jednotlivých
štátov, ktoré sa aplikujú pri cezhraničných dedičských veciach. Ku kolízii dochádza v dôsledku aplikácie
rozdielnych právnych teórii, ktoré uplatňujú jednotlivé štáty. Vo všeobecnosti možno stanoviť, že existujú dve
právne teórie, prístupy, ktoré jednotlivé štáty uplatňujú pri dedení s medzinárodným prvkom. Sú nimi jednotný
a rozštiepený dedičský štatút. Podľa jednotného dedičského štatútu sa dedičskoprávne vzťahy bez ohľadu na to,
či ide o hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, spravujú právnym poriadkom štátu, ktorý je určený osobným
1
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Zásada vzájomného uznávania rozsudkov a iných súdnych rozhodnutí v občianskych veciach bola prijatá
Európskou Radou na zasadnutí v Tampere, ktoré sa konalo dňa 15. a 16.10.1999.
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zákonom poručiteľa v čase smrti. Na rozdiel od jednotného dedičského štatútu sa pri rozštiepenom dedičskom
štatúte dedenie nehnuteľných vecí spravuje právnym poriadkom štátu, na území ktorého sa nehnuteľnosť
nachádza a dedenie hnuteľných vecí sa podriaďuje právnemu poriadku štátu, ktorý je určený osobným zákonom
1754
poručiteľa v čase jeho smrti.
Nariadenie na základe kolíznych noriem zjednotilo dvojaký prístup právnych teórií
a prijalo ustanovenia, ktoré majú za cieľ, aby sa dedičstvo prejednávalo na základe jednotného dedičského
štatútu. Pozítivom jednotného dedičského štatútu je to, že sa dedičské vzťahy v celej dedičskej majetkovej
podstate po danom poručiteľovi spravujú jedným právnym poriadkom. Negatívum možno vidieť pri praktickej
realizácii subjektívnych práv účastníkov právneho vzťahu. Problémy vznikajú najmä pri zosúladení stanovísk
medzi právnym poriadkom štátu, ktorým sa spravuje dedičský štatút a právnym poriadkom štátu, na území
ktorého sa nachádza časť majetkovej podstaty (nehnuteľné veci ako predmet dedičstva). Potencionálne problémy
sú späté s problematikou zápisu práv do registrov, charakter vecných práv alebo výhrada verejného poriadku. Na
túto problematiku však reaguje Nariadenie, ktoré detailne upravuje a poskytuje možnosti riešenia pre uplatnenie
subjektívnych práv účastníkov právneho vzťahu pri cezhraničnom dedení.
Nariadenie reaguje aj na aktuálnu problematiku mobility spojenú s určovaním právneho poriadku štátu,
ktorým sa bude spravovať dedičský vzťah s cudzím prvkom. Na rozdiel od vnútroštátnych právnych úprav
medzinárodného práva súkromného, kde sa osobný zákon poručiteľa v čase jeho smrti určuje na základe štátnej
príslušnosti alebo domicilu, podľa Nariadenia to bude osobný zákon na základe obvyklého pobytu v čase smrti
pručiteľa. Takto zavedené pravidlo je odrazom aktuálnej situácie mobility občanov a nestabilnosti
a premiestňovania centra života.
Z uvedeného vyplýva, že Nariadenie sa nesie v duchu prejednávania dedičstva s cezhraničným prvkom
prostredníctvom jednotného dedičského štatútu (prejednanie celého dedičstva ako celku v rámci jedného
konania, bez rozdielu, na území ktorého štátu sa dedičstvo nachádza). Podľa Nariadenia prejednávanie dedičstva
bude podriadené právnemu poriadku štátu na základe kritéria obvyklého pobytu poručiteľa v čase smrti. Takto
stanovené pravidlá majú za cieľ vyriešiť otázku kolízie právnych poriadkov jednotlivých štátov. Bez ich praktickej
implementácie a aplikácie zostanú však iba ideologickým smerovaním a návrhom. Negatívum, ktoré sa ukazuje
v dôsledku prijatia ustanovení jednotného štatútu a hraničného určovateľa obvyklého pobytu, je späté
s preukazovaním subjektívnych práv účastníkov dedičského konania v inom členskom štáte. Každý právny
systém upravujúci dedičské konanie sa musí vysporiadať s otázkou ako zaručiť, aby dedič, správca dedičstva,
vykonávateľ závetu alebo odkazovník mal možnosť preukázať a realizovať svoje právo v inom členskom štáte,
ako štáte príslušnom na prejednanie dedičské konanie. S vymedzenou otázkou je spätá aj problematika ochrany
tretej strany.
Nariadenie reaguje na vymedzenú problematiku po prvé tým, že zavádza uznanie a vykonateľnosť
1755
súdnych rozhodnutí a verejných listín bez potreby osobitného konania
, a po druhé tým, že zavádza európske
osvedčenie o dedičstve. Ide o právne nástroje, ktoré by mali odstrániť rozdielne prístupy jednotlivých štátov pri
prijímaní jednotlivých dokladov, ktoré preukazujú právne postavenie dedičov, správcov dedičstva, vykonávateľov
závetu alebo odkazovníkov. Problematika uznania a vykonateľnosti súdnych rozhodnutí a verejných listín bez
potreby osobitného konania, tzv. exequatur, nepredstavuje v rámci európskej legislatívy nový prístup. Opakom je
zavedenie európskeho osvedčenia o dedičstve, inštitútu sui generis, ktorý predstavuje pilotný projekt v rámci
európskeho právneho priestoru. Pre ozrejmenie zámeru jeho zavedenia je potrebné zodpovedať na otázky, ktoré
sú späté s cieľom a funkciou samotného právneho nástroja, charakterom, účinkami a jeho využitím. Vymedzená
problematika je predmetom skúmania a analýzy príspevku.
2

VÝCHODISKÁ EURÓPSKEHO OSVEDČENIA O DEDIČSTVE

Dôvody implementácie
Pri cezhraničnom dedení dochádza k viacerým problémom pri praktickej aplikácii kolíznych noriem
cezhraničného dedenia. Problémy vznikajú najmä pri zosúladení stanovísk medzi právnymi poriadkami štátu,
ktorým sa spravuje dedičský štatút a právnym poriadkom štátu, na území ktorého sa nachádza časť majetkovej
podstaty, t.j. nehnuteľné veci, ktoré sú predmetom dedičstva. Potencionálne problémy sú späté najmä
s problematikou zápisu práv dedičov do registrov, ktorá je spätá s preukazovaním subjektívnych práv dedičov,
odkazovníkov, vykonávateľov zavetu a správcov dedičstva v inom štáte.
Dedič a iná oprávnená osôb preukazuje subjektívne práva pri cezhraničnom dedení na základe
vnútroštátneho osvedčenia. Ide o právny nástroj, ktorý vydáva štát príslušný na konanie o dedičstve v rámci
samotného konania alebo po jeho skončení. Jednotlivé štáty zakotvujú osvedčenia, ktoré sa však vzájomne
odlišujú charakterom, formou, obsahom, procesom vydávania a účinkami, ktoré vykazujú na národnej ako
aj medzinárodnej úrovni. Patrí medzi ne napr. Erbschein zakotvený v nemeckej právnej úprave, verklaring van
erfrecht zakotvený v holandskej právnej úprave, acte de notoriété zakotvený vo francúzskej právnej úprave,
Einantwortungsbeschluss zakotvený v rakúskej právnej úprave alebo skifterettsattest zakotvený v holandskej
právnej úprave. Náš právny poriadok zakotvuje inštitút Osvedčenie o dedičstve.
2.1
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Nie všetky vymedzené osvedčenia zakotvené v právnych poriadkoch jedlotlivých štátoch je možné
automaticky uplatniť v inom členskom štáte ako doklad, verejnú listinu, ktorá by preukazovala práva dediča.
Dôvodom je rozdielna právna úprava vydávaného osvedčenia v jednotlivých členských štátoch. Vyplýva z toho,
že nie všetky vymedzené osvedčenia vykazujú vnútroštátne ako aj medzinárodné účinky. Navyše jednotlivé štáty
zavádzajú rozdielne pravidlá pre uznávanie osvedčenia vydaného cudzou autoritou. Menej problematcký je
prípad, ak cudzí štát uznáva účinky osvedčenia vydaného podľa cudzieho právneho poriadku. Niektoré štáty však
vyžadujú od dedičov a iných oprávnených osôb, aby požiadali o vydanie osvedčenie v štáte, kde sa predmet
1756
dedičstva nachádza.
Dochádza tu k problematickej situácii, kedy autorita, ktorá nie je príslušná na konanie
o dedičstve, má vydať osvedčenie o právnej skutočnosti, o ktorej konala autorita cudzieho štátu. K problémom
praktickej aplikácie nedochádza iba v prípade, kedy osvedčenie podľa právneho poriadku vydávajúceho štátu má
medzinárodné účinky, a prijímajúci štát uznáva jeho účinky na základe svojho vnútroštátneho práva. V tomto
prípade by charakter a účinky osvedčenia vydaného cudzou autoritozu boli zachované v štáte, kde sa má
subjektívne právo účastníka uplatniť. Tento zložitý proces a postavenie právnej neistoty dediča a inej oprávnenej
osoby uplatniť subjektívne právo v cudzom štáte, má byť Nariadením prekonaný.
Nariadenie ponúka dve možné riešenia, ktoré by mali proces preukazovania práva dediča v inom členskom
štáte pri cezhraničnom dedení uľahčiť. Po prvé zakotvuje vzájomné uznávanie verejných listín bez potreby
osobitného konania a po druhé ustanovuje možnosť použitia európskeho osvedčenia o dedičste. Z hľadiska
praktickej aplikácie sa využitie európskeho osvedčenia o dedičstve zdá jednoduchšie, nakoľko sa bude vydávať
na základe predpísaných formulárov, ktoré existujú vo všetkých jazykových verziách členských štátov Európskej
1757
únie.
Z uvedeného vyplýva a rovnako to vymedzuje aj Nariadenie, že európske osvedčenie o dedičstve
nenahrádza vnútroštátne osvedčenie, ktoré môže byť použité aj v iných členských štátoch. Vnútroštátne
osvedčenia môžu byť odlišné v charaktere a právnych účinkoch vzhľadom na rozdielnu vnútroštátnu právnu
úpravu, na rozdiel od charakteru a účinkov európskeho osvedčenia o dedičste, ktoré sú rovnaké v rámci všetkých
členských štátov. Z tohto dôvodu sa zdá európske osvedčenie o dedičstve ako právny nástroj vyššej právnej
istoty.
Charakter a účel
V nadväznosti na uvedené je na tomto mieste potrebné zodpovedať, aký charakter vykazuje tento právny
nástroj. Skôr, ako pristúpime k samotnému vymedzeniu charakteru, je potrebné vymedziť účel európskeho
osvedčenia o dedičstve. Vyplýva zo samotného textu Nariadenia, ktoré zakotvuje: „ Európske osvedčenie o
dedičstve je určené na to, aby ho využívali dedičia, odkazovníci s priamymi právami k dedičstvu a vykonávatelia
závetu alebo správcovia dedičstva, ktorí sa potrebujú v inom členskom štáte dovolať svojho postavenia alebo
uplatniť svoje práva ako dedičia alebo odkazovníci a/alebo svoje právomoci ako vykonávatelia závetu alebo
1758
správcovia dedičstva“.
Na základe uvedeného možno zhodnotiť, že účel európskeho osvedčenia o dedičstve korešponduje
s účelom vnútroštátneho osvedčenia. To neznamená, že má aj totožný charakter. Ako bolo vyššie uvedené,
právna úprava osvedčení v rámci jednotlivých štátov je odlišná, preto sa aj jeho charakter štát od štátu líši. Podľa
právnych úprav niektorých štátov osvedčenie vykazuje charakter a rovnaké právne účinky ako súdne rozhodnutie,
v iných výlučne osvedčuje právne skutočnosti alebo vykazuje charkter verejnej listiny, v ostatných je dokladom,
ktorý neslúži na právne úkony a má len informatívny charakter.
Európske osvedčenie o dedičstve má osobitý charakter a nespadá ani do jednej z vymedzených
1759
kategórii.
Možno ho definovať ako právny nástroj sui generis. Európske osvedčenie o dedičstve nemá teda
charakter súdneho rozhodnutia, iba reflektuje a osvedčuje práva, ktoré sú v danom rozhodnutí premietnuté alebo
ktoré vyplývajú zo zistených a prešetrených skutočností. V pomeroch slovenskej právnej úpravy možno vydať
európske osvedčenie o dedičstve iba na základe uznesenia alebo osvedčenia o dedičstve ako výsledku
ukončeného dedičského konania a pred právopatným skončením dedičského konania až po vykonaní vyhlásenia
dedičov o tom, či odmietajú dedičstvo.
Je potrebné podotknúť, že európske osvedčenie o dedičstve slúži výlučne na mimosúdne preukázanie
právneho postavenia a práva dediča, odkazovníka, vykonávateľa závetu alebo správcu dedičstva v inom
členskom štáte, v ktorom sa nachádza predmet dedičstva. Má výlučne funkciu tzv. „collection“, preberania
majetku po poručiteľovi v inom členskom štáte ako aj registrácie práva v registri iného členkého štátu. Ide napr.
2.2
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o prípad potreby nakladať s dedičstvom alebo bankovým účtom poručiteľa v inom členskom štáte alebo požiadať
o zápis v relevantnom registri. Z vymedzenej funkcie vyplýva aj časové obmedzenie platnosti európskeho
osvedčenia o dedičstve na dobu šiestich mesiacov.
Účinky
Keďže európske osvedčenie o dedičstve nenahrádza vnútroštátne osvedčenie a jeho aplikácia nie je
obligatórne stanovená, ukazuje sa problematika možnej kolízie medzi európskym a vnútroštátnym osvedčením.
Nakoľko zámerom Nariadenia je, aby bolo dedičstvo prejednané na základe jednotného štatútu, t.j. súdom
jedného štátu, vždy bude na vydanie vnútroštátneho ako aj európskeho osvedčenia o dedičstve príslušný orgán
toho istého štátu. Z toho vyplýva, že totožný orgán bude príslušný na vydanie vnútroštátneho ako aj európskeho
osvedčenia o dedičstve, a preto ku kolízii môže dôjsť len vo výnimočných situáciách, napr. v prípade nedodržania
zásady litispedencie.
Raz vydané európske osvedčenie o dedičstve má rovnaké právne účinky v inom členskom štáte ako aj
vo vydávajúcom štáte, a to bez potreby osobitného konania. Vo všeobecnosti možno účinky tohto právneho
inštitútu „sui generis“ vymedziť nasledovne:
1) Má dôkazný účinok s charakterom vyvratiteľnej právnej domienky: Platí domienka, že európske
osvedčenie o dedičstve je dokladom o skutočnostiach, ktoré boli preukázané podľa rozhodného práva pre
dedenie. O osobe, ktorá je v európskom osvedčení o dedičstve uvedená ako dedič, odkazovník, vykonávateľ
závetu alebo správca dedičstva, platí domienka, že má postavenie uvedené v osvedčení ako aj právo alebo
1760
právomoc uvedenú v osvedčení.
2) Poskytuje právnu ochranu tretej strane, ak koná dobromyseľne: Právna ochrana sa poskytuje každej
osobe, ktorá konala na základe údajov uvedených v európskom osvedčení o dedičstve, t.j. zaplatila alebo
odovzdala majetok osobe uvedenej v osvedčení ako oprávnenej prijať platbu alebo majetok. Ochrana je
poskytnutá aj osobe, v prospech ktorej osoba oprávnená podľa osvedčenia naložila s majetkom. Právna ochrana
tretej strany môže byť prelomená, ak tretia strana nekonala v dobrej viere, t.j. ak konala na základe európskeho
osvedčenia o dedičstve a vedela alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti nevedela, že obsah osvedčenia
1761
nezodpovedá skutočnosti.
3) Je prostriedkom legitimácie: Európske osvedčenie o dedičstve predstavuje platný doklad na zápis práv
k majetku, ktorý je predmetom dedičstva, do príslušného registra členského štátu. Orgány iných štátov sú
povinné uznať osvedčenie ako platný doklad osvedčujúci postavenie a právo dedičov a ostatných oprávnených
1762
osôb.
Problém pri registrácii sa však ukazuje v spojitosti so zápisom práv k nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam
do registrov a v spojitosti s povahou vecných práv, ktoré nespadajú do pôsobnosti Nariadenia. Znamená to, že
jednotlivé štáty stanovujú vlastné požiadavky pre zápis práva k nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam do registra
ako aj stanovujú kategorizáciu vecných práv. Ako pomôcka pre splnenie požiadaviek, ktoré vyžaduje ten ktorý
štát pre zápis práv k nehnuteľnostiam, budú vytvorené informačné formuláre obsahujúce požiadavky jednotlivých
štátov pre zápis. Tento mechanizmus by mal ulahčiť prácu a prekonanie prekážok zápisu a konania pred úradmi
cudzieho štátu.
Vzhľadom na povahu vecných práv, neexistencia vecného práva podľa právneho poriadku štátu, v ktorom
má byť zápis vykonaný, nemôže byť dôvodom na odmietnutie zápisu. Neznáme vecné právo by sa malo
prispôsobiiť najbližšiemu rovnocennému vecnému právu podľa právneho poriadku tohto iného členského štátu. V
súvislosti s takýmto prispôsobovaním by sa mali zohľadniť ciele a záujmy sledované konkrétnym vecným právom
a účinky, ktoré sú s ním spojené. Na účely určenia najbližšieho rovnocenného vnútroštátneho vecného práva
môžu byť kontaktované príslušné orgány alebo osoby v štáte, ktorého právnym poriadkom sa dedenie
spravovalo, s cieľom získať ďalšie informácie o povahe a účinkoch daného práva. Na tento účel by sa mohli
využiť existujúce siete v oblasti justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach, ako aj akékoľvek
1763
ďalšie dostupné prostriedky uľahčujúce pochopenie cudzieho právneho poriadku.
2.3

2.4

Koncept
Legálna definícia európskeho osvedčenia o dedičstve nie je zakotvená v úvodných ustanoveniach ani
v žiadnom článku Nariadenia, a preto ju možno vyvodiť výlučne z charakteru, účinkov a použitia, ktoré zakotvujú
ustanovenia Nariadenia. Ustanovenia upravujúce európske osvedčenie o dedičstve sú zoskupením právnych
noriem medzinárodného práva súkromného, medzinárodného práva procesného ako aj hmotnoprávnych noriem
1764
súkromného práva . Samotné Nariadenie je priamo aplikovateľné v jednotlivých členských štátoch, a teda aj
ustanovenia európskeho osvedčenia o dedičstve sa priamo aplikujú v jednotlivých členských štátoch.
Transpozícia európskeho osvedčenia o dedičstve do vnútroštátnych právnych noriem sa obmedzuje výlučne na
procesné pravidlá občianskeho práva procesného. Každý štát je povinný zakotviť právnu úpravu vo forme
1760
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procesných pravidiel stanovujúcich orgán oprávnený na vydanie ako aj pravidlá upravujúce proces vydania,
opravy, zmeny, odvolania a konania o opravnom prostriedku. Ustanovenia európskeho osvedčenia o dedičstve sú
v pomeroch slovenskej právnej úpravy zakotvené podľa Legislatívneho zámeru rekodifikácie civilného práva
procesného v Civilnom mimosporovom poriadku.
Samotný koncept európskeho osvedčenia o dedičstve nie je originálnou myšlienkou európskej legislatívnej
činnosti. Jeho námet vychádza a je inšpirovaný viacerými právnymi nástrojmi zakotvenými v právnych poriadkoch
jednotlivých štátov (napr. Erbschein zakotvený v nemeckej právnej úprave alebo osvedčenie zakotvené v právnej
1765
úprave štátu Quebeck ) alebo v právnych nástrojoch, ktoré nikdy nevstúpili do platnosti (napr. Dohovor
1766 1767
Haagskej konferencie z 1. augusta 1989 o rozhodnom práve pre dedenie ).
Otázku, ktorú vyrieši až priama aplikovateľnosť Nariadenia od 17.8.2015 je, či európske osvedčenie
1768
o dedičstve bude atraktívnym riešením v porovnaní s vnútroštátnymi osvedčeniami.
VYDÁVANIE EURÓPSKEHO OSVEDČENIA O DEDIČSTVE
Európske osvedčenie o dedičstve by malo predstavovať dôveryhodný doklad, ktorý však nekonštituuje
žiadne práva. Je dokladom, ktorý výlučne slúži ako prostriedok, ktorý osvedčuje relevantné právne skutočnosti,
ktoré sú dôsledne prešetrené. Právna úprava procesu vydávania je ponechaná na jednotlivé členské štáty, ktoré
majú záväzok upraviť proces vydávania ako aj stanoviť orgán príslušný na vydanie európskeho osvedčenia
o dedičstve. Navrhovaná právna úprava sa v právnych pomeroch Slovenskej republiky po prvý raz objavila
v návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a
notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, ktorý nevstúpil doposiaľ do platnosti. S
novou právnou úpravou Európskeho osvedčenia o dedičstve počíta aj Legislatívny zámer rekodifikácie civilného
práva procesného tým, že sa do Civilného mimosporového poriadku transponujú jeho ustanovenia. Právomoc
vydať Európske osvedčenie o dedičstve je podľa navrhovanej právnej úpravy Civilného mimosporového poriadku
zverená do rúk notára. Orgánom príslušným na vydanie európskeho osvedčenia o dedičstve bude notár poverený
súdom na konanie o dedičstve a po právoplatnom skončení konania o dedičstve ním bude notár, ktorý bol
poverený na konanie o dedičstve. V prípade, že takýto notár nie je, na vydanie Európskeho osvedčenia
o dedičstve poverí súd notára príslušného podľa rozvrhu práce, ktorý na návrh Notárskej komory SR vydá
1769 1770
predseda okresného súdu na každý rok.
Notár ako aj iný justičný orgán oprávnený na vydanie európskeho
osvedčenia o dedičstve podľa právneho poriadku iného členského štátu je povinný overiť informácie, vyhlásenia,
doklady a ostatné dôkazy, ktoré žiadateľ predložil so žiadosťou. Na základe nich prešetrí skutočnosti, ktoré
žiadateľ uvedie v žiadosti. Nemôže sa obmedziť na faktické konštatovanie o správnosti zo strany žiadateľa. Pri
overovaní skutočností môže vypočuť zainteresované osoby alebo si vyžiadať informácie uchované v katastroch
nehnuteľností alebo registroch matričných úradov iných členských štátov, ktoré sú povinné poskytnúť súčinnosť,
ak to ich vnutroštátne právo dovoľuje. Európske osvedčenie o dedičstve môže byť vydané len na základe
dôkladne zistených skutočností, ktoré sú v osvedčení obsiahnuté. Vydávajúci orgán zaregistruje vydanie
1771
európskeho osvedčenia o dedičstve do registra
, v ktorom sa premietnu informácie o vydávajúcom orgáne,
vydaní, osobe židateľa a dodatočne aj údaje o každej osobe, ktorá si vyžiadala osvedčený odpis už vydaného
európskeho osvedčenia o dedičstve. Vydávajúci orgán uchováva originál a žiadateľovi, ktorým môže byť výlučne
dedič, odkazovník, vykonávateľ závetu a správca dedičstva, vydáva iba osvedčený odpis. Proti odmietnutiu vydať
európske osvedčenie o dedičstve môže každá osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem, navrhnúť, aby súd určil,
že odmietnutie vydať osvedčenie bolo nedôvodné. V prípade administratívnej chyby v osvedčení možno žiadať
o opravu, a v prípade, že sa zistí, že osvedčenie nezodpovedá skutočnosti, možno požiadať o zmenu alebo jeho
odvolanie, alebo o pozastavenie účinkov. Proti rozhodnutiam v týchto veciach bude možné požiadať súd, aby
určil, že oprava, zmena, odvolanie alebo pozastavenie účinkov bolo nedôvodné. Oprávnenou osobou konať vo
vymedzených veciach je každá osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem. V prípade rozhodnutí v uvedených
veciach, má notár oprávnený na vydanie pôvodného európskeho osvedčenia o dedičstve, o ktorého oprave,
zmene, odvolaní alebo pozastavení účinkov sa konalo, oznamovaciu povinnosť voči všetkým oprávneným
osobám. Táto povinnosť je len veľmi ťažko vykonateľná. Môže byť prekonaná zavedením mechanizmu publicity
na medzinárodnej alebo európskej úrovni. Potencionálnym riešením môže byť vytvorenie centrálneho registra pre
registráciu všetkých európskych osvedčení o dedičstve alebo prepojenie jednotlivých národných registrov.
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Jednou z možností je registrácia osvedčení prostredníctvom platformy ENWRA
, ktorá v súčasnosti
zabezpečuje prepojenie registrov závetov jednotlivých krajín. Doposiaľ nedostatočné zabezpečenie mechanizmu
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publicity je zabezpečené iba právnou úpravou ochrany tretej strany zakotvenej v Nariadení
ochranu dobromyseľnosti tretej strany pri nakladaní s predmetom dedičstva.

, a ktorá poskytuje

ZÁVER
V dôsledku kolízie právnych poriadkov štátov, ku ktorej dochádza pri cezhraničnom dedení, a narastajúcou
mobilitou osôb v rámci jednotlivých krajín, bol prijatý nový právny nástroj na európskej úrovni. Nariadenie
o cezhraničných dedičstvách nie je prvou snahou o legislatívne zakotvenie pravidiel, ktoré upravujú právomoc,
rozhodné právo, uznanie a vykonateľnosť rozhodnutí v dedičských veciach s cudzím prvkom. Dohovor Haagskej
konferencie z roku 1989 sa stal jej inšpiračným zdrojom v mnohých aspektoch. Účelom Nariadenia je uľahčiť
prejednávanie cezhraničného dedičstva, ktoré má byť podľa Nariadenia dosiahnuté zavedením jednotného
dedičského štatútu, a kolízneho kritéria obvyklého pobytu poručiteľa v čase smrti, podľa ktorého sa bude
dedičstvo prejednávať. Nariadenie taktiež prináša možné riešenie a prostriedky, ktorými može dedič a iná
oprávnená osoba preukazovať svoje právne postavenie a realizovať svoje právo v inom členskom štáte bez
potreby osobitného konania. Nariadenie umožňuje uznanie verejných listín bez potreby osobitného konania alebo
využitie európskeho osvedčenia o dedičstve. V druhom prípade ide o právny inštitút sui generis, ktorý bol
inšpirovaný osvedčeniami o dedičstve vydávanými v niektorých štátoch alebo zakotvenými v dohovoroch, ktoré
nevstúpili do platnosti. Európske osvedčenie o dedičstve slúži výlučne na mimosúdne preukázanie právneho
postavenia a práva dediča odkazovníka, vykonávateľa závetu alebo správcu dedičstva v inom členskom štáte,
v ktorom sa nachádza predmet dedičstva. Z tejto funkcie vyplýva aj časové obmedzenie platnosti na dobu šiestich
mesiacov. Jeho aplikácia nie je obligatórne stanovená a nenahrádza vnútroštátne osvedčenie, ktoré môže byť
použité aj v iných členských štátoch. Vnútroštátne osvedčenia môžu byť odlišné v charaktere a právnych
účinkoch vzhľadom na rozdielnu vnútroštátnu právnu úpravu, na rozdiel od charakteru a účinkov európskeho
osvedčenia o dedičste, ktoré sú rovnaké v rámci všetkých členských štátov. Z tohto dôvodu sa zdá európske
osvedčenie o dedičstve ako právny nástroj vyššej právnej istoty. Z hľadiska praktickej aplikácie sa využitie
európskeho osvedčenia o dedičstve na preukázanie práv v inom členskom štáte zdá taktiež jednoduchšie ako
vnútroštátne osvedčenie, nakoľko sa bude vydávať na základe predpísaných formulárov, ktoré existujú vo
všetkých jazykových verziách členských štátov. Procesné pravidlá vydávania sú ponechané na vnútroštátnu
právnu úpravu jednotlivých štátov. Vydávajúci orgán musí pred vydaním európskeho osvedčenia o dedičstve
overiť skutočnosti, ktoré má v ňom osvedčiť, nakoľko európske osvedčenie o dedičste predstavuje platný doklad
na zápis práv k majetku, ktorý je predmetom dedičstva, do príslušného registra členského štátu a orgány a iné
fyzické a právnické osoby v iných štátoch sú povinné uznať osvedčenie ako platný doklad osvedčujúci postavenie
a právo dedičov a ostatných oprávnených osôb. Až samotné uplatnenie Nariadenia zodpovie, či európske
osvedčenie o dedičstve bude atraktívnym riešením v porovnaní s vnútroštátnymi osvedčeniami.
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ELEKTRONICKÝ PODPIS AKO PREJAV VÔLE (V REKODIFIKAČNÝCH
SÚVISLOSTIACH)
Martin Daňko
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor vo svojom príspevku rozoberá inštitút elektronického podpisu ako písomného prejavu vôle, kde
predovšetkým sa zameriava na osobitosti zaručeného elektronického podpisu a jeho vzrastajúcemu významu
v slovenskom právnom poriadku. Na konci príspevku sa autor vyjadruje aj k potrebám presnejšej úpravy
v súvislosti s rekodifikačnými snahami v slovenskom civilnom práve.
Kľúčové slová: elektronický podpis, elektronický dokument, prejav vôle, právny úkon
Abstract: In this contribution author analyses the institute of electronic signature in the view of written declaration
of will, wherein he is mainly focused on the specificities of qualified electronic signature and its growing
importance in the Slovak legal order. At the end of the contribution author also expresses his opinion on the
importance of more precise legislation in relation to the recodification efforts in the area of civil law in the Slovak
Republic.
Keywords: electronic sign, electronic document, declaration of intent, legal action
1. PÍSOMNÝ PREJAV VÔLE
Prejav vôle jednotlivca v právnych vzťahoch je potrebné primárne chápať ako fyzickú činnosť osoby,
ktorou vyjadruje svojou vôľu, nakoľko jednotlivec môže prejaviť svoju vôľu akýmkoľvek spôsobom, ktorý umožňuje
jednoznačne identifikovať obsah prejavenej vôle pri jej vonkajšej manifestácií.
V slovenskom právnom poriadku zákonodárca poskytuje právne riešenia prejavu vôle aj s možnosťou
1774
požitia elektronických prostriedkov, ktorými bola vôľa jednotlivca zachytená a následne prejavená.
Vôľa
vyjadrená elektronickými prostriedkami nie je len elektronickými prostriedkami zachytený písomný prejav, ale do
tejto skupiny prejavov musíme zahrnúť akúkoľvek fyzickú činnosť urobenú prostredníctvom elektronických
komunikačných prostriedkov, z ktorej je možné poznať obsah vôle a identifikovať osobu, ktorá ho prejavila. Preto
ako elektronicky prejavený musíme zaradiť aj prejav vôle urobený prostredníctvom telefonického hovoru, alebo
stlačením tlačidla elektronického komunikačného zariadenia, ktoré prenesie príkaz urobený týmto stlačením na
internetovú stránku. Takto vykonaný príkaz môže byť potvrdením objednávky pri kúpe tovaru alebo služby na
internete či inej záväznej registrácií, z ktorej konajúcej osobe vyplývajú právnej následky. Je otázne, či je
potrebné v právnej teórií hľadať nové výrazy alebo teoreticko-právne riešenia pri skúmaní tvrdenia, že
elektronické komunikačné prostriedky so sebou priniesli aj nové spôsoby konania, ktorými je možné prejaviť vôľu
konajúcej osoby.
Elektronické komunikačné prostriedky vzhľadom na ich osobitosti majú svoje špecifické prostriedky
vyjadrenia vôle konajúcej osoby, pri ktorých prejav vôle je limitovaný ich možnosťami, tzn. samotné elektronické
komunikačné prostriedky vytvárajú a zároveň limitujú spôsoby prejavenia vôle pri ich použití. Právna konštrukcia
prejavu vôle však ostáva rovnaká a jediné, čo sa mení, je spôsob – t.j. proces prejavu vôle.
Nové prostriedky elektronickej komunikácie sa ponúkajú aj pokiaľ ide o prejav vôle urobený písomnou
formou. K náležitostiam písomnej formy prejavu vôle patrí pridanie jednoznačného identifikátora – osoby, ktorá
prejavila svoju vôľu prostredníctvom podpisu. Podpis ako identifikátor má funkciu prostriedku slúžiaceho na
identifikáciu a overenie osoby, ktorá právny úkon urobila a overenie autenticity obsahu prejavenej vôle potvrdenie, že osoba, ktorá sa podpísala pod písomný dokument, prejavila právny úkon v obsahu skutočností
v ňom uvedených. Preto autenticita v podobe jednoznačnej identifikácie osoby a verifikácie obsahu právneho
úkonu sú elementárne atribúty funkcie podpisu. Tak ako v písomnom prejave tzv. klasickom - prostredníctvom
1774

Písomná forma právneho úkonu ma význam najme z hľadiska sprístupnenia prejavov vôle jeho účastníkov
tretím osobám (informačná funkcia) a z hľadiska preukázania obsahu tejto vôle (dôkazná funkcia). Dôkazná
funkcia listiny, na ktorej je zobrazený obsah právneho úkonu, je posilnená tým, že listina zakladá domnienku
pravdivosti a úplnosti právneho úkonu. Osobitný význam pri písomnom právnom úkone má podpis konajúceho.
Podpis samotný priestorovo a obsahovo uzaviera nielen listinu, ale i samotný právny úkon. Možno povedať, že
podpis identifikuje konajúcu osobu a súčasne verifikuje obsah jeho prejavu vôle. Nemožno opomenúť ani
skutočnosť, že podpis taktiež preukazuje pravosť listiny, na ktorej sa nachádza. FEKETE, I.: Podpis na
súkromných listinách; Justičná revue, 60,2008, č. 2, s. 201
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vôle zachytenej na papier v hmotnej podobe – rovnaké úlohy podpisu treba prisúdiť a pri realizácií sledovať aj
v prípade elektronického podpisu.
Ako bolo vyššie uvedené, v prípade použitia elektronických komunikačných prostriedkov je možností, ako
prejaviť vôľu, viacero v závislosti od formy, v ktorej prebieha komunikácia. V prípade písomnej formy
prostredníctvom elektronického dokumentu je možností niekoľko, ale posudzovanie ich právnej relevantnosti nie
je rovnaké. V prípade elektronického dokumentu, ktorý v hmotnej podobe je podpísaný klasickým podpisom,
musíme ho aj z pohľadu práva považovať za štandardný písomný prejav vôle podpísaný vlastnoručným podpisom
alebo podpisom urobeným mechanickými prostriedkami napodobňujúci vlastnoručný podpis (faksimile). Aj keď
jadro dokumentu je vyhotovené prostredníctvom elektronických prostriedkov a následne vytlačené na papier,
v prípade, že takýto dokument je podpísaný vlastnoručným podpisom, nemôžeme hovoriť o elektronickom
dokumente. Je pravdou, že v procese tvorby dokumentu, je písomná forma obsahu vytvorená prostredníctvom
textového editora, ktorej zhmotnením tzn. vytlačením na papier však získavame štandardnú písomnú formu
dokumentu. Z týchto dôvodov je potrebné sa na dokument pozerať v súvislostiach časovej následnosti jeho
vytvorenia, pretože pokiaľ vytlačený dokument má štandardnú písomnú formu, v procese tvorby obsahu
v počítačovom programe vytvorený dokument má charakter ešte elektronického dokumentu. Preto je z tohto
pohľadu podstatné posudzovanie charakteru finálnej formy dokumentu.
2. ELEKTRONICKÝ PODPIS
Myšlienka existencie a potreby použitia elektronického podpisu na elektronickom dokumente súvisí
s potrebou vyjadrenia prejavu vôle prostredníctvom elektronicky zachyteného obsahu tejto vôle a jeho podpísania
ako prostriedku autorizácie osoby, ktorý obsah elektronicky vytvorila a svojim podpisom osvedčuje pravosť
obsahu tejto vôle v elektronickej podobe, čo znamená, že v elektronickej podobe sa obsah vytvorí a zašle
adresátovi tak, aby adresát dokázal (v elektronickej podobe zachytený prejav vôle) autentifikovať s úplnou istotou
obsah prejavenej vôle a predovšetkým osobu, ktorá vôľu prejavila.
Právny poriadok Slovenskej republiky nám umožňuje realizovať prejav vôle elektronickými prostriedkami
prostredníctvom inštitútu elektronického podpisu upraveného v zákone č. 215 / 2002 Z.z. o elektronickom podpise
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov (ďalej len „ZEP“). Pre správne pochopenie
realizácie prejavu vôle prostredníctvom elektronického podpisu je potrebné poznať jeho technické riešenie
a z neho vyplývajúcu funkcionalitu. Z legálnej definície elektronického podpisu musíme vyvodiť záver, že ak za
elektronický podpis náš právny poriadok považuje v zmysle § 3 ZEP informáciu pripojenú alebo inak logicky
1775
spojenú s elektronickým dokumentom, ktorá musí spĺňať podmienky uvedené v ZEP , je na posúdenie okamihu
prejavenia vôle najpodstatnejšie skúmanie ľudského konania, ktorým sa informácia pripojí alebo spojí
s elektronickým dokumentom.
Takéto konanie je možné len s využitím technického zariadenia, ktoré prostredníctvom šifrovania vytvorí
elektronický podpis, tzn. vytvorí pripojenie alebo logické spojenie s elektronickým dokumentom. Konanie osoby,
ktorá elektronický podpis vytvorila, je len v podobe príkazu na jeho vytvorenie prostredníctvom využitia znalosti
súkromného kľúča slúžiaceho na zašifrovanie dokumentu, kde adresát prejavu vôle si ho rozšifruje
1776
prostredníctvom verejného kľúča.
Na prejavenie vôle podpísanej elektronickým podpisom je nutné, aby
existovali technické prostriedky potrebné na vytvorenie elektronického podpisu. Paradoxne výsledná informácia,
ktorá je logicky spojená alebo pripojená s elektronickým dokumentom nie je vytvorená osobou, ktorá vôľu
prejavila, ale prostredníctvom algoritmu a súkromného kľúča, ktorý by sa mal nachádzať len vo sfére poznania
podpisovateľa.
Elektronický podpis je tak reťazec znakov, ktorý vznikol ako príkaz podpisovateľa udelený zariadeniu na
1777
vytvorenie elektronického podpisu s využitím súkromného kľúča.
Prejav vôle tak vzniká zadaním príkazu za
pomoci využitia tokenu alebo čipovej karty. Zadaný príkaz na vytvorenie elektronického podpisu je možné urobiť
1775

Podľa § 3 ods. 1 ZEP musí ísť o informáciu, ktorá má nasledovné vlastnosti: i) nemožno ju efektívne vyhotoviť
bez znalosti súkromného kľúča a elektronického dokumentu, ii) na základe znalosti tejto informácie a verejného
kľúča patriaceho k súkromnému kľúču použitému pri jej vyhotovení možno overiť, že elektronický dokument, ku
ktorému je pripojená alebo s ním inak logicky spojená, je zhodný s elektronickým dokumentom použitým na jej
vyhotovenie, iii) obsahuje údaj, ktorý identifikuje podpisovateľa.
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Elektronický podpis sa vytvára na základe elektronického dokumentu a tajnej informácie (súkromný,
podpisový kľúč). Súkromný kľúč je jednou časťou tzv. dvojice asymetrických kľúčov, Druhou časťou dvoje kľúčov
je verejný (overovací) kľúč. Medzi súkromným a verejným kľúčom existuje vzťah – jeden kľúč jednoznačne určuje
druhý a naopak. Keďže na vytváranie elektronického podpisu elektronického dokumentu sa používa súkromný
kľuč, je držiteľ súkromného kľúča povinný uchovávať ho v tajnosti tak, aby nepovolaná osoba nemohla vytvoriť
elektronický podpis v mene niekoho iného. GREGUŠOVÁ, D.: Elektronický podpis a jeho právne aspekty;
Justičná revue, 55, 2003 s. 36
1777
Bližšie pozri: JANÁČEK, J.: Technologická stránka elektronického podpisu; Elektronický obchod
a elektronický podpis v právom prostredí Slovenskej republiky, Európske združenie študentov práva Bratislava,
2001, s. 76-77
673

len zadaním kódu predstavujúceho znaky, ktoré by sa mali nachádzať iba vo sfére poznania podpisujúceho.
Zadanie príkazu by mohlo byť urobené aj využitím niektorých z biometrických znakov podpisovateľa (napríklad
naskenovaním odtlačku prsta alebo sietnice oka) za splnenia podmienky, že príkaz na vytvorenie elektronického
podpisu urobila osoba, ktorej prejav vôle sa podpisuje.
3. ZARUČENÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS
Z pohľadu súčasnej úpravy zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky
zákonník“) je potrebné zamerať našu pozornosť na § 40 ods. 4, kde je stanovené, že písomná forma je
zachovaná, pokiaľ je právny úkon urobený elektronickými prostriedkami a podpísaný zaručeným elektronickým
1778
podpisom.
V takomto prípade nie je pochybnosť, že ide o písomnú formu prejavu vôle. V nadväznosti na to je
však potrebné spomenúť ustanovenie § 40 ods. 5 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého pre právne úkony
uskutočnené elektronickým podpisom, podpísané zaručeným elektronickým podpisom a opatrené časovou
pečiatkou sa osvedčenie pravosti podpisu nevyžaduje. Uvedené ustanovenie je pre využitie elektronického
podpisu v právnych vzťahoch veľmi významné, nakoľko prijatím zákona č. 214/2008 Z.z. (zákon, ktorým sa mení
a dopĺňa ZEP, ďalej aj ako „novela“) došlo k značnému zvýšeniu právnej relevancie zaručeného elektronického
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podpisu, ktorý v prípade, že je opatrený časovou pečiatkou
má právnu relevanciu osvedčeného podpisu, čo
však na druhej strane prináša aj bagatelizáciu využitia obyčajného elektronického podpisu. Novela priniesla aj
možnosť využitím elektronického podpisu prejavovať vôľu v písomnej forme tam, kde sa podľa príslušných
všeobecne záväzných predpisov vyžaduje osvedčený vlastnoručný podpis na deklaráciu jednoznačnej autenticity
konajúcej – podpisujúcej osoby. Táto požiadavka sa rovnako vzťahuje aj na uzatváranie zmlúv, na ktorých
platnosť právny poriadok vyžaduje písomnú formu s notársky osvedčenými podpismi zmluvných strán. Uvedená
novela tak odstránila právne prekážky brániace uzatvoreniu scudzovacích zmlúv, ktorých predmetom je
nehnuteľnosť, prostredníctvom elektronických prostriedkov (podpísať elektronickým podpisom) a umožňuje
zmluvným stranám, kde obidve majú zaručený elektronický podpis, uzatvoriť napr. zmluvu o prevode
1780
nehnuteľnosti vo výlučne elektronickej forme a v takejto forme ju zaslať príslušnému okresnému úradu.
Napriek uvedenému ostáva stále nejasná otázka posudzovania § 46 ods. 2 druhá veta Občianskeho
zákonníka, kde v tomto ustanovení zákonodárca stanovuje podmienku pre písomnú formu zmlúv, ktorých
predmetom je prevod nehnuteľnosti, aby prejavy účastníkov tohto zmluvného vzťahu boli na jednej listine.
V prípade elektronického dokumentu, ktorého obsah tvorí takáto zmluva, nie je jednoznačné, či ide o jednu
1781
listinu.
Osobne si nemyslím, že tento problém je prekážkou posudzovania platnosti scudzovacích zmlúv,
ktorých predmetom je nehnuteľnosť, o čom svedčí aj prax katastrálnych orgánov, ale aj fakt, že forma
prejaveného obsahu v elektronickom dokumente môže mať povahu jednej listiny. Zmluvy sú štandardne
vyhotovované v textovom editore, kde obsah týchto zmlúv je v jednom spojenom dokumente, čo môžeme
považovať za jednu listinu. V porovnaní s tlačenou verziou ide o to isté, ako keby zmluvu napíšeme v textovom
editore a vytlačíme ju na niekoľko papierov a následne tieto papiere mechanicky spojíme.
ZÁVER
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V zmysle § 4 ods. 1 ZEP je zaručený elektronický podpis elektronický podpis, ktorý okrem toho, že spĺňa
podmienky upravené v § 3 ZEP musí aj ďalšie nasledovné podmienky: i) byť vyhotovený pomocou súkromného
kľúča, ktorý je určený na vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu; súkromný kľúč je uložený na
bezpečnom zariadení na vyhotovenie elektronického podpisu, ktoré je certifikované Národným bezpečnostným
úradom, ii) možno ho vyhotoviť len s použitím bezpečného zariadenia na vyhotovovanie elektronického podpisu,
iii) spôsob jeho vyhotovovania umožňuje spoľahlivo určiť, ktorá fyzická osoba zaručený elektronický podpis
vyhotovila, iv) na verejný kľúč patriaci k súkromnému kľúču použitému na vyhotovenie zaručeného elektronického
podpisu je vydaný kvalifikovaný certifikát.
Zároveň zákonodárca stanovuje v § 4 ods. 2 ZEP aj podmienky platnosti zaručeného elektronického podpisu,
a to: i) existuje kvalifikovaný certifikát verejného kľúča patriaceho k súkromnému kľúču použitému pri vyhotovení
daného elektronického podpisu, ii) je preukázateľné, že kvalifikovaný certifikát bol platný v čase vyhotovenia
daného elektronického podpisu, ii) elektronický dokument, ku ktorému je zaručený elektronický podpis pripojený
alebo s ním inak logicky spojený, je zhodný s dokumentom použitým na jeho vyhotovenie, čo sa overilo použitím
verejného kľúča uvedeného v kvalifikovanom certifikáte.
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TÓTHOVÁ, M.: Časová pečiatka ako inštitút deklarujúci čas; Justičná revue, 62, 2010, č. 1, s. 43
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Zákon č. č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (
ďalej len ako „katastrálny zákon“) sa zákonom č. 304/2009 Z.z. (novela zákona č. 323/1992 Zb. O notároch a
notárskej činnosti (ďalej len „notársky poriadok) stal plne právne koherentný s otázkou elektronických podaní,
ktoré obsahovali listiny – teda aj zmluvy- v elektronickej podobe (§ 22 ods. 4 katastrálneho zákona). V § 23 ods.
2 katastrálneho zákona je stanovená podmienka, že pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v
elektronickej podobe a podpísané zaručeným elektronickým podpisom; ak sa v písomnom podaní vyžaduje
osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá zaručený elektronický podpis opatrený časovou
pečiatkou.
1781
Bližšie pozri: WÁCLAVOVÁ, L.: Elektronický podpis – aplikačné problémy spojené s jeho využitím. Bulletin
slovenskej advokácie, 15, 2009, č. 9, s.19
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V práci som sa chcel venovať aj otázkam rekodifikácie hmotného práva civilného v oblasti otázok prejavu
vôle prostredníctvom elektronických prostriedkov a elektronického podpisu samotného, ale bohužiaľ doterajšie
práce, respektíve výsledky rekodifikačných prác, ako všetci v odbornej verejnosti iste vedia, nie sú verejné
známe. Notoricky známy Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka zo dňa 14.1.2009 schválený Vládou
Slovenskej republiky len v bode 12.4 sa pri otázke právnych úkonov obmedzuje na nasledovné konštatovanie:
Zákonník bude reagovať na súčasnú prax, v ktorej sa najmä v obchodnom styku používajú rôzne
mechanické a elektronické prostriedky, ktorými sa robia právne úkony, ako aj na možnosť urobiť podpis
elektronickou formou. Z uvedeného tak vyplýva, že rekodifikačná komisia musí reflektovať technické možnosti
elektronických komunikačných prostriedkov, ktoré posúvajú vpred všetky oblasti spoločenského života a nesmie
tomu byť inak ani v oblasti práva. Rekodifikačná komisia musí rovnako zohľadniť aj súčasný právny stav v oblasti
úpravy elektronických komunikačných prostriedkov (predovšetkým inštitút elektronického podpisu upravený v
ZEP), pretože v otázke využitia elektronického podpisu pri prejave vôle konajúcej osoby tvorí v právnom poriadku
Slovenskej republiky potrebný právny základ, a tak je zdrojom pre ďalšiu rekodifikačnú prácu a ňou očakávané
výsledky.
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PREDSTAVUJE 499.609,20 EUR PRIZNANÝCH KRAJSKÝM SÚDOM
V NITRE ZAČIATOK PRIZNÁVANIA VYŠŠÍCH SÚM FINANČNÝCH
NÁHRAD V PRÍPADOCH NEMAJETKOVEJ UJMY PRI NEOPRÁVNENOM
ZÁSAHU DO OCHRANY OSOBNOSTI V SÚVISLOSTI S POSKYTOVANÍM
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI?
Martin Hudák
Paneurópska vysoká škola - Fakulta práva. Ústav súkromného práva
Abstrakt
V tomto príspevku sa zaoberám problematikou náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v prípade, kedy ujma
vznikla v príčinnej súvislosti s neoprávnene poskytnutou zdravotnou starostlivosťou. V tomto príspevku
rozoberám právoplatný rozsudok Krajského súdu v Nitre sp. zn.: 9Co/330/2012, v ktorom súd priznal
navrhovateľom náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch v celkovej sume skoro 500.000,- EUR, čo je suma, ktorá
doteraz nebola v podobných prípadoch slovenskými súdmi priznávaná. Išlo o prípad chlapca, ktorý sa v dôsledku
nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti dostal do stacionárneho stavu tzv. bdelej kómy. V tomto príspevku
poukazujem na najdôležitejšie právne závery, na základe ktorých konajúci súd dospel k takejto výške finančnej
náhrady spôsobenej nemajetkovej ujmy a snažím sa nájsť odpovede na otázku, či predmetný rozsudok bude
predstavovať prelom v oblasti súdneho priznávania finančnej náhrady za nemajetkovú ujmu spôsobenú
pacientovi nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti zdravotníckymi pracovníkmi.
Kľúčové slová
Ochrana osobnosti, peňažná náhrada nemajetkovej ujmy spôsobenej nesprávne poskytnutou zdravotnou
starostlivosťou, medicínske právo.
Abstract
This conference contribution deals with the financial compensation of non-pecuniary personality harm suffered
due to medical malpractice. This conference contribution analyses the Nitra Regional Court decision (file no.:
9Co/330/2012) granting the financial compensation of almost 5.00.000,- EUR, the financial compensation that has
never been granted in such an amount in similar cases before. It was a case of a boy who fell into a permanent
vigilant coma state due to non lege artis health care. This conference contribution tries to find the answer to the
question whether the Nitra Regional Court decision shall be the relevant future case law in cases of personality
harm suffered by medical malpractice.
Key words
Personality protection, financial compensation of non-pecuniary harm suffered due to medical malpractice,
medical law.
ÚVOD
Rozsudok Krajského súdu v Nitre sp. zn.: 9Co/330/2012 zo dňa 02.10.2013 v spojení s rozsudkom
Okresného súdu Nitra sp. zn.: 10C/88/2009 zo dňa 10.10.2012 priznal navrhovateľom: pacientovi, jeho rodičom a
súrodencom finančnú náhradu za neoprávnený zásah do ochrany osobnosti v súvislosti s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti v celkovej výške: 499.609,20 EUR (ďalej len „Rozsudok“). Ide o najvyššiu finančnú sumu
1782
za ujmu spôsobenú nesprávne poskytnutou zdravotnou starostlivosťou
priznanú slovenským súdom.
Doterajšia prax slovenských súdov v oblasti ochrany osobnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti priznávala
v závažných prípadoch (ťažké poškodenie zdravia, strata spoločenského uplatnenia, úmrtie) finančnú náhradu
1783
poškodenému, resp. pozostalým, ktorá málokedy presiahla celkovú sumu: 33.333,- EUR .
1

SKUTKOVÝ STAV
V Rozsudku išlo o pomerne známy mediálny prípad maloletého Šimona, ktorý sa podrobil operácii nosovej
priehradky. Pacient sa podrobil štandardnej operácii, jednoduchého operačného zákroku, ktorý mu bol vykonaný
2

1782

Povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti poskytovať zdravotnú starostlivosť lege artis je uvedená
v ustanovení § 4 ods. 3 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, podľa ktorého je
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne, pričom „zdravotná
starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so
zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení
súčasných poznatkov lekárskej vedy“.
1783
bližšie pozri napr. rozsudok Okresného súdu Bratislava IV sp. zn.: 19C/45/2011 (prípad, kedy v príčinnej
súvislosti s konaním zdravotníckeho pracovníka – gynekológa/pôrodníka, ktoré nebolo lege artis došlo k úmrtiu
plodu, resp. k narodeniu mŕtveho dieťaťa)
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v celkovej anestézii. Počas operačného zákroku a následnej pooperačnej starostlivosti došlo zo strany
zdravotníckych pracovníkov, najmä anestéziológov k hrubému porušeniu ich povinností (k nedostatočnému
pooperačnému monitoringu pacienta, k neskorému zisteniu vážnej zdravotnej komplikácie – náhle zastavenie
srdca pacienta). U pacienta došlo v dôsledku konania zdravotníckych pracovníkov k nezvratnému a trvalému
poškodeniu funkcie mozgu a upadol do tzv. bdelej kómy. Podľa odborníkov ide o stav s prakticky nulovou šancou
1784
na zlepšenie. Pacient mal v čase upadnutia do kómy len necelých 16 rokov
.
DRUHY FINANČNEJ NÁHRADY NEMAJETKOVEJ UJMY
Finančnú náhradu za utrpenú nemajetkovú ujmu, ktorú súd priznal navrhovateľom možno rozdeliť na dve
kategórie z pohľadu jej právneho charakteru, resp. právneho základu, z ktorého vychádza: finančnú náhradu za
bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia pacienta a finančnú náhradu za neoprávnený zásah do ochrany
osobnosti všetkých navrhovateľov, teda pacienta, jeho rodičov a jeho súrodencov.
3

KRITÉRIA PRE PRIZNANIE BOLESTNÉHO A SŤAŽENIA SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA
V otázke finančnej náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia sa konajúci súd nevymykal
štandardom, resp. zaužívanej súdnej praxe slovenských súdov. Ako bolesť, tak aj sťaženie spoločenského
uplatnenia bolo obodované znalcom v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za
bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení
Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianských
zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o náhrade za
1785
bolesť a SSÚ“) . Konajúci súd dospel k právnemu záveru, že v prípade pacienta ide o dôvod hodný osobitný
1786
zreteľa v zmysle ustanovenia § 5 ods. 5 Zákona o náhrade za bolesť a SSÚ
nakoľko:
pacient je v mladom veku,
pacient je vylúčený z možnosti akejkoľvek, aj tej najjednoduchšej činnosti,
pacient je vylúčený z možnosti ďalšieho vzdelávania,
pacient je vylúčený z uplatnenia na trhu práce,
pacient je vylúčený z osobných aktivít,
pacient je plne odkázaný na pomoc tretích osôb, nie je schopný samostatne fungovať.
4

KRITÉRIA PRE PRIZNANIE FINANČNEJ NÁHRADY NEMAJETKOVEJ UJMY PRE NEOPRÁVNENÝ
ZÁSAH DO OCHRANY OSOBNOSTI
V otázke, ktoré boli dôležité faktory, ktoré konajúci súd zobral do úvahy pri posudzovaní závažnosti
neoprávneného zásahu do ochrany osobnosti pacienta v zmysle ustanovenia § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), dospel konajúci súd
k nasledovným záverom/faktorom:
pacient je v mladom veku,
pacient mal na gymnáziu dobré študijné výsledky,
pacient sa venoval cudzím jazykom, hre na gitare, maľovaniu, športu: plávaniu, volejbalu, lyžovaniu,
voltížnemu jazdeniu,
pacient bol takej povahy, že sa neuspokojoval s priemernosťou v čomkoľvek čo robil, pracoval na sebe,
pacient už nemá možnosť prežiť svoje lásky, založiť rodinu a mať deti a je v podstate „živou mŕtvolou“,
išlo o štandardnú jednoduchú operáciu, kde nikto nepredpokladal takéto katastrofálne následky,
išlo o neskutočne ľahostajný postoj zdravotníckych pracovníkov a to v priestoroch a v zariadení, do
1787
ktorých sa ľudia paradoxne zverujú do zdravotnej starostlivosti v najkomplikovanejších prípadoch
,
1788
je potrebné vziať do úvahy aj výšku priznanej náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia
.
5

V otázke, ktoré boli dôležité faktory, ktoré konajúci súd zobral do úvahy pri posudzovaní závažnosti
neoprávneného zásahu do ochrany osobnosti rodičov pacienta v zmysle ustanovenia § 11 a nasl. Občianskeho
zákonníka), dospel konajúci súd k nasledovným záverom/faktorom:
nesmierne ťaživé dôsledky pre celý zvyšok života,
1784

bližšie pozri napr. novinový článok - Advokát Buchovcov: Za rozsudkom je obrovská tragédia rodiny
v týždenníku Život, (on-line), dostupné aj na
http://zivot.azet.sk/clanok/15278/advokat-buchovcov-za-rozsudkom-je-obrovska-tragedia-rodiny.html
1785
i keď je potrebné poznamenať, že v danom konaní sa ako dôkazný prostriedok použili znalecké posudky
viacerých znalcov, ktorí navyše museli svoje závery aj obhájiť priamo pred súdom, čo je však vzhľadom na
„prelomový charakter“ tohto prípadu a výšku priznanej náhrady pochopiteľné
1786
„V prípadoch hodných osobitného zreteľa, akým je uznanie invalidity, môže súd náhradu za sťaženie
spoločenského uplatnenia zvýšiť najviac o 50 %.“
1787
V prípade odporcu išlo o zdravotnícke zariadenie – poskytovateľa tzv. „koncovej“ zdravotnej starostlivosti fakultnú nemocnicu, ktorá má byť najvyššie v rebríčku nemocníc z hľadiska odbornosti a celkovej starostlivosti
o pacienta.
1788
Odvolací súd znížil navrhovateľmi požadovanú náhradu za neoprávnený zásah do ochrany osobnosti o sumu:
100.000,- EUR z dôvodu prekrývania sa tohto nároku a nároku na náhradu za sťaženie spoločenského
uplatnenia.
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-

nepredstaviteľná bolesť a beznádej,
negatívna zmena celého ich ďalšieho života, ktorý je teraz determinovaný základnými potrebami dieťaťa
– pacienta,
trvajúci charakter následkov pri každom kontakte s dieťaťom - pacientom,
stav bdelej kómy je ešte horší ako stav smrti (nakoľko časom sa človek dokáže postupne vyrovnať so
smrťou blízkej osoby).

V otázke, ktoré boli dôležité faktory, ktoré konajúci súd zobral do úvahy pri posudzovaní závažnosti
neoprávneného zásahu do ochrany osobnosti súrodencov pacienta v zmysle ustanovenia § 11 a nasl.
Občianskeho zákonníka, dospel konajúci súd k nasledovným záverom/faktorom:
narušenie bezproblémového harmonického spolunažívania celej rodiny,
trávenie času, ktorý mohli súrodenci tráviť s rodičmi, u priateľov a známych (z dôvodu neprítomnosti
rodičov kvôli ich nutnosti navštevovania rôznych špeciálnych ošetrovateľských kurzov a kurzov
starostlivosti o nevládne dieťa),
zvýšená pomoc rodičom a bratovi – pacientovi na úkor ich vlastného osobného života,
neustále reakcie blízkeho okolia i dovtedy neznámych osôb (napr. médiá).
VYSPORIADANIE SA SO ZAHRANIČNOU JUDIKATÚROU
Konajúci súd sa v rámci konania musel vysporiadať aj s otázkou zahraničnej judikatúry, ktorú v svoj
1789
prospech využívala každá sporová strana. Išlo napr. o českú judikatúru , ako aj judikatúru Európskeho súdu
1790
pre ľudské práva
. Konajúci súd sa napriek tomu, že zahraničná judikatúra nie je pre jeho rozhodovanie právne
1791
záväzná
, vyrovnal aj s týmito rozhodnutiami a v odôvodnení svojho rozsudku ich nielen spomína a vymenúva,
ale uvádza aj niektoré ich právne závery a ako a z akých dôvodov sa s nimi stotožnil, prípadne prečo ich konajúci
súd nepovažoval pre dané konanie za relevantné, resp. dostatočne presvedčivé.
6

ZÁVER
Rozsudok, ktorý je predmetom tohto príspevku možno považovať za prelomový v oblasti finančnej náhrady
za neoprávnený zásah do osobnostných práv pacienta v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. A to
najmä v otázke výšky celkovej sumy priznanej navrhovateľom., kde konajúci súd rozhodol v súlade s trendom,
ktorý určil Európsky súd pre ľudské práva a išiel proti existujúcemu trendu slovenských súdov, ktoré v podobných
či obdobných prípadoch priznávali doteraz rádovo nižšie finančné sumy. Predmetný rozsudok je dôležitý aj z toho
dôvodu, že nakoľko v danom prípade išlo o extrémny prípad (dôsledkom pochybenia zdravotníckych pracovníkov
je bdelá kóma pacienta), konajúci súd veľmi podrobne v odôvodnení svojho rozsudku uvádza viaceré faktory,
ktoré bral do úvahy pri posudzovaní závažnosti neoprávneného zásahu do ochrany osobnosti ako pacienta –
maloletého dieťaťa, tak aj jeho rodičov a súrodencov. Som toho názoru, že tieto faktory môžu byť súdmi
aplikované aj v budúcnosti pri rozhodovaní v podobných prípadov.
7
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napr. rozsudok Krajského soudu České Budějovice sp. zn.: 11C/17/2004 zo dňa 24.11.2004 alebo rozsudok
Vrchního soudu v Prahe sp. zn.: 1Co/29/2005 zo dňa 02.08.2005
1790
napr. rozhodnutie vo veci Niemitz v. Nemecko z roku 1993 alebo rozhodnutie Beldjoudi v. Francúzsko z roku
1992
1791
i keď rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva majú pre slovenské súdy značnú právnu autoritu najmä
z pohľadu výkladu práva
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