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PRÍHOVOR
Vážení čitatelia,
držíte v rukách zborník z jubilejného 10. ročníka
medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov
a mladých vedeckých pracovníkov „Míľniky práva
v stredoeurópskom priestore“, ktorú už tradične organizuje
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
a tradične v priestoroch ÚZ Národnej rady Slovenskej
republiky Častá-Prapiernička. Táto skutočnosť nás teší
o to viac, že ide o neprerušenú tradíciu, na ktorej začiatku
stáli aj autori tohto príhovoru, jeden ako dekan Právnickej
fakulty UK a druhý ako jeden z hlavných členov
organizačného tímu. Dovoľte nám preto malé
poohliadnutie.
Od rokov 2003 a 2004 prišlo k podstatnému
nárastu počtu interných doktorandov a následne
k etablovaniu novej generácie vedecko-pedagogických
zamestnancov nielen na PraF UK, ale aj v slovenskom
vysokom školstve vôbec. PraF UK sa najskôr rozhodla
podchytiť svojich doktorandov vedeckými edukatívnymi
stretnutiami na pôde ÚZ NR SR Častá-Papiernička, ktoré,
ako sa ukázalo, viac ako vrchovato plnili spoločenský
a stmeľovací účel, ich odborný a vedecký prínos bol však
diskutabilný. Na základe tohto faktu ako aj z dôvodu
potreby mladých vedcov stretávať sa na vedeckej báze
s kolegami z iných fakúlt, konfrontovať a publikovať svoje
názory, dohodlo sa niekoľko doktorandov (neskôr členov
prvého organizačného tímu), menovite Lydka Tobiášová,
Ľubo Čunderlík, Ďuro Hamuľák, Ondro Blažo a Slávo
Kántor, že vyšlú jedného z autorov tohto príhovoru za
pánom dekanom Vrabkom, aby sa edukatívne stretnutia
zmenili
na medzinárodné vedecké konferencie
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Dekan
Vrabko po obvyklých testoch odhodlania a kvality nápadu
i zámeru realizácie, ktorými povyzvŕtal, povedzme si
úprimne, síce celkom iniciatívneho a pracovitého, ale
veľmi často aj neodbytne otravného doktoranda Burdu, sa
rád pustil aj s už vyššie menovanými do prípravy
konferencie Míľniky práva v stredoeurópskom priestore
2007, ktorá hneď v prvom ročníku zaznamenala veľký
pozitívny ohlas doma i za hranicami. Mala vyše sto
účastníkov, pričom pod toto číslo počet účastníkov za 10
rokov neklesol. Priznávame, že veľkú zásluhu na tom malo
aj veľmi príjemné prostredie ÚZ NR SR ČastáPapiernička, i keď neskromne si dovoľujeme poznamenať,
že to nebol jediný dôvod. Hneď nasledujúci rok pribudla
sekcia v anglickom jazyku a účastnícke krajiny sa zásadne
rozšírili (okrem Českej republiky, Poľska a Maďarska
zaznamenávame účasť aj z Nemecka, Rakúska,
Slovinska a ďalších krajín, ba dokonca raz aj z Argentíny).
Zaujímavým je príbeh o vzniku názvu konferencie.
Doktorand Burda vymyslel názov „Križovatky práva
v stredoeurópskom priestore“, čo sa značne pozdávalo aj
dekanovi Vrabkovi. Na nešťastie Burda neskôr nadobudol
dojem, že ten názov asi niekde počul a nechcel, aby bol
plagiátorský (tento predpoklad sa inak neskôr nepotvrdil).
Navrhol preto názov „Rázcestia práva v stredoeurópskom
priestore“, čo sa však nepáčilo dekanovi Vrabkovi, pretože
z etymologického hľadiska pri križovatkách sa naše cesty
stretávajú, zatiaľ čo na rázcestiach sa rozchádzajú a my
sme predsa chceli spájať. Formát konferencie
pozostávajúci z viacerých sekcií podľa odborov si

všeobecný názov vyžadoval a tak Vrabko s Burdom sedeli
a podľa pôvodného vzoru vymýšľali, ako by sa konferencia
mohla nazývať. Jedným z Burdových návrhov skôr zo
zúfalstva, pretože sa mu takýto názov veľmi nepáčil ani
vtedy a vlastne ešte ani dnes (uvedomte si ako hlúpo sa v
tom slove píšu dĺžne) bol práve Míľniky práva
v stredoeurópskom priestore. Dekanovi Vrabkovi sa však
veľmi zapáčil, pretože symbolizuje práve premenu práva v
čase a účasť jednotlivých ľudí na tejto premene. A tak
zostali Míľniky míľnikmi. Burda sa v ďalších rokoch
neúspešne pokúsil ešte o jednu zmenu názvu, zo slova
„v stredoeurópskom“ chcel vynechať predponu „stredo“.
Tento nápad sa však nestretol s pochopením kolegov.
A ako by sme mohli zhodnotiť míľniky Míľnikov? Táto
konferencia zarezonovala v právnickej akademickej
verejnosti minimálne v Českej republike a na Slovensku
a stala sa predobrazom mnohých obdobných konferencii
(aj keď úprimne treba priznať, že ešte pred Míľnikmi sa
uskutočnil inšpirujúci projekt na Právnickej fakulte
Západočeskej Univerzity v Plzni „Býkov – Naděje právní
vědy). Prvé ročníky mali význam jednak vo vytváraní
pevných vedeckých aj osobných väzieb nastupujúcej
generácie mladých právnych akademikov, z ktorej vzišlo
aj veľmi veľa podnetných vedeckých myšlienok. Neskoršie
ročníky boli poznamenané určitým schematizmom a aj
tým, že veľa účastníkov začalo uprednostňovať
spoločenský rozmer konferencie pred vedeckým, čo sa
zavše podpísalo nízkou účasťou inak prítomných
a prednášajúcich ľudí na priebehu samotných sekcii. Ako
reakciu na tento vývoj sme zaviedli témy sekcii a hlavne
skúsených pozvaných prednášajúcich garantov sekcie.
Sme presvedčení, že tieto kroky v ostatných dvoch
ročníkoch pomohli vrátiť konferencii jej vedeckú kvalitu
a najmä iskru kooperácie, v ktorej sa najlepšie rodia
myšlienky.
Keď sme už pri tom rodení, teší nás, a pán profesor
Vrabko to nikdy, keď je na to príležitosť, nezabudne
pripomenúť, ďalší významný prínos konferencie, z ktorej
vzišlo niekoľko manželstiev a z tých zasa v príčinnej
súvislosti aj viacero detí.
A čo z toho vyplýva? Najvtipnejšia a často aj
najpravdivejšia odpoveď na takúto otázku je, že vôbec, ale
vôbec nič. V tomto prípade si ale dovolíme nadniesť, čo
z toho vyplýva pre nás: Oplatí sa investovať čas a peniaze
do kooperácie, pretože tá prináša množstvo pozitívnych
efektov, ktorých presné vyčíslenie síce ani nie je možné,
ale sú medzi nami prítomné a rozhodným spôsobom
formujú prostredie. Pevne veríme, že investície do
Míľnikov práva v stredoeurópskom priestore a ich
pozitívne efekty zostanú trvalým javom spojeným
s osudmi Právnickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave.
prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.
dekan PraF UK zakladajúci Míľniky
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
tiež spoluzakladateľ Míľnikov a dekan PraF UK
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EUROPEAN INTEGRATION CAUGHT BETWEEN
THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES
IN THE LIGHT OF EUROPEAN COMPETITION LAW*
Eva Schöberl
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
Abstract: Human beings have always been characterized by the landscape in which they live. In all
areas of the world there are different geographic features, which belong to the dominating factors that
determine what people can do and cannot do. The people of Europe have established the European
Union with its internal market as a complex organization, currently comprising 28 Member States with
different legal, political and cultural backgrounds in order to connect closely its territory with no internal
frontiers with regards to free movement of goods, persons, services and free circulation of capital.
This contribution focuses on the balance of power between the EU and its Member States with a main
emphasis on the principle of European integration such as respect, loyalty and fulfillment of obligations
in this competitive field. It provides a brief review of the current discussion regarding the scope of
European Competition Law and its legal enforcement in times of globalization.
Key words: Balance of power, division of competence, fulfillment of obligations, internal market,
loyalty, principles of European integration, respect.
“The Unity of Europe was a dream of a few.
It was a hope for many.
Today, it is a necessity for all of us.”
Konrad Adenauer**
INTRODUCTION
Human beings have always been characterized by the landscape in which they live. In all
different areas of the world there are different geographic features which belong to the dominating
factors determining what people can do and cannot do. People around the globe establish businesses
and companies, elect politicians and assure that political regimes in these countries come and go as
time passes by. Nevertheless, the geography of these particular locations remains the same and all
times affects balanced trade and fair competition as well as influences international relations and
world politics.
Europe and its European Union, as we know it today, is also characterized by its geographical
location. From a geographic point of view all European States have three main elements in common:
The climate, the navigable rivers as well as the associated mountains and valleys. Geopolitics not
only deals with the natural landscape in form of a natural barrier such as mountains or connections of
river systems, but also with climate, demography, linguistic and cultural regions and the access to
natural resources. All these factors play an important role when it comes to political and military
strategies through to the development of human society including language, trade and religion. 1
Europe belongs to the Eurasian landmass. An area which combines the advantages of lowland plains
and navigable rivers and canals which support Europe to interconnect closely its different regions and
to establish a culture, which formed the basis for a new industrial era. Thereupon, the people of Europe
established the European Union with its internal market.
The European Union (EU) is a complex organization, consisting of currently 28 Member States
with different legal, political and cultural backgrounds. This structure can only operate if the
relationship between the European Union and its Member States, and between the individual Member
This contribution continues the publication “The Fundamental Freedoms in the Crossfire of the European
Union” in: Proceedings of International Scientific Conference “Legal and Economic Aspects of Free Movement of
Goods within the EU 2014”, Ostrava (Czech Republic), 2015, Page 147. ISBN 978-80-263-0935-2.
**
Chancellor Konrad Adenauer in a government statement to the German Parliament on 15 Dec 1954.
1
MARSHALL: Die Macht der Geographie, Page 8.
*
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States, is clearly defined. In order to function effectively within the European Union, its law must be
applied uniformly, and it must prevail over conflicting national legislation.2 Hereunder, European
companies compete with each other on the internal market, a territory with no internal frontiers as
regards to free movement of goods, persons, services and free circulation of capital (hereinafter
referred to as “Internal Market”).
This contribution focuses on the European integration, its development in relation to the
European Union and its Member States in respect to its geographic, historical and legal aspects in
general as well as in the light of European Competition Law. It provides a brief review of the current
discussion regarding the scope of European Competition Law and its legal enforcement in times of
globalization. The principles of European integration such as respect, loyalty and fulfillment of
obligations in this competitive field will also be addressed.
DEVELOPMENT OF EUROPEAN INTEGRATION
The idea of “an association of European nations” whose purpose is to achieve full economic
unity and eventual political union by agreeing to eliminate barriers to the free movement of capital,
goods, and labor among the member-nations3, was raised by the Pan European Movement of the
Austrian Count Coudenhove-Kalergi.4 After World War II, Winston Churchill requested the same idea
of such a “foundation of a European Family” in his speech held in Zurich in 1946.5 Western Germany
requested to be an equivalent partner in a united European community as stipulated in the Preamble 6
of the German Constitution in 1949. In the future the new “Federal Republic of Germany” and its
existence became the motor of the European integration.7
In order to understand the development of the European integration between the European
Union and its Member States it is important to focus on the European idea in three main aspects: The
geography, the history and the legal relationship.
Fundamentals of the European Idea
Europe can be described as “unity in diversity” 8 and represents the actual nature of the
phenomenon “European Union” with its Member States. The colorful variety of Europe’s regions is
closely linked to its geography and emerges as a characteristic of Europeans society. The plurality of
these individual national states manifests itself in the approach of remaining sovereign. This diversity
appears in the different national cultural areas and linguistic regions, which has created different native
languages and literature.9 In modern times, the original idea of a universal state-order has been
overruled by the idea of an “association of a international community”, which contains a natural law
overall constitution in status of “ius gentium”10, meaning “ius inter gentes11”.12
2

SIMS: English Law and Terminology. 3rd Edition. Page 133.
GARNER: BLACK’S Law Dictionary, Page 498
4
WESEL: Geschichte des Rechts in Europa, Page 656.
5
STREINZ: Europarecht, Recitals 13, Page 7.
6
Wording oft he Preamble of the German Constitution in 1949: “...inspired by the determination to promote world
peace as an equal partner in a united Europe, the German people (...), in the exercise of their constitutional
power, have adopted this Basic Law.” Original wording: “Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den
Menschen, von dem Willen beseelt, seine nationale und staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes
Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat das Deutsche Volk in den Ländern Baden,
Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein,
Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern, um dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine
neue Ordnung zu geben, kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland beschlossen. Es hat auch für jene Deutschen gehandelt, denen mitzuwirken versagt war. Das
gesamte Deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu
vollenden“.
7
From the beginning, the community was open for all European countries. However, because of the East-West
conflict, the integration process was limited to Western Europe. This changed with the fall of the Iron Curtain in
1989. With the German reunification, the new German federal states became part of the Union. See for further
details “EU-Erweiterung / Erweiterung der Europäischen Union” by Die Bundesregierung, 2013.
8
Jacob Burckhardt: “Discordia concors”. According Art. 1 to 8 of the Treaty establishing a Constitution for
Europe the mission statement of the European Union should have been: “United in diversity”.
9
STREINZ: Europarecht. Recitals 9, Page 4.
10
Ius gentium: The law of nations (Gesetz der Nationen (Völkerrecht)).
11
Ius inter gentes: Law between nations (Recht zwischen den Völkern).
12
STREINZ: Europarecht. Recitals 9, Page 4.
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The multiplicity of Europe is marked by the existence of the manifold sovereign national states.
It is noteworthy in this context to mention the common purpose and objectives of the developed
models for European integration. In view of an integrated Europe the following foundations of the
European idea are still present today: The concept of peacekeeping13, the idea of supranationality14,
the idea of freedom of trade and commerce and the thought of maintaining power. 15 These common
concepts influenced the European integration and can be investigated in the unique landscape of the
European countries.
The Geographic Area within the European States
Let us focus on the geography within the European States as a whole, and look at the main
geographic features that led to the beginning of the Enlightenment and in turn to the Industrial
Revolution: The climate of Europe, which is determined by the Gulf Stream, is responsible for the right
amount of rain for this landscape in order to practice agriculture throughout the year. 16 This led to
good harvests and in turn to a growth of its population. The surplus of the produced food had been
traded and caused a development of commercial centers, which later became townships.
Furthermore, people concentrated on remodeling processes and reinvented the use of technology
and ideas in order to facilitate not only the cultivation of food. In addition, the rivers function on the
one hand as natural frontiers at certain locations and on the other hand created individual zones of
influence. Most of the rivers and canals that run through Europe are long, gentle and navigable and
made for trade.17 They flow into different oceans on west, north and south coast, which offer countless
natural harbors. These locations represented the starting point of additional commercial centers along
the coast side, which are connected to those trading centers along the big rivers throughout Europe.
Therefore, rivers like the Danube became the motor for the creation of a network of trading centers
throughout the European States. The associated mountains and valleys, which divide these areas
into different zones and create the many individual countries within Europe, formed the organic
structure, which is still present in all these different geographic and linguistic regions. As soon as the
two later existing Empires, the Austro-Hungarian and the Ottoman, had disappeared, the former
nations became sovereign national states. These sovereign national states founded as its members
the European Union we have today.
Since the economic and financial crisis that commenced in Europe in 2008 the “European
Family” has been divided. Conflicts have always appeared as something that took place elsewhere or
belonged to the past or in the worst case like with Greece have shown their affects at the periphery
of Western Europe.18 In the general debate about the refugees since 2015 the European Union as
well as the NATO-States have learned that they have to unite in order to overcome these emerging
challenges. In turn this requires a stable and intact environment within the European Union, in
particular between France and Germany.
Focused from a geographic point of view, Germany has always faced greater challenges than
France. France has a more favorable position when it comes to climate, commercial routes and the
benefit of natural limits in Europe. In contrast the wide northern European plain provided Germany
with two reasons for fear. In the west Germany saw its powerful neighbor France and in the east
Russia. Germany feared that the flat landscape of this corridor could be attacked by both powers at
the same time. Whereas Germany and France feared one another, the French Third Republic formed
together with the Russian Empire and the United Kingdom of Great Britain and Ireland the “Triple
Entente” in 1907 and then Germany had to fear all three powers. Nevertheless, one may see the
“Triple Entente” as a powerful counterweight to the “Triple Alliance”, an alliance among Germany,
Austria-Hungary and the Kingdom of Italy. The geographical location of Germany and its belligerence
led to decades of war and afterwards to the fact that the United States remained present as a single
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This concept attempts to achieve a period in which a country has declared neither a war nor a national
emergency, even if the country is involved in a conflict or quasi-conflict. GARNER: BLACK’S Law Dictionary,
Page 980.
14
Being free of the political limitations of nations. GARNER: BLACK’S Law Dictionary, Page 1240.
15
STREINZ: Europarecht. Recitals 10, Page 5.
16
MARSHALL: Die Macht der Geographie. Page 100.
17
MARSHALL: Die Macht der Geographie. Page 101 et seq.
18
MARSHALL: Die Macht der Geographie. Page 107.
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superpower in the European countries.19 This in turn led to the founding of the NATO and ultimately
enabled the founding of the European Union.
Remarkably, in the final step the Europeans trusted each other after being exhausted by the
wars and receiving a security guarantee by the American military. 20 At this stage, Germany and France
were so involved that none of them would have had the chance to attack the other. One result was,
the interlinking of this huge geographical area that today comprises the largest economy in the world.
In particular Germany embraced its geography and became Europe’s biggest manufacturer of goods.
Products “Made in Germany” are nowadays sent through the European Plain, shipped on waterways
or transported on highways throughout Europe and into the world using the benefits of the founding
of the EU and the creation of its internal market21.
Historical Founding of the European Union
The Harmonization process in respect of the European Internal Market must be seen in its
historical context with the foundation of the European Union22.The Treaty of Maastricht, which came
into force on 1. November 1993, created the European Union (EU) as a separate entity. 23 This
Maastricht Agreement24 included two important innovations for the integration process: Firstly a real
Monetary Union within the European Economic Community (EEC)25 and secondly the European
Union26. The EU was composed of three “pillars”: The European Community (EC), as being the first
pillar, the Common Foreign and Security Policy (CFSP) and Police and Judicial Cooperation in
Criminal Matters (PJCC), being the second and third pillar27; the last two had been introduced by the
Treaty of Amsterdam (ToA)28 in 1997.
Since 1997 the Member States have continued to push ahead with proposals for a more
cohesive Europe. The Amsterdam Treaty proposed to facilitate the integration process by the
introduction of a majority voting in the Council of ministers, which previously had to decide almost
always unanimously. This should have simultaneously prepared the EU’s eastward enlargement29.

19

MARSHALL: Die Macht der Geographie. Page 111 et seq.
MARSHALL: Die Macht der Geographie. Page 112.
21
For further details regarding the founding of the European Union and the internal market see contribution “The
Fundamental Freedoms in the Crossfire of the European Union” in Conference Proceedings of the International
Scientific Conference “Legal and Economic Aspects of the Free Movement of Goods within the EU”, Ostrava
(Czech Republic), 2015. ISBN 978-80-263-0935-2.
22
It is important to distinguish the European Community (EC) from the European Union (EU): The European
Union was formed as the European Economic Community (EEC) in 1957, when Belgium, France, Germany,
Italy, Luxembourg and the Netherlands signed the Treaty of Rome (also known as the EC Treaty), and later
renamed to the European Community (EC). The European Community became the European Union when the
Maastricht Treaty on European Union took effect in November 1993 (TEU). GARNER: BLACK’S Law Dictionary,
Page 498.
23
The Treaty on European Union (TEU) was signed on 7. February 1992. In accordance with the decision of the
German Federal Constitutional Court (BVerfG) regarding a constitutional complaint against the German
Approving Act (Zustimmungsgesetz) the TEU came into effect on 1. November 1993. See BVerfGE 89, 155 =
HVL, Page 55 et seq and Art. 1 TEU (old version). The establishment of integration communities to which
sovereignty powers will be transferred by law of the Federal Republic of Germany, applies in accordance with Art
24 I German Constitution (GG). With regard to the EU realization, Germany created in Art. 23 I GG an own
integration competence, which is in so far lex specialis to Art. 24 I GG. This will be also applicable in cases of
further development of the EU in line with the legal limits set out in Art. 23 I GG, as stipulated in Art. 48 TEU.
STREINZ: Europarecht, Recitals 95 et seq., Page 39.
24
Maastricht Agreement or Treaty of Maastricht (ToM).
25
Monetary Union means the introduction of a common currency (euro) within the European Member States and
the abolition of the different national currencies in three steps beginning 1. January 2002.
26
For the avoidance of doubt: The European Economic Community (EEC) has been renamed to European
Community (EC), terminologically confusing, due tot he fact that there has been an institution called European
Community within the European Communities besides the European Coal and Steel Community (ECSC) and the
EURATOM. The ECSC and the EURATOM will not be considered separately in this contribution. See WESEL:
Geschichte des Rechts in Europa, Page 657.
27
Art. 1 III and Art. 3 TEU (old version).
28
Signed on 2. October 1997 and came into effect on 1. May 1999. See ABl 1997 C 340/1.
29
The eastward expansion came, first for 10 more Member States (including Slovakia) in 2004. Other countries
followed, with the most recent expansion taking place in 2007. Slovakia introduced the euro in 2009. The eurozone became next to the dollar area, the most important area oft he world. Currently there are 28 Member States
within the EU and 19 member of the euro-zone. In this context of expansion, the ToA introduced the possibility
20
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The Treaty of Nice (ToN) was adopted in 2000 to deal with issues raised by this enlargement.
Following the rejection of the Treaty establishing a Constitution for Europe by French and Dutch voters
in 2005, the Member States signed the new Treaty of Lisbon (also known as the Reform Treaty) in
2007. Unlike the Constitution, this is intended to amend, rather than replace, the EC Treaty and the
TEU. Following a second referendum in Ireland in October 2009, the Treaty of Lisbon was signed on
13 December 2007 and came into effect as soon as it was formally ratified by all Member States on 1
December 2009. The EC Treaty has then been renamed Treaty on the Functioning of the European
Union (TFEU)30. Under the new order of this Treaty, the three-pillar model structure has been
abandoned; the EU has replaced the EC and gained legal personality31.
In view of further steps, the Treaty of Lisbon marked a new stage in the process of European
integration undertaken with the establishment of the European Communities, an economic and
monetary union as well as an area of freedom, security and justice32 as a European Union. It continues
the process of creating an ever closer union among the people of Europe, in which decisions should
be taken as openly and closely as possible to the citizens in accordance with the principle of
subsidiary33. In addition, it advances the European integration by conferring competences of its
Member States to attain objectives they have in common. The European Union is therefore founded
on the Lisbon Treaty and on the Treaty on the Functioning of the European Union (hereinafter “the
Treaties”) and replaces and succeeds the European Community34.
Relationship between the European Union and its Member States
The relationship between the EU and its Member States is determined by the foundation of the
EU on these international Treaties. The continued existence, the further development and the
functioning of the EU depends on the cooperation of the Member States in and with the EU.35 The
authority to decide legal changes of the Treaties remains with the Member States and therefore the
Member States are still considered the “Masters of the Treaties”36. Moreover, the EU has its own law
enforcement bodies in exceptional cases. It therefore dependents on the proper enforcement of Union
law by its Member States and their institutions.37 In principle the enforcement of EU law is voluntary.
Notwithstanding the foregoing, the Member States as members of the EU are subordinate by Union
law and in practice participation and sincere cooperation play a main role.38 The Union shall respect
the equality of Member States before the Treaties and their national identities, as well as their
essential State functions, including ensuring the territorial integrity of the State, maintaining the law
and order and safeguarding national security (Art. 4 I and II TEU). The Member States shall exercise
their competence only to the extent that the EU has not exercised its competence, as outlined in Art.
2 II 2 and 2 VI TFEU. Therefore, the limits of EU’s competences are governed by the principle of
conferral (Art. 5 II). In accordance with Art. 5 and 1 I TEU, competences not conferred upon the EU
in the Treaties remain with the Member States. Under the principle of subsidiarity, in areas which do
not fall within its exclusive competence, the EU should act only if and in so far as the objectives of the
proposed actions cannot be sufficiently achieved by Member States, either on central or regional and
local level, but can rather, by reason of the scale or effects of the proposed action, be better achieved
on EU level (Art. 5 III 1). The principle of proportionality applies, when the content and form of EU

for a closer collaboration among the individual Member States (nowadays stipulated in Art. 20 TEU, Art. 326-334
TFEU).
30
Official Journal of the European Union 2012/C 326/01. Consolidated version of the Treaty on European Union
(TEU) and the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). Both Treaties have been introduced
together with the annexes and protocols thereto as they result from the amendments by the Treaty of Lisbon.
31
Art. 1 III TEU and Art. 47 TEU. SIMS: English Law and Terminology, Page 127.
32
According tot he two agreements of Schengen 1985/90 the internal border controls of Member States were no
longer required. By 2009 the Schengen area, also known and stipulated in Art. 3 II TEU as “Area of freedom,
security and justice” without internal frontiers, covers the Member States of the EU and Norway, Island,
Switzerland. An area like the euro-zone, both of it largely overlap.
33
Art. 5 TEU and Art. 2-6 TFEU. It should be emphasized, the continued sovereignty and statehood of the
Member States and the fact that the Union is founded on the Member States and still deriving their competences
from these.
34
Art. 1 of the consolidated version of the Treaty on European Union (ex art. 1 TEU).
35
STREINZ: Europarecht, Recitals 147 et seq., Page 57.
36
Changing the Treaties is only limited regarding its legislative procedure (Art. 48 TEU).
37
STREINZ: Europarecht, Recitals 149, Page 57.
38
STREINZ: Europarecht, Recitals 151, Page 57.
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action does not exceed what is necessary to achieve the objectives of the Treaties (Art. 5 IV). Currently
the EU has exclusive competences in such areas mainly relating to the customs union, the
establishing of competition rules necessary for the functioning of the Internal Market and monetary
policy (Art. 3 I lit a, b and c TFEU). It shares its competences with the Member States in principal
fields like the Internal Market (Art. 26 et seq. TFEU) and the area of freedom, security and justice (Art.
67 et seq. TFEU), (Art. 4 II lit a and j TFEU).39 Moreover, the Lisbon Treaty included a declaration on
primacy in Art. 288 TFEU whereby a regulation “shall be binding” and “directly applicable in all Member
States”. This means that EU law takes precedence over national law of each of its Member States
wherever there is a conflict between the two.
Furthermore, Art. 4 III (2), (3) TEU imposes on Member States a duty of loyalty40, either to act
or to refrain from any measure which could jeopardize the attainment of the EU’s objectives. It
expresses in a different way the principle of sincere cooperation which must be understood both ways
between all players: It represents obligations for each Member State with its institutions towards the
EU with its bodies, and vice versa. Also a special solidarity clause is stipulated in Art. 222 TFEU in
case of terrorism and other disasters.
These integration principles like respect, loyalty and fulfillment of obligations nowadays point to
an understanding of the EU as a “union of states”, which have transferred their sovereignty to it, in
order to further exist as states in a globalized world.
Summary of Chapter
In addition to the level of integration, their geographical range also marks a measure of the state
of European integration. After six rounds of expansion41, the western European Community of initially
six members have developed to a “Great” European Union of 28 Member States. 42 In its relations with
the wider world, the European Union should uphold and promote its values and interests as
aforementioned, in particular to contribute in a suitable development of free and balanced trade and
fair competition43 to the benefit of its citizens. The TFEU contains many of the fundamental principles
for the establishment of a customs union and common market. 44 Its central aim has been the creation
and further development of the Internal Market45. The optimal allocation of resources for the EU is
facilitated by allowing the factors of production to be moved to the area where they are most valued.46
This task shall be fulfilled by the Internal Market. The profound changes in the business world, the
economy and society of Europe and in the international environment call for a rethinking and adapting
the EU’S competition rules.47 Europe urgently needs a competitive Internal Market in order to continue
to play off its growth potential and to recover, particularly in economic terms. Therefore it is necessary
that the EU and national decision-makers cooperate in a way to create a uniform legal system for all
companies.48 The lost trust in capable international economic markets should be restored by the
modernization of competition rules in the various Member States.
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The same applies in the field of competition in respect of the scope of Art. 101 and 102 TFEU with exception of
regulation (EC) No1/2003. Regarding the scope of Art. 106 and 107-109 TFEU Member States are expelled
unless that these direct effects may also be asserted against third parties and thus pursue legal action in front of
national courts. The commission alone is responsible fort he application of prohibitions and its exceptions therein
and addresses appropriate directives or decisions to Member States (Art. 106 III and 109 TFEU).
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Also for the Treaties applies the international legal principle of “pacta sunt servanda”.
41
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STREINZ: Europarecht. Recitals 69, Page 26.
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Preamble oft he Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).
44
CRAIG: EU Law. Page 582.
45
Stipulated in Art. 3 III (1) s. 1 TEU. Further details in: Part Three Title 1 Art. 26 et seq. TFEU.
46
CRAIG: EU Law. Page 582.
47
SCHRÖDER and others. Europäisches Wettbewerbsrecht. Page 9.
48
SCHRÖDER and others. Europäisches Wettbewerbsrecht. Page 9 et seq.
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THE EQUIVALENT LEGAL FRAMEWORK OF EUROPEAN COMPETITION LAW
In times of globalization the scope of the European Competition Law and its legal enforcement
are subject of current discussions. The competition policy embodies one of the pillars of the Internal
Market and thus the progressive EU integration process.49 The common rules on fair competition in
the Internal Market can be found in the provisions of Art. 101 to 109 TFEU. In addition, rules on
interpretation and in respect of the application of EU Competition Law are stipulated in Art. 3 III and
IV TEU. The principle of an open market economy with free competition is named several times in Art.
119 I, 120 (2) and 127 I TFEU. Furthermore, the principle of an Internal Market including a system
ensuring that competition is not distorted cannot be found in the legal wording of the TFEU itself,
however, its status as a primary legal provision is secured by the Protocol No. 27 on the Internal
Market and Competition. In the context of competition policy, the principle of conferral powers as
stipulated in Art. 7 TFEU applies to Art. 101 to 109 TFEU.
Basically, the general relationship of the European Union to the Member States is dominated by
the principle of sincere cooperation and assistance in carrying out tasks, which flow from the Treaties
as stipulated in Art. 4 III TEU. In the field of competition policy this commitment experiences a specific
concretization in Art. 106 I TFEU. This regulation prohibits Member States in cases of public
undertakings and undertakings to which Member States grant special or exclusive rights neither to
enact nor to maintain in force any measure contrary to the rules contained in the Treaties, in particular
to those rules provided in Art. 18 and 101 to 109; because they affect the practical effect. Any other
measure having equivalent effect is also prohibited by Art. 4 III (3) TEU in connection with Art. 101 et
seq. TFEU. Art. 101 and 102 TFEU prohibit any objections or effects which prevent, restrict or distort
free and fair competition within the Internal Market as incompatible with it. These provisions only
detect practices, which transcend their actual or potential impact beyond the borders of a single
Member State because of their effect on cross-national trade. Both provisions are indispensable. The
prohibition of cartels and of abuse belong to the “ordre public” principle of the EU. Therefore, they
have to be considered by the courts at any stage of procedure ex officio. 50 So the recognition of all
legal transactions and arbitration awards, which violate these prohibitions should be refused in all
Member States. 51 Due to its precedence, the applicable EU competition law for undertakings52 prevail
over the national law in case of conflict.53 The principle of sincere cooperation has been implemented
in this competitive field by establishing a network of European competition authorities and supports
the achievement of the EU’s tasks.54 For this the scope of the competition provisions in the TFEU
plays an important role:
Both, Art. 101 and 102 TFEU address undertakings and associations of undertakings. The term
“undertakings” is not defined within the legal wording of the Treaty, only narrowed by adding “of a
dominant position” in Art. 102.55 The case law deals with the association of undertakings as the sum
of all federated member companies. This European Law has created an autonomous concept, which
is not identical with the national terminology of the competition law in the individual Member States.
The EU aims for an Internal Market with a system of undistorted competition and therefore uniformly
applies the term “undertakings” also in secondary legislation. Since the decision of the ECJ in Höfer
and Elser (1991) “undertaking” means in the field of competition law “any entity engaged in an
economic activity, regardless of its legal status and the way it is financed”. 56 This definition with a
focus on the economic activity serves a dual purpose. On the one hand, it excludes private activities
and in particular which who are also economically significant from the scope of competition rules; and
on the other hand, it excludes sovereign and social activities of Member States from the application
of Art. 101 et seq. TFEU.

SCHRÖDER and others. Europäisches Wettbewerbsrecht. Page 9.
ECJ – Eco Swiss/ Benetton International, 126/97 – (1999), I-3055 recital 24 et seq.
51
E.g. German Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof), BB 1969, 692 (Fruchtsäfte).
52
These include art. 101 and 102 TFEU as well as all regulations and directives which are laid down by the
Council in line with Art 103 based on a proposal from the Commission. See further SCHRÖTER/ JAKOB/
KLOTZ/ MEDERER. Europäisches Wettbewerbsrecht. Page 165.
53
ECJ – Walt Wilhelm, 14/18 and Guerlain (Parfums), 253/78 and 1 to 3/89.
54
SCHRÖDER and others. Europäisches Wettbewerbsrecht. Page 59 et seq. and Recitals 15 and Art. 11 et seq.
to Regulation (EC) No 1/2003 and Recital 14 to Regulation (EC) No 139/2004.
55
ECJ – Frubo, 71/74 – (1975), 563, 583, van Landewijk, 209 to 215 and 218/78 – (1980), 3125, 3250; IAZ inter
alia, 96, 102, 105, 108 and 110/82 – (1983), 3369, 3410.
56
Fundamentally ECJ – Höfner and Elser/Macroton, C-41/90 – (1991), I-1979, 2016, recital 21.
49
50
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The Treaties apply to the economy as a whole (Art. 3 III (1) TEU and Art. 2 to 6 TFEU). Meaning,
the EU competition rules are applicable to all kinds of economic activities and to all economic sectors
within the sovereign territory of all 28 Member States as determined by Art. 52 I TEU and Art. 42, 288
II, 355 TFEU.57 In principle, the European Court of Justice has repeatedly confirmed this
comprehensive claim of validity58. Additionally Art. 355 TFEU stipulates with reference to Art. 52 TEU
that these provisions should also apply to certain non-European countries overseas, to which the
territorial sovereignty of a Member States extends59. Furthermore, Art. 355 III TFEU extends the
application to the European territories for whose external relations a Member State is responsible60.
The temporal dimension of primary EU law is defined in Art. 53 TEU and Art. 356 TFEU. These
EU competition rules are valid for an indefinite period. The respective start of their validity in each
Member States is marked by the Treaty establishing the EEC and thereafter by the following
agreements on the accession of new Member States. In the founding countries such as Germany, the
competition rules have been applicable since 1 January 1958, in Austria since 1 January 1995 and in
Slovakia since 1 January 2004.
CONCLUSION
With the increasing integration of markets and the growing number of national antitrust laws at
the same time the risk of jurisdictional conflicts is increased with its adverse consequences in the legal
uncertainty and rising transaction costs of the companies concerned as well as of political tensions
between the States concerned.61 Consequently, the relationship between EU law and national rules
belongs to the main challenges of the harmonization process. All 28 Member States have their own
legislation in order to protect a competitive market, which is modelled on the provisions of European
competition law. These provisions with identical wording are still interpreted in a different context and
therefore cause additional conflicts among the provisions and the rules within the EU. According to
Art. 103 II lit e TFEU it falls within the competences of European legislators to define the relation
between the EU and national competition rules. Recently done by the Council with Regulation (EC)
No 1/2003, which overruled the principle of precedence of EU Law laid out in the ECJ decision in Walt
Wilhelm/Bundeskartellamt (14/68 – 1969, 1, 13 et seq.).
In the meantime, we the citizens of the European Union have to use the opportunities to get
used to the parallel proceedings and to support and embody our governments to overcome certain
obstacles caused by the geographic divisions throughout Europe, which can be still found in the legal
situation as seen in the field of EU Competition Law on the Internal Market. This is the only way to
modify an existing monetary union to a stable economic union with sufficient mass. The free
movement of persons, goods, services and free circulation of capital already exists and the Internal
Market is the EU’s core62, which has to be preserved in favor of EU’s citizen. Currently all EU Member
States and their citizens are aware of the political and social situation for each human being, in
particular for people with a different cultural background dreaming of a life in another country
especially the European Union. Therefore, the existing right of fundamental freedom find their limits
in the challenge to combine humanity and one’s own living history.
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THE “FAIR USE” SAFEGUARD IN THE EUROPEAN ROAMING
REGULATION
Krzysztof Krzystek
University of Lodz
Abstract: In the last decades the European telecommunication market has been the subject of
liberalization and harmonization, with the ultimate goal of creating a fully competitive, single digital
market. The contribution analyzes the most recent step the EU has undertaken to achieve that goal,
which is to end roaming charges in the EU.
The main focus is on the means by which operators can prevent abusive uses, such as customer
buying a SIM card in another EU country where domestic prices are lower to use it at home; or if the
customer permanently stays abroad with a domestic subscription of his home country. Such
“permanent roaming” may have negative impact on operators, causing a roaming provider to be
unable to recover its overall actual and projected costs of providing roaming services, resulting in an
increase of domestic prices.
The author presents how roaming providers can protect their interests and their domestic market from
such abusive behavior by introducing an extra surcharge under the “fair use policy”. He also highlights
the consequences that the policy of EU can have in the future for the development of the European
market of mobile telecommunications and points out its potential negatives.
Key words: roaming, fair, mobile, telecommunications, European, Union
INTRODUCTION
Roaming is the ability of a mobile device to work with on a network of operators other than the
home provider’s, based on a wholesale agreement between operators. We can distinguish many
different types of roaming, the two basic divisions of greatest importance currently is domestic and
foreign roaming, and permanent and temporary roaming.
National roaming means using the networks of other operators within the same country as the
home provider and it allows mobile devices, in the event of loss of range of the home network, to
automatically connect to the network of another operator. This is an example of network sharing and
usually occurs when a new technology is being established, or when a new operator enters the
market, whose network does not cover the whole country and only thanks to roaming is able to offer
an offer competitive against the offerings of the incumbent providers. Services rendered to virtual
operators can also be considered a form of national roaming. Virtual operators, who do not have their
own network, have to fully rely on traditional network operators to provide services to their customers.
International roaming is the ability to use the networks of operators outside the home country
without the need of the end user to enter into a contract with the foreign operator. The cross-border
element is what distinguishes it from national roaming. International roaming is often regarded as the
"last frontier" of the common UE market, and increased fees for the use of mobile services are the
most noticeable consequence of leaving the borders of one’s country. Polls show that 94% of
Europeans restrict the use of electronic communications services when traveling abroad, 47% never
use mobile Internet in other Member States, and more than a quarter of Europeans completely turn
off their phone when leaving to another EU country1.
The distinction between permanent and temporary roaming refers to the time that a user spends
using roaming services and has the greatest significance for international roaming. Temporary
roaming is currently defined as the use of such services by roaming customers in a Member State
other than that of their domestic provider for purposes other than periodic travel. Permanent roaming
means the constant use of the service for more than just a periodic travel.
High charges for international roaming have negative consequences not only for tourists but also
generate extra costs for companies and are therefore irrational from the point of view of the functioning
of the single market. INTUG2 Report of 1999 indicated that the prices of international roaming in the
1

European Commission Press Release, Roaming: 300 million extra customers for telecoms companies when
roaming charges end, survey shows, Brussels, 17 February 2014.
2
International Telecommunications Users Group.
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European Union were persistently and unjustifiably high, and that competition does not lead to their
decrease. Price analysis showed inexplicable differences in the different countries that could not result
from the costs incurred by the operators3.
EUROPEAN UNION’S ROAMING REGULATIONS
The European Union has for years expressed interest in additional roaming charges. The first
EU act regulating roaming was the Regulation 717/2007, which introduced limits on charges that could
be levied by mobile operators, both at wholesale and retail levels, for the provision of international
roaming services of voice calls originating and terminating within the Union. The Regulation also laid
down the rules aimed at increasing price transparency and improving the provision of information on
charges to users of Union-wide roaming (an obligation to inform users about rates for roaming with a
text message). After two years, the Commission concluded that the particularities of the market for
international roaming on voice calls apply equally to SMS and data transmission, and consequently
introduced, by virtue of Regulation 544/2009, limits on the maximum wholesale and retail charges in
relation to the SMS service, and a maximum limit on wholesale charges for data transmission. It did
not introduce a limit on retail charges for data transmission, which can be regarded as a kind of an
experiment, in order to verify whether the achievement of a satisfactory state of the retail market is
sufficient to regulate the wholesale market without putting limits on the retail services market, which
constitutes a stronger intervention in the competition present on the market. The introduction, by
means of Regulation 531/2012, of a limit on retail prices for data transmission shows that regulation
of the wholesale market alone has not yielded the expected results.
Despite the passing of five years from the introduction of the first price limits, roaming prices still
have not fallen significantly below the limits imposed by the Commission, which clearly strengthens
the thesis of a low level of competition in the roaming market and pointed to the necessity of an
adoption of a new structural solution. Regulation 521/2012 introduced a number of measures aimed
at increase of competition in the roaming market. It facilitated access to wholesale roaming services
for MVNOs, which can now provide them to their retail customers or wholesale to other operators. In
addition, MNOs were obliged to introduce a separate offer of retail roaming services, so that they are
available as a separate service, not only in a package with other services retailers. These changes
are aimed at an increase of competition among providers of roaming services and at a reduction in
prices, but the chances of achieving the target with the help of the implemented solutions are
questionable. Therefore, already in 2013, the Commission started work on further amendments to the
regulations of the roaming market in the European Union.
The Regulation 2015/2120, adopted on 25 November 2015, states that starting from 15 June
2017 roaming providers shall not levy any surcharge in addition to the domestic retail price on roaming
customers. This applies to voice calls, SMS as well as data transmission. As the change has the
potential to significantly impact the revenues of mobile operators and in some cases expose them to
losses, the Regulation provides for a series of mechanisms to safeguard the interests of operators,
one of these is the "fair use policy".
The provision of roaming services is subject to the "fair use policy", which aims to prevent
abusive or anomalous usage of regulated retail roaming services by roaming customers, such as the
use of such services by roaming customers in a Member State other than that of their domestic
provider for purposes other than periodic travel. This can happen when a citizen of one country is
living in another country and is using a phone on a network from his country of origin. An operator
could also incur unfair loses, should he run a particularly aggressive price policy in order to gain
market share, which would attract customers from abroad, who would want to permanently use this
aggressive offer in their country, thus paying lower bills in a foreign network. Such non-standard
situations may give the operator the right to charge its client an extra fee for roaming services in order
to cover his additional costs. The reason for this is that the operator still has to pay the foreign operator,
whose network the customer uses, the costs included in the wholesale tariff.

3
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Chart 1: The model of roaming service.
Having to constantly cover the costs of customers’ permanent roaming could generate loses
for the home operator. The “fair use” safeguard is meant to protect home providers where such a
provider is not able to recover its overall actual and projected costs of providing roaming from its
overall actual and projected revenues from the provision of such services. In such a case that roaming
provider may apply for authorisation to apply a surcharge and consequently charge above the regular
domestic price. The surcharge shall be applied only to the extent necessary to recover the costs of
providing regulated retail roaming services having regard to the applicable maximum wholesale
charges.
As a result, the “fair use” policy is designed first and foremost to protect smaller providers from
smaller markets, that could be most heavily impacted by such abusive behavior and that are most
likely to introduce aggressive market strategies.
CONSEQUENCES OF THE EUROPEAN UNION’S ROAMING POLICY
The roaming policy of the European Commission has from the very start been geared towards
customer protection and increase of competition, which is supposed to decrease the price of mobile
services. This has proven to be successful, as in the period between 2011 and 2014 the average
revenue per user in EU has fallen by 7% and an average bill is around 30 Euro a month. In the same
period average revenue per user in North America grew by 1%, with the average bill at around 80
Euro, in the Far East the average revenue per user grew by 2%. Considering that roaming revenue
equates to almost 10% of income of mobile operators4, the abolition of extra roaming charges in the
European Union will further diminish the revenue and income of European mobile providers.
Considering the nature of the industry, the constant need for costly introduction of new technology,
new generations of networks, the diminishing revenues of European operators is a cause of concern.
European Union is falling further and further behind North America and Far Asia when it comes to the
adoption of newest technology and lower revenues result in a slower pace of investments in the
necessary infrastructure. In many European countries 4G telephony is still only entering the market,
while soon China alone will have more 4G users than the whole population of EU.
Moreover, the ongoing reduction and upcoming abolition of roaming fees makes international
mergers among European networks less attractive. With high roaming revenues, a trans-border
merger allows the merger entity to claim the whole extra roaming fee as profit or to offer a lower
roaming fee for its customers, thus becoming more competitive. With the extra fee abolished, the extra
incentive for merging is gone. This is very important for the European market, since there are more
4

See more: E. Cachin, A. Heene, J. Pelkmans, Vodafone Facing the EU Roaming Regulations, February 2015.
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than 200 mobile operators providing their service in Europe and no provider operates in even half of
the EU market. At the same time there are only 4 and 5 operators in USA and China. The policy of
the European Union makes it harder and less enticing to establish European leaders in the field of
mobile telephony, which hampers the growth of European networks and their chances to compete on
a global scale.
SUMMARY
The policy of the European Union, including the most recent abolition of extra roaming charges
and the “fair use” policy, is meant to increase the customer welfare by lowering prices on one hand
and to protect smaller mobile operators on the other hand. While both of these goals will most probably
be achieved, the benefits could only prove to be short-termed. While creating the common market for
mobile services, European Union has to establish a pro-active policy that stimulates investments in
mobile network infrastructure and counteracts the dangerous trend of Europe falling behind in the
technological race. A modern information society cannot succeed and thrive without state of the art
mobile telecommunication.
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GENETICALLY MODIFIED PLANTS AND THE UNION - BETWEEN
LOCAL POLICIES AND THE FREE MOVEMENT OF GOODS
Tomasz Zimny
Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences
Abstract: The article analyses newly adopted grounds for restricting or prohibiting the usage of
Genetically Modified Organisms (GMOs) for cultivation, such as environmental policy objectives,
socioeconomic impacts, agricultural policy objectives, public policy, etc. in light of previously existing
regulations in that matter and particular EU member states’ approaches to the cultivation of GMOs. In
particular, the author will test a hypothesis that with the introduction of new legislation, in the case of
GMOs, the Union approach to economic liberties (such as the right to choose a method of production)
has shifted from a liberal one, where the decisions were made by the farmer to a regulated one, where
it is the state that dictates what farmers should grow, regardless of safety reasons. This also implicates
loss of importance of the precautionary principle (PP) in the regulations regarding GMOs and the
fragmentation of internal market.
Key words: Genetically modified organism, GMO, Precautionary Principle, Common Market,
movement of goods, risk assessment, European Union, Agriculture
INTRODUCTION
When one looks at statistical data on Genetically Modified Organisms’ (GMOs) 1 usage
worldwide, they seem like a success story. The global acreage of GMO plantations is growing
constantly since their introduction in the 1990s and has reached an impressive size of 181.5 mln ha
in 2014. GMOs are grown in 28 countries worldwide, 20 of which are developing countries. However,
this is not the case for European Union, where such plants are commercially grown only in five out of
28 member states (Spain, Portugal, Czech Republic, Slovakia and Romania) on an area of measly
141 000 ha, 131 000 of which in Spain alone. While there are several species of GM plants (and
various modifications) grown worldwide, so far only the MON 810 maize has been approved for
cultivation in the EU2. The presented data shows an apparent reluctance towards the adoption of the
mentioned novel technology, in a society that seems otherwise quite open to novelties in other areas
of human endeavour (e. g. electronics, IT, etc.). The debate about the use of GMOs is by no means
a new one, nor finished3. However it seems that it yields different results than in other places, such
as the USA or South America, where use of GMOs in agriculture is much more widespread 4.
The European Union has one of the strictest GMO regulations worldwide5. The use of GMOs in
the EU is governed by several acts6 of European law and is generally divided into four categories: the
contained use of GMOs, deliberate release of GMOs into the environment for experimental purposes,
placing GMOs on the market and the transboundary movement of GMOs. From amongst the
mentioned types of use, the marketing of GMOs seems to incite biggest controversies and is also
regulated to the largest extent. In that category the cultivation of genetically engineered plants was
and still is the most restricted activity. So far only a pest resistant MON 810 maize was approved for
cultivation on the territory of the European Union. Also cultivation of this type of organism was met
Generally, “genetically modified organism”, means an organism, with the exception of human beings, in which
the genetic material has been altered in a way that does not occur naturally by mating and/or natural
recombination (usually through insertion of a fragment of DNA obtained from another organism). This does not
mean that all such organisms are subject to EU legislation concerning GMOs. In particular plant varieties
obtained through irradiation or chemical mutagenesis are not subjected to any restrictions that GMOs are. See
further, art. 2 pt. 2 and Annex I A of the Directive 2001/18/EC.
2
JAMES, C. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2014,
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/49/executivesummary/default.asp, accessed March, 2016.
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STICH S. The Recombinant DNA Debate, Philosophy and Public Affairs, Vol. 7 No. 3, 1978, p. 187.
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with opposition from several EU member states7. Said opposition resulted in a shift in Commission’s
approach to cultivation of GMOs, when it suggested in a recommendation of 2010 8 that member states
should be given more flexibility, when it comes to restricting cultivation of GMOs on their territory and
eventually it led to the amendment of Directive 2001/18/EC in a way that allows for such flexibility,
however at the cost of restricting the use of some basic principles of laws on the GMOs, in particular
the precautionary principle, the case by case principle and the free movement of goods.
THE PRINCIPLES
Placing GMOs on the internal market is regulated by various acts, depending on the type of the
product placed. The introduction of GM food and feed is governed by Regulation 1829/2003/EC;
marketing of other types of products (with the exception of medicines) is was harmonised by the
directive 2001/18/EC. This includes also marketing sowing material of genetically engineered plants
for the purposes of their cultivation. Regardless of the type of product, placing of any GMOs on the
internal market requires authorisation (usually by the European Commission) and has to be preceded
by risk assessment procedure. The main goal of the directive 2001/18/EC is to protect human health
and the environment, in accordance with the precautionary principle. The mentioned principle is (or
as will be shown used to be) the basic principle governing the use and authorisation of GMOs in the
EU.
The Precautionary Principle (PP)
The application of the precautionary principle is not restricted to the use of GMOs only. Its
adoption in various branches of law marked a shift of approach to various activities, whose
consequences are not well known, yet apparently they may turn out to be risky9. Although the principle
is being invoked in the EU law on several occasions (see e. g. the art. 1 of the Directive 2001/18/EC),
it is not defined in the acts governing the use of GMOs. In order to analyse its contents one has to
refer to the Communication from the Commission on the precautionary principle10, that defines the
principle as one mandating application of risk limiting measures in situations, “where scientific
evidence is insufficient, inconclusive or uncertain and there are indications through preliminary
objective scientific evaluation that there are reasonable grounds for concern that the potentially
dangerous effects on the environment, human, animal or plant health may be inconsistent with the
chosen level of protection”. Additionally, where action is deemed necessary, measures based on the
precautionary principle should be, inter alia: proportional to the chosen level of protection, nondiscriminatory in their application, consistent with similar measures already taken, based on an
examination of the potential benefits and costs of action or lack of action (including, where appropriate
and feasible, an economic cost/benefit analysis), subject to review, in the light of new scientific data,
capable of assigning responsibility for producing the scientific evidence necessary for a more
comprehensive risk assessment”. In other words, the precautionary principle is a procedural, decision
making principle telling decision makers how to behave, when facing potentially risky scenarios in
situations of scientific uncertainty11.
While careful analysis of various formulations of the PP and results of its application falls outside
the scope of this article, it is worth mentioning that it is usually quite costly to apply it. Its application
may require resorting to means that looked at ex post may turn out to have been unnecessary12 and
may also require factoring in the cost of delaying an action and not using certain technology 13. Hence,
7
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the application of the principle has to be connected with proper risk assessment of the decision to be
made and also requires thorough scientific evaluation of the analysed problem, as stipulated in the
Commissions Communication on the Precautionary Principle. Not actions based on abstaining from
applying certain technologies can be considered precautious. If the problem faced (e. g. whether
certain crop may cause adverse effects in the environment and what is the decision maker’s
knowledge about that risk) is not subjected to scientific evaluation, one cannot say that the
Precautionary Principle was applied it a particular case.
Case by case approach
Another staple of the EU legislation regarding the use of GMOs is the case by case approach
that mandates individual treatment of every GMO to be placed on the market. The case by case
approach plays a crucial role in the risk assessment of deliberate release of GMOs into the
environment (whether for experimental or commercial purposes). As stated by part A of Annex II of
the Directive 2001/18/EC, “the objective of an environmental risk assessment is, on a case by case
basis, to identify and evaluate potential adverse effects of the GMO, (…) which the deliberate release
or the placing on the market of GMOs may have. The environmental risk assessment should be
conducted with a view to identifying if there is a need for risk management and if so, the most
appropriate methods to be used”. It should be also mentioned that “the environmental risk assessment
should be carried out in a scientifically sound and transparent manner based on available scientific
and technical data and that the environmental risk assessment should be carried out on a case by
case basis, meaning that the required information may vary depending on the type of the GMOs
concerned, their intended use and the potential receiving environment, taking into account, i.a., GMOs
already in the environment” (Part. B of Annex II).
Application of the case by case approach to the deliberate release of GMOs has profound effects
on the way they are treated by the authorities. It disallows to draw general conclusions as to the safety
of such release. In particular it does not allow for formulation of such conclusions that GMOs are
generally safe to use or that they are generally harmful. An often asked question, as to whether GMOs
are harmful is preposterous in this respect – it is akin to asking whether mushrooms are edible. Any
yes/no answer to such question would disregard the fact that there may be significant differences
between various species of mushrooms.
The free circulation of goods
As a result of the application of the PP and the case by case approach, in each case a GM
product is planned to be placed on the common market, it has to undergo a separate authorisation
procedure and each such product hast to be treated individually, when it comes to the assessment of
its safety for both the consumers or the environment. However, the already mentioned costs of the
application of the PP, along with the requirements of creating a common market, also for agricultural
products, resulted in the introduction of a “free circulation of goods” clause into the Directive
2001/18/EC. Its article 22 states that “without prejudice to Article 23, Member States may not prohibit,
restrict or impede the placing on the market of GMOs, as or in products, which comply with the
requirements of this Directive”. The free movement of goods was also one of the bases for the
adoption of the Regulation 1829/2003/EC on genetically modified food and feed. As we can read in
the preamble, “the free movement of safe and wholesome food and feed is an essential aspect of the
internal market and contributes significantly to the health and well-being of citizens, and to their social
and economic interests” (art. 1 of the preamble) and also “differences between national laws,
regulations and administrative provisions concerning the assessment and authorisation of genetically
modified food and feed may hinder their free movement, creating conditions of unequal and unfair
competition” (art. 4 of the preamble).
The free circulation of goods stipulated in the art. 22 of Directive 2001/18/EC could be considered
a reiteration of the provisions forming the basis for the construction of the internal market and free
movement of goods included in the Treaty on the Functioning of European Union (art. 26, 28 TFEU)
and also part of provisions on agriculture and fisheries. As it was mentioned earlier, the application of
the PP to all particular GMOs is quite costly, both in terms of financial and temporal costs. Therefore
the Directive 2001/18/EC by applying a “guilty until proven innocent” approach to GMOs, also provided
for free circulation of GM products, once they were shown to be safe for the consumers and the
environment. Until a recent change brought about by the Directive 2015/412/EU, there were only a
few ways to limit the usage of GM plants for cultivation, once they were approved for marketing. Such
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situation was met with adamant resistance from several countries that generally opposed the use of
GMOs in agriculture.
PARTICULAR INTERESTS AND THE COMMON MARKET – THE OPPOSITION AGAINST
GM PLANTS
GMOs bring about extreme reactions both from the public and decision makers. They have both
adamant supporters as well as strong enemies and there are many arguments risen against them.
Those arguments are not only restricted to bio-safety issues but also concern socio-economic factors,
reservations towards excessive intellectual property protection in the sector and others 14. Before the
adoption of the Directive 2015/412/EC, there were essentially three major ways of limiting the use of
GM plants that were approved for cultivation according to the part C of the Directive 2001/18/EC. All
of them were to a larger or smaller degree connected with scientific research and bio-safety aspects
of said plants.
Safety clause (art. 23 of Directive 2001/18/EC).
According to art. 23 of Directive 2001/18/EC, “where a Member State, as a result of new or
additional information made available since the date of the consent and affecting the environmental
risk assessment or reassessment of existing information on the basis of new or additional scientific
knowledge, has detailed grounds for considering that a GMO as or in a product which has been
properly notified and has received written consent under this Directive constitutes a risk to human
health or the environment, that Member State may provisionally restrict or prohibit the use and/or sale
of that GMO as or in a product on its territory”.
This exception to the free movement of goods laid down in art. 22 of this same directive is somewhat
akin to safeguard procedures allowing authorities to withdraw other consumer goods (such as food or
medicines) from the market in cases, where they were found to cause harmful effects. The ratio legis
for adoption of art. 23 was to give authorities in member states an ability to act quickly in situations,
where the risk assessment procedure carried out before the authorisation of a particular GM product
proved to be incomplete or otherwise unreliable and new scientific evaluation of the problem indicated
new potential risks connected with remaining of such product in circulation. Decisions taken according
to article 23 are effective immediately but have to be approved by the Commission, after the European
Food Safety Authority issued an opinion as to their scientific justifiability. In other words, according to
art. 23 of the Directive 2001/18/EC, a member state can only restrict the use of an authorised GM
crop in cultivation, if it had strong, new scientific data, to back up such decision. Practice showed that
it was not the case at all.
Since the early 2000s, several EU countries attempted to invoke the safety clause in order to
restrict the usage of authorised GM products on their territories. Those countries included, among
others Austria, Hungary, France, Greece or Germany. While formally backed with scientific data, such
proposals were not met with positive opinions from the European Food Safety Authority 15. However,
despite apparent lack of scientific basis for adoption of provisional measures, in some cases such
measures were upheld by the Council, who managed to achieve a qualified majority in that matter 16.
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The ability to achieve such majority among the ministers representing EU member states shows a
strong opposition against the analysed technology among EU decision makers.
Application of article 114(5) of TFEU (formerly art. 95(5) of the EC Treaty)
Another way of restricting the use of authorised GMOs for cultivation is the application of the
provisions of art. 114(5) of TFEU, which state that “without prejudice to paragraph 4, if, after the
adoption of a harmonisation measure by the European Parliament and the Council, by the Council or
by the Commission, a Member State deems it necessary to introduce national provisions based on
new scientific evidence relating to the protection of the environment or the working environment on
grounds of a problem specific to that Member State arising after the adoption of the harmonisation
measure, it shall notify the Commission of the envisaged provisions as well as the grounds for
introducing them”.
A successful adoption of measures pursuant to the cited provisions allows for a somewhat similar
effect to the one provided for in the art. 23 of Directive 2001/18/EC, although potentially it allows to
apply a broader scope of restrictions, as the measures can constitute an exception from an act of
harmonisation as a whole. In the past this tactic for banning the cultivation of GM plants was chosen
by the land of Upper Austria that sought to have its restrictions adopted pursuant to the art. 95(5) of
the EC Treaty, approved by the Commission. Nevertheless, in view of an EFSA opinion that the
measures proposed by Upper Austria were lacking scientific basis, 17 the Commission rejected those
measures in a decision No. 2003/653/EC18. This decision was subsequently upheld by the European
Court of Justice19.
In a similar case Poland sought to have its proposals for introduction of so called “GMO free
zones” approved. Polish notification was rejected by the Commission in a decision No. 2008/62/EC20.
In the decision the Commission held that the Republic of Poland did not provide any new scientific
evidence relating to the protection of the environment or the working environment, which could arose
following the adoption of Directive 2001/18/EC, on the deliberate release into the environment of
GMOs, and which makes it necessary to introduce the notified national measures. This decision was
annulled by the Court21, yet not due to the fact that the Court didn’t find Commission’s reasons as to
the matter of the decision convincing, but due to the fact that the Commission failed to notify Polish
Government about its decision within a 6 month period set forth in art. 95(6) of the EC Treaty.
Adoption of measures regarding sowing material
When it comes to the cultivation of plants, there is also an option to apply measures provided for
within the legislation regarding the propagation and quality of the sowing material. Such measures
can be applied if it turns out that a variety that was included into the common catalogue of varieties of
agricultural plant species could be harmful from the point of view of plant health to the cultivation of
other varieties or species or that the variety is not suitable for cultivation in any part of territory of a
member state. A restriction aimed at a particular variety can also be introduced if valid reasons other
than those already mentioned or which may have been mentioned during the authorisation procedure
for considering that the variety presents a risk for human health or the environment22.
Adoption of such measures also requires scientific data relating to bio-safety as a justification and
practically, any GM variety that could be targeted by the measures provided for by art. 16 l. a and c
of the Directive 2002/53/EC (safety reasons) could be also subjected to restrictions pursuant to art.
23 of the Directive 2001/18/EC.
17

Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on a question from the Commission related
to the Austrian notification of national legislation governing GMOs under Article 95(5) of the Treaty, EFSA
Journal (2003), 1, p. 1 – 5.
18
Commission Decision of 2 September 2003 relating to national provisions on banning the use of genetically
modified organisms in the region of Upper Austria notified by the Republic of Austria pursuant to Article 95(5) of
the EC Treaty.
19
Joined Cases C‑439/05 P and C‑454/05 P.
20
Decision of the Commission relating to Articles 111 and 172 of the Polish Draft Act on Genetically Modified
Organisms, notified by the Republic of Poland pursuant to Article 95(5) of the EC Treaty as derogations from the
provisions of Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council on the deliberate release into
the environment of genetically modified organisms.
21
Case T-69/08
22
Art. 16 of Directive 2002/53/EC on the common catalogue of varieties of agricultural plant species, OJ L 193 p.
1 – 11.

29

Nevertheless there were successful attempts to apply such restrictions. A notable example of
this is the Polish Council of Ministers’ Regulation on the prohibition of use of the sowing material of
MON 810 maize varieties. The regulation prohibits cultivation of over 200 MON 810 varieties. It is
based on provisions of the Act on seed production. Apparently based on some safety concerns, this
regulation leads to a paradox, where it is legal to use MON 810 maize as food, feed or even to sell
its sowing material but it is illegal to grow it.
Summary
The ways for circumvention of the free circulation of goods clause in the case of cultivation of
authorised GM plants, were centred on human, animal or environmental safety issues. Their adoption
required indication of sound scientific data proving that an already authorised plant indeed posed
threat to human or animal health or to the environment. Socio-economic issues, such as the influence
of the application of a new technology on agriculture or difficulties with maintaining coexistence
between modified and non-modified plantations, were of lower importance. Some countries have been
successful in introducing such restrictions, mainly because of political reasons and against scientific
evaluation and also because there was only one type of GM plant authorised for cultivation in the EU.
Nevertheless, there is still a strong opposition against the use of such technology altogether. Some
states wish to have GM plants not grown on their territory, regardless of safety reasons. Poland may
be a notable example, since its government adopted a “Framework position” towards genetically
engineered organisms23, where it opposes the use of GMOs for commercial purposes altogether. This
position remains largely unchanged since its adoption in 2006 and 2008 amendment, despite several
government changes during that time.
Until the adoption of recent changes to the EU law, imposing restrictions on the use of GMOs,
required a cat and mouse play with the Commission, building coalitions to have one’s bans upheld
and finding scientific reasons to do so, though it may have proven to be extremely difficult at times.
Perhaps the reason for adoption of Directive 2015/412/EC was to allow member states to effectively
remove GM plants from their landscapes, without them having to resort to such convoluted schemes
as presented above. After the adoption of the mentioned act, the possibilities of imposing restrictions
on the cultivation of GM plants have broadened from very narrow, to practically unlimited. According
Commission’s recommendation from 201024, which proposed to introduce a possibility for the member
states to opt out from cultivation of GM crops, the European Parliament and Council adopted the
Directive 2015/412/EC, amending Directive 2001/18/EC as regards the possibility for the Member
States to restrict or prohibit the cultivation of genetically modified organisms (GMOs) in their territory.
THE NEW WAYS OF RESTRICTING GMO CULTIVATION – DIRECTIVE 2015/412/EC
The Directive (EU) 2015/412 of the European Parliament and of the Council amending Directive
2001/18/EC as regards the possibility for the Member States to restrict or prohibit the cultivation of
genetically modified organisms (GMOs) in their territory, provided member states with means to
restrict or effectively prohibit cultivation of genetically engineered plants on their territories, even if
such plants were already authorised for cultivation on the territory of the EU. This change is a
departure from a previous policy according to which, the member states could only provisionally
restrict or prohibit the use and/or sale of an authorised GMO, on the basis of new or additional scientific
knowledge, such GMO as a product constituted a risk to human health or the environment.
The newly adopted changes (art. 23b of Directive 2001/18/EC) allow member states to restrict the
usage of GMOs for cultivation at two stages. Firstly, they can demand that the geographical scope of
the written consent or authorisation be adjusted to the effect that all or part of the territory of that
member state is to be excluded from cultivation, during the consent or authorisation procedure.
Secondly, if no such demand was made, a Member State may adopt measures restricting or
prohibiting the cultivation in all or part of its territory of a GMO, or of a group of GMOs defined by crop
or trait, once authorised, provided that such measures are in conformity with Union law, reasoned,
proportional and non-discriminatory and, in addition, are based on compelling grounds such as those
related to: environmental policy objectives; town and country planning; land use; socioeconomic
impacts; avoidance of GMO presence in other products; agricultural policy objectives; public policy.
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Unlike the reasons for introducing a provisional restriction, which were practically limited to issues
concerning bio-safety (though frequently introduced for political reasons), the reasons for restricting
the geographical scope of authorisation protect different values – mainly of moral nature or connected
with the realisation of public policies. The newly adopted rules allow member states of the EU to depart
from the case by case approach that was hitherto obligatory. By invoking general reasons for rejection
of particular products, such as “avoidance of GMO presence in products”, “agricultural policy
objectives” etc. member states can effectively limit the cultivation in all or part of its territory of a GMO,
or of a group of GMOs defined by crop or trait.
The newly adopted provisions were met with an enthusiastic reactions from the member states
of the EU. Among the countries and regions that imposed restrictions according to the new art. 23b
of the Directive 2001/18/EC, can be found Austria, Region of Wallonia, (Belgium), Bulgaria, Croatia,
Cyprus, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta,
Netherlands, Poland, Slovenia, Northern Ireland, Wales and Scotland, (United Kingdom). This group
constitutes a vast majority of the EU. It is worth noting that the restrictions apply not only to the only
GM plant authorised for cultivation so far (MON 810 maize) but also those, whose authorisation is still
pending25. These restrictions do not mean however that the GM plants will be absent from EU
agriculture. As of 2015, about 68 different GMOs were authorised to be used as food and feed with
another 58 applications pending26 and it is estimated that about 30 million tonnes of soybean products
are annually imported into the EU, constituting about 60% of its protein needs, with about 90% of
soybean worldwide being genetically modified27. This data does not account for GM maize, which is
also subject to imports. The adopted changes thus result in a situation, where GM plants constitute a
staple of EU agriculture, mostly as animal feed, yet cannot be produced by farmers on the majority on
its territory. Hence, the changes, while apparently allowing for more subsidiary approach to the EU
regulations on GMOs, in effect deprived farmers the right to choose the technology they wish to use
(effectively restricting them to conventional or organic production). This indicates a shift towards more
state-controlled economy, at least in the agricultural sector.
CONCLUSIONS
The Directive 2015/412/EU is a game changer when it comes to states’ ability to restrict
cultivation of GM plants within the EU. It may have profound effects on various areas of activity, the
agriculture being the most prominent one, but also the biotechnological research, plant breeding,
financing of said research, etc., effectively resulting in limiting the use of GM crops mostly for research
purposes in many countries. On the other hand, the new directive for a large part merely sanctioned
what many of the EU member states were trying to achieve anyway by trying to undermine the risk
assessment of already authorised plants. Its adoption has profound effects on the scope of application
of the principles that were the staple of Union GMO legislation so far.
By allowing to impose restrictions regardless of scientific reasons, the amendment effectively
limits the application of the PP in case of GM plants for cultivation. PP allows to adopt a restrictive
decision if available scientific evaluation is not enough to eliminate or manage risks connected with
planned activity, e. g. growing a GM plant. New provisions allow for prohibition of GMOs even if such
GMOs were deemed to be safe according to a risk assessment procedure. Reasons disconnected
from safety concerns, cannot be seen as an example of applying the PP due to the lack of scientific
reasoning to back it up. Regardless of the PP definition28, scientific analysis, existence of considerable
scientific uncertainties as to causality, magnitude, probability and nature of harm are essential for its
application. Reasons such as town and country planning, public policies or land use cannot be seen
as examples of PP application.
The case by case approach was also severely limited. While it remains in case of authorising
GM plants for cultivation and performing risk assessment, it can be disregarded to a large extent,
when it comes to imposing restrictions on said cultivation, as restrictive measures can be aimed at
whole groups of GMOs (art. 23b(3) of Directive 2001/18/EC).
Furthermore, the adoption of the amendment may lead to a fragmentation of the internal market,
when it comes to circulation of sowing material of authorised GM plants and its actual availability. This
also may render the application of genetic engineering in agriculture economically not feasible.
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Currently three groups of regions and countries can be discerned within the EU – those, where it is
legal to grow MON 810 maize, those, where it is prohibited and those, where there is no such
prohibition but the plant is not grown. Simultaneously, the use of GM food and feed is quite widespread
in those countries. As a result of this, in some countries essentially this same product (e. g. seeds)
has to be treated differently, depending on the purpose of its application. The adoption of the new
Directive allowed for introduction de facto limitations when it comes to the circulation of sowing
material of GM plants authorised for cultivation in the EU, since even if the bans prohibit only
cultivation of such plants, it is economically not reasonable to market sowing material of such plants,
where the bans were introduced. In a broader spectrum, the adoption of the Directive 2015/412/EU
can be seen as an example of continuing tensions between economic and social dimensions of the
internal market, with the Commission and member states as key players.29
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OSCYPEK (PROTECTED DESIGNATION OF ORIGIN)
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Abstract: Protection of traditional food names in EU was introduced due to the harmonization of
member states law. Protection of consumers was meant to be strengthened while producers of
traditional food were meant to get support to help them compete.
There is a dissonance between assumptions of EU legislator and reality. The main reason of
this is that EU law fails to take into account cultural factors. It is to be perceived as particularly improper
especially when the regulation concerns traditional food, which is an important element of national
and regional cultures.
Case study of oscypek – the most famous of Polish products covered by EU law shows
shortcomings in the regime of food names protection, their non-compliance with food products of
migratory peoples, high costs imposed on manufacturers, problems with the registration of products
specific to more then one country or region.
It is necessary to find a balance between the need for unification and taking into account the
characteristics of particular regions or people. In the case of traditional food, EU law have led to too
excessive harmonization, while regulations in this matter should take into account cultural differences.
INTRODUCTION
Multiculturalism is usually associated (or confused) with culture clashes, especially if
European law is concerned. Cultural differences are often subtle and difficult to perceive. A huge
number of cultural differences between member states, as well as within member states, should be
taken into consideration by the legislator.
Traditional food can be seen as an important component of national/local identity. The recent
debate on ritual slaughter of animals confirms this statement, but we can also see it in less extreme
situations. Food products or agricultural practices are very often cultural patterns, characteristic for
certain community. In my opinion, the hypothesis that legal regulations of food production and
marketing should respect cultural differences is both viable and worth attention.
In this paper I will present critical remarks on protecting traditional food names in the EU. I
will argue that the discussed regulation does not consider cultural differences. The critique will be
based on a case study of oscypek, a traditional cheese variety from Podhale (southernmost region of
Poland) which is registered as a protected designation of origin. Presented findings are based on the
analysis of legal acts, review of articles and information in nationwide media and long-lasting
observation that I conducted in the years 2009-2013 during my work in mountain hostel in Podhale,
which gave me an opportunity to contact locals who were directly and indirectly involved in this issue.
OUTLINE OF THE LEGAL REGULATION
With the enlargement of European Union in 2004 regulation concerning the protection of
traditional food in Europe began to cover new member states including Poland among them. This not
only obligated new member states to implement those regulations, but also challenged the regulations
itself, as the regime of protection of geographical indications and traditional food have to cover an
extended number and variety of products representing not only different countries but also different
cultural background.
Discussed subject is regulated by Council Regulation (EC) No 510/2006 and a number of
domestic regulations, which may vary in different countries. However, EC regulation do not leaves big
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margin od freedom for member states, so the differences concern mainly technical details (like
domestic registration procedure or controlling methods).
Protection of Geographical Indications covers three kinds of designations: protected
designation of origin (PDO), protected geographical indication (PGI), and traditional specialty
guaranteed (TSG). The differences concern the level of protection and requirements regarding
connection of quality of particular product with certain place (city, region or country). The legal regime
for alcohol products deviates slightly from legal framework for food and agricultural products, but it is
rather similar in foundations and motives. It is beyond the boundaries of this paper to present the legal
framework in details.
Current legal protection of Geographical Indications which are common for all the EU
member states were based on intellectual property regulations shaped mostly in 19th century. One of
the firs pices of legislation of this kind was created for (and under pressure of) wine makers in Western
Europe, this may be the reason why geographical indications are still commonly associated with a
products like Champagne or Bordeaux. The origins of the legal framework of discussed regulations
might be the reason why the problems I will be presenting in a short case study are much more likely
to appear outside the culture which has created certain regulations, but within a culture that had to
adopt it due to the accession to EU.
GENERAL DISADVANTAGES OF FOOD NAMES PROTECTION
There are many doubts as to the idea of protection of geographical indications. Obviously it
is embodied in a number of EU and domestic regulations, which can be perceived as another
component of juridization of social life which results in creating a more complex legal system (and
also more complicated conditions for business and other social activities as a consequence).
Introducing any regulations which are limiting anyone's rights or opportunities (in fact every
regulation is a limitation of someones freedom) should be justified properly and proportionally in order
to acquire proper balance between expected benefits on the one hand and limitations and expenses
on the other. In the Council Regulation (EC) No 510/2006 a lot of information about those issues can
be found (sometimes incoherent) but none out of 20 recitals refers to possible benefits or future costs.
Sixth recital provides us with a crucial piece of information:
Provision should be made for a Community approach to designations of origin and geographical
indications. A framework of Community rules on a system of protection permits the development of
geographical indications and designations of origin since, by providing a more uniform approach, such
a framework ensures fair competition between the producers of products bearing such indications and
enhances the credibility of the products in the consumer's eyes.
According to the citation the unification of EU regulations is the means of promotingfair
competition and gaining consumer's trust. It clearly shows that in regulating protection of traditional
food naming cultural differences have been disregarded as uniformity was presented as a higher
value.
The question of the real aim of EU legal regime of geographical indication is an open issue
– motives given in the presented legal act do not give us a clear answer. Obviously we could
emphasize the official purposes of thesa regulations; according to the recitals these would be creating
coherent legal system in the EU and protecting consumers. The producers of protected food are not
mentioned in the recitals, which makes protection of their interests a hidden function of this law.
Therefore, the explanations given are unclear, imprecise and untrustworthy. It also makes analysis of
presented provisions more difficult.
OSCYPEK: CASE STUDY
At this point of paper I will present a brief case study of oscypek, a traditional smoked cheese
variety made from sheep's and cow's milk. Traditional production of oscypek is a cultural pattern of
Carpathian highlanders1 from Poland and neighbouring countries. Polish highlanders are group with

Polish “górale” comes from word “góra” which means a “mountain”. It is commonly translated as “highlanders”
although tis term originally defines Scottish highlanders. In this paper term highlanders will refer to indigenous
people of polish mountains.
1
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varied ethnic origins (due to vlach and ruthenian settlement);while they do not possess any ethnic or
national identity, they do have a strong sense of local identity based on their own culture.
Oscypek is surely one of the most well-known products in Poland, with a statue of protected
destination of origin. The oscypek is the only one product of this kind; this has gained much media
attention, even on the national level. Its fame can be explained by the fact that it is produced in the
Podhale and the Tatra Muntains, a region of Poland that is extremely attractive for tourists.
Oscypek was brought to Poland by the Vlachs, who were settling in all countries located in
Carpathian Mountains from 14th century. The first written record mentioning production of traditional
sheep's cheese in polish mountains comes from 1416. It was mentioned in the foundation charter (on
a Vlach law) of a village in southern Poland. Vallachian origin of oscypek is the reason behind a
dispute between Poland and Slovakia, which resulted in oscypek being registered in both countries –
as oscypok in the latter state. What is more, oscypek has been registered twice in Poland. The
legislator has not taken into consideration that one product can be produced in two regions. This
shows once again that regulations concerning protection of traditional food should be seen as
underdeveloped, or at least as not fulfilling its functions properly.
Registration documents of oscypek impose a number of obligations for potential producers.
Production of oscypek is allowed only on a specific area, only during fixed months. Ingredients and
manufacturing steps are codified in details. Most importantly, however, production of oscypek is
permitted only after applying for certificate and completing the inspection successfully.
Some doubts have also been raised by the pre-defined list of ingredients of oscypek.
Registration documents set the limit for the amount of cows’ milk that can be used during the
production, as well as the breed of those cows. It also states that only one shape of the product can
be marketed. The aim of such a detailed regulation is to stop marketing cheese made solely from
cows’ milk as oscypek. Unfortunately, the ingredients of oscypek have varied over the time or in
different places.
Detailed codification of manufacturing steps and ingredients may result in severe limitation
of possibilities for developing the product or adjusting it to natural and environmental conditions.
Specifying area of production is preventing territorial diffusion of a protected cultural pattern, which
had lasted over hundreds of years in Carpathian Mountains.
Another problem came into daylight when oscypek, as well as other products of shepherding,
had been registered2. Not all of the producers have met detailed requirements for certain products.
Even those who have been able to meet all the requirements have not decide to introduce relevant
changes, because of high cost of inspections. In fact, all varieties of cheese which have been sold in
the mountains have usually been called “oscypek”, as it has been the most recognizable name of
traditional cheese and it attracted tourists. After registration of several products, the producers have
not tried to register production of another variety of cheese, “gołka” which could have been, according
to registration documents, more appropriate3.
Instead of meeting registration requirements for producing oscypek or gołka, or registration
of another product, the majority of highlanders from Podhale who are offering home-made cheese to
tourists had started to use made-up names like “scypek”, which is a simple wordplay, intended to
protect the producer from the legal consequences of misuse of name oscypek. Alternatively, phrases
like “highland cheese” or similar can also be used for the same purpose.
This situation is caused by the fact that most of the tourists associate all kinds of cheese with
oscypek, while names of other products have not been commonly recognized. As a result, oscypek
has started to function like a generic name. Also, the term “generic name” has been legally defined in
Council Regulation no 510/2006 in article 3 as names which become common names in the
Community. As a consequence, although oscypek could be considered as a genric name, it was
common only in Poland, not in the whole EU, and therefore it does not meet requirements of the legal
definition mentioned above.
Article 13 of Council Regulation states that registered names are protected against any
possible misleading practices. Although using different names for regional products has been covered

2

The list of traditional products is available on a website of the Ministry of Agriculture and Rural Development:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/, 27.10.2013).
3
Gołka is also traditional home-made cheese which is produced in mountains of Poland. It has different shape
and is made mostly or only from cow's milk.
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by nationwide media4 (it become common practice), no legal steps against name “scypek” have ever
been taken and it is still widely used by marketers.
Polish domestic regulations provide a number of public-law measures aimed against
individuals that illegally sell products using protected name. The punishment which is used most
commonly by the legislator is imprisonment, even up to 5 years (if the offender was treating a crime
as a regular source of income). There were court cases on the grounds of this provision. In 2011
Wojciech Gromada5, a shepherd from Ząb village, was accused of illegal production and selling
oscypek.
As Gromada sold 200 pieces of oscypek, he was accused of treating the crime as a regular
source of income. He had been found guilty and had been sentenced for six months of imprisonment,
but after he appealed it was changed for a fine. What is shocking in this case is that just the fact of
selling products without registration has been enough for accusation against him. Manufacturing
methods or ingredients have been irrelevant.
I have mentioned this court case as it is particularly interesting for this paper. Wojciech
Gromada was from village Ząb located in the middle of Podhale, a region where production of oscypek
is a long-lasting tradition. And, since 2006, the region where maintaining this tradition is legal.
Gromada decided to continue shepherding traditions, which were present in his family, but he decided
to leave Podhale – he was pasturing his sheep in the south-eastern Poland. We can even say that he
was continuing not just his family tradition, but also long lasting, Carpathian traditions of shepherds
migrations6.
The interesting detail, which is worth mentioning, is that Wojciech Gromada took his part in
the process of registration of traditional products. In the description of gołka (traditional cheese
mentioned before in this paper) his words are quoted as the proof of a long lasting family traditions
connected to this particular product. He is clearly treated as a representative of shepherding tradition
and member of highlanders community. However, the origin of the producer are not taken into
consideration in the EU regulations – products are protected because of the place of production, not
because they are manufactured by a member of a cultural community that created and sustained the
protected cultural pattern (food designation).
Ruling of the court of appeal in in the case mentioned above can be seen as a bright side of
this situation. Explanations that accused provided in front of the court and in appellation resulted in
ruling only a minor punishment. This could be a starting point for a discussion about possibility of
cultural defense in non-violent crimes (like in the presented case, where accused violated intellectual
property law). However, this is a topic which should be the subject of another paper.
The case described above shows that certain problems may be caused by not considering
the special features of a local culture by the EU regime of protection of geographical indications. As a
digression we can note that this remark can apply to many other fields of EU legislation.
It has not been created within the shepherds community, yet it contains detailed regulations
of production procedures and ingredients, which are appropriate for wine industry, but not for
shepherding. The detailed norms for winery are much older, and well-known for producers, not just
because they read legal acts, but because of the fact that they are an important part of family or
company tradition. When it comes to shepherding, although it is also a traditional activity, which very
often is passed down within a family, it has never been an object of such a detailed procedure like
setting the exact percentage of milk of cow of a specified breed. What is more, traditional shepherds
are usually conducting their activity on a small scale (that can be compared to a small family household
in agriculture). That makes them unable to seek legal advice as it is too expensive. 7
4

Over the last years it was commented by number of TV station, internet media and newspapers, as well as by
a nationwide information TV station and website TVN24: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-krakow,50/bacowienie-chca-unijnych-certyfikatow-wola-robic-scypki,361765.html. 27.10.2013.
5
Court case of Wojciech Gromada was loudly trumpeted in the media, including nationwide TV stations,
newspapers and internet media.
6
As it was mentioned oscypek was registered in Slovakia and two regions of Poland (Małopolskie and
Śląskie) but it was produced also in third region in Podkarpackie, where Gromada was “caught” on illegal
production. Highlanders migrations from Podhale to Podkarpackie were described by W. Antoniewicz in
Pasterstwo Tatr Polskich I Podhala, t. III, Wrocław – Warszawa – Kraków 1961.
7
Traditional shepherding in mountains is conducted by a shepherd personally, that means that he (in
Carpathian Mountains shepherding was and still is an activity done by man) goes on a grassland alone or with
his assistants. In traditional pattern of shepherding it is impossible to accumulate more then one her for a profit of
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Creating legal protection of quality and compliance with the pattern of food obliged member
states of EU to create a supervisory mechanism. In Poland, this is the responsibility of an agency that
is also controlling food which is not traditional or specially protected.
A supervisory mechanism creates expenses which are covered by the producer. For large
companies or big agricultural producers, the costs of such supervision represent only a small
percentage of their expenses and can be easily covered. For shepherds owning a small herd of sheep,
the supervision costs are relatively higher. As a result, it has to be covered by rising prices of the
product and lowering competitiveness.
Provision that provides for a penalty of imprisonment up to five years should be, in my
opinion, considered as inappropriate. Imprisonment should not be overused in cases when the
protected value is not a public good, but an economic interest of an individual or a group. If we are
talking about protection of geographical indications, or just about protection of product names, there
is a wide selection of methods for solving conflicts raising from the misuse of certain names, with a
civil action taken by a party which is harmed with someone’s actions as a first possible example. In
my opinion it is not a public good that is protected in such issues, so only private law measures should
be possibly accessible against anyone harming protection of geographical indications. As the criminal
provisions of polish domestic regulations are applies only in one country I will not continue detailed
reflections on it.
CONCLUSIONS
Taking it all into consideration, I claim that presented EU law regulations are not appropriate
due to the cultural differences which exist between member states and regions in Europe. The case
study shows clearly the inefficiency and harmfulness of those provisions to the traditional shepherding,
which has a number of common features and patterns in five carpathian countries, also those related
to traditional food-making (strongly associated with traditional pattern of housekeeping, local and
family relations).
Although presented problems may be perceived as insignificant, only one protected
designation of origin – oscypek – is produced by 43 producers in region of Podhale (out of
approximately 100 procedures of sheep cheese)8. What is more, there is a trend of growing numbers
of registered products and producers. If we multiply it by a thousands of products regulated by EU
law, we would get an image of the situation that a large number of producers and customers have to
deal with.
I also find it important not to disregard cultural differences within European culture. Obviously,
the most vivid conflicts can be seen when cultures clash (or, as Huntington would call it, in a clash of
civilizations). However, we should not forget about a large number of differences within European
cultures, concerning more detailed aspects of everyday life.
The main question which comes to mind as a result of reading this paper should be as
follows:
How cultural differences should be taken into account by EU legislation?
The answer can be much more simple that one could expect – just in the same way as it should be
done by a domestic legislator. EU should strive for a proper balance between legal protection of
locality and unification of law.
In my opinion, such a delicate and culturally conditioned activities as traditional patterns of
producing food should be protected not only against misuse of names of certain products, but also
against excessive uniformity. Local specificity of every aspect of production of traditional food should
be treated as a more precious value than unified regulations of name protection.
Bibliiography:
Audier J.: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Geograpical
Indications. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000. 43
pages. ISBN: 978-92-828-5208-8.
Barańczyk I.: Ochrona oznaczeń geograficznych. In: SPP (Studia Prawa Prywatnego) 2011, nr 2.
one shepherd. Creating business identity employing shepherds would be possibly profitable but definitely not in
accordance with tradition.
8
http://www.wijharskrakow.pl/pl.synergic/aktualnosci_i_komunikaty/34/, 18.01.2014.

38

Barańczyk I.: Ochrona prawna oznaczeń geograficznych. Warszawa: Difin, 2008. 272 pages. ISBN
978-83-7251-854-5.
Beier F.-K.., Knaak R., The Protection of Direct and Indirect Geographical Indications of Source in
Germany and the European Community. In: IIC - International Review of Intellectual Property and
Competition Law, 1994/1.
Całka E.: Geograficzne oznaczenia pochodzenia Studium z prawa wspólnotowego i prawa polskiego.
Warszawa: Wolters Kluwer S.A., 2008. 364 pages. ISBN: 978-83-7601-355-8.
Drożdż A., Twardy S.: Gospodarcze i ekologiczne uwarunkowania wypasu dużych stad owiec w
Karpatach polskich. In: Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, 2004, Tom 4 zeszyt 2a (11)
(http://www.imuz.edu.pl/wydaw/ofertawyd/woda/zeszyt_2a_2004/artykuly/DrozdzTwardy.pdf,
accessed: 16 I 2012).
Knaak R.: Case Law of the European Court of Justice on the Protection of Geographical Indications
and Designations of Origin Pursuant to EC Regulation No. 2081/92. In: IIC - International Review of
Intellectual Property and Competition Law, 2001/4.
Kopiczyńska – Jaworska B.: Tradycyjna gospodarka sezonowa w Karpatach polskich. Wrocław –
Warszawa – Kraków: Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1969.
Kopiczyńska – Jaworska B.: Normy prawne prawa zwyczajowego dotyczące zbiorowego
wypasu owiec. In: Kojder A., Łojko E., Staśkiewicz W., Turska A. (eds.), Elementy Socjologii
Prawa T. 5. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1993, s. 405-410. ISBN
ISBN 83-230-0798-5.
Kupracz M.: Z problematyki żywności tradycyjnej. In: Studia Regionalne i Lokalne, 2007, nr 4(30).
Lewandowska Anna, Produkty regionalne i tradycyjne – system ochrony i promocji żywności wysokiej
jakości. In: Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce 2007, nr 10.
O’Connor Bernard, The law of geographical indications. London: Cameron May, 2004. ISBN: 9781874698999.
Legal acts
Directive of the European Parliament and of the Council 2000/13/EC.
Council Regulation (EC) No 510/2006.
Ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o
produktach tradycyjnych (Dz. U. 2005 Nr 10, poz. 68 ze zm.).
On-line sources
http://www.wijharskrakow.pl/pl.synergic/aktualnosci_i_komunikaty/34
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-krakow,50/bacowie-nie-chca-unijnych-certyfikatow-wola-robicscypki,361765.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-krakow,50/baca-robil-oscypki-bez-unijnego-certyfikatu-jestsledztwo,340060.html
http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,14753859,Oscypek_certyfikowany__Owszem__ale_to_sam
e_klopoty.html#TRrelSST
http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,14327584,Juhasi_z_Ukrainy_ucza_sie_wyrobu_oscypkow.h
tml#TRrelSST
Contact information:
Marcin Wróbel, PhD candidate
marcin.m.wrobel@uj.edu.pl
Jagiellonian University in Kraków
Ul. Gołębia 24
31-007, Kraków
Poland

39
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Abstract: Polish Parliamentary elections held in November 2015 resulted in conservative party of
Prawo i Sprawiedliwość (Law and Justice) gaining majority in Polish Parliament (both chambers) and
significant personal changes being introduced. On 13th January 2016 the European Commission took
unprecedented step against Poland and launched “the new EU framework to strengthen the Rule of
Law” procedure from the 2014. The reasons concerned political and legal dispute on the composition
of Polish Constitutional Tribunal. On 19th January 2016 the European Parliament held a debate with
Polish Prime Minister B. Szydlo present, who considers introduced changes to be a part of internal
matter of each Member State. In the following paper author describes in details the so-called
‘Constitutional Crisis’ and presents EU mechanisms which could be applied in the case of Poland.
Keywords: Constitutional Tribunal, constitutional crisis, conflict, Poland, Art 7 TEU, the rule of law
INTRODUCTION
The constitutional crisis has been one of the most often discussed issue in Poland since
November 2015. By some commentators it was being described as one of the biggest Polish political
crises since 1989. The first part of this article involves legal and factual aspects of the conflict. In the
second part author presents the European Union representatives’ reaction to it, as well as procedures
which could be applied by the EU in the case of Poland.
While national constitutional identity of Member States is to be respected according to Art 6 TEU,
the constitutional autonomy of Member States is limited under Art 2 TEU. Art 2 TEU sets common
standards of human rights and democracy in the EU which Member States are obliged to respect
under the principle of loyal cooperation (Art 4 TEU). What is worth noticing is that Member States are
bound by Art 2 TEU values not only when implementing the EU law but also when regulating national
law.
THE CONSTITUTIONAL CRISIS
The essence of the constitutional conflict in Poland is the fact of double elections of 5 judges of
the Constitutional Tribunal conducted by both the previous (7 th) and the 8th parliaments. Under Polish
legal order a Constitutional Tribunal judge is to be elected individually by the Parliament for a 9-year
mandate. A reasoned proposal of a candidate for a judge should be submitted within 30 days before
the mandate of a judge that the candidate is to replace terminates. The proposal should be signed by
at least 50 members of the Parliament. After being elected by the Parliament, a candidate must be
sworn in by the President. According to Polish Constitution, the Constitutional Tribunal consists of 15
judges.
In 2015, five mandates of the Constitutional Tribunal judges terminated – three of them on the
6th of November, the forth one on the 2nd of December and the fifth one on the 8th of December. It is
worth noticing that Parliamentary elections took place on the 25th of October 2015 which means that
both parliaments could have elected the first three judges. However, the two vacancies left in
December ought to be filled by the 8th Parliament.
At the end of June 2015 the previous (7th) Parliament led by the Civic Platform party amended
law in such a way that it allowed them to replace all five judges whose mandate terminated in 2015.
On the 8th of October – shortly before the Parliamentary elections that the Civic Platform was expected
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to lose – the Parliament elected five Constitutional Tribunal judges. However, the President A. Duda
did not swear any of them in. Two weeks later, after the Parliamentary elections, the Law and Justice
party won an absolute majority in Polish Parliament. In November, the 8th Parliament amended law in
a way that it allowed them to reelect the five judges. A week later, the Parliament adopted five
resolutions declaring elections conducted by the previous (7 th) Parliament void due to procedural
faults. On the 2nd of December five new candidates have been elected by the 8 th Parliament.
Afterwards President Duda swore the candidates in and the Chairman of the Constitutional Tribunal
(A. Rzeplinski) let them come into office. However, he declared that no cases would be assigned to
those judges until the legal situation is clear.
Judgments of the Constitutional Tribunal
After the reelection of judges, the Constitutional Tribunal gave two judgments concerning legal
amendments mentioned hereinbefore. In its first judgment, the Tribunal stated that provisions of the
first legal amendment referring to the election of two judges who’s mandate terminated in December
were unconstitutional. In the second judgment, the Tribunal stated that provisions of the second legal
amendment referring to the election of three judges who’s mandate terminated in November were
unconstitutional. After the second judgment, the Chairman of the CT “accepted” two judges elected
constitutionally by the 8th Parliament and allowed them to sit in the Tribunal – which means there were
12 judges sitting in the CT.
Representatives of the Law and Justice party claimed that judgments given by the CT do not
have retrospective character and due to the fact that certain resolutions have not been removed by
the Parliament, the reelections were still legally binding and therefore, the three reelected judges
should have been allowed to sit in the Tribunal. The Chairman of the CT gave several interviews on
the TV arguing the position of Polish Parliament and demanded that President Duda swore the three
judges elected by the 7th Parliament in. Some commentators accused the Chairman of taking part in
the conflict and becoming a politician, others called him the guardian of the Constitution.
Right before Christmas, on the 22nd of December, Polish Parliament adopted a legal amendment
which completely reorganized the Constitutional Tribunal. It introduced a 2/3 majority to declare an
act constitutional or unconstitutional instead of a simple majority, increased the mandatory number of
judges per case from 9 to 13 and introduced an obligation to handle cases according to the date of
receipt of the claim. This amendment had been widely commented on and views differed from ones
saying it was paralyzing the CT to ones saying it was strengthening the CT. According to Polish legal
order, until a legal act is declared to be unconstitutional, it is deemed to be constitutional. That means
that the Tribunal could only analyze constitutionality of the last legal amendment in a procedure that
this act provided for – which would both delay the judgment and force the Chairman to allow the three
reelected judges to sit in the Tribunal.
Chairman Rzeplinski decided to disregard the last legal amendment and set a hearing
concerning the amendment for the 9th of March 2016. The Constitutional Tribunal issued an act called
“a judgment” declaring the amendment unconstitutional. According to the representatives of the
Government, this judgment was void due to procedural faults and could be considered only as a
opinion of 12 judges of the CT. It had not been published by the Prime Minister’s administrative office
and therefore, the judgment was not legally binding. What is more, the fact of disregarding the law by
Mr Rzeplinski was basis for a notice brought by a private individual to a public prosecutor accusing
the Chairman for acting ultra vires when appointing a smaller number of judges than the law provided
for. An investigation against the Chairman had been launched.
Internal political conflict
it is a very complicated political and legal conflict between the leading party of Law and Justice
and a majority of opposition. The opposition claimed that the third legal amendment paralyzed the CT
and that both the Parliament and President Duda violated Polish Constitution. It also claimed that
Polish democracy was endangered. On the other hand, Polish Prime Minister B. Szydlo claimed that
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the amendment was only fixing the legal situation after the previous (7 th) Parliament violated the
Constitution. She also noted that the Law and Justice party won an absolute majority in both chambers
of the Parliament and therefore their decisions had support from the citizens. The Prime Minister also
announced that the Parliament would plan to amend Polish Constitution by dividing elections of 15
judges of the CT between the coalition and opposition – 7 judges would be elected by the coalition
and 8 by the opposition. This proposal had been criticized by the opposition.
Constitutional crisis caused a lot of tensions in Polish nation – there have been several
demonstrations both pro- and anti- governmental. International organizations like Amnesty
International and Human Rights Watch have also condemned actions of Polish Parliament. However,
Polish Government is in a constant dialogue with foreign politicians and organizations.
EU PROCEDURES AIMING TO CONTROL THE RULE OF LAW
EU representatives have been very critical in their opinions on the Polish Constitutional Crisis.
M. Schulz claimed that “what is happening in Poland has the characteristics of a coup and is dramatic”.
F. Timmermans, on the other hand, demanded that Polish Parliament withhold adopting the law until
“all questions regarding the impact of this law on the independence and the functioning of the
Constitutional Tribunal have been fully and properly assessed”. Debates on the situation in Poland
took places in both the European Commission and the European Parliament. It is worth noticing that
Polish Prime Minister was present during the debate in the EP.
The new EU framework to strengthen the Rule of Law
A debate in the European Commission held on the 13 th of January 2016 resulted in lunching a
formal rule of law investigation under “the new EU framework to strengthen the Rule of Law” procedure
from the 2014. The Commission plays a special role in the EU legal order according to Art 17 TEU. It
is, among others, entitled to oversee the application of the Treaties and measures adopted by the
institutions by Member States.
This 3-step procedure is based on a dialogue and its aim is to prevent a systemic breach of the
rule of law (Art 2 TEU). It is worth noticing that no sanctions are possible at this point. This is a
mediatory procedure, however it also works as a threat that the Art 7 TEU procedure could be
launched against a certain Member State. Should the Commission be not satisfied with a result of the
dialogue, most specifically if the breach has not been removed, it could launch the Art 7 TEU
procedure1.
The article 7 TEU procedure
The procedure by some commentators is being referred to as a ‘political nuclear bomb” because
it allows imposing serious political sanctions on Member States. These involve a suspension of certain
rights under the Treaties including the voting rights in the Council. It is a 3-step procedure carried out
by the Council and the European Council. However, those two institutions do not act on their own
initiative but on a reasoned proposal by one third of the Member States, by the European Parliament
or by the European Commission.
Due to the fact that this mechanism can have very serious political consequences, the Treaty
provides for a protection, namely a unanimity of the European Council. The following statement has
been made by V. Orban, the Prime Minister of Hungary: "The European Union should not think about
applying any sort of sanctions against Poland because that would require full unanimity and Hungary
will never support any sort of sanctions against Poland”. Those sanctions have never been imposed
and after the mentioned statement was made by Victor Orban, it is very unlikely that sanctions would
be imposed in the case of Poland.

1

http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/rule-of-law/index_en.htm.

42

CONCLUSIONS
There are no doubts that the constitutional autonomy of Member States is limited by common
European values (Art. 2 TEU) which Member States commit to respect when joining the EU. Member
States lose some sovereignty and therefore accept an external control of the EU bodies. The control
is in principle based on a dialogue with Art 7 TEU being a procedure that no one expects to be applied.
However, a question that should be asked is whether the EU bodies ought to have a power to impose
serious political sanctions.
Such a possibility is potentially dangerous in a situation which is very complex both legally and
politically. The aim of this article was to present the complexity of the Constitutional crisis in Poland.
Resolving such a dispute requires a vast knowledge of legal and factual background of a certain
domestic problem which is something that foreign politicians might not have or understand due to the
mere fact that not all politicians are lawyers. It is worth mentioning that even Polish lawyers’ opinions
on the case differ distinctly. As many commentators claim – domestic conflicts ought to be resolved
internally and the control of the EU bodies should be carried out by means of a dialogue rather than
sanctions. In a theoretical situation, applying Art 7 TEU might in fact lead to censoring a legally elected
government by foreign politicians and that is potentially very dangerous.
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Abstract: A powerful reform in the field of the criminal law has been in process in Hungary. Within
this legislative action it was decided to establish a new Criminal Code in 2012 and a new Act on
Execution of Punishment in 2013. The last main piece of this legislation is the creation of a new
criminal procedure code as well. The New Criminal Procedure Code shall correspond to the
international requirements and to the documents of the European Union as well. Within its framework
the Government published the first public document related to the new code in 2015, which constitutes
the guiding principles and regulatory ones of the codification. That is why the aim of this paper on the
one hand is to briefly introduce the main reasons that lead to create a new criminal procedure code,
the four directives of the European Union which shall be taken into account in the course of the
codification, especially directive 2012/29/EU about the standing of victims. On the other hand my aim
in the paper is to show how the Hungarian legislator intends to meet the above presented
requirements, and to point out the possible directions.
Key words: Hungarian Criminal Procedure Code, codification, guidelines, victim, directives of the
European Union
INTRODUCTION
In recent years a powerful reform in the whole field of the criminal law has been in process in
Hungary. This is caused by the fact that since the change of the regime – approximately 25 years ago
– the different governments have applied different criminal law policies and have modified provisions
in this sense, and therefore it has changed the original state and system of the law significantly. 1 The
starting point of the legislative process was the constitutional reform, namely Hungary enacted the
new Fundamental Law in 2011. Based on the new Fundamental Law there was a demand to create
a comprehensive criminal reform.2 Within this legislative action it was decided to establish an entirely
new Criminal Code in 2012 and a new Act on the imposition of punishments, measures, some coercive
measures and confinement for infraction in 2013. The last main piece of this legislation is the creation
of a new criminal procedure code as well. During the preparation two aspects had to be considered,
on the one hand the national traditions, principles, basic legal instruments had to be taken into
account, and on the other hand the New Criminal Code shall correspond to the international
requirements and to the documents of the European Union as well.3
CODIFICATION OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE
The reasons leading to the codifications
The criminal procedure code in force4 was adopted in 1998 whose aim was to break away
from the criminal procedural legacy of socialism and establish a new one corresponding to the
European values. However this legislation process proved to be quick and there was a lack of a wide
range of coordination of professions. That is why although the criminal procedure code of 1998
entered into force on 1st July 2003, more than half of its regulations were amended until it came into
force in 2003 and since then it has been amended for around 80 times, i.e. 6 times a year in an
KŐHALMY, L.: The New Hungarian Criminal Code. In: The Milestones of Law in the Area of Central Europe
2013. Bratislava: Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, 2013, s. 969.
2
MISKOLCZI, B.: Készül az új Be. In: Ügyvédvilág, 2015. 05. 19. http://www.ugyvedvilag.hu/rovatok/szakma/keszul-az-uj-be (2015.11.10.)
3
KISS, A.: A büntetőeljárás hatékonysága és gyorsításának lehetőségei. In: Ügyvédvilág, 2015. 09. 30.
http://jogaszvilag.hu/rovatok/szakma/a-buntetoeljaras-hatekonysaga-es-gyorsitasanak-lehetosegei (2016.02.20.)
4
The Act XIX of 1998 on the Criminal Procedure Code Act
1
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average. Therefore the criminal procedure code has lost its uniformity, it is not comprehensive and it
is difficult to apply in practice.5
On the other hand since 1998 there have been several other factors leading to the demand
for a new criminal procedure code that can be classified into three groups, which are the following:
No 1 political, economic and social changes; No 2 the requirement to comply with the European Union
legislation and international human rights conventions; and lastly the global trends and changes that
prompt states to take measures.
These facts and factors led to the demand for a new criminal procedure code verifying that
the codification was necessary, moreover it can be said that it was inevitable. 6
Institutional frames and current standing
It is a crucial point who shall realise the process and in which institutional frames. The
codification process has been directed by a ministerial commissioner – Barna Miskolczi – beginning
from the middle of 2014, and thus the codification has belonged to the Department of Criminal
Procedure Code of the Deputy State Secretariat for Criminal Law Codification of the Ministry of Justice
ever since. This Department consists of 9 persons, working in three working groups and assisted by
two groups. The professional materials prepared by the Department are evaluated systematically by
an Experts’ Group consisting of university lecturers and practising professionals. The former
Codification Committee of well known jurists, philosophers and practical professionals has got a new
role, namely it works as the Advisory Council of the Council of Criminal Procedural Law Codification
and interpreted the working documents evaluated by the Experts’ Group.7
The deadline for the professional preparation of the new criminal procedure code is 30 th June
2016. According to the plans the new criminal procedure code shall enter into force at the beginning
of 2018.The first public document entitled “Guidelines for the new criminal procedure code” was
adopted by the government on 11th February 2015, which contains the starting points of the
codifications.
Guidelines for the new criminal procedure code
Before describing each principle the codifier found it important to define the basic viewpoints
which determine the creation of the new regulation. These correspond to Constitutional Law, to the
international expectations and to the adequacy to the social one to the criminal justice to social
expectations.
The document includes two groups of principles: the guiding principles and the regulatory ones
of the codification. The guiding principles are the following: efficiency, speediness, simplicity,
modernity, coherency and practicability. After that there are 14 regulatory principles which can be
divided into groups based on several characteristics.
No 1 principle orders the compliance with the obligations deriving from international law and
the membership of the European Union, No 2 is a general one, namely it prescribes the revision of
the whole system of safeguards while enforcing the basic principle of fair procedure. Three principles
(points No 3, 4 and 7) deal with the rights of the victims directly and 4 principles (No 5, 6, 8, and 10)
indirectly through the expectations of efficiency, speediness and simplicity. The other groups serve
the acceleration of the proceeding (No 5, 6, 8, and 10) and the other principles regulate other special
questions.
Based on the above it can be observed that the Hungarian legislator intends to place a special
emphasis on the issues related to the victims. Among the principles I would like to introduce only the
ones which concern directly the victims:
No 3: “The protection of the interest of the victim has to be highlighted more than it is now. The
new code has to support the protection of victims and the enforcement of their rights by any means.
New procedural provisions have to be drawn up which ensure that the proceeding authorities act in
the most considerate manner possible regarding the victims.”
No 4: “The range of guarantees has to be broadened so equality between members belonging
to vulnerable groups due to their age, circumstances or conditions and persons not having such
5

MISKOLCZI, B.: Guidelines of the New Criminal Procedure Code in Hungary. 9th Sommer Academy in Criminal
Law in Pécs: „Menschenrechte und Strafprozessrechtkodifikation“. The presentation held on 25th Juni 2015,
Manuscipt, 2015
6
CSOMÓS, T. Útközben – helyzetjelentés a Be. kodifikációról. In: Magyar Jog, 2/2016, s. 94.
7
MISKOLCZI, B.: Guidelines of the New Criminal Procedure Code in Hungary, before cited
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disadvantages could be ensured and such persons could exercise their respective rights in the same
way irrespective of their procedural role.”
No. 7: “There should be more possibilities to involve the defendant in closer co-operation with
the authorities in order to make the criminal procedure more effective and to remedy the injuries and
damages of the victim more successfully.”
The basic problem related to the victims according to Barna Miskolczi is a “system error”,
namely on the one hand the lack of attention to the victims – that is a social-political issue – on the
other hand the controversial status of the victims – that is a legal one. Both can be redressed in the
new code and that is the task of the codifier.8
OBLIGATIONS OF INTERNATIONAL EXPECTATIONS AND OF THE EUROPEAN UNION
The new criminal .procedure code shall ensure naturally the rights laid down in the
international documents and treaties, among them I would like to highlight just the European
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms adopted by the Council
of Europe, the International Covenant on Civil and Political Rights adopted by the general assembly
of the United Nations, and the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Concerning the European Criminal Policy, it was not recognised for a long time as an
independent policy9 and the measures in the field of criminal law were not coherent, it empowered the
Union with a wide legislative power so as to harmonize some important aspects of the substantive
and procedural criminal law of the member states. However the cross-border criminalisation justifies
giving measures to an effective and speedy action in the EU. Harmonisation is made possible based
on Art. 82 (2) (for the procedural law) and Article 83(1) (for the substantial law) of the Treaty on the
Functioning of the EU (TFEU). Those instruments of harmonisation will be adopted in the form of
directives.
The first directive was adopted in 2010 on the right to interpretation and translation in criminal
proceeding10, after that in 2011 the directive on the European protection order 11, in 2012 on the right
to information in criminal proceedings12, the directive on the minimum standards of the rights 13,
support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA,
in 2013 on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and in European arrest warrant
proceedings14, and in 2014 on European investigation order.15
The legislative plan of the Hungarian Parliament contains which European legal acts shall
be transposed in the national law and when, namely the legislation drafts shall be published
expectedly on 4th April 2016, i.e. in a short time.
THE MINIMUM STANDARDS RELATED TO THE VICTIMS
The directive 2012/29/EU laid down the minimum standards related to the victims, because
the proposal of the government ensures this issue high priority, so one of the most important intentions
of the codification is to improve the standing of the victim.

MISKOLCZI B.: Az új Be. szabályozási elvei. In: Ügyvédvilág 2015.10.07.
http://jogaszvilag.hu/rovatok/szakma/az-uj-be-szabalyozasi-elvei (2016.01.20.)
9
SATZGER, H.: Der Mangel an Europäischer Kriminalpolitik. Anlass für das Manifest der internationalen
Wissenschaftsgruppe „European Criminal Policy“. In: ZIS 12/2009, s. 692
10
Directive on 2010/64/EU of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the right to
interpretation and translation in criminal proceeding
11
Directive on 2011/99/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the
European protection order
12
Directive on 2012/13/EU of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 on the right to
information in criminal proceedings
13
Directive on 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing
minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework
Decision 2001/220/JHA
14
Directive on 2013/48/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 on the right of
access to a lawyer in criminal proceedings14 and in European arrest warrant proceedings and on the right to
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authorities while deprived of liberty
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Directive on 2014/41/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on regarding the
European Investigation Order in criminal matters
8

46

The standing of victims has been in the focus of Union policy during the past few years.16 As
the first step in this way the Council adopted the Framework Decision 2001/220/JHA on the standing
of victims in criminal proceedings on 15th March 2011. After that the Council adopted the Directive
2004/80/EC on 29th April 2004 relating to the compensation to crime victims.
The issue is especially topical since the need for action in this field has been identified as a
strategic priority by the Commission in the Action Plan implementing the Stockholm Programme of
the European Council.17 However according to the Reports of member states related to the
implementation of the Framework Decision it was not suitable to reach the required aim, because the
member states did not strive to do their best to realize its implementation in the national law. That is
why the EU decided to replace the Council Framework Decision 2001/220/JHA and as a result it
adopted the Directive 2012/29/EU of the European Parliament and the Council on 25th October 2012
establishing the minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime. Its main
goals are to ensure that victims of crime receive appropriate information, support and protection and
may participate in criminal proceedings wherever the damage occurred in the EU. Every EU country
must ensure that victims of crime are recognised and treated in a respectful, sensitive and professional
manner according to their individual needs and without any discrimination (for example based on
nationality, resident status, race, religion, age, gender, etc.).The Directive lays down minimum
standards for all victims of all crimes. The European Commission published a guidance document in
December 2013 to facilitate the transposition of the Directive for the member states. 18This document
contains explanations and suggestions detailed for each of the Directive’s Articles
The Directive extended both the scope of the people entitled and the catalogues of rights.
The procedural rights are laid down in art. 10-1719 but other articles contain regulations which
influence the position of victim.20 I do not intend to analyse each right of the victim, it would require a
separate study. I would rather like to highlight how important role the protection of victim has both in
the EU and in Hungary.
The obligation was the transposition of the regulations laid down in the directive until 16th
November 2015 and Hungary complied with it when Act CLI. of 2015 entered into force on 1 st
November 2015. The question is if these regulations comply with the ones set forth in the directive.
Act CLI. of 2015 modified 8 statutes, among them the criminal procedure code as well. The
modification concerned the different rights of the victims. We can evaluate if these regulations
managed to reach the goals laid down in the directive only at a later time.
CONCLUSION
In Hungary a comprehensive reform in the criminal justice can be observed. During the
codification of the criminal procedure there are two main objectives: acceleration, the simplification of
the procedure, and the improvement of the standing of victims. The protection of the victims is of high
importance in the European Union as well. The main document concerning the topic is the Directive
adopted by the European Parliament and the Council on 25th October 2012 establishing the minimum
standards on the rights, support and protection of victims of crime. The Hungarian legislator fulfilled
the obligation and modified the statutes according to the directive in the given deadline. The regulation
shall be part of a comprehensive, coordinated victim protection system, avoiding partial or inconsistent

RÓTH, E. A sértett/áldozat büntetőeljárás-beli jogaira vonatkozó uniós minimumszabályok. In: HACK, P, and
other: Emberek őrzője: Tanulmányok Lőrincz József tiszteletére. 198 p. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2014, s.
159.
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ANDROULAKIS, N. I.: European Perspectives on Rights for Victims of Crime. In: Eucrim 4/2014, s. 111.
18
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2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards
on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision
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Európai Unióban. In.: BORBÍRÓ, A. and others: A büntető hatalom korlátainak megtartása: A büntetés mint
végső eszköz : Tanulmányok Gönczöl Katalin tiszteletére. 499.
Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2014, s. 173-183.
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regulations. It needs some time to state if the statutes were appropriate to achieve the aim set forth
in the directive and if they provide a comprehensive support and protection.
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Abstract: The article aims to present the idea of local security management, particularly one of its
element, which is crime prevention. The consideration concerns on the solutions adopted in Germany,
the United Kingdom, and Poland. Despite cultural, legal system, and state system differences, all of
these countries realized the concept of partnership for local security. This partnership takes various
forms in each country, what the Authors try to present.
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1

INTRODUCTION
Local cooperation for security included all entities and institutiona, which bacause of thier
interests, competentions, and posibilites can, want, or should cooperate together for local security1. A
pertnership should be here undetstood as responsibility between goverment, police, and
selfgovernment, and at the local level – between public and private institution, and social groups 2.
Local partnership for security is a result of two strategies3: move down a resposibility for crime
prevention, and then put it inside the local structures.
Local cooridnation of crime prevention in Europe evolved from voluntary and spontaneous
actions to institutionalized actions based on legal norms. In the 21st century different countries have
different level of law instituionalization in this field. An importanat role in crime prevention development
in Europe plays always the United Kingdom, where crime prevention developed from spontaneous
actions, organized programs such as ‘Five Towns‘ or ‘Safer Cities‘, through voluntary local partnership
to adopting in 1998 the Crime and Disorder Act4. Under this act local partnership became not only
mandatory but also was regulated by the law. It also means that many institutions and entities were
obligated to cooperate together for security. The police, local authorities, fire and rescure sevices, and
even health services were responsible for local security; these institutions could invite others to
cooperate. Such local partnership is primarily based on the consultations, participation, mutual control
and information exchange.
A couple years after the adoption of the Crime and Disorder Act, at the Home Office request
the experts anlaysed local partnerships’ work. Under these analyses there were adopted some
changes. One of them was a new partnership strategy. According to this strategy local communities,
except mandatory partnership, were also obligated to develop this partnership on their own way,
adapted to their local conditions. Instutionalization of these changes occured in 2007 in England and
Wales, they were regulated by the law. In the following years there were also adopted other strategies
for improving local partnership, they were also always regulated by the law.

J. Czapska, Bezpieczeństwo obywateli. Studium z zakresu polityki prawa, Polpress, Kraków 2004,
p. 137.
2 T. Hope, Zapobieganie przestepczości w społecznościach lokalnych w Wielkiej Brytanii – przegląd
strategii, in: J. Czapska, H. Kury (eds.), Mit o represyjności, albo o znaczeniu prewencji kryminalnej,
Zakamycze, Kraków 2002, p. 483.
3 J. Czapska, Bezpieczeństwo obywateli…, p. 137.
4 Cf: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/37/enacted. Access: 2nd Apr 2016.
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Totally different solution was chosen in Germany. In early 90’s, when crime prevention was
developing, it could be realised in Germany by three different ways: establishing an institution
responsible for coordinating all actions, establishing a proxy to do these matters, and establihsing a
commitee, in which all involved entities make decissions of taken actions. Germany chose the third
one by establising communal crime prevention councils. Most of them were established in 90’s, that
is why, this time is commonly called „commities boom”5. Already in 2005 there functioned about 2000
councils, and most them were located in two largerst lands 6: Niedersachsen, and Baden
Wuerttemberg. Communal crime prevention councils have varied forms (association, foundation,
working group, expert group) but their work always based on voluntary agreement between state’s
institutions and others entities. In other words, their actitivities is based only on the origanizational
norms, not on legal once.
Communal crime prevention councils include representatives of different entities 7: law
enforcement, justice, economic institutions, social institution, municipal authorities (including mayor),
municipal administration, municipal parliaments, children and youth organizations, schools,
associations, churchs, citizens, drug advisories, kindergartens. In practice the most commonly are
representatns of municipal administration, much less law enforcement institution such as police, than
mayor, and schools. Others institutions appear much less, and the least likely appear the science
institutions. In most councils the number of members oscillates between 11-20. Councils’ meeting are
mostly held once or twice per year, but often also three or four times.
Communal crime prevention councils have four general tasks, these are 8: developing crime
prevention programms, mobilizing citizens to participate in these programms, imporving cooperation
between all institutions involved in crime prevention, and coodinating all these insititions’ work. Crime
prevention work of the council based generally on three problems: people-oriended prevention, spaceoriented prevention, and offense-oriented prevention. Among the first one the most attention is paid
to children and youth. The second one mostly focused on preventon in public space, and in districts
(neighbourhoods). Offense-oriented prevention is mainly releted to three categories of delitcs: acts of
brutality, drugs, and theft.
2

LOCAL PARTNERSHIP FOR SECURITY IN POLAND
The provision of safety at a local level in Poland falls under the jurisdiction of entities acting in
the field of public administration. This includes both the government and local self-government
administration. For this reason it is important to begin any analysis by delineating the operations of
local self-government units.
According to the Polish Constitution9, the local self-government units are participating in
exercising public authority by acting in their own names and assuming responsibility for the statutory
tasks asscigned to them (article 16, paragraph 2 of the Constitution). Although tasks assigned to the
local self-government units are described in various statutory acts, the Constitution points to two
important presumptions. Firstly, the Constitution prescribes that the local self-government may
execute only those public tasks that are not statutory stipulated for execution by other public
authorities (article 163 of the Constitution). Secondly, any local self-government tasks that are not
stipulated for execution by other units of the local self-government fall in the scope of the commune –
the smallest unit, being the closest to the members of the public (article 164, paragraph 3 of the
Constitution).
The commune is a basic unit of the local self-government, enjoying a special Constitutional
protection. However, the operations of self-government units are regulated mainly by statutory acts.
The three-party territorial division of the country was introduced in 1998 as a result of the government

W. Steffen, Gemien, Kommunaler Kriminalprävention – Bestandsaufname und Perspektive, in: B.
Bannenberg, M. Coester, E. Marks (Hrsg.), Kommunale Kriminalprävention: ausgewählte Beiträge
des 9. Deutschen Präventionstages (17. und 18. Mai 2004 in Stuttgart), Forum-Verlag, Godesberg
2005, p. 155.
6 Ibidem, 156.
7 V. Schreiber, Lokale Präventiongremien in Deutschalnd, Forum Humangeogaphie, Nr 2, p. 39-42.
8 Ibidem, p. 51-52.
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http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm. Access: 2 nd Apr 2016.
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effecting ‘the great work of fixing the country and finalising the reforms initiated in 1989’ 10 and
executing the Constitutional principle of decentralization of the local public authority. From this
moment on counties commenced operations at the local level, while the voivodeship self-governments
operate at the regional level. Although – in terms of the territory – the area of a county incorporates
communes, and voivodeships incorporate counties, these units are not hierarchically bound together.
They act independently from one another, in their own name, and accepting full responsibility for their
actions. To simplify, local self-government tasks of a supra-communal nature are assigned to the
county, and the scope of the voivodeship self-government tasks does not encroach on the
independence of neither county nor commune.
The systemic position of local self-government units requires a separate commentary. The
regulatory bodies are collegial in nature at every level of the local self–government. Executive bodies
show more diversity in this matter. At the commune level the executive body (village mayor, mayor,
and city president) is autocratic in nature and is elected directly by the members of the public. In all
other cases (in self-governed counties and voivodeships) the executive body is collegial in nature
(county government and voivodeship council respectively) and is headed by a chairman (the starost
and the voivodeship marshal respectively).
Cities with county rights form a specific category of the local self-government. According to
article 91 of the County Self-Government Act county rights are vested in cities which population on
the 31st of December 1998 was greater than 100.000, as well as in cities which on this date ceased
to serve as the voivods’ offices, and ones that were given county rights when the first administrative
division of the country occurred in 1998. These are a special kind of communes, which – primarily due
to a large population – were additionally given tasks and competencies normally granted to counties.
The administration dualism of the government and self-government plays an important part in
a reflexion on the coordination of actions taken. We encounter the full extent of this dualism at the
voivodeship level. Here, apart from the voivodeship self-government executing its statutory tasks in
its own name, we also encounter other entities executing public administration tasks (more
specifically, the scope of the government administration). The voivod holds a special position here,
being both the government’s representative (of the Cabinet) for the voivodeship, and a supervising
body of the joint self-government administration.
The administration dualism is also present, to an extent, at the county level. In such instances,
the starost is the supervisor of the county services, inspections, and guards – which are the part of
government administration. Unfortunately, establishing the entity responsible for safety in the county
is problematic. On the one hand, one of the county’s tasks is, to provide public order and safety. On
the other hand, it is the county’s task to ensure that the heads of county services, inspections and
guards execute their statutory tasks and competencies - tasks which, as delineated by appropriate
legislation, are concerned with the provision of safety.
This results in the starost being responsible not only for safety of the county in genere, but also
for the effectiveness of task execution of the heads of county services, inspections and guards.
However, a close examination of the legislation currently in force may yield some doubts as to the
extent of this responsibility11. Under the current legislation the heads of services, inspections and
guards included in the joint county administration are:
 the county Police commissioner,
 the county Fire Department commissioner,
 the county construction supervisor,
 the county national sanitary inspector.
The need for coordination of local activities for safety exists in principle at every level of the
territorial division of the country. It arises from the fact that providing safety is related to necessity of
cooperation of more than one entity. Starost’s supervision of the county services, inspections and
guards has a special character. The starost is a public administration body tied to the county – as
such he is a unit of the local self-government. For this reason, the scope of this supervision has been

10

Public appearance of the Prime Minister Jerzy Buzek, National School of Public Administration, 10 th
Sep 1998.
11 P. Mączyński, Zwierzchnictwo starosty nad zespolonymi w administracji powiatowej służbami,
inspekcjami i strażami, Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie Gubernaculum et Administratio 2013, No 1(7).
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substantially limited (as compared to the voivod’s supervision of the joint government administration
of the voivodeship) by the legislator. This limitation is most visible in:
 statutorily established influence on assigning managerial positions in these units,
 ratifying of their action programmes,
 agreeing a common action of these units in the county,
 assigning the execution of an audit, when justified.
Establishing the particular level of influence of the starost on the functioning of the county
services, inspections and guards which fall under the joint county administration causes double
subordination of their managers. On the one hand, they are subordinated to the starost (to a certain
degree). On the other hand, in terms of the line of duty, they are still subordinated to their direct
superiors in the government administration structure.
This setup makes establishing adequate mechanisms for coordination of actions taken by
various entities necessary. The improved elasticity of execution of public safety tasks with the use of
means most appropriate to particular situations is clearly the result of conferring a number of such
tasks to counties. The legislator deemed this solution optimal, provided the decentralization of county
services, inspections and guards is accompanied by their adequate cooperation. It should be noted
that uncoordinated operations of national services, inspections and guards working in the county may
lead to unnecessary overlapping of actions or lack of action when one ought to be taken. Therefore,
mechanisms allowing for coordination of actions of various entities responsible for safety in the county
should be considered a cornerstone of task execution effectiveness.
The mandatory setting up of safety and order commissions working with and under the starost
is an example of an institutionalized form of coordination. It is the intention of the legislator that these
commissions aid the starost in execution of safety and order tasks resulting from the starost’s
supervisory role over the county services, inspections and guards.
According to the article 38a, paragraph 2 of the County Self-Government Act, a commission is
responsible for:
1. assessing threats of public order and safety in the county;
2. giving an opinion on the work of the Police as well as other services, inspections and
guards, and organizational units performing public order and safety related tasks in the
county;
3. contributing a project of the county crime prevention and public order and safety
programme;
4. giving an opinion on other projects of programmes of cooperation of the Police, other
county services, inspections and guards, and organizational units performing public order
and safety related tasks in the county;
5. giving an opinion on the county budget project – as set out in point 1;
6. giving an opinion on local legislation projects and other documents relating to the execution
of tasks delineated in points 1, 2, and 4;
7. giving an opinion on other issues regarding public order and safety, as commissioned by
the starost.
Due to the relative independence of the coordinated entities belonging to different
organizational sections, the coordinating role of the commission is non-authoritarian in nature. The
means at the disposal of the coordinating entity are informative, consultative and reporting in nature.
Their use aims at providing a proper flow of information, which in turn leads to a more effective
elimination of divergence between actions taken by different entities. Therefore, although
commissions are limited to acting almost exclusively in an advisory capacity, a proper composition of
a commission may greatly improve the flow of information, as well as planning the tasks to be
undertaken, specifically the long-term ones. Among the mandatory members of the safety and order
commission are:
 the starost (who ex lege chairs the commission),
 two representatives of the county regulatory body,
 two representatives of the county Police Commandant (in reality this usually means that
the Commandant is personally a member),
 three persons appointed by the starost, who are respected in their community and who
display superior knowledge of the issues relevant to the commission and its tasks,
 and the prosecutor indicated by the appropriate district prosecutor.
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The Act allows for a discretionary broadening of commission composition, which alleviates, to
an extent, the underprovisions resulting from its narrow legislative delineation. An important task of
the commission, which is the clearest manifestation of its planning and inspirational role, is also
preparing the draft of the county crime prevention and public order and safety programme. It also
should be noted that legal possibility of ensuring flexibility of the program and opportunity to adapt it
to the local needs and resources at its design stage seems to be a very reasonable solution.
The preparation of a project of the county crime prevention and public order and safety
programme that is subsequently adopted by the county regulatory body is an important task of the
commission. It also prominently displays its planning and inspirational role. It should be noted that
other entities consolidated under the starost also participate in the execution of this programme. The
statutorily provided possibility allowing for making the programme more elastic and adjustable for the
real needs of all involved parties already at the planning stage seems invaluable. The participation of
several entities in establishing the priority tasks to be set out in the programme undoubtedly fosters a
more effective way of executing the assumed tasks.
A few words should be devoted to the range of bound by program content, which in my opinion
is not clear. While in the case in which the implementation of the tasks contained in the program
correspond to the entities belonging to the self-government is tying responsible entities, whereas in
cases of tasks related to external (government) entities, without additional agreement, it will not bind
them at all. For this reason it is justified that every responsible for realization of program contents
should take an active part in preparation of draft of the program in commission.
Raising previously, that coordination of local actions for safety should be considered more
broadly than restricting it only to the county level, we wish to draw attention to the opportunities that
entails cooperation in the commission with the representatives of communes located within the county.
Defining previously agreed tasks with communes in programme – as a result of integrated approach
to ensuring safety – may lead to increase of effectiveness in realization stage. Additionally, this issue
has a greater significance in the context of the relatively larger financial opportunities of the communes
(e.g. communes are eligleble for establish local taxes and fees).
The starost provides local safety by executing other tasks as well. He is the body responsible
for crisis management in the county. The Crisis Management Act imposes on the starost, among
others, the following duties: monitoring management, planning, responding to and removing of the
results of hazards in the county. These tasks are performed by the joint county administration.
Additionally, county crisis management teams are called together to assist the starost in execution of
crisis management tasks. These teams, as well as county crisis management centres constitute an
additional institutionalised form of transferring information regarding safety in the county. However, in
these cases the flow of information has a different source than in commissions, whose members are
usually supervisors of county services, inspections and guards. What is more, the method of operation
of these bodies allows for a more rapid response in crisis situations. This is particularly important for
county crisis management centres.
In the event of a natural disaster – defined by the Polish law as natural calamity or technical
malfunction, the results of which pose a large-scale threat to the lives and health of people, the
property or the environment – the starost has additional competencies. The power to introduce a state
of emergency lies with the government. Provided that a state of emergency is introduced in more than
one commune in the county, and is limited to that county, the starost has a statutory responsibility for
directing efforts aimed at prevention or removal of the effects of a natural disaster. The use of the
phrase ‘directing efforts’ allows for an assertion that the competencies of the starost, including ones
relating to the joint services, inspections and guards under his supervision are greatly increased. In
terms of the scope of actions taken in the county, the starost is authorised to issue mandatory orders
to, among others, the supervisors of the county services, inspections and guards. This substantial
amendment to the division of tasks and authority focuses the responsibility for safety in a given area
in the hands of one autocratic body of the public authority. It is justified by the need for decisive and
coordinated reaction to particular kinds of threats.
3

CONCLUSION
As a summary of this article, the authors would like formulate some recommendations based
on the key findings of the research project “Coordination of local action for security, with particular
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focus on crime prevention”12 carried out in 2010-2014 at the Jagiellonian University in Kraków
(Poland).
One of the main goals in this study was an interdisciplinary analysis of local action for security
coordination methods applied in Poland, which covers among others a diagnosis of the current state
of affairs, explanation of the causes leading to choosing a particular form of coordination, the
mechanisms of the chosen form of coordination and any difficulties arising from them, and the forecast
of possible future developments.
According to research questions established in the project, one of the most important of them
was pertaining to expediency of appointing county safety and order commissions, and in the broader
sense – the role of the law and legally appointed institutions in creating an effective coordination of
local actions for security. Followed by more detailed questions about the role of entities legally
responsible for crime prevention, and the role of the either government and self-government
administration and non-government organizations in coordination of local actions for safety, it is also
referring to significance of county crime prevention and public order and safety programmes. It is also
worth to mention, that the empirical analysis commenced with the research of available material
relating to the activities to all (379) county security and order commissions, moreover – in 52 of them
an in-depth interviews were conducted. An in-depth interviews were prosecuted with at least three
experts in each county – representative of the starost, representative of police commissioner, and one
selected on the basis of previous researches, with regard to activity in ensuring safety on local level
criterion.
One of the most significant conclusions of the research was that county safety and order
commissions shall not be appointed obligatory. In fact, in some counties safety and order commissions
are functioning superficially. Analysis of the law and experiences obtained during in-depth interviews
has shown that in some counties commissions have proven themselves as a support for either the
starost or coordination of local actions for safety, nevertheless starost can also pursue his tasks
without appointment of the commission. It seems that if the commissions would operate effectively,
they should lose their obligatory nature. It is also suggested to appoint local safety manager, who shall
combine the mission of integrating various entities around local safety issues (establishing
partnerships between various entities and services) ant the efficient management 13. It is justified by
the research results, including analysis of the appropriate structures in other European countries.
Henceforward creation of counties in 1998, the starost is supervising county services, inspections,
and guards – which are the part of government administration. Moreover, we cannot forget, that the
starost is a political entity. What is more important – in cities on county rights, the city president is
elected in direct elections. We believe that in the area of ensuring safety specialization and
professionalization are indispensable. The manager should first of all have the ability to use functional
and institutional linkages between the various services and organizations. The argument against such
solution is the financial weakness of this level of self-government, but it is also possible to attach these
competences to already existing entity, e.g. director of proper crisis management department. Such
solution is especially desirable when crisis management departments are already responsible for the
implementation of county crime prevention and public order and security programmes.
It is also postulated that the counties shall be released from the obligation to adopt crime
prevention and public order and safety programmes. Despite the critical evaluation of programmes in
the project, it is justified to enact them, but only if there will not repeat the statutory tasks of the involved
entities, and only if their contents will be adopted to local needs and local conditions. This kind of
programme should be sufficiently detailed to determine the specific tasks, as well as providing proper
monitoring, evaluation and pointing at sources of financing of its realization. In the preparation and
implementation of county programme it is necessary to provide substantive support. This kind of
support should be provided by the state. However, this support may be made conditional on specific
terms and requirements during certification process. It seems that certification of programmes can
become an effective tool for improving their quality (e.g. via system of grants for the best programmes).
In view of the aforementioned lack of financial sources, that solution seems reccomendable.
However, the emphasis on the strengthening of local actions for safety should not affect on
limiting state role. State cannot give up its inspiring and supporting functions. Basing on the swedish
More information on the project’s website: http://www.koordynacja.confer.uj.edu.pl/en_GB/start-en.
Access on: 2nd Apr 2016.
13 J. Czapska, Podsumowanie, czyli w poszukiwaniu rozwiązań, in: J. Czapska (ed.), Koordynacja
działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa, JAK, Kraków 2014, pp. 493-494.
54
12

solution, it is postulated to appoint a national prevention board at the minister for internal affairs, which
shall: provide substantive support for local actions, undertake research in order to develop knowledge
in the field of ensuring safety and award certificates for the county programmes 14. Adopting to polish
conditions part of other European-country model of central institution supporting local activities by
knowledge, advisory services and system of grants seems to be more reasonable solution, especially
in that context of de facto lack of existing support in this area.
Bibliography:
CZAPSKA J., Bezpieczeństwo obywateli. Studium z zakresu polityki prawa, Polpress, Kraków 2004.
CZAPSKA J., Podsumowanie, czyli w poszukiwaniu rozwiązań, in: J. Czapska (ed.), Koordynacja
działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa, JAK, Kraków 2014, pp. 489-505.
GUSTAFSSON Ch., Crime prevention in Sweden, in: J. Czapska (ed.), Koordynacja działań lokalnych
na rzecz bezpieczeństwa, JAK, Kraków 2014, pp. 418-422.
HOPE T., Zapobieganie przestepczości w społecznościach lokalnych w Wielkiej Brytanii – przegląd
strategii, in: J. Czapska, H. Kury (eds.), Mit o represyjności, albo o znaczeniu prewencji
kryminalnej, Zakamycze, Kraków 2002, pp. 467-502.
MĄCZYŃSKI P., Zwierzchnictwo starosty nad zespolonymi w administracji powiatowej służbami,
inspekcjami i strażami, Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie Gubernaculum et Administratio 2013, No 1(7).
SCHREIBER V., Lokale Präventiongremien in Deutschalnd, Forum Humangeogaphie, Nr 2,
https://www.uni-frankfurt.de/47267666/FH-2.pdf. Access on: 2nd Apr 2016.
STEFFEN W., Gemien, Kommunaler Kriminalprävention – Bestandsaufname und Perspektive, in: B.
Bannenberg, M. Coester, E. Marks (Hrsg.), Kommunale Kriminalprävention: ausgewählte
Beiträge des 9. Deutschen Präventionstages (17. und 18. Mai 2004 in Stuttgart), ForumVerlag, Godesberg 2005, pp. 155-169.
Contact information:
Piotr Mączyński, Master of Law
piotr.maczynski@uj.edu.pl
Jagiellonain University
Faculty of Law and Administration
Department of Sociology of Law
Bracka 12 street
31-005 Kraków
Polska
Daria Wójcik, Master of Law
daria.wojcik@uj.edu.pl
Jagiellonain University
Faculty of Law and Administration
Department of Sociology of Law
Bracka 12 street
31-005 Kraków
Polska

J. Czapska, Podsumowanie…, pp. 499-500; Ch. Gustafsson, Crime prevention in Sweden, in: J.
Czapska (ed.), Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa, JAK, Kraków 2014, pp. 418419.
55
14

SEKCIA FINANČNÉHO PRÁVA

Recenzenti:

JUDr. Mária Duračinská, CSc.

JUDr. Matej Kačaliak, PhD.

mjr. JUDr. Bc. Jana Šimonová, PhD.

56

KONTROLNÉ MECHANIZMY PRI FINANCOVANÍ VEREJNÝCH
VYSOKÝCH ŠKÔL V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Jana Šmelková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Verejné vysoké školy sú v zmysle zákona v rozhodujúcej miere financované zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR , a to v podobe
každoročne aktualizovanej metodiky rozpisu štátnej dotácie verejným vysokým školám. Príspevok je
zameraný na možnosti kontroly takto poskytovanej štátnej dotácie.
Kľúčové slová: financovanie, rozpočet, metodika, štátna dotácia
Abstract: Public universities are under the law crucially financed from the state budget through the
Ministry of Education, Science, Research and Sports, in the form of an annually updated methodology,
the breakdown of state subsidies to public universities. The paper is focused on control options thus
granted state subsidies.
Key words: finance, budget, methodology, government grant
ÚVOD
Z dlhodobého hľadiska považujeme financovanie vysokého školstva v podmienkach
Slovenskej republiky za poddimenzované. 20 verejných vysokých škôl, financovaných prevažne z
finančných prostriedkov prideľovaných na základe metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu je
každoročne motivovaných prijímať dlhodobo vysoké počty študentov s cieľom získania čo najväčšej
časti financií alokovaných v rámci kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej
len „ministerstvo“).
Štátna dotácia je markantným, nie však jediným zdrojom financovania vysokého školstva.
Hlavným cieľom tohto príspevku je priblíženie spôsobu rozdeľovania štátnej dotácie verejným
vysokým školám, ako aj tvorba rozpočtu vysokej školy s dôrazom na hodnotiace kritériá a ukazovatele
ovplyvňujúce konkrétnu výšku poskytovanej dotácie.
FINANCOVANIE VEREJNÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL
Právny základ úpravy financovania vysokých škôl nachádzame v zákone č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“), ktorý diverzifikuje spôsoby
financovania v závislosti na povahe vysokej školy, teda ich rozdelení do troch skupín: verejné, štátne
a súkromné. Pre účely tohto príspevku zameriame svoju pozornosť na financovanie verejných
vysokých škôl v podmienkach Slovenskej republiky. Verejné vysoké školy sú v zmysle zákona v
rozhodujúcej miere financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly ministerstva. 1 Dotácia
zo štátneho rozpočtu, ktorá sa riadi zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je hlavným zdrojom
financovania verejných vysokých škôl. Verejná vysoká škola je samostatne hospodáriacim subjektom,
ktorý si každoročne zostavuje rozpočet tvorený výnosmi a nákladmi. Výnosy a náklady verejnej
vysokej školy definuje priamo zákon, a to:
„Výnosmi verejnej vysokej školy sú
a) dotácie zo štátneho rozpočtu
b) školné
c) poplatky spojené so štúdiom
d) výnosy z ďalšieho vzdelávania
1

§88 zákona č. 131/2002 Z . z. o vysokých školách v znení neskorších právnych predpisov.
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e)
f)
g)
h)
i)

výnosy z majetku verejnej vysokej školy,
výnosy z duševného vlastníctva,
výnosy z vlastných finančných fondov,
iné výnosy z hlavnej činnosti verejnej vysokej školy
e) výnosmi verejnej vysokej školy môžu byť aj dotácie z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších
územných celkov.
Nákladmi verejnej vysokej školy sú náklady potrebné na zabezpečenie jej hlavnej činnosti a

rozvoja.“ 2
Ako jeden z ďalších možných zdrojov financovania činnosti verejnej vysokej školy môže byť
využitý aj bankový úver, avšak len a zásadne po predchádzajúcom súhlase správnej rady a
akademického senátu. Tento úver je zároveň zákonne účelovo viazaný na výskumnú a vývojovú
činnosť a financovanie kapitálových výdavkov verejnej vysokej školy. 3 Ani súhlas uvedených orgánov
však neumožňuje svojvôľu pri požadovaní výšky prijímaného úveru. Zákon tu jasne stanovuje hornú
hranicu prijímaného úveru, ktorá je odvodená od skutočných príjmov zaznamenaných v rozpočtovom
roku predchádzajúcom roku prijímania úveru. Je dôležité zdôrazniť vylúčenie štátnej dotácie z
uvedených príjmov, ako aj vylúčenie úhrady úveru z financií poskytnutých vo forme štátnej dotácie.
DOTÁCIE ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU
Ministerstvo, vykonávajúce pôsobnosť ústredného orgánu štátnej správy v oblasti správy
školstva, zabezpečuje činnosť vysokých škôl každoročnou dotáciou zo štátneho rozpočtu. Dotácia,
poskytovaná na základe zmluvy4, je viazaná na uskutočňovanie „akreditovaných študijných
programov, na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť, na rozvoj vysokej školy a na sociálnu
podporu študentov“.5 Toto zákonné rozdelenie účelu poskytovania dotácie je zároveň formálnym
delením Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám (ďalej len
„metodika“), ktorú pripravuje ministerstvo každoročne tak, aby bola zverejnená najneskôr 60 dní po
schválení návrhu štátneho rozpočtu. Zverejneniu metodiky predchádza vyjadrenie orgánov
reprezentácie vysokých škôl, a to Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl
a Študentskej rady vysokých škôl. Vysokoškolský zákon avšak zakotvuje len povinnosti vyjadrenia
reprezentácií s absenciou účinku týchto vyjadrení, či dokonca sankciou v prípade nedoručenia
vyjadrenia. Vyvstáva tu otázka, ako postupovať v prípade, že orgány reprezentácie sa odmietnu
vyjadriť k predloženému návrhu metodiky. V zmysle § 89 ods. 8 zákona o VŠ môže ministerstvo
aktualizovať metodiku len po predchádzajúcom vyjadrení reprezentácií vysokých škôl. Ak sa tieto
nevyjadria, metodika nemôže byť aktualizovaná, čím sa financovanie vysokého školstva dostáva do
rozpočtového provizória. V rovnakom provizóriu sa verejné vysoké školy nachádzajú aj v prípade, že
ministerstvo nesplní svoju povinnosť včasného predloženia návrhu metodiky, čo nie je v našich
podmienkach žiadnou raritou.
Metodika, ako kľúčový dokument vychádzajúci z ustanovení vysokoškolského zákona, je
postavená na základných východiskách:
- Vzniká aktualizáciou metodiky z predchádzajúceho rozpočtového roka
- Poskytuje sa na základe zmluvy
- Delí sa na štyri dotácie (na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, na
výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť, dotácia na rozvoj vysokej školy, dotácia na
sociálnu podporu študentov)
- Delí sa na bežné a kapitálové výdavky, pričom rozlišuje formu ich poskytnutia (bežné
a kapitálové transfery)
- Nadväzuje na zámery celého rozpočtu kapitoly ministerstva6

§16 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, v znení neskorších právnych prepisov.
§ 16 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, v znení neskorších právnych prepisov.
4
Ministerstvo poskytuje verejnej vysokej škole dotácie na základe zmluvy. Zmluva má formu predpísanú
ministerstvom a obsahuje okrem identifikačných údajov zmluvných strán najmä
a) účel, na ktorý sa dotácie poskytujú, a ďalšie podmienky ich použitia,
b) objem dotácií vrátane objemu ich jednotlivých častí,
c) čas a spôsob poskytnutia dotácií,
d) dátum, do ktorého príjemca predloží poskytovateľovi zúčtovanie dotácií.
5
§89 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, v znení neskorších právnych prepisov.
6
Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015.
2
3
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vzdelávanie
veda a výskum
rozvoj
soc.podpora

Tabuľka č. 1 Rozdelenie štátnej dotácie 2016 - 451 235 920,-(okrem navýšenia a valorizácie)

Zákon o VŠ pre určovanie dotácie zohľadňuje:
a) V prípade dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov
počet študentov a počet absolventov, ich uplatnenie v praxi (pričom sa nezohľadňujú študenti
platiaci školné)
ekonomická náročnosť uskutočňovaných študijných programov
začlenenie vysokej školy
ďalšie hľadiská súvisiace so zabezpečením výučby.7
1) Dotácia na akreditované študijné programy predstavuje súčet účelovo rozdelených dotačných
skupín na :
a) dotáciu na mzdy a poistné – v tejto skupine sú zahrnuté prostriedky určené na vyplácanie
miezd a s nimi spojenú valorizáciu platov, poistné a odvody. Celkový balík finančných
prostriedkov je, okrem účelovo viazanej časti na valorizáciu platov, prerozdelený na základe
percentuálneho pomeru počtu študentov a absolventov, publikačnej činnosti a umeleckej
činnosti.
b) dotáciu na tovary a služby – uvedená časť dotácie sa metodicky delí na základnú dotáciu
na prevádzku, ktorá je určená pevnou sumou; odvodenú dotáciu na prevádzku, ktorá sa
rozpisuje v závislosti na podiele počtu študentov; dotáciu na tovary a služby na vzdelávanie,
ktorá je pridelená úmerne k výkonu vo vzdelávaní a dotáciu podľa osobitných kritérií, kde je
zahrnuté kritérium získaných grantov, počtu študentov vo vybraných študijných odboroch, s
cudzím štátnym občianstvom a účasťou na zahraničných mobilitách.
c) dotáciu na špecifiká – táto predstavuje financovanie na základe žiadosti verejnej vysokej
školy, ktorá špecifikuje jej osobitné potreby a náklady spojené s uskutočňovaním
akreditovaných študijných programov, ktoré nie je možné zabezpečiť v rámci inej dotačnej
skupiny. Osobitne sa v rámci metodiky posudzujú: výdavky na špeciálne pracoviská,
podpora študentov so špecifickými potrebami, mzdy a odvody zahraničných lektorov a ďalšie
výdavky na praktickú výučbu.
d) dotáciu na kapitálové výdavky – v rámci tejto časti dotácie rozpisuje ministerstvo finančné
prostriedky na realizáciu stavieb a odstraňovanie akútneho havarijného stavu s ohľadom na
objem už poskytnutých prostriedkov, súčasný stav a potrebu rekonštrukcie.
Uvedené skupiny získavajú verejné vysoké školy formou bežného alebo kapitálového
transferu. Vnútorná štruktúra použitia uvedených dotačných skupín je prenechaná na rozhodnutí
verejnej vysokej školy. Výnimku predstavujú účelovo viazané finančné prostriedky a záväzný
ukazovateľ celkového objemu miezd.8
V roku 2016: výška tejto časti dotácie predstavovala, - 247 169 936,- (z toho 7 mil. ako
kapitálové)

7
8

§ 89 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, v znení neskorších právnych prepisov.
Bod 12 a nasl. Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015.
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mzdy a poistné
tovary a služby
špecifiká
kapitálové
Tabuľka č. 2 Rozdelenie dotácie na uskutočňovanie akred. štud. programov

2) Dotácia na výskumnú, vývojovú a umeleckú činnosť sa delí na inštitucionálnu a účelovú formu
podpory výskumu a vývoja.
Inštitucionálna forma podpory výskumu a vývoja zohľadňuje:
výskumnú, vývojovú alebo umeleckú kapacitu verejnej vysokej školy,
dosiahnuté výsledky v oblasti vedy, techniky alebo umenia
hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti verejnej vysokej školy
podľa § 84 ods. 4 písm. d),
riešenie výskumných a umeleckých projektov, ktoré boli vybrané na financovanie v rámci
vnútorného grantového systému ministerstva,
začlenenie verejnej vysokej školy podľa § 2 ods. 13.9
Účelová forma podpory je poskytovaná prostredníctvom súťaže, na ktorej sa verejné vysoké
školy zúčastňujú predložením žiadosti v súlade s podmienkami podľa zákona č. 172/2005 Z. z. o
organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Tieto finančné
prostriedky sú poskytované prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja (ďalej len
APVV). Inštitucionálna forma podpory pozostáva z viacerých častí, v rámci ktorých sú prideľované
prostriedky grantovým systémom, ale aj prostriedky určené na valorizáciu, či štipendiá pre
doktorandov.
V roku 2016 bolo v rámci tejto časti rozpísaných 149 025 389,- (z toho VEGA – 9,4mil, KEGA
– 2,5 mil).
výsledky akreditácie
získané národné
granty
získané zahraničné
granty
zákazkový výskum
doktorandi
umelecké v.
výstupy
Tabuľka č. 3 Kritériá na rozdelenie dotácie na výskumnú, vývojovú a umeleckú činnosť

c) V prípade dotácie na rozvoj vysokej školy sa táto určuje prostredníctvom výberového konania
vedeného ministerstvom, ktoré zohľadňuje:
kvalitu predkladaných projektov
dlhodobý zámer ministerstva

9

§ 89 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, v znení neskorších právnych prepisov.
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dlhodobý zámer verejnej vysokej školy.10
Návrh na rozdelenie prostriedkov v rámci tejto dotačnej skupiny, na ktoré je vypisovaná
samostatná výzva, rozhoduje minister na základe odporúčania ministerstvom zriadenej komisie.
Takto sú financované projekty jednotlivých verejných vysokých škôl, ale aj centrálne projekty pre
potrebu vysokého školstva s celoslovenským efektom. Je dôležité uviesť, že jedna vysoká škola môže
predložiť len jednu individuálnu alebo spoločnú žiadosť. Túto podáva prostredníctvom elektronického
formulára a na základe zverejnených podporovaných tém rozvojových projektov. Na dotáciu pre
rozvoj neexistuje právny nárok, nakoľko „ministerstvo si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu na
základe tejto výzvy ani jednému zo žiadateľov“.11
d) Sociálna podpora študentov, na ktorú má vysoká škola nie len právo, ale aj právny nárok je
determinovaná vzniknutými nárokmi študentov na pridelenie priamej a nepriamej podpory. Zahrnutie
tejto skupiny poskytovaných dotácií je z pohľadu vysokých škôl sporné, nakoľko uvedená sociálna
agenda by mohla a podľa niektorých názorov aj mala byť zahrnutá pod správu Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR. Dotácie na sociálne štipendiá taktiež vytvárajú dojem väčšieho množstva
finančných prostriedkov poskytnutých na fungovanie vysokých škôl, tieto sú ale alokované priamo
študentom na základe ich sociálnej situácie a teda v tomto prípade nemôžeme hovoriť o priamej
finančnej podpore vysokej školy.
-

METODIKA ROZPISU ŠTÁTNEJ DOTÁCIE VEREJNÝM VYSOKÝM ŠKOLÁM
Prerozdelenie dotácie verejným vysokým školám v roku 2015, ktoré sa riadilo
predchádzajúcou metodikou bolo predmetom mnohých diskusií. Rozpočtový rok 2015 sa pre vysoké
školstvo začal provizóriom, nakoľko prvotný návrh metodiky bol predložený orgánom reprezentácie
vysokých škôl až 5. januára 2015. Rok 2015 bol príkladom už vyššie uvedeného nedostatku zákonnej
úpravy v otázke aplikácie pripomienok orgánov reprezentácie, nakoľko ani jedna z nich nebola
v konečnej verzii metodiky obsiahnutá.
Metodika 2015 priniesla do systému financovania viaceré zmeny, ktoré vo väčšej, či menšej miere,
pocítili všetky verejné vysoké školy v podmienkach Slovenskej republiky. Uvedené zmeny sú
zvýraznené v rámci základných východísk dokumentu:
a) koeficient KAP sa určuje osobitne pre jednotlivé stupne vysokoškolského vzdelávania;
b) s ohľadom na zavedenie nových kategórií publikačnej činnosti (články v časopisoch
vedených v databázach Web of Science/Scopus) sa upravujú váhy jednotlivých skupín
publikačnej činnosti, niektoré kategórie sa súčasne preraďujú do inej skupiny;)
c) v rámci finančných prostriedkov rozpisovaných podľa akademickej mobility študentov sa
zohľadňuje počet študentov vyslaných/prijatých na akademickú mobilitu podľa CRŠ a
mobilita sa delí na krátkodobú (do 60 dní vrátane) a dlhodobú, posúva sa aj rok
zohľadňovania na aktuálnejší;
d) v rámci dotácie na špecifiká sa zavádza osobitný príspevok na študentov so špecifickou
potrebou s ohľadom na druh špecifickej potreby;
e) v rámci dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť sa upravujú dva ukazovatele
a upravuje sa váha niektorých ukazovateľov; výskumné granty zo štátneho rozpočtu a iných
domácich zdrojov sa nahrádzajú príjmami za výskumnú činnosť od subjektov verejnej správy
a finančné prostriedky získané na výskumné projekty v rámci podnikateľskej činnosti vysokej
školy sa nahrádzajú príjmami za výskumnú činnosť od iných subjektov ako sú subjekty
verejnej správy, súčasne sa znižuje váha zahraničných výskumných grantov;
f) zohľadňuje sa vplyv nariadenia vlády SR č. 393/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené
stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme;
g) dochádza k viacerým úpravám textácie, bez vplyvu na samotný výpočet dotácie. 12
Zo všetkých uvedených bola najväčšou zmena týkajúca sa nových kategórií publikačnej
činnosti a s ňou spojené váhovanie týchto skupín rozdelené podľa toho, či sa kategória publikačnej
činnosti použije pre výpočet dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov alebo
na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť. V praxi takto nastavený systém ohodnocovania
publikačných výstupov vyvolal mnohé diskusie a námietky najmä z radov spoločensko – humanitne
zameraných vysokých škôl a v konečnom dôsledku aj fakúlt.

§ 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, v znení neskorších právnych prepisov.
Dostupné na :http://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-rozvojovych-projektov-verejnych-vysokych-skol/.
12
Bod 6 Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015
10
11
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TVORBA ROZPOČTU VEREJNEJ VYSOKEJ ŠKOLY
Štátom poskytovaná dotácia je rozdeľované medzi verejné vysoké školy ako subjekty práva
na základe spomenutej dotačnej zmluvy. Následné rozdelenie pridelených prostriedkov medzi súčasti
vysokej školy prebieha v zmysle zákona o VŠ ako aj jej vnútorných predpisov. Návrh rozpočtu
predkladá rektor a následne schvaľuje akademický senát vysokej školy a správna rada. Akademický
senát nie len schvaľuje predložený návrh rozpočtu ale aj kontroluje hospodárenie s pridelenými
prostriedkami. Otáznymi ostávajú prostriedky pridelené ako kapitálové, nakoľko tieto sú prideľované
ako účelové a ich použitie nie je predmetom samostatného schvaľovania rozpisu, ako je to v prípade
bežných transferov.
Následná kontrola nakladania s verejnými financiami je realizovaná priamo ministerstvom
v stanovenom termíne vychádzajúc z povinnosti verejnej vysokej školy vykonať vyúčtovanie svojho
hospodárenia zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom.
FINANCOVANIE PRO FUTURO
V súčasnej dobe v odborných kruhoch i na úrovni akademických obcí prebiehajú rozsiahle
diskusie k otázke financovania verejných vysokých škôl na Slovensku. Z mnohých nápadov
spomenieme napríklad posilnenie súťažného financovania na úkor inštitucionálneho, posilnenie
stabilného financovania odstránením priebežne kontrolovaných výkonnostných kritérií či podpora
získavaných prostriedkov zo súkromnej sféry. K možnosti realizácie systémových zmien má
ministerstvu napomôcť predchádzajúci audit vedeckého prostredia, zmena procesu komplexnej
akreditácie a zavedenie systému na mapovanie využívania poskytnutých prostriedkov na realizáciu
vzdelávania.
Za špecifickú otázku považujeme financovanie slovenských právnických fakúlt. Podľa nášho
názoru by bolo možné navýšenie súčasného balíka finančných prostriedkov (ak predpokladáme, že
rozpočet vysokej školy plne reflektuje ministerskú metodiku) orientáciou na posilnenie nasledovných
kritérií: publikovať monografie vo vybraných vydavateľstvách, ktoré budú ministerstvom označené za
špičkové a takéto výstupy budú mať vo výkonovom hodnotení najvyššiu váhu; v dlhodobom horizonte
by sme mali naďalej požadovať zmenu koeficientu náročnosti odboru (momentálne na najnižšej úrovni
-1); sústrediť personálne kapacity na projektové financovanie, podporu doktorandského štúdia
a spoluprácu s praxou. Práve možnosť realizácie súkromných objednávok považujeme za doposiaľ
nevyužívanú, no zjavne efektívnu formu financovania (na každých 1000 eur získaných ako príjem zo
súkromnej sféry bude škole následne poskytnutá dotácia vo výške 651 eur) 13, je preto zjavné, že
zmena prirodzenej publikačnej činnosti zamestnancov a doktorandov právnických fakúlt ( s prioritou
na karentových článkoch) nie je jediným riešením nedostatku finančných prostriedkov.
Použitá literatúra:
Zákon č. 131/2002 Z . z. o vysokých školách v znení neskorších právnych predpisov.
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015.
Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016.
http://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-rozvojovych-projektov-verejnych-vysokych-skol/.
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Mgr. Jana Šmelková
jana.smelkova@flaw.uniba.sk
Právnická fakulta
Univerzita Komenského
Šafárikovo nám. 6
810 00 Bratislava
Slovenská republika
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V zmysle Metodiky rozpisu štátnej dotácie verejným vysokým školám 2016

62

PREDCHÁDZAJÚCI SÚHLAS NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA
V KONTEXTE VYBRANÝCH RECENTNÝCH
LEGISLATÍVNYCH ZMIEN
Veronika Čunderlík Čerbová
Národná banka Slovenska/Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov transponoval Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí
a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solvency II). Systém Solvency II novým spôsobom upravil aj
požiadavky na osoby, ktoré skutočne riadia poisťovňu a osoby zodpovedné za kľúčové funkcie.
Slovenská republika zrušila predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska a poisťovne zmeny
osôb len oznamujú. Tento postup však spôsobuje neistotu na strane poisťovne, ako aj nedostatočné
právomoci Národnej banky Slovenska.
Kľúčové slová: Národná banka Slovenska, predchádzajúci súhlas, nový zákon o poisťovníctve,
odbornosť, dôveryhodnosť, oznamovanie, postupy iných členských štátov, Solvency II
Abstract: Act No. 39/2015 Coll. on insurance and amending certain laws transposed Directive
2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the
business of Insurance and Reinsurance (Solvency II). System of Solvency II revised fit and proper
requirements for person who effectively run the undertaking or have other key functions. In new Slovak
legislation was abolished the prior approval of National Bank of Slovakia. Insurance undertakings new
person will merely notify. This procedure, however, is causing uncertainty for insurers,

as well as the lack of powers of the National Bank of Slovakia.
Key words: National Bank of Slovakia, prior approval, new Act on Insurance, fitness, proper, notify,
processes of other member state, Solvency II.
ÚVOD
Slovenská republika transponovala Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES
o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solvency II) zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prostredníctvom ktorého sú
implementované s účinnosťou od 1. januára 2016 požiadavky na výkon poisťovacej a zaisťovacej
činnosti v zmysle systému Solvency II. Doterajší systém Solvency I. bol nahradený a zmeny sa dotkli
aj ustanovení o predchádzajúcich súhlasoch Národnej banky Slovenska. Nový zákon o poisťovníctve
výrazným spôsobom rozširuje počet predchádzajúcich súhlasov1, avšak v určitom smere, a to
v problematike predchádzajúceho súhlasu na voľbu osôb skutočne riadiacich poisťovňu
a vykonávajúcich kľúčové funkcie2, došlo k obmedzeniu rozhodovacej právomoci Národnej banky
Slovenska. Našou snahou je v nasledujúcich riadkoch poukázať na dôsledky zrušenia
predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na voľbu a ustanovenia do funkcie osôb, ktoré
skutočne riadia poisťovňu.
ZRUŠENÁ PRÁVNA ÚPRAVA
Zrušený zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v ustanovení § 45 ods. 1 písm. c) určoval, že Národná banka Slovenska vydávala predchádzajúci
súhlas na voľbu osôb navrhovaných za člena predstavenstva, za prokuristu poisťovne alebo
zaisťovne, vedúceho pobočky a prokuristu zahraničnej poisťovne alebo vedúceho pobočky a
§ 77 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
2
funkcia riadenia rizík, funkcia dodržiavania súladu s predpismi, funkcia vnútorného auditu a aktuárska funkciu
1
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prokuristu zahraničnej zaisťovne. Podmienky na výkon týchto funkcií boli stanovené priamo zákonom
(odborná spôsobilosť3, dôveryhodnosť4) a doklady preukazujúce všetky podmienky boli stanovené
Opatrením Národnej banky Slovenska č. 8/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie
predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 45 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z.z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedená
úprava zakladala istotu na strane poisťovne (zaisťovne, zahraničnej poisťovne, zahraničnej
zaisťovne), že v prípade udelenia predchádzajúceho súhlasu zo strany Národnej banky Slovenka na
vybraných kandidátov na stanovené funkcie, je jej personálne obsadenie v poriadku a regulátor nemá
voči nemu žiadne námietky. Predmetná právna úprava od 1. januára 2016 neplatí.
NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA
Právny rámec výkonu poisťovacej činnosti od 1. januára 2016 predstavuje zákon č. 39/2015
Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o poisťovníctve“) a zároveň Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/35 z 10. októbra
2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní
poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (ďalej len „Delegované nariadenie“).
Okruh osôb
Na úvod je potrebné vymedziť, u ktorých osôb je potrebné skúmať odbornú spôsobilosť a
dôveryhodnosť, nakoľko ich okruh sa v systéme Solvency II značne rozširuje. V zásade to budú dva
okruhy osôb. Prvým bude v zmysle nášho právneho poriadku okruh zahŕňajúci osoby, ktoré skutočne
riadia poisťovňu, a to sú členovia štatutárneho orgánu a relevantní vedúci zamestnanci.
Druhý okruh osôb, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na odbornosť a dôveryhodnosť, zahŕňa
osoby, ktoré zabezpečujú výkon štyroch základných kľúčových funkcií v rámci systému správy a
riadenia, a to funkciu riadenia rizík, funkciu dodržiavania súladu s predpismi, funkciu vnútorného
auditu a aktuársku funkciu. Zároveň za osoby vykonávajúce kľúčové funkcie sa budú považovať aj
ďalšie osoby vykonávajúce činnosti špecifického významu pre fungovanie poisťovne, ktoré si určí
samotný subjekt. Na osobu vykonávajúcu činnosť špecifického významu pre subjekt sa musia
vzťahovať obdobné požiadavky ako na osoby zastávajúce jednu zo štyroch kľúčových funkcií.
Národná banka Slovenska vo všeobecnosti zastáva názor, že požiadavky na odbornú spôsobilosť a
dôveryhodnosť sa vzťahujú na všetkých zamestnancov poisťovne vykonávajúcich odborné činnosti,
teda aj na tých, ktorí nie sú tzv. „function holder“. Konkrétne teda možno povedať, že požiadavky pre
odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť musí spĺňať nielen osoba, ktorá je hierarchicky zodpovedná za
výkon danej kľúčovej funkcie, ale aj ten, koho reálne úlohy a výstupy zabezpečujú výkon kľúčovej
funkcie v danom subjekte.V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť požiadavku proporcionality. Pri
definovaní požiadaviek pre odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť sa určia vyššie požiadavky pre
osobu zodpovednú za výkon kľúčovej funkcie ako pre toho, kto reálne úlohy a výstupy kľúčovej funkcie
zabezpečuje.5
Požiadavky, ich posudzovanie a problémy s nimi spojené
Základné požiadavky na odbornosť ustanovuje § 24 ods. 1 písm. a) zákona o poisťovníctve
veľmi vágne, pričom zodpovednosť za stanovenie konkrétnych požiadaviek kladie na „plecia“
poisťovne6, ktorá je povinná v zmysle čl. 273 Delegovaného nariadenia7 vypracovať písomnú
§ 5 ods. 9 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení nehorších
predpisov
4
§ 3 písm. a) zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení
nehorších predpisov
5
Porovnaj:http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad/poistovnictvo/nazory-a-stanoviska/pilier-iikvalitativne-poziadavky (cit. dňa 5.3.2016)
6
Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné zabezpečiť,
aby všetky osoby, ktoré riadia poisťovňu, zaisťovňu, pobočku zahraničnej poisťovne a pobočku zahraničnej
zaisťovne alebo vykonávajú kľúčové funkcie, spĺňali po celý čas tieto požiadavky majú primeranú odbornú
spôsobilosť, a to vedomosti a skúsenosti, ktoré im umožnia spoľahlivé a obozretné riadenie alebo výkon funkcie.
7
1.Poisťovne a zaisťovne musia zaviesť, vykonávať a udržiavať zdokumentované koncepcie a vhodné postupy
na zabezpečenie toho, aby všetky osoby, ktoré skutočne riadia podnik alebo majú iné kľúčové funkcie, po celý
čas spĺňali požiadavky týkajúce sa odbornosti a vhodnosti v zmysle článku 42 smernice 2009/138/ES.
2.Posúdenie odbornosti osoby zahŕňa posúdenie jej odbornej a formálnej kvalifikácie, vedomostí a príslušných
skúseností v sektore poisťovníctva, iných finančných sektoroch alebo iných podnikoch a zohľadňuje príslušné
3
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koncepciu, v ktorej ustanoví požiadavky na odbornosť osôb, ktoré skutočne riadia poisťovňu, ako aj
osôb, ktoré zastávajú kľúčové funkcie. Aj vzhľadom na znenie príslušného článku Delegovaného
nariadenia je zrejmé, že úloha a význam písomnej koncepcie sú značne vysoké. Keďže odborná
spôsobilosť je v právnych predpisoch riešená veľmi vágne (samozrejme možno sa oprieť
o odporúčania európskeho orgánu dohľadu nad poisťovníctvom EIOPA), písomná koncepcia
poisťovne o odbornosti a vhodnosti musí byť konkrétna a podrobná a musí obsahovať jednotlivé
mechanizmy, ktoré charakterizujú postup a pravidlá poisťovne v tejto otázke.
Podľa § 24 ods. 2 zákona o poisťovníctve poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej
poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej
banke Slovenska všetky zmeny osôb, ktoré riadia poisťovňu, zaisťovňu, pobočku zahraničnej
poisťovne a pobočku zahraničnej zaisťovne alebo sú zodpovedné za kľúčové funkcie vrátane
všetkých informácií potrebných na posúdenie, či nová fyzická osoba, ktorá bude riadiť poisťovňu,
zaisťovňu, pobočku zahraničnej poisťovne a pobočku zahraničnej zaisťovne alebo bude zodpovedať
za kľúčové funkcie, spĺňa požiadavky podľa odseku 1. Pri predmetnom ustanovení však z dôvodu
jeho gramatickej formulácie prichádzajú do úvahy viaceré spôsoby jeho výkladu v otázke, kedy má
poisťovňa oznámiť zmeny osôb, či vopred, pred ustanovením do funkcie, alebo až ex post. Výklad
podporujúci oznámenie po zmene možno identifikovať z prvej časti zákonného ustanovenia (sú
povinné bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska všetky zmeny osôb, ktoré riadia
poisťovňu, zaisťovňu, pobočku zahraničnej poisťovne a pobočku zahraničnej zaisťovne alebo sú
zodpovedné za kľúčové funkcie), keďže pojednáva o zmene, ktorá zrejme už nastala. Druhá časť
zákonného ustanovenia je formulovaná v budúcom čase (či nová fyzická osoba, ktorá bude riadiť
poisťovňu, zaisťovňu, pobočku zahraničnej poisťovne a pobočku zahraničnej zaisťovne alebo bude
zodpovedať za kľúčové funkcie, spĺňa požiadavky podľa odseku 1) a indikuje, že zamýšľanú zmenu
osôb je poisťovňa povinná avizovať Národnej banke Slovenska vopred.8
Vykonávacím právnym predpisom aj k predmetnému ustanoveniu zákona o poisťovníctve je
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2016 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných
správ poisťovňou, na ktorú sa neuplatňuje osobitný režim alebo zaisťovňou. Zmeny o osobách, ktoré
riadia poisťovňu alebo zaisťovňu, alebo sú zodpovedné za kľúčové funkcie sa hlásia prostredníctvom
výkazu Sii (ZME) 14-99, ktorého metodika určuje aj rozsah a charakter dokumentov, ktoré sú potrebné
k danému výkazu predložiť. Predmetný výkaz sa vypracúva ku dňu schválenia zmien osôb, ktoré
riadia poisťovňu alebo zaisťovňu, alebo sú zodpovedné za kľúčové funkcie. V tejto súvislosti je
potrebné si uvedomiť, že Opatrenie Národnej banky Slovenska pracuje s termínom „schválenie“, čím
sa rozumie voľba osoby orgánom spoločnosti, ktorému bola táto právomoc uložená stanovami
spoločnosti. Je vhodné, aby medzi schválením a ustanovením do funkcie bol dostatočný časový
priestor pre posúdenie dokumentov zo strany Národnej banky Slovenska a na vyriešenie prípadných
námietok. Takúto povinnosť však poisťovne nemajú. Zároveň je potrebné počítať s takou možnosťou,
že osoba riadiaca poisťovňu, prípadne osoba vykonávajúca kľúčovú funkciu, sa môže funkcie vzdať
a uvedenú situáciu poisťovňa po časovej stránke nie je schopná ovplyvniť.
Otázne sú však v praxi aj prípadné námietky voči schválenej osobe zo strany Národnej banky
Slovenska, prípadne námietky voči nastaveným podmienkam a postupom v písomnej koncepcii
o odbornosti a vhodnosti, ktorú je poisťovňa povinná vypracovať a riadiť sa ňou pri výbere
a ustanovovaní osôb do stanovených funkcií. Vzhľadom na skutočnosť, že predchádzajúci súhlas
Národnej banky Slovenska v tejto otázke už nová právna úprava nepozná, a právna úprava zároveň
neurčuje lehotu, ani oprávnenie, v ktorom by mohla Národná banka Slovenska namietať schválenú
osobu, či koncepciu, sú výhrady voči schválenej osobe, či koncepcii, zo strany regulátora možné len
povinnosti uložené tejto osobe a podľa potreby aj poisťovacie, finančné, účtovné, poistno-matematické a riadiace
zručnosti tejto osoby. 3.Pri posúdení odbornosti členov správneho, riadiaceho alebo kontrolného orgánu sa
zohľadňujú príslušné povinnosti uložené jednotlivým členom na zabezpečenie primeranej rôznorodosti
kvalifikácií, vedomostí a príslušných skúseností s cieľom zabezpečiť, aby sa spoločnosť riadila a kontrolovala
odborným spôsobom. 4.Posúdenie vhodnosti osoby zahŕňa posúdenie čestnosti a finančnej situácie tejto osoby
na základe dôkazov o jej povahe, správaní a výkone činnosti vrátane akéhokoľvek trestného a finančného
aspektu, ako aj kontrolného aspektu, ktoré sú relevantné pre účely posúdenia.
8
Odpoveď na správny výklad neponúka ani Smernica Solvency II, ktorá v slovenskom preklade v tejto veci
stanovuje nasledovné: Čl. 42 bod 2 Smernice Solvency II Poisťovne a zaisťovne oznámia orgánu dohľadu
akékoľvek zmeny súvisiace s totožnosťou osôb, ktoré skutočne riadia podnik alebo sú zodpovedné za iné
kľúčové funkcie, spolu so všetkými informáciami potrebnými na účely posúdenia, či akákoľvek nová osoba
poverená riadením poisťovne alebo zaisťovne spĺňa požiadavky na vhodnosť a odbornosť.
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vo forme odporúčania, s ktorým sa subjekt nemusí stotožniť. Z hľadiska regulátora, v prípade
neakceptovania odporúčania, prichádza do úvahy len sankčný mechanizmus, ktorý by sa mal
z hľadiska teórie práva aplikovať až ako konečná možnosť nápravy. Nová právna úprava však žiadny
predchádzajúci nástroj nápravy neponúka. Hodnotíme, že uvedený právny stav nie je žiaduci ani pre
regulátora, ale ani pre právnu istotu dohliadaného subjektu.
Zaujímavým sa však javí fakt, akým spôsobom predmetné ustanovenie zo smernice
transponovali do svojich právnych poriadkov iné členské štáty Európskej únie. Veľkí „hráči“ Európskej
únie sa k tejto otázke postavili zodpovednejším spôsobom ako Slovenská republika. Štáty, ktoré si
ponechali určitým spôsobom možnosť vopred posúdiť navrhované osoby a možnosť vyjadriť k nim
zamietavé stanovisko, možno rozdeliť na dve kategórie. Do prvej kategórie patria štáty, ktoré sa ku
kandidátom na riadenie poisťovne a výkon kľúčových funkcií vyjadrujú prostredníctvom notifikácie,
teda nejde o klasický rozhodovací proces, ktorého výsledkom je rozhodnutie. Do tejto kategórie štátov
patrí napríklad Nemecko9 a Rakúsko10. Druhá kategória členských štátov v tejto veci postupuje
prostredníctvom konania, schvaľovania a výsledkom je rozhodnutie. Takýmito štátmi sú napríklad
Francúzsko11, Maďarsko12, Írsko13 a Veľká Británia14. Podľa neformálnych informácií by určitý spôsob
schvaľovania osôb skutočne riadiacich poisťovňu a vykonávajúcich kľúčové funkcie mali mať aj
Belgicko, Slovinsko, Poľsko a Holandsko, avšak vzhľadom na nedostatočné informácie v anglickom
jazyku na webových sídlach regulátorov, nebolo možné tieto informácie oficiálne potvrdiť.
Návrhy de lege ferenda
Na základe uvedeného vyššie, je zrejmé, že súčasná právna úprava nie je vyhovujúca, resp.
nezabezpečuje právnu istotu na strane poisťovne, že Národná banka Slovenska, orgán dohľadu,
nebude mať výhrady voči osobe, ktorú ustanovili do funkcie, prípadne plánujú ustanoviť do funkcie.
Regulátor zároveň nemá účinné právne prostriedky, ktorými by bol schopný zamietnuť ustanovenie
osoby do funkcie. Aj keď je nepravdepodobné, že by dohliadaný subjekt ignoroval odporúčanie orgánu
dohľadu, nemožno sa na túto okolnosť spoliehať.
Hodnotíme, že postup členských štátov, ktoré si ponechali v národnej legislatíve možnosť
posúdiť vhodnosť, odbornosť a dôveryhodnosť osoby vopred, pred schválením na strane poisťovne,
by mal byť inšpiráciou pre prípadnú zmenu. Rovnako ako u iných členských štátov prichádzajú do
možnosti dva alternatívy, predchádzajúci súhlas, ktorý by predstavoval kontinuitu s predošlým
právnym stavom, alebo notifikáciu s možnosť orgánu dohľadu zamietnuť schválenie predkladanej
osoby. Obe alternatívy majú svoje výhody, avšak aj nevýhody.
Predchádzajúci súhlas predstavuje z procesného hľadiska „najčistejšie“ riešenie. Poisťovňa
na preukázanie odbornosti a dôveryhodnosti predloží potrebné dokumenty a orgán dohľadu na
základe presne nastavených procesných pravidiel rozhodne. V prípade negatívneho rozhodnutia má
poisťovňa možnosť využiť opravný prostriedok, rozklad. Vzhľadom na skutočnosť, že podľa výkladu
regulátora okruh osôb, ktoré skutočne riadia poisťovňu je značne široký, konania o predchádzajúcich
súhlasoch by administratívne mohli zaťažiť poisťovňu, ako aj regulátora (uvedené však nemusí byť
v praktickom slova zmysle až takou nevýhodou, keďže aj v súčasnosti je poisťovňa povinná predložiť
celý rad dokumentov preukazujúcich odbornosť a dôveryhodnosť) a za každú žiadosť
o prechádzajúci súhlas by bola poisťovňa povinná hradiť poplatok za úkon Národnej banky
Slovenska.
V prípade notifikačnej povinnosti s možnosťou zamietnuť schválenie zo strany regulátora je
administratívne zaťaženie rovnaké, dohliadaný subjekt však neplatí poplatky. Veľkou nevýhodou je,
Versicherungsaufsichtsgestz (VAG) – zákon o dohľade nad poisťovníctvom
Porovnaj: 2016 Insurance Supervision Act
Porovnaj:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030438061&cidTexte=LE
GITEXT000006072026&dateTexte=22220222
http://acpr.banque-france.fr/en/licences-and-authorisations/insurance-sector-procedures/notification-of-thepersons-who-effectively-run-the-undertaking-or-are-responsible-for-other-key-funct.html[cit. dňa 6.3.2016]
[online]
12
Maďarský zákon o poisťovníctve. Act LXXXVIII of 2014 on the Business of Insurance. [cit. dňa 6.3.2016]
[online]
13
Porovnaj: Guidance for (Re)Insurance Undertakings on the Fitness and Probity Amendments 2015. [cit. dňa
6.3.2016] [online].
14
Porovnaj:http://www.bankofengland.co.uk/pra/Documents/authorisations/approvedpersons/apfaqs.pdf[cit. dňa
6.3.2016] [online].
9
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že v prípade zamietavého stanoviska dohliadaný subjekt nemá možnosť podať opravný prostriedok,
nakoľko nejde o klasické konanie.
ZÁVER
Na základe vyššie uvedeného, argumentov v prospech zmeny regulácie zmien osôb riadiacich
poisťovňu a vykonávajúcich kľúčové funkcie, je potrebné vyvolať diskusiu na zmenu legislatívy v tejto
otázke. Táto skutočnosť je podporená aj faktom, že veľké a významné členské štáty, ktorých
poisťovací trh je rozsiahlejší, si ponechali možnosť reálne ovplyvniť personálne obsadenie. Ktorú
možnú formu si Slovensko zvolí, či predchádzajúci súhlas alebo notifikáciu s možnosťou zamietnutia
zo strany regulátora, je výsledkom prípadného pripomienkového konania pri novele zákona
o poisťovníctve.
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Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá postavením Centrálnej banky Ruskej federácie ako
megaregulátora na finančnom trhu. Venuje sa orgánom Centrálnej banky Ruskej federácie
zabezpečujúcim výkon dohľadu a dosahu ich opatrení na činnosť dohliadaných subjektov. Bližšie sa
zaoberá tiež správnymi deliktami subjektov finančného trhu.
Kľúčové slová: Centrálny bank Ruskej federácie, dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu.
Abstract: Author analyses in this paper a position of the Central Bank of the Russian Federation as
megaregulator on the financial market. Author focuses on the respective bodies of the Central Bank
of the Russian Federation, which perform the supervisory functions, and on impact of measures
dopted by them on the activities of the supervised entities. Author focuses also on the administrative
delicts of financial market participants.
Key words: Central Bank of the Russian Federation, supervision over activities of the financial market
participants
REGULAČNÁ ČINNOSŤ CENTRÁLNEJ BANKY RUSKEJ FEDERÁCIE
Regulačnú činnosť CB RF môžeme charakterizovať ako vertikálny právny vzťah, v rámci ktorého
sa uskutočňuje priamy alebo nepriamy vplyv CB RF na horizontálne vzťahy rovnocenných subjektov
trhu. Vertikálny vzťah vzniká medzi CB RF a subjektami dohľadu, zatiaľ čo horizontálny vzťah je
vzťahom medzi jednotlivými subjektami dohľadu navzájom.15 Regulácia je zameraná na zmenšenie
množstva rizík spojených s fungovaním finančného systému a tým aj na zaistenie stabilného
fungovania finančného sektora ako celku.16 Vzťah dohľadu a regulácie vysvetľuje napríklad Bratko
ako vzťah podradenosti dohľadu cieľom regulácie, z čoho vyplýva, že regulácia je druh dohľadu nad
celou činnosťou finančného trhu.17 Základnými právnymi predpismi v oblasti regulácie finančného trhu
sú Ústava RF, federálne zákony RF a iné všeobecné záväzné právne predpisy RF vrátane právnych
predpisov CB RF. CB RF vykonáva regulačnú činnosť v súlade s ústavnými princípmi, ako napríklad
princíp zákonností - ide o povinnosť CB RF dodržiavať Ústavu RF, federálne zákony RF, atď.; princíp
publicity - ide o povinnosť CB RF oficiálne zverejňovať ňou prijaté právne predpisy; princíp
zodpovednosti - úverové a neúverové inštitúcie zodpovedajú za nedodržiavanie právnych predpisov
CB RF a zástupcovia CB RF nesú disciplinárnu zodpovednosť za nezákonné uloženie sankcií voči
úverovým a neúverovým inštitúciám; princíp účinnosti a efektivity - cieľom regulácie je zabezpečenie
stabilného fungovania finančného trhu.18
Právne predpisy CB RF môžeme rozdeliť na regulačné a ochranné predpisy. Regulačné
predpisy sú predpisy, ktoré obsahujú určité požiadavky, napríklad pre udelenie povolení, predkladanie
výkazov a správ subjektami dohľadu. Ochranné predpisy sú predpisy, ktoré upravujú spôsob a formy
výkonu dohľadu.19 V súlade s čl. 7 Zákona o CB RF, CB RF je oprávnená v otázkach spadajúcich do
ЧЕРНИКОВА, Е.В. Публично – правовое регулирование деятельности кредитных организаций в
Российской Федерации. Москва: РАГС, 2009. 56 – 57 с.
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18
Bližšie k tomu pozri: ЧЕРНИКОВА, Е.В. Публично – правовое регулирование деятельности кредитных
организаций в Российской Федерации. Москва: РАГС, 2009. 79 – 90 с.
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jej pôsobnosti vydávať vyhlášky, opatrenia a inštrukcie. Právne predpisy vydávané CB RF musia byť
v súlade s Ústavou, federálnymi zákonmi a inými všeobecné záväznými právnymi predpismi RF.
Vyhlášky, opatrenia a inštrukcie sú záväzné pre orgány štátnej moci RF, orgány štátnej moci
subjektov RF, miestnu samosprávu a pre všetky právnické a fyzické osoby. V tomto prípade treba
zdôrazniť, že právne predpisy CB RF sú záväzné predovšetkým pre úverové a neúverové inštitúcie,
nad ktorými CB RF vykonáva dohľad. Vydávané právne predpisy CB RF sa ako prvé registrujú
Kanceláriou CB RF. Právne predpisy CB RF, ktoré priamo ovplyvňujú ľudské práva a slobody, musia
byť okrem toho registrované aj Ministerstvom spravodlivosti RF, ktoré vedie štátny register právnych
predpisov federálnych orgánov výkonnej moci.20 Výnimky z tohto pravidla upravuje čl. 7 Zákona o CB
RF. Právne predpisy CB RF nadobúdajú účinnosť do desiatich dní od ich oficiálneho zverejnenia vo
Vestníku CB RF alebo na webovej stránke CB RF.
VŠEOBECNE O DOHĽADE NAD ČINNOSŤOU SUBJEKTOV FINANČNÉHO TRHU
Pôvodne CB RF vykonávala dohľad iba v oblasti bankovníctva. Dohľad nad inými subjektami
finančného trhu bol rozdelený medzi viacerými inštitúciami, ktoré dohliadali nad konkrétnymi
subjektami. Napríklad do roku 2004 Federálna komisia pre trh s cennými papiermi zabezpečovala
reguláciu trhu s cennými papiermi a do roku 2011 Federálna služba pre dohľad nad poisťovníctvom
ako federálny orgán výkonnej moci vykonávala dohľad v oblasti poisťovacej činnosti. Neskôr funkcie
vyššie spomínaných inštitúcií prevzala Federálna služba pre finančné trhy (ďalej len „FSFT“), ktorá
okrem spomínaných oblastí zabezpečovala dohľad aj nad inými subjektami finančného trhu. Napriek
vytvoreniu FSFT sa stále častejšie hovorilo o vytvorení megaregulátora, ktorý bude dohliadať nad
všetkými subjektami finančného trhu. V roku 2011 prišlo s návrhom o vytvorení megaregulátora
Ministerstvo financií RF, ktoré navrhovalo zrušiť FSFT. Neskôr boli navrhnuté tri formy možného
vytvorenia megaregulátora: 1) ponechanie FSFT a vytvorenie megaregulátora z neho; 2) zrušenie
FSFT a prenos jej kompetencií na CB RF; 3) vytvorenie špeciálneho orgánu pri CB RF a prenos
kompetencií FSFT na neho. Po viacerých stretnutiach a výmene názorov došlo Vyhláškou Prezidenta
RF (Указ Президента РФ от 25.07.2013 № 645 “Об упразднении Федеральной службы по
финансовым рынкам, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента
Российской Федерации“) k zrušeniu FSFT. Na základe Federálneho zákona prijatého parlamentom
RF (Федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку
Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков“) prešli od 1. septembra 2013 kompetencie FSFT na CB RF, na základe čoho
bolo pozmenených viac ako 40 federálnych zákonov. Za účelom úplného splynutia FSFT a CB RF
bolo vytvorené na prechodné obdobie špeciálne oddelenie - Služba CB RF pre finančné trhy, ktoré
zabezpečovalo plnenie úloh prenesených na CB RF. Neskôr úlohy Služby CB RF pre finančné trhy
prevzal Výbor pre finančný dohľad a jednotlivé odbory CB RF. Vďaka tomu, že CB RF je právnym
nástupcom FSFT, všetky právne akty vydané FSFT zostali v platnosti, rovnako tak zostal
nezmeneným aj personál FSFT. Do súdnych konaní, ktoré boli začaté a neboli skončené do 1.
septembra 2013, vstúpila CB RF na miesto FSFT.
Myšlienka vytvorenia megaregulátora z CB RF je založená na snahe povzbudiť CB RF, aby sa
zaoberala kvalitou a tempom rastu HDP a nie len stabilitou ruského bankového systému. 21 V tomto
smere k pôvodným cieľom CB RF spočívajúcim v ochrane a stabilite rubľa, rozvoji a posilneniu
bankového systému a zabezpečení stability a rozvoja národného platobného systému, sa pripojili
rozvoj ruského finančného trhu a zabezpečenie jeho stability. Okrem dohľadu má CB RF aj regulačnú
činnosť. Napríklad vydáva vyhlášky a rôzne predpisy charakteristické pre finančný trh. V rámci
vykonávania regulačnej činnosti CB RF nie je oprávnená predkladať vláde návrhy federálnych
zákonov a návrhy normatívnych právnych aktov prezidenta RF a vlády RF. Zámerom CB RF je tiež
odovzdať časť svojich funkcií ako regulátora samoregulačným organizáciám, no podľa niektorých
Bližšie k tomu pozri: Приказ от 15 сентября 1997 года № 02-395 О Положении Банка России “О порядке
подготовки и вступления в силу нормативных актов Банка России”. Постановление от 13 августа 1997
года № 1009 “Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации”.
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odborníkov realizovať tento zámer bude dosť problematické.22 Taktiež je treba zdôrazniť, že nie nad
všetkými časťami finančného trhu vykonáva CB RF reguláciu a dohľad. Napríklad Ministerstvo financií
RF vykonáva regulačnú činnosť v oblasti tvorby a investovania prostriedkov dôchodkového
sporenia.23
Dôvodov pre vytvorenie megaregulátora je ihneď niekoľko. Ako prvé spomenieme nejednotnosť
regulovania finančného trhu. Regulačná činnosť, pôvodne vykonávaná pre jednotlivé subjekty
finančného trhu CB RF, Ministerstvom financií, Federálnou daňovou službou a inými inštitúciami,
pôsobila nejednotne a nemohla urobiť obraz o situácii na celom trhu. Zároveň vďaka tomu, že
pôvodne reguláciu a dohľad vykonávali štátne inštitúcie, pre štát bolo dosť ťažké finančne „uživiť“
veľké množstvo personálu. Zastaralé právne predpisy neodrážali potreby a vývoj finančného trhu
a rôzna právna terminológia pôsobila chaoticky. Niektoré funkcie v rámci jednej oblasti boli rozdelené
medzi viacerými inštitúciami.24 Napriek vyhláseniu predsedu CB RF o tom, že megaregulátor je
nevyhnutne potrebný pre jednotný vývoj finančného trhu,25 odborná verejnosť je stále skeptická. Rad
odborníkov sa zhoduje v tom, že vytvorenie megaregulátora bol nesprávny krok. Jedným z dôvodov
je práve nezávislé postavenie CB RF. Dohľad vykonávaný štátnymi orgánmi pôsobil na spoločnosť
vierohodnejšie ako dohľad vykonávaný nezávislou CB RF. CB RF, ktorá momentálne kontroluje zlaté
rezervy RF, poskytlo rozšírenie kompetencií v oblasti regulácie a dohľadu nad subjektami finančného
trhu obrovskú moc. Podľa prof. Katasonova je CB RF neštátnym orgánom, ktorý fakticky riadi štát, a
aj preto ju stále častejšie nazývajú „štát v štáte.“ Podľa slov profesora momentálny postoj naznačuje,
že v budúcnosti nebudú potrebné iné štátne orgány hlavne preto, že diktátormi budú banky na čele
s CB RF.26 Vytvorením megaregulátora na báze CB RF dochádza vnútri tejto inštitúcie ku konfliktom.
Konflikt záujmov spočíva v tom, že CB RF z jednej strany vykonáva dohľad a reguláciu nad
subjektami finančného trhu, ale súčasne sa podieľa na kapitále subjektov finančného trhu, okrem
iného sa zúčastňuje emisie dlhopisov a vlastní akcie jednej z najväčších bánk - Sberbank.
V poslednom prípade v záujme predísť možnému konfliktu sa CB RF rozhodla zrušiť svoje zastúpenie
v dozornej rade Sberbank a v budúcnosti dokonca plánuje vystúpiť z kapitálovej účasti na Sberbank.
Taktiež úloha CB RF ako megaregulátora je vo svojej podstate rozporuplná hlavne preto, že z jednej
strany vývoj finančného trhu predpokladá vytvorenie dodatočných príležitosti pre jeho účastníkov,
zatiaľ čo úloha regulácie a dohľadu je obmedziť riziko spojené s účastníkmi finančného trhu.27
Regulačná činnosť ako aj dohľad nad jednotlivými subjektami finančného trhu sú v súčasnosti
vykonávané dvoma orgánmi CB RF, a to Výborom pre bankový dohľad a Výborom pre finančný
dohľad. V oblasti bankovej regulácie a dohľadu pôsobí Výbor pre bankový dohľad, na čele ktorého
stojí predseda výboru menovaný predsedom CB RF zo zástupcov Rady riaditeľov CB RF. Úlohy
a spôsob prijímania rozhodnutí Výborom pre bankový dohľad sú upravené v opatrení CB RF
(Положение о Комитете банковского надзора Банка России). Úlohami Výboru pre bankový dohľad
sú napríklad: príprava správy Národnému finančnému výboru, a to na žiadosť predsedu CB RF;
prijímanie rozhodnutí v otázkach udelenia/odňatia bankového povolenia; prerokovanie návrhov
právnych predpisov CB RF; rozhodovanie o uložení sankcií úverovým inštitúciám; koordinácia
činnosti štruktúrnych útvarov CB RF v otázkach spadajúcich do jeho pôsobnosti. Zasadnutia Výboru
pre bankový dohľad sa uskutočňujú najmenej jedenkrát za mesiac. Výbor pre bankový dohľad je
oprávnený prijímať rozhodnutia, ak je na zasadnutí prítomná najmenej polovica členov výboru.
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Rozhodnutie sa prijíma väčšinou hlasov členov výboru, pričom celkový počet hlasov „za“ a „proti“
musí zodpovedať minimálne polovici celkového počtu členov výboru.
Výbor pre bankový dohľad v súlade s čl. 56 Zákona o CB RF plní regulačnú činnosť a vykonáva
dohľad nad úverovými inštitúciami, bankovými skupinami a bankovými holdingami. Hlava 1 ods. 1.2.
inštrukcie CB RF o výkone dohľadu na mieste nad činnosťou úverových inštitúcií osobami s udeleným
poverením CB RF (Инструкция от 5 декабря 2013 года № 147-И “О порядке проведения проверок
кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального
банка Российской Федерации (Банка России)“) (ďalej len „Inštrukcia CB RF o úverových
inštitúciách“) bližšie upravuje zoznam subjektov, nad ktorými sa uskutočňuje dohľad, ide napríklad o
úverové organizácie, organizačné útvary úverových inštitúcií, pobočky úverových inštitúcií, dcérske
spoločnosti úverových inštitúcií, organizačné zložky úverových inštitúcií atď. Pojem28 úverová
inštitúcia upravuje čl.1 federálneho zákona o bankách a činnosti bánk (Федеральный закон “О
банках и банковской деятельности“ от 02.12.1990 № 395-1) (ďalej len „Zákon o bankách RF“)
nasledovne: „právnická osoba, ktorá za účelom zisku ako hlavného cieľa svojej činnosti, na základe
osobitného povolenia (licencie) udeleného Centrálnou bankou RF (Bankou Ruska), má právo
vykonávať bankové operácie v súlade s Federálnym zákonom o bankách a činnosti bánk.“ Článok 4
Zákona o bankách RF upravuje aj také pojmy ako banková skupina a bankový holding. Pod pojmom
banková skupina rozumieme: „združenie právnických osôb, ktoré nie je právnickou osobou, v ktorom
jedna právnická osoba alebo niekoľko právnických osôb (ďalej ako účastníci bankovej skupiny) sa
nachádza pod kontrolou alebo významným vplyvom jednej úverovej inštitúcie (ďalej ako materská
úverová inštitúcia bankovej skupiny).“ Pod pojmom bankový holding rozumieme: „...združenie
právnických osôb (ďalej ako účastníci bankového holdingu), ktoré nie je právnickou osobou,
zahrňujúce aspoň jednu úverovú inštitúciu nachádzajúcu sa pod kontrolou jednej právnickej osoby,
ktorá nie je úverovou inštitúciou (ďalej materská inštitúcia bankového holdingu), a tiež iné (ak existujú)
právnické osoby (ktoré nie sú úverovými inštitúciami), ktoré sa nachádzajú pod kontrolou alebo
významným vplyvom materskej inštitúcie bankového holdingu alebo sú súčasťou bankových skupín
úverových inštitúcií - účastníkov bankového holdingu, za predpokladu, že podiel bankových činností
v činnosti bankového holdingu, definovaného na základe metodiky Banky Ruska, tvorí najmenej 40
percent. Podiel bankových činností v činnosti bankového holdingu sa vypočítava ako pomer hodnoty
aktív a/alebo príjmov úverových inštitúcií - účastníkov bankového holdingu, definovanej na základe
metodiky Banky Ruska, a celkovej hodnoty aktív a/alebo príjmov bankového holdingu, zistenej na
základe účtovnej závierky pre vyššie uvedené právnické osoby.” 29
Dohľad a reguláciu v oblasti finančných trhov vykonáva Výbor pre finančný dohľad, na čele
ktorého stojí predseda výboru menovaný predsedom CB RF z členov Rady riaditeľov CB RF. Úlohy
a spôsob prijímania rozhodnutí Výborom pre finančný dohľad sú upravené v opatrení CB RF
(Положение о Комитете финансового надзора Банка России). Úlohami Výboru pre bankový
dohľad sú napríklad: príprava správy Národnému finančnému výboru, a to na žiadosť predsedu CB
RF; prijímanie rozhodnutí v otázkach udelenia/odňatia povolení na výkon klíringových činností, na
výkon činnosti burzy; udelenie akreditácie centrálnej protistrane; prerokovanie návrhov právnych
predpisov CB RF v oblasti dohľadu nad finančným trhom; predloženie žiadosti o likvidáciu záložne
súdu; udelenie štatútu centrálneho depozitára; koordinácia činnosti štruktúrnych útvarov CB RF v
otázkach spadajúcich do jeho pôsobnosti. Zasadnutia Výboru pre bankový dohľad sa uskutočňujú
najmenej jedenkrát za mesiac. Vybor pre bankový dohľad je oprávnený prijímať rozhodnutia, ak je na
zasadnutí prítomná najmenej polovica členov výboru. Rozhodnutie sa prijíma väčšinou hlasov členov
výboru, pričom celkový počet hlasov „za“ a „proti“ musí zodpovedať minimálne polovici celkového
počtu členov výboru.
Výbor pre finančný dohľad v súlade s čl. 76.1. Zákona o CB RF vykonáva dohľad nad
neúverovými finančnými inštitúciami. Neúverovými finančnými inštitúciami sú inštitúcie vykonávajúce
nasledovné činnosti: 1) činnosti profesionálnych účastníkov trhu s cennými papiermi, 2) činnosti
správcovských spoločnosti spravujúcich investičné fondy, podielové fondy a neštátne dôchodkové

Bližšie k pojmom viď: DAUDRIKH, Y. Právna úprava pojmu banka na území Slovenskej republiky, Českej
republiky a Ruskej federácie. In: Akademické akcenty 2014. Žilina : EUROKÓDEX, 2014, s. 575 – 581.
29
Bližšie k metodike CB RF pozri: Указание от 25 октября 2013 года № 3086-У “О методике определения
величины активов и доходов кредитных организаций - участников банковского холдинга и банковского
холдинга“.
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fondy, 3) činnosti špecializovaných depozitárov investičného fondu, podielového fondu, neštátneho
dôchodkového fondu, 4) činnosti akciových investičných fondov, 5) klíringové činnosti, 6) činnosti
vykonávané centrálnou protistranou - ide o právnickú osobu, ktorá je zmluvnou stranou všetkých
zmlúv a záväzky vyplývajúce z týchto zmlúv sú zahrnuté do klíringového púlu,30 má povolenie
nebankovej úverovej inštitúcie na vykonávanie bankových činností a tiež povolenie na vykonávanie
klíringových činností a ktorej bol udelený štatút centrálnej protistrany, 7) činnosti organizátora trhov ide o osobu poskytujúcu služby spočívajúce v organizovaní komoditných a finančných trhov na
základe povolenia udeleného burzou,31 8) činnosť centrálneho depozitára, 8.1) repozitárne činnosti ide o poskytovanie služieb súvisiacich zo zberom, úschovou a spracovaním informácii o zmluvách
o repo obchodoch a zmluvách o derivátových obchodoch uzavretých nie na organizovaných trhoch,32
9) činnosť poisťovateľských subjektov, 10) činnosti neštátnych dôchodkových fondov, 11) činnosti
mikrofinančných spoločností - ide o právnickú osobu, ktorá uskutočňuje mikrofinančnú činnosť, ktorá
sa zapisuje do štátneho registra mikrofinančných spoločností, a ktorá má formu mikrofinančnej
spoločností alebo mikroúverovej spoločností,33 12) činnosti úverových spotrebiteľských družstiev - ide
o slobodné združenie fyzických a/alebo právnických osôb združených na základe územného princípu
alebo príslušnosti k profesii, za účelom uspokojenia finančných potrieb členov družstva,34 13) činnosti
bytových sporiacich družstiev - ide o slobodné združenie občanov, za účelom uspokojenia potrieb
členov družstva v oblasti bytových priestorov (napr.: investovanie finančných prostriedkov do
výstavby bytových priestorov) na základe príspevkov členov družstva,35 14) činnosti registra dlžníkov
- ide o právnickú osobu poskytujúcu služby v oblasti uschovávania, spracovania, zberu údajov o
úverovej histórii ako aj predkladania úverových správ a poskytovania s tým súvisiacich služieb,36 15)
činnosť aktuárov, 16) činnosti ratingových agentúr, 17) činnosti poľnohospodárskych úverových
spotrebiteľských družstiev - ide o združenie poľnohospodárskych výrobcov alebo vedúcich fariem pre
uskutočnenie spoločnej výroby alebo inej hospodárskej činnosti, za účelom uspokojenia materiálnych
a iných potrieb členov družstva,37 18) činnosti záložní. Dohľad vo vzťahu k neúverovým finančným
inštitúciam sa vykonáva na základe inštrukcie CB RF o výkone dohľadu na mieste nad činnosťou
neúverových finančných inštitúcií a samoregulačných inštitúcií osobami s udeleným poverením CB
RF (Инструкция от 24 апреля 2014 года № 151-И “О порядке проведения проверок
деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций
некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального
банка Российской Федерации (Банка России)“) (ďalej len „Inštrukcia CB RF o neúverových
inštitúciách“). Výnimkou je výkon dohľadu nad registrom dlžníkov, ktorý sa vykonáva na základe
inštrukcie CB RF o výkone dohľadu na mieste registra dlžníkov osobami s udeleným poverením CB
RF (Инструкция Банка России от 06.11.2014 № 158-И “О порядке проведения проверок бюро
кредитных историй уполномоченными представителями Центрального банка Российской
Федерации (Банка России)“).
Plnenie úloh zverených Výboru pre bankový dohľad a Výboru pre finančný dohľad zabezpečujú
jednotlivé oddelenia CB RF. Hlavným orgánom pre zabezpečovanie a koordináciu úloh súvisiacich s

Pod klíringovým púlom sa rozumejú celkové záväzky, ktoré sú prípustné v klíringu, pričom plnenie záväzkov je
možné formou započítania alebo inou v klíringu prípustnou formou. Viď: ст. 2 п. 7 и 17 Федерального закона от
7 февраля 2011 года № 7- ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”.
31
Viď: ст. 2 п. 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325 - ФЗ “Об организованных торгах“.
32
Repozitárnu činnosť môžu vykonávať napríklad burza, klíringová spoločnosť, centrálny depozitár. Toto
ustanovenie nadobudne účinnosť dňa 28. júna 2016. Viď: ст. 15.5. п. 1- 3 Федерального закона о внесении
изменений в Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” и отдельные законодательные акты Российской
Федерации.
33
Mikrofinančnými spoločnosťami sú úverové spotrebiteľské družstvá, bytové sporiace družstvá
a poľnohospodárske úverové spotrebiteľské družstvá. Mikrofinančné spoločnosti poskytujú mikroúvery. Viď: ст. 2
п. 1 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151- ФЗ “О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях“.
34
Viď: ст. 1 п. 2 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ “О кредитной кооперации”.
35
Viď: ст. 2 п. 1 Федерального закона от 30.12.2004 N 215-ФЗ “О жилищных накопительных кооперативах”.
36
Úverovou históriou sa rozumie presne určená informácia o úvere dlžníka. Viď: ст. 2 п. 6 Федерального
закона от 30 декабря 2004 года № 218- ФЗ “О кредитных историях”.
37
Viď: ст. 1 Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193- ФЗ “О сельскохозяйственной
кооперации”.
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výkonom dohľadu na mieste pre úverové a neúverové inštitúcie je Hlavná inšpekcia CB RF.38 Keďže
na území RF je obrovské množstvo úverových a neúverových inštitúcií, ktoré majú sídlo v rôznych
častiach RF, bolo potrebné preniesť časť úloh súvisiacich s výkonom dohľadu na iné orgány CB RF.
Momentálne dohľad na mieste a na diaľku vykonávajú jednotlivé územné útvary CB RF príslušné
podľa miesta sídla úverovej alebo neúverovej inštitúcie.
ZÁVER
Z uvedeného je zrejmé, že existencia megaregulátora vyvoláva v spoločnosti pochybnosti o
správnosti a dôvodnosti takého postavenia a obavy o silnejúcu moc CB RF. V spoločnosti je CB RF
označovaná ako mýtická inštitúcia, ktorej činnosti sú v niektorých prípadoch dokonca kritizované
spoločnosťou. Skutočnosť, že CB RF vykonáva od 1. septembra 2013 dohľad okrem úverových
inštitúcii aj nad inými subjektami finančného trhu (a teda ide v podstate o „mladú“ oblasť dohľadu, v
ktorej CB RF nemá až tak veľa skúsenosti), sa v značnej miere prejavuje aj v neprehľadnosti
existujúcich právnych predpisov, ktoré často podliehajú veľkému množstvu zmien. Momentálna snaha
CB RF smeruje k zabezpečeniu harmonizácie výkonu dohľadu nad všetkými subjektami finančného
trhu. Jedným zo zámerov CB RF je napríklad zjednotiť jednotlivé postupy a lehoty, ktoré v súčasnosti
nemajú v jednotlivých právnych predpisoch jednotnú podobu pre všetky subjekty finančného trhu.
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KONTROLNÝ MECHANIZMUS NAD ČINNOSŤOU
SPROSTREDKOVATEĽOV POISTENIA
Denisa Maková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá kontrolným mechanizmom nad činnosťou sprostredkovateľov
poistenia, ktorí podliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska. Výkon ich činnosti podlieha
početnému množstvu zákonných povinností, ktoré sú podrobené pravidelnej kontrole. Príspevok
okrem analýzy jednotlivých zákonných povinností sprostredkovateľov poistenia, analýzy opatrení
kontrolného mechanizmu poukazuje aj na vyvodenie dôsledkov za nedodržanie povinností.
Kľúčové slová: Finančný agent, Sprostredkovateľ poistenia, Samostatný finančný agent,
Oznamovacia povinnosť sprostredkovateľa poistenia, Dohľad nad výkonom činnosti
sprostredkovateľa poistenia, Národná banka Slovenska.
Abstract: The paper deals with a control mechanism over the activities of insurance intermediaries
who are subjected to the supervision of the National Bank of Slovakia. Performance of their activities
is subjected to a great number of legal requirements that are subjected to the regular inspection. In
addition to the analysis of each legal duty of insurance intermediaries, the analysis of individual
measures of the control mechanism, the article also points the consequences for non-compliance.
Key words: Financial agent, Insurance intermediary, An independent financial agent, The obligation
of the insurance intermediary, Supervision of the activities of insurance intermediaries, The National
Bank of Slovakia.
Sprostredkovatelia poistenia sú v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, osoby oprávnené vykonávať finančné sprostredkovanie, ktoré je podľa tohto
zákona podnikaním.
Pri vykonávaní finančného sprostredkovania dochádza k vykonávaniu najmenej jednej
z nasledujúcich činností:
a)

predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie zmluvy
o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo
k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby,

b)

poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny
alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby,

c)

spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby
takú spoluprácu umožňuje,

d)

spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí
finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov,
ak charakter finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje.1

Právnická osoba, ktorá má sídlo alebo ústredie na území SR a fyzická osoba s trvalým alebo
prechodným pobytom a miestom podnikania na území SR, vykonávajúca sprostredkovanie
finančných služieb v sektore poistenia alebo zaistenia je zákonom označená ako finančný agent.
Finančný agent nemôže súčasne vykonávať finančné poradenstvo. Pojmy sprostredkovateľ poistenia
a finančný agent sú identické. Nemôžeme ich ale zamieňať s pojmom finančný poradca. Jeho činnosť
predstavuje poskytovanie odbornej pomoci, informácií, stanovísk, odporúčaní a osobných finančných
plánov klientovi v súvislosti s jednou finančnou službou alebo viacerými finančnými službami
vychádzajúce z nestrannej analýzy dostatočného počtu dostupných finančných služieb vrátane
následného uzavierania alebo zmeny zmluvy o poskytnutí finančnej služby na žiadosť klienta, v jeho
mene a na jeho účet. Najjednoduchším rozlišovacím znakom týchto subjektov je, že finančný poradca
je za svoje služby platený klientom, v prospech ktorého vykonáva poradenstvo. Sprostredkovateľ
(finančný agent) na základe písomnej zmluvy s poisťovňou, je v prípade sprostredkovania poistenia
§2 Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1
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odmenený vo forme provízie, ktorú mu vyplatí poisťovňa a ktorá mu prináleží iba v prípade, že dôjde
k uzavretiu zmluvy medzi poisťovňou a klientom a zároveň klient uhradí dojednané poistné. Klient
však musí byť jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný o
existencii akéhokoľvek peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia, ktoré prijíma finančný agent
za finančné sprostredkovanie od inej osoby, ako je klient. Na základe jeho výslovnej požiadavky musí
byť rovnakým spôsobom informovaný aj o výške peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia,
ktoré finančný agent prijíma. ,,O tejto možnosti musí finančný agent písomne informovať klienta pred
uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby.”2
Sprostredkovatelia poistenia môžu vykonávať svoju činnosť len na základe licencie, ktorú im
udeľuje Národná banka Slovenska ako orgán regulácie a dohľadu nad poistným ale aj celým
finančným trhom. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve podrobne predpisuje
pravidlá pre získanie oprávnenia (licencie) na výkon sprostredkovateľskej činnosti v sektore poistenia
a zaistenia, a to osobitne v troch kategóriách v závislosti od toho, akým spôsobom budú svoju činnosť
vykonávať. Sprostredkovateľ poistenia sa môže rozhodnúť, že bude pôsobiť ako samostatný finančný
agent, viazaný finančný agent alebo podriadený finančný agent. Definície týchto sprostredkovateľov
nachádzame v §7 až §9 Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.3
Ako už bolo povedané, pre výkon činnosti sprostredkovateľa poistenia je potrebné získať
oprávnenie, ktoré predstavuje udelenie registračného čísla po zápise finančného agenta do
príslušného podregistra. Kým pri viazaných a podriadených finančných agentov je postačujúce
doručenie kompletného návrhu na zápis týchto osôb, v prípade samostatných finančných agentov je
potrebné, aby Národná banka Slovenska rozhodla o udelení povolenia na vykonávanie činnosti
samostatného finančného agenta na základe doručenej žiadosti.
Elektronický návrh na zápis spolu s úhradou poplatku za viazaného finančného agenta
podáva finančná inštitúcia so sídlom alebo umiestnením organizačnej zložky na území Slovenskej
republiky, s ktorou má viazaný finančný agent uzavretú zmluvu. Za podriadeného finančného agenta
podáva návrh samostatný finančný agent, s ktorým má uzatvorenú písomnú zmluvu. ,,Ak je návrh na
zápis úplný, poplatok bol riadne a včas zaplatený, NBS vykoná do 10 dní zápis do príslušného
zoznamu v príslušnom podregistri a pridelí zapisovanej osobe registračné číslo.”4
Samostatného finančného agenta zapíše Národná banka Slovenska iba v prípade
rozhodnutia o udelení príslušného povolenia, a to do 10 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti. Pri
rozhodovaní o udelení povolenia právnickej osobe je potrebné posúdiť či je splnená podmienka
dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom žiadateľa, alebo
fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu žiadateľa, fyzickej osoby, ktorá je členom
dozorného orgánu žiadateľa, a odborného garanta žiadateľa. Dôveryhodnosť a odbornú spôsobilosť
je potrebné preukázať aj u zamestnancov žiadateľa v prípade ak chce prostredníctvom nich
vykonávať finančné sprostredkovanie. Žiadateľ, ktorý je právnickou osobou musí ďalej preukázať
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patria aj osoby vykonávajúce kontrolu nad

§32 Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3
Samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou
inštitúciou; pričom v tom istom čase môže mať uzavreté písomné zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami.
Viazaný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou
inštitúciou, pričom v tom istom čase môže mať viazaný finančný agent uzavretú písomnú zmluvu v jednom
sektore najviac s jednou finančnou inštitúciou; to neplatí pre sektor poistenia alebo zaistenia, v ktorom môže mať
viazaný finančný agent uzavretú písomnú zmluvu najviac s jednou poisťovňou vykonávajúcou len životné
poistenie a zároveň najviac s jednou poisťovňou vykonávajúcou len neživotné poistenie.
Podriadený finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so samostatným
finančným agentom. V tom istom čase môže mať podriadený finančný agent uzavretú písomnú zmluvu najviac s
jedným samostatným finančným agentom.
Podriadeným finančným agentom je okrem osoby uvedenej v odseku 1 aj osoba, ktorá vykonáva finančné
sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou, ktorá má povolenie na vykonávanie
činnosti samostatného finančného agenta; to neplatí, ak táto osoba vykonáva finančné sprostredkovanie na
základe písomnej zmluvy s takouto finančnou inštitúciou, výlučne vo vzťahu k finančným službám, ktoré takáto
finančná inštitúcia poskytuje v rámci povolenia podľa osobitného predpisu
4
§14 ods. 5 Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2
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žiadateľom a technickú a organizačnú pripravenosť.5 Žiadateľ ako fyzická osoba musí spĺňať rovnaké
podmienky a zároveň musí preukázať plnú spôsobilosť na právne úkony.
Požiadavku odbornej spôsobilosti predpisuje Zákon o finančnom sprostredkovaní a
finančnom poradenstve osobitne pre viazaných, podriadených a samostatných finančných agentov.
Zákon rozlišuje základný, stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti finančných agentov. Vyšší
stupeň odbornej spôsobilosti musí spĺňať samostatný finančný agent a to tak, že má :
ukončené stredné odborné vzdelanie, päťročnú odbornú prax v oblasti finančného trhu,
úspešne vykonanú odbornú skúšku a absolvuje osobitné finančné vzdelávania pre každý
sektor, v ktorom oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie, alebo
ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,
trojročnú odbornú prax v oblasti finančného trhu, úspešne vykonanú odbornú skúšku a
absolvoval osobitné finančné vzdelávanie pre každý sektor, v ktorom je oprávnený
vykonávať finančné sprostredkovanie, alebo
ukončené vysokoškolské vzdelanie, trojročnú odbornú prax v oblasti finančného trhu a
úspešne vykonanú odbornú skúšku.6
Zamerajme sa na samostatného finančného agenta. Keďže môže svoju činnosť v oblasti
sprostredkovania poistenia vykonávať osobne, ale aj prostredníctvom svojich zamestnancov, a
zazmluvnených podriadených finančných agentov, sú na neho kladené najväčšie nároky odbornosti,
ktoré preukazuje Národnej banke Slovenska už ku dňu podania žiadosti o udelenie povolenia. Svoju
odbornú spôsobilosť musí štatutárny orgán samostatného finančného agenta, alebo jeho odborný
garant overiť každé štyri roky, a to absolvovaním osobitného finančného vzdelávania a úspešným
vykonaním odbornej skúšky. V opačnom prípade Národná banka Slovenska pristúpi k odobratiu
povolenia. Nároky na výkon činnosti samostatného finančného agenta sa neustále zvyšujú a je možné
predpokladať, že v budúcnosti budú musieť odbornú spôsobilosť preukazovať častejšie.
Je na zamyslenie či takáto požiadavka na pravidelné absolvovanie osobitného finančného
vzdelávania vo forme školení, kurzov a iných foriem vzdelávania a úspešné vykonanie odbornej
skúšky, dokážu zabezpečiť kvalitu služieb a odbornosť finančného agenta. Sprostredkovatelia
poistenia sú povinní vykonávať činnosť finančného agenta v súlade so zásadami poctivého
obchodného styku s odbornou starostlivosťou a v záujme práv a oprávnených záujmov klienta. Účasť
na finančnom vzdelávaní by mala byť v ich osobnom záujme pričom na rozšírenie ich znalosti na
základe praktických poznatkov by aj naďalej mohli zabezpečovať predovšetkým jednotlivé finančné
inštitúcie, v danom prípade poisťovne, ale aj Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve,
Slovenská asociácia poisťovní, Národná banka Slovenska a iné odborné inštitúcie. Odborná skúška,
ktorá pozostáva z teoreticky naformulovaných otázok nie je zárukou ich odbornej spôsobilosti, ale
skôr formálnou požiadavkou, preto si nemyslím, že je potrebné ju vykonávať opakovane.
Sprostredkovatelia poistenia sú zodpovední za škodu spôsobenú pri vykonávaní ich činnosti.
Za účelom ochrany klientov zákon opäť kladie vyššiu požiadavku na samostatných finančných
agentov, ktorí ešte pred začatím vykonávania činnosti musia uzatvoriť poistenie pre prípad
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone finančného sprostredkovania. ,,Limit poistného
plnenia pre toto poistné krytie musí byť najmenej 100 000 eur na každú poistnú udalosť a najmenej
150 000 eur úhrnom pre všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku. Ak sa v
poistnej zmluve dohodla spoluúčasť, jej výška môže byť najviac 1 % z dohodnutej výšky poistného
plnenia.”7 V prípade, že finančný agent nepostupuje s dostatočnou odbornou starostlivosťou a
sprostredkuje klientovi poistenie, ktoré nepokrýva potrebné riziká, alebo poistné krytie nebolo
dojednané v postačujúcej výške a následná škoda ho výrazne prevyšuje, môže si klient od
sprostredkovateľa vymáhať náhradu škody. Ak skutočne došlo k pochybeniu finančného agenta a ten
nepreukáže, že klientovi ponúkal poistenie v takom rozsahu, že by pokrylo vzniknuté škody ale klient
ho vyslovene odmietol, dochádza k náhrade vzniknutej škody z poistenia zodpovednosti za škodu.
Takáto zodpovednosť za škodu môže samostatnému finančnému agentovi vzniknúť priamo, alebo
prostredníctvom jeho podriadených finančných agentov.
§18 ods. 2 Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6
§21 ods. 3 písmeno c) Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7
§30 ods. 2 Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5
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Zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o
zmene a doplnení niektorý zákonov sa jednou z povinností pred uzatvorením poistnej zmluvy stal aj
záznam o rokovaní finančného agenta s klientom pred uzatvorením poistnej zmluvy. Ide o tlačivo,
ktoré sa prikladá k poistnej zmluve. Finančný agent je totiž povinný zistiť a zaznamenať požiadavky
a potreby klienta, pričom najmä špecifikuje, pre ktoré riziká si chce poistenie dojednať a v akom
rozsahu. Do záznamu o rokovaní taktiež zaznamená skúsenosti a znalosti klienta týkajúce sa
poistenia, o ktoré má záujem ako aj finančnú situáciu klienta s ohľadom na rozsah finančných
záväzkov, ktoré mu budú vyplývať zo sprostredkovania poistného produktu. Až do 1. júna 2010 bol
finančný agent povinný tieto údaje zistiť a zaznamenať pred poskytnutím finančného sprostredkovania
alebo finančného poradenstva, čiže pred uzatvorením poistnej zmluvy.
V súčasnosti §35 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom
poradenstve a o zmene a doplnení niektorý zákonov v znení neskorších predpisov síce nehovorí kedy
má finančný agent záznam zhotoviť, avšak v spojení s nadväzujúcim odsekom 5, ktorý hovorí že: „ak
finančný agent nezistí informácie podľa odseku 1, nesmie klientovi ponúknuť uzavretie zmluvy o
poskytnutí finančnej služby; to neplatí, ak klient preukázateľne odmietne poskytnúť informácie podľa
odseku 1 a trvá na uzavretí zmluvy o poskytnutí finančnej služby“ je zrejmé, že záznam o rokovaní je
potrebné vyhotoviť v určitom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy. Klient svojím podpisom na
zázname potvrdí jeho správnosť a úplnosť, že sa so všetkými informáciami uvedenými v zázname
oboznámil a spravidla potvrdí aj prevzatie kópie záznamu. Z praktického hľadiska hodnotím túto
záznamovú povinnosť veľmi pozitívne a to najmä z pohľadu finančného agenta pri dojednávaní
poistenia, ktorý v zázname môže uviesť aj riziká, ktoré klient výslovne odmietol pripoistiť, a to aj
napriek skutočnosti, že na možnosť a vhodnosť ich poistenia bol zo strany finančného agenta
upozornený. Taktiež je vhodné uviesť do záznamu riziká, ktoré chce klient poistiť na nižšiu poistnú
sumu ako je obvyklé, pričom ale nemôže dôjsť k podpoisteniu, a pre prípad budúcich sporov
zaznamenať, že poistnú sumu si stanovil klient v uvedenej hodnote sám aj napriek odlišnému
odporúčaniu finančného agenta.
Už pri jednaní s klientom zákon predpisuje povinnosť rozdielneho jednania podľa toho či ide
o profesionálneho klienta alebo neprofesionálneho klienta. Spotrebiteľa čiže fyzickú osobu je
potrebné vždy považovať za neprofesionálneho klienta, pokiaľ výslovne nepožiada aby s ním bolo
jednané ako s klientom profesionálom. Jednanie so spotrebiteľom musí byť dostatočne zrozumiteľné,
žiadne skutočnosti sa nemôžu zastierať a musí byť oboznámený so všetkými rizikami, aby správne
porozumel charakteru ponúkanej služby. Na rozdiel od spotrebiteľa väčšina právnických osôb sa
považuje sa profesionálnych klientov kde je sprostredkovateľ služby oprávnený predpokladať, že jeho
klient má dostatočné skúsenosti v oblasti investičných služieb a je schopný posúdiť riziká vykonaných
operácií.
Sprostredkovatelia poistenia pri výkone svojej činnosti narábajú aj s osobnými údajmi
klientov. Za účelom identifikácie klienta ich zákon oprávňuje požadovať ich poskytnutie. Rovnako aj
poistná matematika využíva vo svojich prepočtoch nie len vek klienta vyplývajúci z jeho rodného čísla
ale napríklad aj miesto trvalého pobytu, na základe ktorého je klient zaradený do konkrétnej skupiny
a jej prislúchajúcej sadzby poistného. Pri spracúvaní osobných údajov musí finančný agent dbať na
dodržiavanie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Rozsah povinností a opatrení, ktoré musí vykonávať mu vyplývajú v závislosti od toho či je
prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sprac osobné údaje alebo tak robí ako
sprostredkovateľ v mene prevádzkovateľa. V každom prípade je potrebné, aby samostatný finančný
agent vypracoval internú smernicu o ochrane osobných údajov a spôsobe ich spracovávania a
postupoval v súlade s takouto smernicou. Zároveň musia byť s jej obsahom oboznámení jeho
podriadení finanční agenti, ako aj všetky oprávnené osoby, ktoré na základe pracovnoprávneho
vzťahu spracúvajú osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v smernici (poučení). Rovnako aj
viazaný finančný agent musí byť poučený finančnou inštitúciou, v prospech ktorej vykonáva činnosť,
o spôsobe spracovávania osobných údajov.
Ďalšou povinnosťou sprostredkovateľov poistenia je viesť evidenciu všetkých dokumentov,
v ktorých sú uvedené ich práva a povinnosti (najmä zmluvy o obchodnom zastúpení s finančnými
inštitúciami, na základe ktorých sprostredkúvajú poistenie), ale aj práva a povinnosti klientov, iné
podmienky, v zmysle ktorých vykonávajú sprostredkovanie, a ďalšie súvisiace údaje a dokumenty.
Klientom sa v tomto prípade rozumie aj potenciálny klient, alebo jeho zástupca, ak má preukázateľný
záujem o poskytnutie služby. Povinnosť uchovávať takúto evidenciu je zákonom stanovená najmenej
na obdobie desiatich rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby, v danom
prípade od začiatku platnosti poistenia.
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Okrem evidenčnej povinnosti sa na sprostredkovateľov poistenia vzťahuje aj informačná
povinnosť vo vzťahu k Národnej banke Slovenska. Povinnosťou informovať o uzatvorených a
vypovedaných zmluvách s finančnými inštitúciami sú zaťažení iba samostatní finanční agenti, nakoľko
iba oni môžu uzatvárať zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, na základe ktorých vykonávajú
sprostredkovanie. Informovanie Národnej banky Slovenska o začatí, alebo ukončení zmluvného
vzťahu s finančnou inštitúciou je potrebné vykonať bez zbytočného odkladu. Ďalšou špeciálnou
povinnosťou samostatného finančného agenta, je povinnosť predložiť do 31. marca kalendárneho
roka výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho
kalendárneho roka. Výkaz sa vyhotovuje vyplnením formulára dostupného v systéme Národnej banky
Slovenska. Samostatný finančný agent má na základe prihlasovacieho mena a hesla prístup do
systému, kde vo svojom konte vyplní výkaz, ktorý môže upravovať až do potvrdenia jeho zaslania. Na
základe vyplneného výkazu získa Národná banka Slovenska kompletné a prehľadné informácie o
kladných finančných tokoch samostatného finančného agenta, t. j. výška odmeny a výška odmeny za
ďalšie obdobie, ktorú mu jednotlivé finančné inštitúcie vyplatili za sprostredkované životné poistenie,
neživotné poistenie alebo zaistenie. Vo výkaze sa uvádzajú aj záporné finančné toky, ktoré
predstavujú výšku vrátenej odmeny, počet zmlúv sprostredkovaných pre jednotlivé finančné inštitúcie
v kusoch, ako aj objem ročného poistného v eurách za životné poistenie, neživotné poistenie a
zaistenie.8
Okrem výkazu samostatný finančný agent prostredníctvom svojho odborného garanta
predkladá správu o plnení povinností, v prípade ak počas roka, za ktorý sa správa predkladá, mal
uzatvorenú zmluvu podľa § 9 Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
najmenej s jedným podriadeným finančným agentom. Odborný garant samostatného finančného
agenta vypracuje 30 dní po skončení kalendárneho roka správu obsahujúcu údaje o preverení a
zistení porušení povinností podriadeným finančným agentom a o uplatnení satisfakčných oprávnení
za porušenie povinností uvedených v §29 ods. 4 Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom
poradenstve.9
V internetovej aplikácií Národnej banky Slovenska má odborný garant samostatného
finančného agenta ďalšiu oznamovaciu povinnosť, a to vyplniť správu o vykonávaní funkcie za
predchádzajúci kalendárny rok, ktorej obsahom sú najmä informácie o zistených nedostatkoch a o
prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov. Správa informuje o podaných sťažnostiach
klientov, ako aj spôsobe akým boli jednotlivé sťažnosti vybavené.10
Všetky spomínané povinnosti sprostredkovateľov poistenia sú predmetom kontroly, ktorú
vykonáva Národná banka Slovenska vrámci jej dohľadu nad finančným trhom a teda aj nad trhom
poistným. Dohľad nad sprostredkovateľmi poistenia vykonáva na mieste alebo na diaľku pričom sa
riadi ustanoveniami Zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, že Národná banka Slovenska zistí, že
sprostredkovateľ poistenia pri výkone svojej činnosti porušil všeobecne záväzné právne predpisy,
alebo si nesplnil niektorú zo spomínaných povinností v požadovanom rozsahu, vyzve ho aby, aby v
určenej lehote vykonal nápravu a odstránil zistené nedostatky.
Osobitné oprávnenia v podobe sankcií má Národná banka Slovenska vo vzťahu k
samostatnému finančnému agentovi. Ak zistí nedostatky v jeho činnosti spočívajúce v nedodržiavaní
podmienok alebo povinností vyplývajúcich z rozhodnutí vydaných Národnou bankou Slovenska, v
nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovení Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom
poradenstve, osobitných predpisov v rozsahu z nich vyplývajúcom a všeobecne záväzných právnych
predpisov vydaných na ich vykonanie, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného
sprostredkovania, tak samostatnému finančnému agentovi v závislosti od závažnosti, rozsahu, dĺžky
trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a) uloží opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich
splnenie a povinnosť v určenej lehote informovať Národnú banku Slovenska o ich
splnení,
b) uloží pokutu do výšky 200 000 eur,
4 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 11. marca 2014 o predkladaní výkazu o vykonávaní finančného
sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finančného poradenstva
9
10 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 27. mája 2014 o obsahu, členení a spôsobe predkladania správ
vedúceho zamestnanca vo finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
10
§36 Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
8
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obmedzí alebo pozastaví vykonávanie činnosti v niektorom z príslušných sektorov,
odoberie príslušné povolenie podľa § 18 Zákona o finančnom sprostredkovaní a
finančnom poradenstve alebo obmedzí povolenie vo vzťahu k niektorým z príslušných
sektorov.11
Zodpovednosť za zistené nedostatky Národná banka Slovenska vyvodí aj voči konkrétnym
fyzickým osobám zodpovedným za výkon činností samostatného finančného agenta. Fyzická osoba,
ktorá je jeho štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu,
môže byť sankcionovaná formou pokuty do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jej celkových
príjmov od finančného agenta, alebo finančnej inštitúcie. Rovnako zodpovednosť vyvodí voči
odbornému garantovi, ktorému môže uložiť pokutu do výšky šesťnásobku mesačného priemeru jeho
celkových príjmov od samostatného finančného agenta.12
c)
d)

ZÁVER
Okruh povinností vzťahujúcich sa na činnosť sprostredkovateľov poistenia je naozaj
rozsiahly. Ich primárnym cieľom je zabezpečiť, aby ich činnosť bola vykonávaná s odbornou
spôsobilosťou a klientovi tak bola sprostredkovaná služba v súlade so zásadami poctivého
obchodného styku, s odbornou starostlivosťou a v záujme práv a oprávnených záujmov klienta.
Kontrolu nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich zo Zákona o finančnom sprostredkovaní a
finančnom poradenstve, ktorý upravuje pravidlá výkonu činnosti sprostredkovania poistenia, ako aj
kontrolu nad dodržiavaním ďalších zákonov vzťahujúcich sa tento predmet podnikania, vykonáva
Národná banka Slovenska. Svoj dohľad na diaľku uskutočňuje pomocou hlásení, správ a výkazov,
ktoré sú sprostredkovatelia poistenia povinní predkladať. Prostredníctvom dohľadu na mieste overuje
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov kontrolou evidencie, ktorú musia finanční agenti
uchovávať. V prípade porušenia alebo nesplnenia niektorých povinností má Národná banka
Slovenska oprávnenie uložiť opatrenie na odstránenie nedostatku alebo dokonca uložiť sankciu vo
forme pokuty alebo odobratia povolenia.
V súčasnosti je zo strany Európskej únie stúpajúci trend množstva požiadaviek, nárokov na
odbornosť a administratívnych povinností na sprostredkovateľov poistenia, ktorý ako je uvedené v
článku nie vždy považujem za efektívny. Podmienka úspešného vykonania odbornej skúšky v
zákonom stanovených intervaloch nie je v praxi zárukou odbornosti sprostredkovateľa poistenia.
Zároveň je veľmi náročné v prvom rade dbať na poskytnutie služby klientovi v záujme jeho práv a
oprávnených záujmov, za tým účelom sa pravidelne zúčastňovať na osobitnom finančnom vzdelávaní
a odborne rásť, a popri tom nezabudnúť na žiadnu z administratívnych povinností vo vzťahu ku
klientovi ako aj vo vzťahu k orgánu dohľadu. Snáď v budúcnosti nebude náplňou činnosti
sprostredkovateľov poistenia viac úkonov zabezpečujúcich ich kontrolu, ktorá im neumožňuje
ekonomický rast, ako úkonov smerujúcich k sprostredkovaniu poistenia ich klientom.
Kontaktné údaje:
Mgr. Denisa Maková
denisa.makova@umb.sk
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
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974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
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PODSTATA KONTROLNÝCH MECHANIZMOV FINANČNEJ
SPRÁVY PRI ODHAĽOVANÍ DAŇOVÝCH ÚNIKOV1
Jana Šimonová
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt:. Autorka v predmetnej vedeckej štúdií zameriava svoju pozornosť na význam výkonu
kontrolnej činnosti finančného práva pre potreby odhaľovania daňových únikov. Vzhľadom na
rozsiahlosť problematiky sa zaoberala primárne daňovými inštitútmi. V prvej časti poukázala na
významné opatrenia daňového práva, ktoré sa využívajú v procese odhaľovania daňových únikov.
Následne rozanalyzovala daňovú kontrolu ako významný nástroj odhaľovania daňových únikov.
V závere poukázala aj na inštitucionálnu stránku odhaľovania daňových únikov, a to čiastkovú činnosť
Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorý disponuje značnými kompetenciami v oblasti odhaľovania
a vyšetrovania daňovej trestnej činnosti.
Kľúčové slová: daňová kontrola, daňový únik, Daňový poriadok, Kriminálny úrad finančnej správy,
finančná správa, odhaľovanie
Abstract: The author in the present scientific study focuses its attention on the importance of the
performance of control activities of financial rights for the purpose of detecting tax evasion. Given the
breadth of issues dealt with primarily by tax institutes. In the first part it referred to the relevant
provisions of tax law, which are used in the process of detecting tax evasion. Than it characterizes
tax control as an important tool to detect tax evasion. At the end she drew attention to the institutional
side of detecting tax evasion. She described part of activity of Criminal Office of the financial
administration, which has significant responsibilities for the detection and investigation of tax offenses.
Key words:. Tax control, tax evasion, Tax Code, Criminal Office of the financial administration,
financial administration, detection
ÚVOD
Daňové úniky spôsobujú finančnú ujmu štátu, konkrétne vo fiškálnych príjmoch, pričom
eliminovanie predmetnej hrozby majú zvýšený záujem riešiť nielen jednotlivé štáty na národnej úrovni,
ale aj z nadnárodného hľadiska, a to Európska únia. Kontrola predstavuje činnosť kontrolujúceho
subjektu, ktorej cieľ spočíva v zistení reálneho stavu u kontrolovaného subjektu, následne ho
komparovať so stavom predpokladaným a s právnou úpravou, zistiť existujúce nedostatky, navrhnúť
opatrenia na ich nápravu, zabezpečiť súlad a v záverečnej fáze opakovane preveriť rozsah a spôsob
zavedenia prijatých opatrení a ich účinnosť na požadovaný stav kontrolovaného subjektu.
V podmienkach právneho poriadku SR samotná doktrinálna terminológia diferencuje obsahové
vymedzenie kontroly, a ako synonymá používa pojmy dozor, dohľad, regulácia a pod. Práve aj
z finančno-právneho hľadiska narážame na pojmovú nejednotnosť kontrolnej činnosti medzi
subjektmi. Kontrolné mechanizmy však nepôsobia výlučne na zistenie nedostatkov v riadení či
postupu kontrolovaných subjektov. Osobitné postavenie majú aj v procese detekcie negatívnych
fenoménov, za aké jednoznačne považujeme daňové úniky. V procese odhaľovania je nevyhnutné už
od počiatku nadobúdať a pracovať s tzv. kvalitnými indikátormi daňových únikov. Indikátorom
daňového úniku je prvotný poznatok (informácia) o jave, skutočnosti, ktorá sa odchyľuje od normálnej
„daňovej“ situácie, ktorú dobre poznáme a ktorá zodpovedá dodržiavaniu zákonov a nariadení. 2
Odhaľovanie daňových únikov nám umožňuje poznávať latentné spôsoby páchania daňových únikov.
Pri detekcii daňovej trestnej činnosti sa používajú rôzne inštitúty, ako aj variabilné subjekty. Z pohľadu
predmetnej štúdie upriamim pozornosť výlučne na vybrané kontrolné mechanizmy finančného práva,
Predmetná štúdia predstavuje jeden z parciálnych výstupov spracovaný v rámci riešenia projektu vedeckovýskumnej úlohy č.164/ 2011 s názvom „Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti“.
2
STIERANKA, J., SABAYOVÁ, M., ŠIMONOVÁ, J. Daňové úniky a daňová kriminalita v Slovenskej republike, s.
221.
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a to primárne na daňovú kontrolu, ako významný nástroj odhaľovania daňových únikov. V závere
načrtnem aj dôležitosť inštitucionálnej stránky výkonu kontrolných mechanizmov, najmä v súvislosti s
postavením Kriminálneho úradu finančnej správy ( ďalej len KU FS) .
PODSTATA VYBRANÝCH KONTROLNÝCH MECHANIZMOV FINANČNÉHO PRÁVA PRI
ODHAĽOVANÍ DAŇOVÝCH ÚNIKOV
V procese odhaľovania daňových únikov majú neodmysliteľne svoje významné postavenie
inštitúty daňového a finančného práva. Dôvodom je aj skutočnosť, že indikátory daňových únikov sú
mnohokrát subsumované v samotných spôsoboch páchania daňových podvodov, ktoré sú neustále
súčasne s dynamickými zmenami v daňovo-právnych normách sofistikované a inovované. Preto nie
je možné presne vymedziť presný výpočet indikátorov daňových únikov a taktiež preto sú neustále
inovované opatrenia s cieľom eliminovať ich páchanie.
Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní ( ďalej len daňový poriadok) v znení neskorších
predpisov obsahuje inštitúty, ktoré umožňujú zamestnancom Finančnej správy SR detekciu daňových
únikov. Medzi najvýznamnejšie zaraďujeme vyhľadávaciu činnosť, záznamovú povinnosť, miestne
zisťovanie a daňovú kontrolu.
Vyhľadávacia činnosť je upravená v § 36 daňového poriadku a jej cieľ spočíva
v zhromažďovaní informácií o daňových subjektoch, vyhľadávaní neregistrovaných a neprihlásených
daňových subjektov, overovaní úplnosti a správnosti evidencie alebo registrácie daňových subjektov
a zisťovaní ďalších skutočností rozhodujúcich pre správne vyrubenie dane a vymáhanie daňového
nedoplatku. Ak správca dane zistí, že daňový subjekt prestal vykonávať činnosť (napr. nepreberá
doručované písomnosti, nepodáva daňové priznanie), urobí urýchlene potrebné opatrenia na
vyrubenie dane alebo vymáhanie daňového nedoplatku, tzn. napr. preverí sídlo spoločnosti,
obchodných partnerov alebo obchodné aktivity s cieľom zrušiť registráciu daňového subjektu.
Podľa § 37 ods. 2 Daňového poriadku je miestne zisťovanie definované ako činnosť správcu
dane, v rámci ktorej vyhľadáva dôkazy, preveruje a zisťuje skutočnosti, ktoré sú potrebné na účely
správy daní. De facto predstavuje významný dôkazný prostriedok, ktorý realizuje správca dane bez
osobitného povolenia, z vlastného podnetu, prípadne podnetu inej osoby a na základe vlastnej úvahy.
Pri miestnom zisťovaní, obdobne ako aj pri iných postupoch správy daní, ich výkon uskutočňuje
v súlade so zásadami správy daní.3 Zamestnanec správcu dane disponuje v primeranej dobe
k predmetu zisťovania, najmä v dobe prevádzky na neobmedzený prístup k nehnuteľnostiam, veciam,
ako aj možným nosičom informácií, čí účtovným písomnostiam. Zamestnanec správcu dane spíše
o miestnom zisťovaní zápisnicu, alebo v prípade neúčasti daňového subjektu, úradný záznam.
Zamestnanec správcu dane disponuje aj inými oprávneniami, ako napr. urobiť si výpisy, kópiu
účtovných dokumentov, vyhotoviť si fotodokumentáciu a audiovizuálny záznam, zapožičať si doklady
prípadne výpisy, ktoré je povinný v lehote do 30 dní vrátiť a pod. Z pohľadu odhaľovania daňových
únikov poskytuje predmetný inštitút variabilné spôsoby, akými sa v rámci výkonu správy daní preveria
obchodní partneri v postavení dodávateľov, odberateľov, prepravcov, taktiež obchodné aktivity a ich
zaúčtovania, zdaniteľné obchody, miesta, v ktorých došlo k uskutočneniu zdaniteľného obchodu, pod.
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

3

Z toho: Počet
Výška nálezu
Z toho: nález z
miestnych zisťovaní
z miestnych
ERP
na ERP
zisťovaní
758
30254
12221
957
34969
18938
1712
1524
24997
8154
947
859
35974
16282
822
738
35365
16089
714
663
38959
16117
515
478
44262
20805
457
432
38272
17601
674
644
33031
15171
438
429
30264
6383
272
240
31302
7852
385
288
Tabuľka č.1: Prehľad počtu miestnych zisťovaní vykonaných správcom dane
Zdroj: Finančná správa SR
Počet miestnych
zisťovaní

ŠIMONOVÁ, J. Aplikácia vybraných zásad správy daní súvisiacich s výkonom daňovej kontroly, s.50.
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V § 51 Daňového poriadku je upravená záznamová povinnosť, ktorou môže správca dane
uložiť daňovému subjektu rozhodnutím okrem zákonom stanovenej evidencie viesť aj osobitné
záznamy potrebné a rozhodujúce na správne určenie dane a požadovať ich predloženie v určenej
lehote. Správca dane môže plnenie záznamovej povinnosti preverovať aj náhodne, čím zabezpečí
priebežné evidovanie záznamov, zabraňuje opravám záznamov po ukončenom zdaňovacom období,
prípadne zistiť nevedenie záznamov, resp. ich vedenie v rozpore s vydaným rozhodnutím.
Osobitný inštitút, ktorý v sebe jednoznačne obsahuje kontrolný prvok, je podľa §78a zákona č.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov kontrolný výkaz. Predmetný
inštitút je jedným z opatrení boja proti daňovým podvodom, ktorého zavedenie vyplynulo z Akčného
plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012-2016, pričom jeho primárna orientácia sa premieta
pri odhaľovaní latentných daňových únikoch na dani z pridanej hodnoty. Kontrolný výkaz podáva
platiteľ dane elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať
daňové priznanie, do 24 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Kontrolný výkaz obsahuje zoznam
prijatých a vystavených faktúr za dané zdaňovacie obdobie a jednotlivých odpočtov uplatňovaných
platiteľom dane za zdaňovacie obdobie. Krížovou kontrolou údajov uvedených v kontrolných
výkazoch je možné napríklad odhaliť machinácie s faktúrami, karuselové podvody, monitoring
rizikových platiteľov dane a pod. Výsledkom uskutočnenia krížovej kontroly a analýzy sú
vygenerované informácie o potenciálnych podozrivých obchodných transakciách. Vo výstupe
o potenciálnych rizikových transakciách daňových subjektov za rok 2014 bola vyčíslená suma
rizikovej dane z pridanej hodnoty na 213 043 604,63 Eur.

Zdaňovacie
obdobie

Počet
spracovaných
KV

Počet platných
KV

Celkový počet
transakcií

Počet platných
transakcií

Počet transakcií
s rizikovým
príznakom

2014-01

111 127

98 482

15 079 643

9 845 147

1 982 456

2014-02

101 039

96 005

10 667 545

9 838 455

2 079 955

2014-03,Q1

174 983

167 979

13 457 662

12 834 768

2 623 123

2014-04

98 269

95 131

11 065 600

10 450 844

1 906 905

2014-05

97 814

94 950

11 157 117

10 365 518

1 792 930

2014-06,Q2

174 193

168 570

13 908 571

12 959 470

2 594 850

2014-07

99 098

96 384

11 923 340

11 311 790

1 626 460

2014-08

98 955

96 502

10 600 779

10 333 378

1 505 309

2014-09,Q3

184 586

173 573

15 345 160

13 733 508

2 262 443

2014-10

107 083

100 996

14 825 247

12 529 028

1 717 615

2014-11

104 149

99 489

12 296 608

10 651 475

1 450 299

2014-12,Q4

190 873

177 169

16 616 839

14 207 176

SPOLU

1 542 169

1 465 230

156 44 111

139 060 557

2 422 049
23 964 394

Tabuľka č.2: Prehľad počtu spracovaných kontrolných výkazov a počtu rizikových transakcií
Zdroj: Finančná správa SR

Vzhľadom na dynamickosť a vysokú sofistikovanosť páchania daňových únikov, boli
zavedené aj iné nové postupy, ktorých cieľom je nielen zabezpečenie kontrolnej činnosti v oblasti
správy daní, ale taktiež zefektívnenie odhaľovania daňových únikov a získania nových indikátorov
páchania daňových podvodov. Jedným z takýchto opatrení je aj zavedenie sprísneného daňového
dohľadu, ktorému podliehajú novo registrované, ako aj skoršie registrované daňové subjekty,
u ktorých je preukázaná v zmysle zákonných ustanovení vyššia rizikovosť, resp. zvýšená rizikovosť.
Zvýšená pozornosť je upriamená aj na daňové subjekty, ktoré si uplatňujú nárok na vrátenie
nadmerného odpočtu nad určitú sumu s ohľadom na prax a ak si daňový subjekt znižuje vlastnú
daňovú povinnosť. Uskutočnenie sprísneného daňového dohľadu sa premieta v režimoch pred
registračného konania, v procese registračného konania a vo výkone sprísneného daňového konania.
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Vo všetkých daných etapách je de facto daňový subjekt vystavovaný viacerým variantom
preverovania, kontroly rizikových faktorov, reálnosti deklarovaného obchodného zámeru,
ekonomickej činnosti daňového subjektu a pod. Režim sprísneného daňového dohľadu predstavuje
určitú možnosť pre správcu dane nielen „prevychovať“ niektoré rizikové daňové subjekty, ale
disponuje aj možnosťou pri daňových subjektoch, ktoré nechcú zmeniť svoje doterajšie obchodné
praktiky a nemajú záujem konať v súlade s platnou legislatívou ukončiť im registráciu na daň
z pridanej hodnoty, čo v konečnom dôsledku povedie k tzv. „vyčisteniu“ trhu a následne by malo dôjsť
aj k zníženiu daňových únikov na dani z pridanej hodnoty.
Daňová kontrola – významný nástroj odhaľovania daňových únikov
V zmysle § 44 ods. 1 Daňového poriadku daňovou kontrolou správca dane zisťuje alebo
preferuje skutočnosti rozhodujúce pre správne určení dane alebo dodržiavanie ustanovení osobitných
hmotnoprávnych daňových predpisov4. Zahŕňa v sebe represívnu aj preventívnu stránku, čo súvisí aj
s otázkou daňovej morálky. Popri miestnom zisťovaní predstavuje výkon daňovej kontroly efektívny
nástroj boja proti daňovým podvodom. Z pohľadu miesta výkonu daňovej kontroly, zrealizuje sa
u daňového subjektu alebo na mieste potrebnom z pohľadu účelu potrebnosti kontroly. Osobitou
výhodou výkonu daňovej kontroly je aj jej možnosť tzv. rozšírenia, resp. ak v priebehu daňovej
kontroly zistí správca skutočnosti, ktoré odôvodňujú potrebu výkonu daňovej kontroly aj v iných
zdaňovacích obdobiach neuvedených v oznámení o daňovej kontrole alebo zápisnici o začatí daňovej
kontroly, môže správca dane rozšíriť výkon kontroly aj o iné zdaňovacie či účtovné obdobie alebo inú
daň. Aj v danom prípade sa však na dané konanie vzťahuje zákonné ustanovenie, a preto je povinný
písomne bez zbytočného odkladu o tom vyrozumieť kontrolovaný daňový subjekt.
Daňová kontrola sa začína na základe písomného oznámenia, ktoré sa zasiela daňovému
subjektu alebo na základe zápisnice o začatí daňovej kontroly. V prípade, keď daňová kontrola začína
tzv. štandardným spôsobom, na základe písomného oznámenia, to musí obsahovať deň začatia
daňovej kontroly, miesto výkonu daňovej kontroly, druh kontrolovanej dane a kontrolované
zdaňovacie obdobie alebo kontrolované účtovné obdobie. Správca dane v oznámení určí aj lehotu na
predloženie všetkých dokladov potrebných na vykonanie daňovej kontroly s poučením o následkoch
ich nepredloženia. Ak z dôvodu na strane daňového subjektu nemožno daňovú kontrolu začať v deň
uvedený v oznámení o daňovej kontrole, je povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do
ôsmich dní od doručenia oznámenia a dohodnúť s ním nový termín začatia, daňová kontrola však
nesmie začať neskôr ako 40 dní od doručenia oznámenia o daňovej kontrole.
Významný spôsob z hľadiska detekcie daňových únikov je druhý spôsob začatia daňovej
kontroly, a to spísaním zápisnice o začatí daňovej kontroly. V tomto prípade sa daňová kontrola začne
aj bez predchádzajúceho zaslania oznámenia o začatí daňovej kontroly. Správca dane je oprávnený
začať daňovú kontrolu spísaním zápisnice v prípade, že o jej vykonanie požiadajú orgány činné
v trestnom konaní, existuje dôvodné podozrenie z možného pozmenenia, zničenia alebo
znehodnotenia účtovných alebo iných dokladov potrebných pre správne určenie daňovej povinnosti,
alebo tak ustanovuje osobitný predpis. Vo všeobecnosti je možné povedať, že správne začatie
daňovej kontroly, či už oznámením alebo spísaním zápisnice, je z procesného hľadiska jedným
z najdôležitejších okamihov výkonu daňovej kontroly. Priebeh a ukončenie daňovej kontroly je vo
väčšine času v správe správcu dane. Daňový poriadok však priznáva určité práva a povinnosti
kontrolovanému daňovému subjektu, ktorých výkonom je priebeh daňovej kontroly v určitej miere
korigovaný aj kontrolovaným daňovým subjektom. Práva aj povinnosti kontrolovaného daňového
subjektu upravuje ustanovenie § 45 Daňového poriadku.
Správne začatie daňovej kontroly je dôležité nielen z procesného hľadiska výkonu daňovej
kontroly, ale aj posúdenia lehôt na ukončenie daňovej kontroly. Lehota na vykonanie daňovej kontroly
je najviac jeden rok odo dňa jej začatia. Lehota na vykonanie daňovej kontroly je zákonnou a je pre

Zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení
neskorších predpisov; Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 98/2004
Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v z v znení neskorších predpisov; Zákon č. 106/2004 Z. z. o
spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov.; Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov; Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny,
uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v
znení neskorších predpisov
4
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správcu dane vykonávajúceho daňovú kontrolu záväzným limitom determinujúcim zákonnosť
uskutočňovanej daňovej kontroly.5 Daňová kontrola ako proces smerujúci k obstaraniu dôkazného
prostriedku ( protokolu), predstavuje závažný a intenzívny zásah do individuálnej, právom chránenej
sféry daňového subjektu zo strany správcu dane, čo vyplýva z charakteru povinností kontrolovaného
daňového subjektu počas daňovej kontroly.
Daňový subjekt, u ktorého sa vykonáva daňová kontrola, má vo vzťahu k zamestnancovi
správcu dane právo:

na predloženie
1) písomného poverenia zamestnanca správcu dane na výkon daňovej kontroly,
2) služobného preukazu zamestnanca správcu dane, okrem zamestnanca
správcu dane, ktorým je obec,

byť prítomný na rokovaní so svojimi zamestnancami,

predkladať v priebehu daňovej kontroly dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia a navrhovať
dôkazy dostupné správcovi dane, ktoré sám nemôže predložiť, najneskôr do dňa jej
ukončenia,

nahliadnuť do zápisnice z miestneho zisťovania vykonaného u iného daňového subjektu
v súvislosti s daňovou kontrolou vykonávanou u kontrolovaného daňového subjektu,

klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní,

vyjadrovať sa v priebehu daňovej kontroly k zisteným skutočnostiam, k spôsobu ich
zistenia alebo navrhnúť, aby v protokole boli uvedené jeho vyjadrenia k nim,

nahliadnuť do zapožičaných dokladov u správcu dane v jeho obvyklej úradnej dobe.
Kontrolovaný daňový subjekt má vo vzťahu k zamestnancovi správcu dane tieto povinnosti:

umožniť poverenému zamestnancovi správcu dane vykonať daňovú kontrolu,

zabezpečiť vhodné miesto a podmienky na vykonanie daňovej kontroly,

poskytovať požadované informácie sám alebo ním určenou osobou,

predkladať v priebehu daňovej kontroly záznamy, ktorých vedenie ukladá osobitný
predpis, a iné doklady, ktoré preukazujú hospodárske operácie a účtovné prípady, vo
forme požadovanej správcom dane, ak ich v tejto požadovanej forme vedie, vrátane
evidencie a záznamov, ktorých vedenie bolo správcom dane uložené, a podávať k nim
ústne alebo písomné vysvetlenia,

predkladať v priebehu daňovej kontroly dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia,

umožňovať vstup do sídla, miesta podnikania kontrolovaného daňového subjektu a do
jeho prevádzkových priestorov a umožňovať rokovanie s jeho zamestnancom,

zapožičať doklady a iné veci mimo sídla, miesta podnikania alebo prevádzkových
priestorov kontrolovaného daňového subjektu, poskytnúť výpisy, alebo ich kópie,

umožniť prístup k softvéru a informačno-komunikačným prostriedkom, ktoré daňový
subjekt používa na prevádzkovanie podnikateľskej činnosti, a k výstupným dátam
z týchto softvérov.6
Správca dane po vykonaní všetkých potrebných úkonov a dokazovaní v priebehu daňovej
kontroly vyhotoví protokol z daňovej kontrol, ktorý obsahuje výsledok daňovej kontroly vrátene
vyhodnotenia dôkazov. Protokol sa nevyhotovuje v prípade, ak bolo doručené oznámenie o určovaní
dane podľa pomôcok, prípadne ak došlo k zániku nároku na vrátenie nadmerného odpočtu podľa
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Daňová kontrola je v zmysle ustanovení Daňového poriadku ukončená:

doručením protokolu z daňovej kontroly,

doručením oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok,

zánikom nároku na vrátenie nadmerného odpočtu.
Protokol o výkone daňovej kontroly musí správca dane vydať v lehote na vykonanie daňovej
kontroly. Ak správca nerešpektuje maximálnu dĺžku trvania daňovej kontroly, v danom prípade je
vykonaná v rozpore so zákonom a protokol z nej nadobudne povahu nezákonne získaného
dôkazného prostriedku, ktorý v daňovom, ani inom konaní, nemožno použiť. Ak by bol použitý

Pozri III. ÚS 24/2010 ( SMZ Slovakia, s.r.o. c/a Nejvyšší súd SR)
§ 45 ods. 1 a 2) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
5
6
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v daňovom konaní, celé je zaťažené vadou nezákonnosti a rozhodnutie, ktoré je jeho zavŕšením,
vychádza tak zo skutočností zistených počas nezákonnej daňovej kontroly a je rovnako nezákonné.7
Okrem výkonu tzv. „riadnej“ daňovej kontroly upravuje daňový poriadok aj tzv. „opätovnú“
daňovú kontrolu, ktorá predstavuje kontrolu tej istej dane alebo zdaňovacieho obdobia, za ktoré už
bola vykonaná „riadna“ daňová kontrola. Správca dane je oprávnený ju vykonať v prípade:

ak daňový subjekt žiada o vrátenie dane dodatočným daňovým priznaním,

ak daňový subjekt žiada o vrátenie sumy podľa zákona o dani z príjmov, alebo zákona
o DPH,

na podnet ministerstva alebo finančného riaditeľstva,

na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní.8
Uvedený typ daňovej kontroly má nenahraditeľný význam nielen pre správne určenie
daňovej povinnosti kontrolovaného daňového subjektu, ale aj v rámci boja proti DÚ a DTČ, nakoľko
nie je výnimkou, že skutočnosti poukazujúce na možný daňový podvod sa stanú správcovi dane
známe až po ukončení „riadnej“ daňovej kontroly, prípadne orgány činné v trestnom konaní požiadajú
o výkon daňovej kontroly z dôvodu vedenia trestného konania až po ukončení „riadnej“ daňovej
kontroly po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní. 9 Keby nebol
upravená možnosť zrealizovať opätovnú kontrolu, správcovi dane by absentovala opakovaná
možnosť vykonať daňovú kontrolu, z dôvodu procesnej prekážky aplikácie zásady „ne bis in idem“,
a teda by nemohol preveriť nové skutočnosti poukazujúce na podozrivé konanie v podobe
spáchaného možného daňového úniku.
Z pohľadu zefektívnenia výkonu daňovej kontroly v intenciách odhaľovania daňových únikov
by bolo vhodné vytvoriť jednotný manuál výkonu daňovej kontroly, ktorý by bol záväzný pre správcov
dane. Predmetné opatrenie je zahrnuté aj v Akčnom pláne boja proti daňovým podvodom na roky
2012-2016, avšak do dnešného dňa nebol obdobný dokument zjednotený, precizovaný
a sprístupnený príslušným subjektom uskutočňujúcim kontrolu.

Rok

Počet kontrol
celkom

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

52 874
54 430
47 600
33 747
35 333
31 243
24 711
21 357
19 820
18 400
22 651
16 053
13 059
12 488

Z toho: počet
kontrol NO
DPH
14 905
16 015
10 994
5 173
7 173
4 720
4 926
4 564
4 124
6 067
10 853
10 008
8 189
8 288

Dodatočne
vyrubená daň
135 974 905
101 942 840
130 642 501
224 048 928
221 899 555
253 002 556
228 823 541
261 219 478
366 102 002
425 952 339
497 551 797
525 095 752
573 214 770
646 892 633

Efektivita
daňových kontrol
(%)
X
X
29,4
X
57,8
62,1
59,5
59,4
59,5
53,6
49,3
41,6
42,4
46,9

Pozn.: X – uvedená hodnota sa samostatne nevykazovala
Tabuľka č.3: Prehľad počtu daňových kontrol vykonaných správcom dane
Zdroj: Finančná správa SR

Pozri 8 Sžf 50/2011 ( R. Mizera c/a Finančné riaditeľstvo SR)
§ 44 ods. 4) zákona č. 563/2009 z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
9
STIERANKA, J., SABAYOVÁ, M., ŠIMONOVÁ, J. Daňové úniky a daňová kriminalita v Slovenskej republike, s.
23021.
7
8
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Kriminálny úrad finančnej správy – inštitucionálny prvok výkonu kontrolných
mechanizmov
Colný dohľad predstavuje zložitý právny režim, ktorému podlieha tovar dovážaný na územie
Slovenskej republiky alebo prevážaný cezeň. Predstavuje kombináciu viacerých tradičných colných
aktivít, ktoré sa navzájom dopĺňajú a nie sú kumulatívne obligatórne. Colný dohľad ako súbor aktivít
zabezpečovaných Finančnou správou Slovenskej republiky upravuje zákon č. 199/2004 Z. z. colný
zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Colným dohľadom
príslušné orgány zabezpečujú dodržiavanie colných predpisov a na tento účel môže byť tovar
podrobený colným kontrolám. Colný dohľad sa vykonáva colnou kontrolou, colným konaním,
následnou kontrolou, alebo iným postupom colného orgánu podľa colného zákona alebo podľa
osobitného predpisu.
Colná problematika veľmi úzko súvisí s daňovou problematikou, konkrétne s páchaním
daňových únikov na úseku spotrebných daní, ako aj dani z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru z tretích
štátov. Uvedené prepojenie obsahuje najvýznamnejšie trestnoprávne aspekty v oblasti colnej
problematiky. Orgánom s osobitným postavením na úseku odhaľovania a objasňovania trestnej
činnosti v oblasti nelegálnych aktivít v súvislosti s porušovaní colných a daňových právnych predpisov
je KU FS. Na úseku výkonu colného dohľadu Kriminálny úrad finančnej správy realizuje svoju
činnosť po vzájomnej dohode s orgánmi iných štátov, a to tak, že zabezpečuje utajený sprievod
dodávky alebo iný utajený spôsob sledovania, ak je odôvodnený predpoklad, že zásielka obsahuje
omamné alebo psychotropné látky, ich prekurzory, tabak, tabakové výrobky, chránené druhy rastlín,
živočíchov a exempláre10, pričom na ne nebolo vydané príslušné povolenie. Okrem uvedeného
realizuje množstvo iných úkonov a činnosti v zmysle § 5 zákona č. 333/2011 Z.z. o orgánoch štátnej
správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov.
V rámci výkonu bezpečnostnej činnosti plní a zabezpečuje úlohy v oblasti boja proti
nedovolenému dovozu, vývozu a tranzitu omamných a psychotropných látok, ich prekurzorov,
chránených druhov rastlín, živočíchov a exemplárov, proti nedovolenej preprave rádioaktívnych
materiálov a iných vysoko nebezpečných materiálov, ak si to vyžaduje zistenie osôb, ktoré sa
akýmkoľvek spôsobom podieľajú na trestných činoch páchaných na úseku omamných a
psychotropných látok, ich prekurzorov a chránených druhov rastlín, živočíchov a exemplárov v
súvislosti s ich dovozom, vývozom alebo tranzitom. Okrem uvedeného KÚ FS realizuje cezhraničné
sledovanie a cezhraničné prenasledovanie v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom č.
652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a medzinárodnou zmluvou11. KÚ FS plní a zabezpečuje úlohy aj v oblasti
odhaľovania a vyšetrovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov
v oblasti dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní alebo colných predpisov a zisťovania ich
páchateľov. Ak určité subjekty porušili daňové alebo colné predpisy, KÚ FS po nich pátra a iniciatívne
zisťuje a zamedzuje porušovaniu daňových a colných predpisov. Zároveň sa podieľa na preventívnej
činnosti, úradnom zisťovaní a potláčaní porušovania colných predpisov12. Vzájomná pomoc sa však
nevzťahuje na zadržanie osoby ani na vymáhanie ciel, daní, dávok, pokút alebo iných finančných
platieb pre inú zmluvnú stranu. Ak zmluvná strana predpokladá, že žiadaná pomoc by mohla ohroziť
jej suverenitu, bezpečnosť alebo iné významné štátne záujmy alebo poškodiť oprávnené obchodné
záujmy verejných alebo súkromných podnikov, môže pomoc odmietnuť alebo vyhovieť s určitými
podmienkami.
Z organizačného hľadiska sa primárne činnosť na úseku odhaľovania daňových únikov
zaoberá Odbor závažnej colnej a daňovej kriminality (ďalej len OZCDK). Z personálneho hľadiska

Chránené druhy rastlín, živočíchov a exemplárov sú upravené napr. v čl. 4 a 5, čl. 7 ods. 2 a 4 nariadenia
Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou
obchodu s nimi v platnom znení, v §34, 35 a 39 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov, v § 2 a 5 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v § 2, 5 a 7 zákona č.
331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
11
Napr. podľa predpisu č. 245/2009 Z.z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o
uzavretí Dohovoru vypracovaného na základe článku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a
spolupráci medzi colnými správami
12
Pozri napr. Medzinárodný dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní a
potláčaní colných deliktov (oznámenie č. 347/2000 Z. z.).
10
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ide o najsilnejší útvar KÚ FS. Svoju činnosť upriamujú na oblasť spotrebný daní, oblasť dane
z pridanej hodnoty, na colnú kriminalitu a porušovanie práv duševného vlastníctva a samotné
vyšetrovanie.
Trestná činnosť na úseku spotrebných daní je tradičnou a dlhodobou prioritou KÚ FS. Pri
spotrebnej dani z minerálnych olejov je potrebné poukázať na skutočnosť, že procesné
dokumentovanie páchaných daňových únikov na nej je podstatne zložitejšie, ako napr. pri tabakových
výrobkoch, nakoľko pri minerálnom oleji treba preukazovať aj účel použitia a neexistuje podobný
systém stotožnenia tovaru a preukázania pôvodu, akým je kontrolná známka pri spotrebiteľských
baleniach cigariet alebo liehu. Z toho dôvodu KÚ FS inicioval aj niektoré neštandardné kontrolné
opatrenia, a to rôzne akcie, v rámci ktorých boli odoberané a analyzované vzorky napr. motorovej
nafty z čerpacích staníc PHM na celom území SR. V uvedenej oblasti má svoj markantný význam aj
medzinárodná spolupráca, v rámci ktorej boli vykonávané viaceré monitorovacie akcie v spolupráci
s Poľskom, Maďarskom, Českou republikou a Rakúskom. V rámci týchto akcií boli okrem iného
identifikované podozrivé subjekty, prepravné spoločnosti, vozidlá, ako aj miesta vykládky
a manipulácie s minerálnymi olejmi.
Prípadom v oblasti spotrebných daní z minerálneho oleja bol prípad nelegálnej distribúcie
daňovo zvýhodneného minerálneho oleja dovezeného z Nemecka. Podozrivý ťahač s cisternovým
návesom vošiel do hangáru v priemyselnom areáli. Vzhľadom na podozrenie z nezákonnej činnosti
colníci KÚ FS vstúpili do objektu, kde sa nachádzal uvedený ťahač s návesom a dve osoby – vodiči,
ktorí prečerpávali vykurovací olej do stacionárnej cisterny s výdajným stojanom. V čase vstupu
colníkov bola prečerpaná približne polovica cisterny – asi 12000 kg. Vedľa stacionárnej cisterny sa
nachádzalo filtrovacie zariadenie s neznámou chemikáliou a s minerálnou vlnou, slúžiacou ako filter.
Zariadenie slúžilo na odfarbovanie tzv. červenej nafty. Doklady boli vystavené na 24 850 kg
vykurovacieho oleja prepravovaného mimo pozastavenia dane. Dovezený olej bol v súlade s
nemeckou legislatívou ako daňovo zvýhodnený zafarbený na červeno látkou SolventRed. Uvedeným
konaním vzniklo dôvodné podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu skrátenia dane a
poistného podľa § 276 Trestného zákona. Na skrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja, ako aj
dane z pridanej hodnoty, je možné používať aj falošné pokladničné doklady z elektronickej
registračnej pokladnice.
V zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických
nápojov je alkoholickým nápojom lieh, víno, medziprodukt a pivo. Najmarkantnejšími prípadmi
z hľadiska výšky škody v oblasti spotrebnej dani z alkoholických nápojov, konkrétne z liehu, boli
prípady týkajúce sa podvodov s fiktívnou likvidáciou kontrolných známok na spotrebiteľské balenia
liehu. Známym prípadom bolo vyšetrovanie týkajúce sa údajného zničenia kontrolných známok na
spotrebiteľské balenia liehu, ku ktorému malo dôjsť na území Ruskej federácie. Colníci KÚ FS
uskutočnili v rámci vyšetrovania služobnú cestu do Kaliningradskej oblasti RF, kde boli realizované
úkony v rámci dožiadania o administratívnu pomoc, ktoré preukázali podvodné konanie subjektu.
Podobný modus operandi sa aplikuje často, pričom sprievodným javom môže byť aj nájdenie
falošných kontrolných známok.
V predchádzajúcom období bolo ťažisko činnosti KÚ FS zamerané na odhaľovanie
a vyšetrovanie trestnej činnosti najmä na úseku spotrebnej dane z tabakových výrobkov.
Z komparatívneho hľadiska bola SR v rámci hodnotenia výsledkov v danej oblasti zaradená medzi
najaktívnejšie členské štáty Európskej únie a v nezávislých prieskumoch opakovane bola SR
vyhodnotená ako krajina s najnižším percentom ilegálnych cigariet na trhu Európskej únie. Odhalené
úniky na spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov dosiahli v roku 2013 súhrnne výšku viac
ako 8,6 milióna EUR. V súvislosti s odhaľovaním trestnej činnosti na úseku spotrebných daní
z tabaku a tabakových výrobkov KÚ FS realizuje aj medzinárodné kontrolné akcie. Jedným
z výsledkov medzinárodnej spolupráce bolo aj odhalenie ilegálnej výrobne cigariet – falzifikátov zn.
Marlboro. V roku 2013 colníci KÚ FS na základe predchádzajúceho operatívneho rozpracovania
vstúpili do objektu v súčinnosti s Jednotkou služobných zákrokov pre možné podozrenie ozbrojenia.
Zadržali 6 osôb slovenskej národnosti, ktoré sa nachádzali priamo pri výrobe. Vo výrobných
priestoroch (označených ako hala na obilie) sa nachádzalo výrobné zariadenie na výrobu cigariet v
prevádzke a zariadenie na zatavenie PVC fólie. Vo výrobnej linke sa nachádzali všetky komponenty
potrebné na výrobu cigariet, tzn. filtre, cigaretový papier, lepidlá, fólie, obalový papier a tabak. Taktiež
colníci našli kartónové škatule s obsahom cigariet zn. Marlboro bez označenia kontrolnou známkou.
KÚFS v roku 2013 v rámci 49 realizácií zadržal vyše 44,5 milióna ks cigariet, čo predstavuje
približne 82% všetkých cigariet zadržaných na území SR. Táto hodnota predstavuje významný nárast
aj v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.
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Graf č.1 Nárast zadržaných cigariet
Zdroj: KÚ FS

Novelizáciou zákona č. 333/2011 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov
a colníctva v znení neskorších predpisov od 1.1.2013 pribudla KÚ FS aj činnosť odhaľovania
daňových únikov na úseku dani z pridanej hodnoty. Keďže KÚ FS nemá kompetenciu na vyšetrovanie
trestných činov v oblasti dane z pridanej hodnoty, osobitne pozitívnym bolo s ohľadom na aplikačné
problémy zriadenie špecializovaných tripartitných tímov pod označením „ daňová kobra“. KÚ FS
poskytuje spoluprácu orgánom činným v trestnom konaní v nimi iniciovaných prípadoch resp.
v prípadoch, kde obe zložky pracovali na spoločných prípadoch už pred začatím trestného stíhania,
ako aj počet prípadov a výška škody v prípadoch, ktoré sú zatiaľ na KÚ FS rozpracované v operatívno
– pátracej rovine. V danej oblasti napríklad KÚ FS získal informácie vedúce k podozreniu z
manipulácie s fiškálnou pamäťou konkrétneho typového radu elektronických registračných pokladníc,
využívaného v prevažnej miere v špecializovaných predajniach lacného textilu a obuvi, s čím súviselo
úmyselné znižovanie tržieb a nadväzujúce úniky tak na dani z pridanej hodnoty, ako aj na dani
z príjmov právnických osôb. Výsledkom predmetnej činnosti bolo nielen podanie trestného
oznámenia, ale aj zrušenie certifikátov v zmysle zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej
registračnej pokladnice. Taktiež KÚ FS operatívne nadobudol informácie, ktoré poukazovali na
dôvodné podozrenie z neoprávneného uplatňovania nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty
v rámci reťazca viacerých spoločností, pôsobiacich v oblasti potravinárskych výrobkov a technológií.
Mnohokrát významnú časť transakcií tvoria fakturované dodávky tovaru pre príjemcov v iných
členských štátoch. Veľmi dôležitá je následná realizácia iniciovaných koordinovaných daňových
kontrol, ktorými je možné jednoznačne preukázať neoprávnené uplatňovanie nadmerného odpočtu
dane z pridanej hodnoty. Indikátorom páchania daňového úniku neoprávneným uplatňovaním
nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty môže byť napr. vykazovanie neprimerane vysokých
skladových zásob, ktoré nie sú v súlade s ďalšími ekonomickými ukazovateľmi spoločnosti ( napr. na
sklade by mala mať tovar za 3 milióny Eur a reálne má menej ako za 100 000 Eur). Operatívnymi
a analytickými informáciami KÚ FS nadobudol podozrenie z uvádzania nesprávnych údajov pri
dovoze tovaru z tretích štátov, majúce za následok vyhýbanie sa antidumpingovému clu a súčasne
zníženie základu pre výpočet dane z pridanej hodnoty pri dovoze.
Útvary KÚ FS výraznou mierou v minulosti participovali aj na prípadoch vedených útvarmi
Policajného zboru, konkrétne Národnej kriminálnej agentúry, kde na základe plánu spoločného
postupu vo vyšetrovaní sa vykonávali zo strany KÚ FS špecifické úkony, ktorých realizácia zo strany
PZ by inak nebola možná alebo by bola podstatne ťažšie realizovateľná. Aktuálne sa realizuje
obdobná činnosť zriadením špecializovaných tripartitných tímov označovaných ako „ daňová kobra“.
Z pohľadu preferovania kompetenčnej príslušnosti odhaľovania daňových únikov do spoločne
vytvoreného pracoviska Finančnej správy SR a Policajného zboru SR označovaného ako „daňová
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kobra“ uviedlo v rámci výskumu až 64 zamestnancov Finančnej správy SR ( t.j. 68,1%). Predmetné
konštatovanie je vysoko pozitívne aj s ohľadom na aktuálnu činnosť vzájomnej spolupráce medzi
uvedenými subjektmi, ktoré vyplynulo z Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 20122016. Negatívny aspekt sa čiastočne odrážal v právnom vymedzení danej inštitucionálnej spolupráce.
Komplexne však daňová kobra je považovaná za prínos odhaľovania daňovej trestnej činnosti.
Štrnásť respondentov (14,9%) by navrhovalo presunúť kompetencie odhaľovania daňových únikov
výlučne do pôsobnosti Finančnej správy SR, konkrétne Kriminálny úrad finančnej správy. S daným
návrhom by však z legislatívneho hľadiska vyvstalo viacero problémových otázok, týkajúcich sa
personálneho zázemia, ako aj aktuálneho zamerania činnosti Kriminálneho úradu finančnej správy.
Iba piati z opýtaných (5,3%) preferujú zaradenie odhaľovania daňových únikov výlučne do pôsobnosti
Policajného zboru SR. Nízke percento v danej odpovedi súvisí s odbornou náročnosťou danej trestnej
činnosti, neustále sa meniacou právnou úpravou, ako aj zaťaženosťou vyšetrovateľov v Policajnom
zbore a absentujúcou vzdelanostnou úrovňou s ohľadom na potrebu pravidelného preškoľovania.
Zaujímavosťou je, že názory policajtov a colníkov sú veľmi podobné s názormi expertov z Finančnej
správy SR. Prevažná väčšina policajtov a colníkov preferuje a vyzdvihuje vytvorenie tzv. „ daňovej
kobry“, pričom zaujímavým výsledkom je, že okolo 186 policajtov odporúča dané kompetencie
presunúť na Kriminálny úrad finančnej správy, ako špecializovaný subjekt.

Graf č.2 : Kompetencia na odhaľovanie daňových únikov a vyšetrovanie daňových trestných činov
Zdroj: Vlastné spracovanie

Premietnutie inštitútu spolupráce v intenciách odhaľovania daňových únikov bolo od roku
2012 zverené zriadeniu špecializovaných tripartitných tímov označovaných ako „ daňová kobra“.
Zriadené špecializované tímy sa skladajú z daňového experta, vyšetrovateľa a prokurátora, ktorí sú
zameraní na riešenie závažnej daňovej trestnej činnosti. Vytvorenie a existencia „ daňovej kobry“
vychádza priamo z Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012-2016 a subsidiárne
sa využíva Dohoda o vzájomnej spolupráci uzavretá medzi MV SR a MF SR v máji roku 2015.
Špecializované tímy zoskupujú inštitúcie Finančnej správy SR ( KÚ FS), Generálnej prokuratúry SR,
Prezídia Policajného zboru a Národnej kriminálnej agentúry. Predmetný inštitút „ daňovej kobry“ je od
obdobia jej existencie značne produktívny v kontexte odhaľovania daňových únikov, najmä pri
trestnom čine daňového podvodu.
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ROK

Nález celkom v Eurách

2012
2013
2014
2015
SPOLU

35 088 682,74
67 318 560,89
62 074 013,33
23 114 641,47
187 595 898,43

Z toho nevyplatený NO
v Eurách
17 006 621,86
13 703 694,12
12 675 023,73
1 662 036,24
45 047 375,95

Tabuľka č.4: Identifikácia činnosti daňovej kobry v období 2012-2015
Zdroj: Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012-2016

Pozitíva „daňovej kobry“ sú jednoznačne nepopierateľné a možno konštatovať, že
predstavuje podstatný fungujúci prvok eliminácie páchania daňových únikov, ako aj odhaľovania
a objasňovania daňovej trestnej činnosti. Negatívum vidím však v otázke jej právneho zakotvenia.
Vychádzajúc z princípu právnej istoty a taktiež z vyššie uvádzanej skutočnosti, že štátne orgány môžu
konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon a nesmú
obmedzovať práva osôb vo väčšej miere, vidím nedostatok práve v legislatívnej úprave daného
inštitútu. Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012-2016 nemôže z právneho hľadiska
byť jediným kreačným dokumentom takéhoto inštitútu, keďže jeho činnosť jednoznačne predstavuje
významný zásah do práv subjektov. Na druhej strane sú jasne vymedzené v ostatných relevantných
právnych dokumentoch pôsobnosti príslušných orgánov. Avšak prax ukázala aj skutočnosť, kedy
orgány konali nad rámec právnej úpravy, napr. vyšetrovateľ bol zúčastnený výsluchu svedka
realizovaného počas výkonu správy daní zamestnancom Finančnej správy SR a tu vidíme
jednoznačné pochybenie. Z hľadiska predchádzanie aplikačným problémom, ako aj z legislatívneho
hľadiska by bolo najvhodnejšie právne upraviť inštitút „daňovej kobry“ s komplexnou pôsobnosťou,
rozdelením kompetencií medzi príslušnými subjektmi a zároveň by obsah daného dokumentu bol
jednotný postup príslušných spolupracujúcich orgánov v procese odhaľovania a objasňovania
daňových únikov.
ZÁVER
Kontrolné mechanizmy vykonávané v rámci Finančnej správy SR, ako aj kontrolné činnosti
finančného a daňového práva predstavujú neopomenuteľný atribút v procese odhaľovania daňových
únikov. Napriek ich jednoznačnej potrebnosti sa stretávame neustále s nedostatkami, ktoré sa
spravidla týkajú internej úrovne uskutočňovania kontrolných činností. Pre zefektívnenie výkonu
kontrolných mechanizmov, odhaľovanie daňových únikov a získavanie indikátorov páchania
daňových únikov by bolo vhodné vypracovať jednotný manuál výkonu daňovej kontroly, ktorý by bol
záväzný pre správcov dane a zároveň by bol k dispozícií aj ostatným subjektom podieľajúcim sa na
odhaľovaní a následnom objasňovaní daňových únikov. V súvislosti s tým by bolo vhodné metodicky
upraviť aj vzájomný postup spolupráce medzi uvedenými subjektmi, čím by bolo odhaľovanie
daňových únikov nielen efektívne, ale zároveň hospodárnejšie a rýchlejšie. V závere možno
z inštitucionálnej stránky vyzdvihnúť pozitívum vytvorenia tripartitných špecializovaných tímov
označovaných ako „daňová kobra“. Významným negatívum, ktoré sme odhalili v rámci spracovania
danej štúdie je absencia právnej úpravy daného inštitútu s vymedzením komplexnej pôsobnosti
a kompetenčnej príslušnosti spolupracujúcich orgánov v intenciách odhaľovania daňových únikov.
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NÁSTROJE KONTROLY V DAŇOVOM PRÁVE
Andrea Koroncziová
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na kontrolné mechanizmy v oblasti daňového práva, ktoré boli
zavedené do právneho poriadku Slovenskej republiky na účel boja proti daňovým únikom. Jedným z
týchto nástrojov kontroly je kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty, ktorého vzor bol vytvorený
opatrením MF SR na základe § 78a ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Platitelia dane začali predkladať kontrolný výkaz elektronicky spolu s daňovým
priznaním od 1.1.2014. K zefektívneniu kontroly daňových subjektov by mala dopomôcť aj výmena
informácií medzi daňovými orgánmi jednotlivých štátov. Cieľom príspevku je rozobrať nástroje, ktoré
majú dopomôcť v boji proti daňovým únikom, daňovým podvodom a proti agresívnemu daňovému
plánovaniu.
Kľúčová slová: kontrolný výkaz, daň z pridanej hodnoty, výmena informácií, daňové orgány, daňové
podvody, daňové úniky
Abstract: This paper focuses on the control mechanisms in the area of tax law that have been
introduced into the legal system of the Slovak Republic for the purpose of combating tax evasion. One
of these tools is a control report on the value added tax, and its template was created by the Ministry
of Finance of the Slovak Republic pursuant to § 78a paragraph. 12 of Act No. 222/2004 Coll. on Value
Added Tax, as amended. Taxpayers have started to submit the control report electronically together
with the tax return from 1.1.2014. The exchange of information between tax authorities of different
countries should help to create more effective control of taxpayers. The aim of this paper is to analyze
tools which shall assist in the fight against tax evasion, tax fraud and against aggressive tax planning.
Key words: control report, value added tax, exchange of information, tax authorities, tax fraud, tax
evasion
ÚVOD
Otázka kontroly v daňovom práve úzko súvisí s problémom daňových únikov a podvodov.
Cieľom kontroly v daňovom práve je preskúmať, či si daňové subjekty plnia svoje daňové povinnosti
a či nedochádza k vyhýbaniu sa daňových povinností, daňovým únikom a podvodom. V oblasti
daňového práva boli zavedené rôzne kontrolné mechanizmy na splnenie uvedeného cieľa. Jedným z
týchto nástrojov kontroly je kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty a k zefektívneniu kontroly
daňových subjektov by mala dopomôcť aj výmena informácií medzi daňovými orgánmi jednotlivých
štátov. Preto sa jedna časť príspevku venuje kontrolnému výkazu a druhá časť aktuálnym otázkam
výmeny informácií v daňovej oblasti.
KONTROLNÝ VÝKAZ
Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 31. mája 2012 uznesením č. 235/2012 nelegislatívny
materiál s názvom Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012-2016, na ktorý nadväzuje
novela zákona o dani z pridanej hodnoty (ďalej len ,,zákon o DPH”). Práve v oblasti dane z pridanej
hodnoty (ďalej len ,,DPH”) sú najviac citeľné daňové úniky a podvody, čím sa rozpočet Slovenskej
republiky kráti o príjmy, ktoré by sa inak mohli použiť na plnenie hospodárskych a sociálnych funkcií.
Akčný plán zakotvil pre Ministerstvo financií SR (ďalej len ,,MF SR”) povinnosť implementovať
opatrenie č. 35 z Akčného plánu s názvom ,,Zavedenie povinnosti predkladať údaje o tuzemských
dodávkach tovarov a služieb správcovi dane elektronickou formou“. Z uvedeného dôvodu sa do
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení
zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
v znení zákona č. 246/2012 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2014 zaviedla povinnosť platiteľov dane
predkladať údaje o dodávkach tovarov a služieb v elektornickej forme ,, tzv. kontrolný výkaz”.
92

Kontrolný výkaz je zakotvený v § 78a zákona o DPH, podľa ktorého sa kontrolný výkaz
podáva v elektronickej forme a vyžaduje, aby v ňom boli obsiahnuté podrobné údaje jednak o
jednotlivých daňových povinnostiach platiteľa dane, ako aj o jednotlivých odpočtoch uplatňovaných
platiteľom dane za dané zdaňovacie obdobie (ide napr. o tieto údaje - IČ DPH dodávateľa, odberateľa,
poradové číslo faktúry, suma dane, základ dane). Podrobné informácie o transakciách – prijatých aj
uskutočnených, sa vykazujú na základe faktúr – prijatých aj vyhotovených, o dodaní tovaru alebo
služby vrátane súhrnných faktúr a dohôd o platbách podľa § 75 ods. 2 zákona o DPH, z ktorých
v tuzemsku vznikne platiteľovi dane povinnosť platiť daň a z ktorých vznikne platiteľovi dane právo na
odpočítanie dane. V kontrolnom výkaze sa môžu uviesť aj údaje z iných, ako vyššie spomenutých
dokladov (napr. zmluvy a pod.), ak platiteľ dane v čase podania kontrolného výkazu nemá k dispozícii
faktúru a ide o prípad prijatia služieb z iného členského štátu alebo tretieho štátu, kedy povinnosť
platiť daň má platiteľ dane v SR ako aj v ostatných prípadoch samozdanenia služby alebo tovaru.
Podľa § 51 ods. 1 písm. b) zákona o DPH zákon umožňuje odpočítanie dane z prijatých plnení na
základe uvedenia prijatej služby alebo tovaru v záznamoch platiteľa dane.
V prípade plnení, ku ktorým platiteľ dane vydáva len zjednodušenú faktúru vyhotovenú
prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice ( ERP), dodávateľ tovaru alebo služby uvádza
len kumulované údaje z týchto faktúr. Čo sa týka všetkých ostatných dodaní tovarov a služieb, pri
ktorých platiteľ dane nevydáva zjednodušenú faktúru prostredníctovm ERP ani nie je povinný vydať
faktúru, z týchto dodaní dodávateľ uvádza v kontrolnom výkaze kumulované údaje osobitne. Ide napr.
o diaľničné známky, parkovacie lístky, plnenia voči nezdaniteľnej osobe a iné plnenia, ktoré nie sú
zahrnuté medzi tie, ktoré sa poskytujú inému platiteľovi dane alebo ktoré sú zahrnuté v kumulatíve
z ERP a pri ktorých mu vzniká povinnosť platiť daň.
Príjemca plnenia bude taktiež musieť uvádzať údaje z každej jednotlivej prijatej faktúry
vrátane zjednodušenej faktúry vyhotovenej ERP a vrátane ďalších zjednodušených faktúr uvedených
v § 74 ods. 3 zákona o DPH.
Osobitne sa v kontrolnom výkaze uvádzajú údaje z tzv. dobropisov a ťarchopisov, t.j.
opravných faktúr a do kontrolného výkazu sa neuvádzajú tie poskytnuté plnenia, ktoré sú platitelia
dane povinní uvádzať do súhrnného výkazu a údaje o vyvezených tovaroch do tretích štátov.
Rovnako ako pri daňovom priznaní sa v § 78a ods. 9 zákona o DPH ustanovuje aj povinnosť
podať opravný kontrolný výkaz a dodatočný kontrolný výkaz, a to podľa okamihu, kedy platiteľ dane
zistí nesprávne alebo neúplné údaje v pôvodnom kontrolnom výkaze. V určitých prípadoch je možné
za nesplnenie povinností súvisiacich s kontrolným výkazom uložiť aj pokutu, podľa závažnosti
protiprávneho konania až do výšky 10 000 eur ( napr. nedoručí kontrolný výkaz daňovému orgánu,
doručí ho oneskorene, uvedie v ňom nesprávne a neúplné údaje a pod.) Ak platiteľ dane opakovane
poruší povinnosť podať kontrolný výkaz, daňový úrad mu môže uložiť pokutu až do výšky 100 000
eur.
Rovnako nepodanie kontrolného výkazu môže mať negatívny vplyv pre platiteľa dane v tom
zmysle, že mu podľa § 79 ods. 4 zákona o DPH nebude vrátaný nadmerný odpočet a v prípade, ak
daňový úrad vyzve platiteľa dane na odstránenie nedostatkov v podanom kontrolnom výkaze alebo
dodatočnom kontrolnom výkaze, tak dôjde k prerušeniu lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu.
Kontrolný výkaz sa podáva za každé zdaňovacie obdobie platiteľa DPH (kalendárny mesiac
alebo kalendárny štvrťrok), za ktoré je platiteľ dane povinný podať daňové priznanie, do 25 dní po
skončení zdaňovacieho obdobia. Od účinnosti novely č. 218/2014 Z. z. zákona o DPH, t.j. od
01.01.2015 sa deň podania kontrolného výkazu už neviaže na deň podania daňového priznania.
Kontrolný výkaz môže byť podaný skôr alebo neskôr ako daňové priznanie (nezáleží na poradí), musí
však byť podaný do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.
Vzor kontrolného výkazu ustanovuje opatrenie MF SR. K vyplneniu kontrolného výkazu
vydalo MF SR poučenie, ktoré uverejnilo vo Finančnom spravodajcovi. Ide o opatrenie z 27. januára
2016 č. MF/007241/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k DPH, ktoré nadobudlo
účinnosť 1. apríla 2016. Opatrenie je uverejnené pod poradovým číslom 3/2016 Finančného
spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej forme na webovom sídle Ministerstva financií
Slovenskej republiky, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
CIEĽ KONTROLNÉHO VÝKAZU
Platitelia dane v kontrolnom výkaze uvádzajú údaje, ktoré už neuvádzajú v iných typoch
výkazov, napr. v colnom vyhlásení pri vývoze tovarov do tretích štátov, v súhrnných výkazoch pri
intrakomunitárnom dodaní tovarov do iných členských štátov a pod. MF SR vybralo transakcie, ktoré
platiteľ uvádza v kontrolnom výkaze, z dôvodu potreby krížovej kontroly údajov, ktoré sú predmetom
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DPH v tuzemsku a platitelia dane sú osobami povinnými platiť daň. Finančná správa prostredníctvom
automatizovaného systému krížovej kontroly údajov uvedených v kontrolnom výkaze vie efektívne
plánovať daňové kontroly. Krížovou kontrolou údajov uvedených v kontrolných výkazoch vzájomne
obchodujúcich platiteľov dane bude možné napríklad odhaliť tuzemské a cezhraničné karuselové
podvody, odhaliť machinácie s faktúrami, napr. nezaradenie faktúr do účtovnítva dodávateľa, pričom
odberateľ z nich uplatňuje odpočítanie dane, výmena faktúr, vystavenie fiktívnych faktúr,
nevystavenie faktúr, monitorovať rizikových platiteľov dane, preventívne pôsobiť proti uvádzaniu
nepravdivých údajov a pod.
Zavedenie kontrolného výkazu o konkrétnych obchodných transakciách a uplatňovanie
krížovej kontroly údajov o týchto transakcicáh platiteľa dane má napomôcť efektívnemu potláčaniu
daňových podvodných aktivít. Vybrané údaje z kontrolného výkazu bude možné konfrontovať
s údajmi, ktoré platiteľ dane uviedol v daňovom priznaní. Vytvorí sa tým efektívna možnosť krížovej
kontroly týchto údajov s údajmi jednotlivých obchodných partnerov a bude smerovať k posilneniu
príjmov štátneho rozpočtu. Keďže finančná správa má len obmedzené informácie o konkrétnych
obchodných transakciách platiteľa dane, kontrolný výkaz, ktorý obsahuje stanovené údaje o týchto
transakciách prostredníctvom prijatých a vystavených faktúr platiteľa dane, predstavuje
najvýznamnejší nástroj na boj proti daňovým podvodom a únikom, ktorý zaviedol zákon o DPH.
Automatizované spracovávanie kontrolného výkazu finančnou správou si vyžaduje jeho
podávanie v elektronickej podobe, z čoho vyplýva, že sa vyžaduje aj elektronicky vedené účtovníctvo,
t. j. elektronická komunikácia platiteľov dane s finančnou správou.
Pozitívny efekt zo zavedenia kontrolného výkazu je zrejmý: krížovou kontrolou údajov
obchodujúcich platiteľov dane sa zlepší aj plnenie ich daňových povinností, odstráni sa možnosť
uskutočňovania rôznych dodatočných zásahov v účtovníctve, ako sú napr. nezaradené faktúry na
výstupe, zmenený základ dane a daň u dodávateľa a odberateľa, dvakrát uplatnené odpočítanie dane
z rovnakej faktúry a podobne. Zlepšenie plnenia daňových povinností ovplyvní následne aj výber dane
z pridanej hodnoty, čo rozhodne zlepší podnikateľské prostredie pre všetkých platiteľov dane.
Cieľom kontrolného výkazu je sťažiť možnosti obchádzania zákona o DPH pre neserióznych
platiteľov dane, ktorí páchaním daňových podvodov a únikov získavajú neoprávnenú hospodársku
výhodu oproti poctivým podnikateľom obchodujúcim v tom istom segmente trhu. Dôsledným
uplatnením týchto opatrení by sa mali eliminovať podvodné aktivity a podporiť zdravé podnikateľské
prostredie s riadnou hospodárskou súťažou.
ZMENY KONTROLNÉHO VÝKAZU OD 1. APRÍLA 2016
Snahou MF SR bolo v čase zavedenia povinnosti predkladať kontrolný výkaz, čo najviac
administratívne odbremeniť platiteľov dane, a preto sa pri tzv. zjednodušených faktúrach umožnilo ich
uvádzanie v kontrolnom výkaze v časti B.3 kumulatívne jednou sumou. Zjednodušenými faktúrami sú
doklady, ktoré nemusia obsahovať identifikáciu príjemcu tovaru alebo služby a môžu byť vydané
namiesto riadnej faktúry. Zjednodušenou faktúrou je podľa § 74 ods. 3 zákona o DPH napríklad doklad
za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur; bloček z elektronickej pokladnice
do 1 000 eur pri platbe v hotovosti a 1 600 eur pri platbe platobnou kartou, doklad vyhotovený
tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok, ak cena vrátane dane pri platbe
platobnou kartou nepresiahne 1 600 eur a diaľničná nálepka pre osobné motorové vozidlo
(maximálna cena je 50 eur vrátane dane).Daňové povinnosti a odpočty dane, ktoré vyplývajú z týchto
zjednodušených faktúr, sa teda v kontrolnom výkaze neuvádzajú podrobne v členení podľa
jednotlivých dodávateľov a odberateľov, ako v prípade riadnych faktúr.
Po určitom období od zavedenia povinnosti predkladania kontrolného výkazu finančná
správa po podrobnej analýze vývoja odpočtov dane uvedených v časti B.3. kontrolného výkazu zistila,
že platitelia dane podieľajúci sa na fiktívnych a podvodných transakciách začali zneužívať
zjednodušenie v časti B.3. kontrolného výkazu počnúc zdaňovacím obdobím marec 2014.
Na základe uvedených praktických poznatkov bol zákonom č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, doplnený §
78a ods. 6 tak, aby s účinnosťou od 1. apríla 2016 platitelia dane v kontrolnom výkaze v prípade
uplatnenia odpočítania dane zo zjednodušených faktúr vo výške 3 000 eur a viac uvádzali aj údaje
o dodávateľoch tovarov a služieb (identifikačné číslo pre DPH). Ak platiteľ dane bude
uplatňovať odpočet dane zo zjednodušených faktúr za príslušné zdaňovacie obdobie v sume nižšej
ako 3-tisíc eur, uvedie údaj o odpočte dane v časti B.3. kontrolného výkazu kumulatívne jednou
sumou, bez podrobnejšieho členenia tak, ako je tomu v súčasnosti, t.j. Uvedie celkovú sumu základov
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dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane zo všetkých prijatých zjednodušených
faktúr, z ktorých si za dané zdaňovacie obdobie uplatňuje odpočítanie dane.
AUTOMATICKÁ VÝMENA INFORMÁCIÍ
Ďalším nástrojom kontroly daňových subjektov a kontroly plnenia ich daňových povinností je
efektívna výmena informácií v daňovej oblasti. Výmena informácií medzi kompetentnými orgánmi
jednotlivých štátov už existovala aj predtým, teraz sa však zavádza automatická výmena informácií
bez potreby podania špeciálnej žiadosti na výmenu požadovaných informácií. Táto časť je rozdelená
do 4 podkapitol podľa jednotlivých subjektov, konkrétne – USA, OECD, EÚ a SR.
Spojené štáty americké ( ďalej len ,,USA”)
Hoci sa o automatickej výmene informácií hovorilo už oveľa skôr, celý proces v podstate
odštartoval právny predpis prijatý v USA v marci 2010 nazývaný ako FATCA - Foreign Tax
Compliance Act), ktorý má zabrániť americkým daňovníkom páchať daňové úniky schovávaním
prostriedkov v neamerických finančných inštitúciách. Tento právny predpis je účinný od júla 2014.
FATCA bola prijatá v dôsledku odhadov amerického daňového úradu (Internal Revenue
Service IRS), že americké daňové subjekty neuvádzajú (či už úmyselne alebo neúmyselne) vo svojich
daňových priznaniach prostriedky uložené v neamerických finančných inštitúciách. Každý americký
občan (aj keď žije, pracuje/podniká mimo USA) je povinný hlásiť americkému daňovému úradu svoje
finančné aktíva v neamerických bankách a finančných inštitúciách, ak ich výška v priebehu roka
prekročí určitú hranicu. Táto povinnosť je známa ako „FBAR“ (Report of Foreign Bank and Financial
Accounts).
Z uvedeného dôvodu americký prezident Barack Obama dňa 18. marca 2010 podpísal Zákon
o stimuloch pre obnovenie zamestnanosti (the HIRE Act), prostredníctvom ktorého bola do Zákona o
dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov (skratka FATCA) doplnená kapitola 4
(ide konkrétne o ustanovenia §1.471 - § 1.474), ktorá vyžaduje od neamerických finančných inštitúcií
identifikáciu amerických daňovníkov (či už fyzické alebo právnické osoby) a hlásenie údajov o nich,
ako napr. meno, daňové identifikačné číslo, číslo účtu a výšku zostatkov americkému daňovému
úradu. Ak neamerické finančné inštitúcie nebudú konať v súlade s FATCA, bude na ich príjmy z
amerických zdrojov (tzv. US source income) uvalená 30% zrážková daň.1
Na základe Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na
zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA,
ktorá bola podpísaná dňa 31. júla 2015, ratifikovaná preZidentom SR dňa 3. novembra 2015, ktorá
nadobudla platnosť 17. novembra 2015, bude SR prostredníctvom svojho príslušného orgánu na
výmenu informácií v oblasti daní oznamovať údaje o príjmoch na finančných účtoch amerických
rezidentov a predkladať požadované informácie v pravidelných časových rámcoch príslušnému
orgánu Spojených štátov (Internal Revenue Service/IRS), pričom predpokladom je zavedenie
vnútroštátnej legislatívy SR v záujme vytvoriť rámec pre slovenské finančné inštitúcie, aby mohli
získavať požadované informácie o amerických osobách. Keďže ide o uzatvorenie dohody na
recipročnej báze (model 1 medzivládnej dohody), obdobné údaje o slovenských daňových
rezidentoch bude zo strany Spojených štátov získavať aj Slovenská republika. Aby lokálne finančné
organizácie mohli legálne zbierať požadované osobné údaje o amerických daňovníkoch a hlásiť ich
lokálnemu orgánu štátnej správy v SR, ktorý ho následne bude hlásiť IRS do USA, muselo sa to
právne ošetriť – v tomto prípade bilaterálnou medzivládnou dohodou medzi SR a USA, a zároveň bol
vytvorený aj zákon č. 359/2015 Z.z.o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely
správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.januára 2016.
OECD2
Okrem USA v tejto oblasti začalo konať aj OECD, ktoré v júli roku 2014 vydala Štandard pre
automatickú výmenu informácii v daňovej oblasti (AEOI), ktorého nosnou časťou je – tzv.
Common Reporting Standard (CRS).
Koroncziová, A. Právny základ opatrení prijatých USA na boj proti daňovým únikom v kontexte súčasnej
hospodárskej krízy a ich vplyv na členské štáty EÚ, IN: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie, Bratislavské právnické fórum 2013, Bratislava, ISBN 978-80-7160-365-8, str. 109-110
2
OECD. (2014), Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, OECD
Publishing, Paris.
1
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Štandard predpokladá uzatvorenie bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd medzi
spolupracujúcimi štátmi a predstavuje medzinárodný konsenzus ohľadne automatickej výmeny
informácií týkajúcich sa finančných účtov na daňové účely na recipročnom základe. Štandard
nadväzuje na výsledky spolupráce medzi USA, a preto sa obsahom aj štruktúrou veľmi podobá na
bilaterálnu medzivládnu dohodu navrhnutú pre implementáciu FATCA. Hlavný rozdiel medzi týmto
štandardom a dohodou v oblasti FATCA je, že kým FATCA požaduje zisťovanie a hlásenie výlučne
amerických daňových subjektov, štandard OECD požaduje zisťovanie a hlásenie daňových
rezidentov všetkých spolupracujúcich krajín. Kvôli celosvetovému charakteru tohto štandardu sa mu
zvykne neformálne hovoriť aj „globálna FATCA“, alebo v skratke ,,GATCA”. 3 OECD vydala k
štandardu aj vyše 300 stranový komentár, ktorý podrobne interpretuje jednotlivé ustanovenia a
obsahuje tiež praktické príklady.
OECD uverejnila zoznam štátov, ktoré sa zaviazali uplatňovať tento štandard a ku dňu 2.
marca 2016 sa zaviazalo 96 krajín na uplatňovanie tohoto štandardu, z čoho 55 krajín začne
automaticky vymieňať informácie o finančných účtoch na daňové účely od roku 2017 (medzi nimi je
aj Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko aj Poľsko), 41 štátov od roku 2018 (napr. Belize,
Austrália, Singapúr, Japonsko, Samoa a pod.) a 4 krajiny sa nevyjadrili k uvedenému štandardu v
zmysle, že kedy ho začnú alebo či ho vôbec začnú uplatňovať (ide o Bahrajn, Panamu, Vanuatu,
Nauru). 96 štátov sa teda zaviazalo, že implementujú do svojich právnych poriadkov požiadavky, aby
ich finančné inštitúcie museli zisťovať definované údaje o zahraničných klientoch a každoročne ich
hlásiť lokálnemu kompetentnému orgánu štátnej správy, ktorý zabezpečí ich výmenu s
kompetentnými orgánmi partnerských štátov.
Európska únia
Problematika daňových únikov je veľmi aktuálnou a rozoberanou témou aj na úrovni EÚ,
ktorá vytvorila aj vlastné prostriedky boja proti daňovým únikom a podvodom a to prostredníctvom
zakotvenia pravidla proti zneužívaniu do niektorých svojich smerníc 4, a v tejto súvislosti v Smernici
Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú
automatickú výmenu informácií v oblasti daní odkázala na štandard OECD, resp. ho prevzala. Podľa
tejto smernice v súlade so štandardom OECD sú členské štáty povinné do konca roka 2015 prijať
zákony alebo iné právne opatrenia, potrebné na zabezpečenia cieľov smernice, pričom tieto opatrenia
musia byť účinné od 1.1.2016. Zjednodušene povedané, finančné inštitúcie EÚ (ale aj iných štátov s
výnimkou Rakúska, ktoré má ročný odklad) budú povinné od 1. januára 2016 zisťovať pri svojich
klientoch ich daňovú rezidenciu a od 1.1.2017 každoročne hlásiť získané informácie príslušnému
orgánu druhého členského štátu.
Slovenská republika
V SR bol prijatý zákon č. 359/2015 Z.z.o automatickej výmene informácií o finančných účtoch
na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od. 1.1.2016, ktorým sa
implementuje smernica 2014/107/EU. Predkladaným zákonom, ktorý implementuje smernicu do
vnútroštátneho právneho poriadku, sa zabezpečuje jednotný a komplexný prístup v oblasti
automatickej výmeny informácií na vnútornom trhu, čo povedie k účinnému boju proti daňovým
únikom. Návrh zákona zároveň zabezpečuje vykonávanie Dohody medzi Slovenskou republikou
a Spojenými štátmi americkými (ďalej len „Spojené štáty“) na zlepšenie dodržiavania medzinárodných
predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona o dodržiavaní daňových predpisov v súvislosti so
zahraničnými účtami FATCA (ďalej len „dohoda FATCA“) medzi Slovenskou republikou a Spojenými
štátmi. Zákon vytvára legislatívne podmienky pre vykonanie dohody FATCA, ktorá je reakciou na
právne predpisy Spojených štátov všeobecne známe ako Foreign Account Tax Compliance Act.
Práve uvedená legislatíva Spojených štátov vytvorila základ pre ďalší globálny vývoj v tejto oblasti.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej
výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3

http://www.cfo.sk/articles/automaticka-vymena-informacii-v-oblasti-dani-od-1-1- 2016#.Vt81alJtM7A
Smernica Rady (EÚ) 2011/96/EÚ o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských
spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch, Návrh Smernice Rady o spoločnom
konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb, Návrh smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá
proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu
a pod.
4
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prijalo vyhlášku č. 446/2015 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov
oznamujúcimi finančnými inštitúciami s účinnosťou od 1.1. 2016.
ZÁVER
Cieľom kontroly v daňovom práve je odsledovať, či si daňové subjekty plnia svoje povinnosti,
ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzných daňových právnych predpisov. Cieľom niektorých
daňových subjektov je zase snaha obísť zákony za účelom vyhnutia sa daňovej povinnosti, resp.
zníženia ich daňového zaťaženia. Uvedeným spôsobom dochádza k daňový únikom a podvodom a
koniec koncov k zníženiu príjmov do štátneho rozpočtu. Slovenská republika bojuje proti takýmto
nekalým praktikám rôznymi nástrojmi. Jedným z takýchto nástrojov v oblasti dane z pridanej hodnoty
je tzv. Kontrolný výkaz, ktorého hlavným cieľom je prostredníctvom krížovej kontroly údajov
uvedených v kontrolnom výkaze vzájomne prepojených obchodujúcich subjektov odhaliť tuzemské a
cezhraničné karuselové podvody, odhaliť machinácie s faktúrami a pod. a sekundárne tak zlepšiť aj
plnenie daňových povinností týchto subjektov. Veľmi účinným nástrojom kontroly v daňovej oblasti je
aj automatiká výmena informácií medzi kompetentnými orgánmi spolupracujúcich štátov o osobných
údajoch ich nerezidentov v prípade ich finančných účtov založených vo finančných inštitúciách a to
na daňové účely. V súčasnosti existuje už niekoľko nástrojov, ktorými sa má zabezpečiť automatická
výmena informácií. Spojenými štátmi americkými bol na tento účel prijatý zákon FATCA, na globálnej
úrovni – OECD bol prijatý Štandard AEOI, na úrovni EÚ smernica Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra
2014, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v
oblasti daní a na úrovni SR zákon č. 359/2015 Z.z.o automatickej výmene informácií o finančných
účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov spolu s vykonávacím
predpisom - vyhláška č. 446/2015 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov
oznamujúcimi finančnými inštitúciami.
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NOVÝ ZÁKON O FINANČNEJ KONTROLE
Viera Gedrová Krajčová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Dňa 01. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon 357/2015 Z . z. o finančnej kontrole
a o audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahradil zákon 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite. Tento príspevok je zameraný na posúdenie základných zmien, ktoré
nový zákon priniesol, najmä pokiaľ ide o výkon finančnej kontroly, poukázať na výhody nového
zákona, prípadne na jeho nevýhody, ako aj na skutočnosti, ktoré zostali novým zákonom nevyriešené.
Kľúčové slová: finančná kontrola, základná, finančná operácia, právny úkon
Abstract: On 1st January 2016 law No. 357/2015 Coll. about financial control and audit and about
amendment of other law became effective and replaced the law No. 502/2001 Coll. about financial
control and internal audit. This contribution is focused on the assessment of basic changes, that have
been brought by the new law, especially in the area of financial control, to show the advantage of the
new law, its disadvantages and as well as to the objects that remain unresolved in the new law.
Key words: financial control, basic, financial operation, legal act
ÚVOD
Dňa 1.januára 2016 nadobudol účinnosť zákon 357/2015 Z . z. o finančnej kontrole a o audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahradil zákon 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite. Finančnou kontrolou sa podľa tohto zákona rozumie súhrn činností
zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií
alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania,
zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí,
V mojom príspevku sa budem venovať základným zmenám a významu nového zákona
o finančnej kontrole ako aj prínosom a nedostatkom tohto zákona. Podľa dôvodovej správy k zákonu
357/2015 sa mal „zefektívniť systém vnútornej kontroly s dôrazom na overovanie a hodnotenie
riadenia procesov a všetkých činností, nielen pri realizácii programov zahraničnej pomoci v súvislosti
so zabezpečením programového obdobia 2014 – 2020, ale aj s dôrazom na ciele programu ESO
a ciele programového vyhlásenia vlády. Vytvorí sa tak prostredie verejnej vnútornej kontroly a auditu,
ktoré poskytne zistenie, že verejné prostriedky sa využívajú hospodárne, efektívne, účelne a účinne.
Správne a efektívne nastavenie systému verejnej kontroly a auditu je jedným z dôležitých nástrojov
vlády na odhaľovanie skrytých rizík a prevenciu kriminality a podvodov.“
Cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť najmä dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti,
účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej
časti, dodržiavanie rozpočtu orgánu verejnej správy, dodržiavanie zákona o finančnej kontrole,
všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, osobitných predpisov,
medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, dodržiavanie uzatvorených zmlúv
orgánom verejnej správy atď.1
Otázne zostáva, či vôbec bolo potrebné pôvodný zákon o finančnej kontrole nahrádzať. Podľa
môjho názoru prijatie nového zákona 357/2015 skutočne znamená určité zjednodušenie
prinajmenšom prehľadnosti tohto zákona.
STRUČNÝ EXKURZ DO ZÁKONA 502/2001 Z. Z.
Pôvodný zákon 502/2001 Z. z. obsahoval rozdelenie finančnej kontroly na tri druhy, a to na
predbežnú, priebežnú a následné kontrolu. Pri predbežnej finančnej kontrole sa verifikoval súlad
pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom, osobitnými predpismi, medzinárodnými
zmluvami atď. Pri priebežnej finančnej kontrole dochádzalo k overovaniu finančnej operácie vedúcim

1

§ 6 ods. 3 zákona 357/2015 Z. z.
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zamestnancom. Následná kontrola bola nadriadená predbežnej a priebežnej, pričom verifikovala
dodržanie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov a podmienok ich použitia.
Predbežná finančná kontrola sa vykonávala ako administratívna kontrola a kontrola na mieste.
Administratívna kontrola sa vykonáva ako vnútorná administratívna kontrola alebo ako
administratívna kontrola kontrolovanej osoby. Kontrola na mieste sa mohla vykonať u kontrolovanej
osoby.
Účelom následnej finančnej kontroly bola verifikácia dodržania podmienok na poskytnutie
verejných prostriedkov a podmienok ich použitia. Predstavovala právny inštitút, ktorý bol nadradený
priebežnej i predbežnej finančnej kontrole, keďže umožňovala overenie vykonania predbežnej
finančnej kontroly a dodržanie zákonného postupu priebežnej finančnej kontroly. Nadväzujúc na túto
skutočnosť, disponovali zamestnanci kontrolného orgánu širokým diapazónom oprávnení. 2
Ďalšou kategóriou finančnej kontroly bol vnútorný audit, ktorý bol definovaný ako nezávislá
objektívna hodnotiaca a konzultačná činnosť, ktorá hodnotí dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov pri finančnom riadení a vykonávaní iných činností auditovaného subjektu, hodnotí
možné riziká finančného riadenia a iných činností auditovaného subjektu a odporúča opatrenia na
odstránenie týchto rizík. Z praktického pohľadu, v prípade výkonu vnútorného auditu vlastným
zamestnancom sa výkon následnej finančnej kontroly a vnútorného auditu dosť prelínal.
Finančná kontrola sa taktiež podľa zákona 502/2001 Z. z. vykonávala prostredníctvom
vládneho auditu. Vládny audit bol vykonávaný Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Správou
finančnej kontroly.
Vyššie uvedené rozdelenie, najmä predbežnej finančnej kontroly, podľa mňa predstavovalo
dosť veľkú neprehľadnosť a zložitosť finančnej kontroly, keďže základné delenie, pokiaľ išlo
o predbežnú kontrolu sa ešte ďalej delilo na podskupiny, ktoré sa delili ďalej. I keď z praktického
hľadiska nie je možné povedať, že obsahovo boli tieto mechanizmy zložité, avšak najmä pre osobu
mimo výkonu týchto kontrol bolo ich rozdelenie pomerne zmätočné a nesystematické.
Celkovo bol zákon 502/2001 Z. z. v priebehu trinástich rokov novelizovaný deväť krát, čo
opätovne iba zneprehľadňovalo celý zákon.
NOVÝ ZÁKON O FINANČNEJ KONTROLE
Nový zákon o finančnej kontrole opäť zavádza tri druhy kontroly, a to základnú, administratívnu
a kontrolu na mieste.
Základná finančná kontrola
Základná finančná kontrola v sebe zahŕňa v podstate predbežnú a aj priebežnú finančnú
kontrolu, pokiaľ ide o predbežnú, tak práve časť vnútornej administratívnej kontroly. V zmysle § 7
„Základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej
finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch
riadenia.“3
Administratívna finančná kontrola
Administratívna finančná kontrola sa vykonáva v prípade, ak sa poskytujú verejné prostriedky
tretím subjektom a v podstate nahradila administratívnu kontrolu kontrolovanej osoby. Podľa § 8 ods.
1 „Orgán verejnej správy je povinný vykonávať administratívnu finančnú kontrolu súladu každej
finančnej operácie alebo jej časti s § 6 ods. 4, ak orgán verejnej správy poskytne verejné financie inej
osobe alebo poskytol verejné financie inej osobe, alebo ak sa poskytujú v súlade s osobitným
predpisom. Administratívnu finančnú kontrolu vykonávajú osoby uvedené v § 7 ods. 2.“4
Finančná kontrola na mieste
Finančná kontrola na mieste nie je obligatórnou súčasťou, subjekt verejnej správy je iba
oprávnený ju vykonať, v jej rámci získava dôkazy, preveruje a zisťuje skutočnosti, ktoré považuje za
potrebné na účely overenia jej súladu. „Finančnú operáciu alebo jej časť je orgán verejnej správy
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oprávnený overovať aj finančnou kontrolou na mieste, v rámci ktorej získava dôkazy, preveruje a
zisťuje skutočnosti, ktoré považuje za potrebné na účely overenia jej súladu s § 6 ods. 4.“5
Audit
Ďalšou súčasťou finančnej kontroly je podľa nového zákona audit, ktorý sa vykonáva buď ako
vnútorný alebo ako vládny audit.6 Paragraf 11 zákona 357/2015 Z. z. zároveň zriaďuje nový subjekt
pre výkon auditu, a to Výbor pre vnútorný audit a vládny audit. Členmi tohto výboru sú zástupca
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, zástupca Úradu vlády Slovenskej republiky,
zástupca ministerstva financií, zástupca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, zástupca
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a zástupca Generálnej prokuratúry Slovenskej
republiky. Predsedom výboru je zástupca Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. 7
Z pohľadu rozdelenia finančnej kontroly môžeme považovať Nový zákon za zjednodušenie
postupov finančnej kontroly, nakoľko existujú iba tri druhy vykonávanej kontroly, ktoré sa už ďalej
nečlenia. Podľa dôvodovej správy k zákonu, zlúčením následnej kontroly s vnútorným auditom,
prichádza k zefektívneniu a k zjednoteniu nástrojov kontroly správcu kapitoly z dôvodu, že
v pôvodnom systéme boli zriadené dva navzájom nezávislé útvary vykonávajúce v podstate rovnaké
činnosti. Výhodou je napríklad aj prijatie určitých výnimiek a špecifík pre malé obce, pretože niektoré
nemajú dostatočné personálne zabezpečenie.
V skratke, teda môžeme povedať, že subjekt verejnej správy vykonáva základnú finančnú
kontrolu pri každej finančnej operácii, pri operácii, resp. jej časti, v prípadoch, kedy poskytuje verejné
prostriedky vykonáva administratívnu finančnú kontrolu, pričom má možnosť vykonať taktiež finančnú
kontrolu na mieste. Z tohto pohľadu môžeme skutočnosť hovoriť o určitom zjednodušení výkonu
finančnej kontroly.
POROVNANIE ZÁKONOV
Najvýznamnejšie zmeny, ktoré nastali prijatím nového zákona o finančnej kontrole sú
nasledovné:
a)
zmeny pokiaľ ide o predbežnú finančnú kontrolu, pričom jednotlivé druhy predbežnej
finančnej kontroly sú momentálne samostatnými druhmi kontroly, a to:
i)
predbežná vnútorná administratívna kontrola je v súčasnosti základnou finančnou
kontrolou;
ii) predbežná administratívna kontrola kontrolovanej osoby je administratívnou
finančnou kontrolou;
iii) predbežná kontrola na mieste je finančnou kontrolou na mieste;
b)
podľa nového zákona už nemusí byť doklad potvrdzujúci vykonanie finančnej kontroly
priložený k finančnej operácii;
c)
došlo k vypusteniu pribežnej finančnej kontroly;
d)
Správa finančnej kontroly sa zmenila na Úrad vládneho auditu. 8
VÝHODY A NEVÝHODY NOVÉHO ZÁKONA
Ako už bolo uvedené, nový zákon 357/2015 Z. z. predstavuje určité zjednodušenie finančnej
kontroly, najmä pokiaľ ide o pojmové vymedzenie jednotlivých druhov kontrol. Pre povinné subjekty
je teda pomerne jednoduché určiť, kedy majú vykonať aký druh finančnej kontroly.
Čo sa týka určitých nevýhod, resp. pretrvania určitých nevýhod, je možné hovoriť
o administratívnej náročnosti vykonávania finančnej kontroly. Subjekty verejnej správy, ktoré sú
povinné vykonávať finančnú kontrolu sa ešte stále stretávajú s rôznymi ťažkosťami, resp. je veľmi
náročné pokiaľ ide o personálne zabezpečenie zabezpečiť čo možno najhospodárnejší
a najefektívnejší výkon finančnej kontroly. V ďalšom texte bude tento príspevok zameraný iba na
výkon základnej finančnej kontroly, nakoľko práve táto sa týka najväčšieho počtu subjektov, resp.
všetkých povinných subjektov. Aby boli splnené všetky zákonné povinnosti, je teda potrebné
postupovať v zmysle ustanovenia § 7 s odkazom na § 6 zákona č. 357/2015 Z. z.
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Pri posudzovaní, či je potrebné vykonať finančnú kontrolu je potrebné sa zamerať na tri
atribúty, a to: verejnosť prostriedkov, participácia subjektu verejnej správy a obsah finančnej operácie.
Z uvedených atribútov musia byť splnené aspoň dva.9
Zákon 357/2015 stanovuje, že: „Základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy
povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými
v § 6 ods. 4 (t. j. s tzv. kritériami súladu) na príslušných stupňoch riadenia.“ Kritériami súladu sú, t. j.
orgán verejnej správy finančnou kontrolou overuje, v súlade s cieľmi finančnej kontroly podľa povahy
každej finančnej operácie alebo jej časti, jej súlad s rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný
rozpočtový rok, rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po
rozpočtovom roku podľa písmena a), ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v
príslušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je orgánom
verejnej správy štátna rozpočtová organizácia, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými
zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a na základe ktorých sa Slovenskej republike
poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,
rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov, vnútornými predpismi alebo inými
podmienkami poskytnutia verejných financií.10
Ako teda uvádza úvodné ustanovenia ohľadom základnej finančnej kontroly, konkrétne § 7
ods. 1 zákona č. 357ú2015 Z. z. základnou finančnou kontrolou je potrebné overiť každú finančnú
operáciu alebo jej časť. Podľa ustanovenia § 2 písmeno d) „finančnou operáciou alebo jej časťou
príjem, poskytnutie alebo použitie verejných financií, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy“.
Zákon č. 357/2015 Z. z. ( aj predchádzajúci zákon o finančnej kontrole č. 502/2001 Z. z.) ustanovuje,
že overovaniu finančnou kontrolou podliehajú aj časti finančnej operácie. Časťou finančnej operácie
v subjekte verejnej správy sú všetky následné skutočnosti, ktoré sa spájajú s príjmom, použitím alebo
poskytnutím verejných prostriedkov, právnym úkonom alebo iným úkonom majetkovej povahy.11
Príjmy predstavujú napríklad vklady v hotovosti do pokladnice, bezhotovostné prevody, granty atď.
Výdavky vznikajú pri väčšine vykonávaných činností a taktiež takmer s každou činnosťou je spojený
právny úkon (zmluva, rozhodnutie správneho orgánu, rozhodnutie riaditeľa atď.)
V súvislosti s uvedeným vymedzením teda skôr vyvstáva otázka, čo vlastne nie je finančnou
operáciou a kedy nie je potrebné ju vykonať.
Z praktického hľadiska má finančná operácia niekoľko častí, pričom podľa zákona by bolo
potrebné vykonať základnú finančnú kontrolu pri každej časti finančnej operácie, čo v určitých
prípadoch môže znamenať vykonanie niekoľkých finančných kontrol pri zabezpečení obyčajného
chodu subjektu verejnej správy alebo pri plnení základných zákonných povinností.
Napríklad subjekt verejnej správy chce prenajať dočasne prebytočný majetok 12, časti tejto
finančnej operácie, resp. viacerých súvisiacich finančných operácií by boli:
rozhodnutie o prebytočnosti;
osobitné ponukové konanie, inzerát na ROPK;
nájomná zmluva;
prijímanie nájomného jednorazovo alebo v pravidelne sa opakujúcich intervaloch.
Alebo napríklad objednanie tovarov:
objednávka (ktorej prípadne predchádza aj žiadanka)
zmluva
zaplatenie fakturovanej sumy
prijatie tovaru
jeho distribúcia medzi jednotlivé oddelenia.
Ďalším veľmi veľký počtom finančných operácií je napríklad prijímanie poplatkov podľa zákona
alebo prijímanie nízkych platieb napríklad za parkovné.
Z tohto pohľadu má finančná operácia skutočne veľmi veľa častí, kde je potrebné vykonať
základnú finančnú kontrolu. Pritom uvedené finančné operácie vôbec nemusia predstavovať
nakladanie s veľkým objemom finančných prostriedkov, resp. majetok, s ktorým sa nakladá nemusí
mať vysokú hodnotu. Nakoľko má byť základná finančná operácia vykonaná pred samotnou
operáciou, je zrejmé, že je potrebné vykonať základnú finančnú operáciu pred uzavretím zmluvy,
Sýkora, J.: Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe, s. 7
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12
Táto povinnosť mu vyplýva zo zákona 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
9

10
11
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zaslaním objednávky, prijatím každého nájomného, pred prijatím každého parkovného, pričom tieto
sumy môžu predstavovať iba sumu niekoľkých eur.
Pokiaľ ide o spôsob výkonu finančnej kontroly základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny
orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy a
zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné
činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu
verejnej správy. Uvedené osoby vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade
súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad kritériami súladu, uvedením svojho mena a
priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej kontroly a vyjadrenia, či je, alebo nie je
možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie,
ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.13
V tejto súvislosti je zrejmé, že základnú finančnú kontrolu musia vykonať aspoň dve osoby.
Podpis vyžaduje papierovú/tlačnú podobu výkonu základnej finančnej kontroly, nakoľko je
vyžadovaný podpis osoby, ktorá ju vykonáva. Zákonné ustanovenia bližšie neriešia, či môže byť tento
podpis nahradený aj iným spôsobom, napríklad elektronicky, faksimile a podobne. Tejto problematike
sa však bližšie venuje dôvodová správa k zákonu 357/2015 Z. z., kde sa uvádza, že podpis je možné
nahradiť zaručeným elektronickým podpisom.
Pri tomto spôsobe výkonu finančnej kontroly vzniká problém, keďže základná finančná
kontrola má byť vykonaná pred samotným výkonom finančnej operácie, a to najmä v prípade, ak
o bežné platby, napríklad pri platení do pokladne, keďže ZFK má byť vykonaná ešte pred finančnou
operáciou, a mal by ju teda vykonať zamestnanec zodpovedný za pokladňu a štatutárny orgán.
V tomto prípade využívajú orgány verejnej správy tzv. „predpisy platieb“, kedy sa dopredu overí určitý
počet prijatých platieb v určitej sume.
V súčasnosti, teda uvedená úprava bude nabádať subjekty verejnej správy na obchádzanie
zákona, resp. na hľadanie rôznych kľučiek. Navyše pri uvedenej administratívnej záťaži môže nastať
situácia, že sa základná finančná kontrola stane iba formálnou, kedy bude jednotlivý zamestnanci iba
formálne posudzovať súlad s kritériom, ktoré sa podľa ich názoru „najviac hodí“ na určitú finančnú
operáciou, a finančná kontrola tak stratí svoj účel a bude vykonávaná iba formálne opatrovaním
dokumentov pečiatkami atď.
Podľa môjho názoru by potrebné nový zákon upraviť, resp. nastaviť kritériá, ktoré by boli
dodržateľné a zároveň by nebolo pre subjekty verejnej správy až tak zaťažujúce základnú finančnú
kontrolu vykonať. Zákon o finančnej kontrole by podľa môjho názoru mohol obsahovať nasledovné
ustanovenia, resp. upravovať základnú finančnú kontrolu nasledovným spôsobom:
1. stanovenie zákonného rámca, ktorý musí byť dodržaný, avšak určitú vnútornú organizáciu
by si subjekty verejnej správy nastavili podľa svojich vnútorných potrieb, keďže nie je možné
jednotlivé subjekty porovnávať, pričom vykonávajú veľmi odlišné činnosti.
2. stanovenie negatívnej pôsobnosti zákona, kde by boli určité finančné operácie vylúčené,
resp. boli by vylúčené aspoň ich časti,
3. stanovenie minimálneho peňažného limitu finančnej operácie, kedy by nebolo potrebné ju
vykonávať.
ZÁVER
Z neprehľadnosti pojmov zákona 502/2001 Z. z., z rôzneho rozdelenia najmä predbežnej
finančnej kontroly ako aj z rôznych novelizácií je zrejmé, že prijatie nového zákona o finančnej
kontrole bolo potrebné. Zavedenie troch druhov finančnej kontroly, a to základnej, administratívnej
a kontroly na mieste sprehľadnilo a zjednodušilo finančnú kontrolu. Čo je však potrebné
zákonodarcovi vytknúť, je neodstránenie administratívnej náročnosti finančnej kontroly a v niektorých
prípadoch aj jej neefektívnosti a nehospodárnosti. Pri vymedzovaní jej rozsahu nie je vôbec
premietnutá praktická stránka výkonu finančnej kontroly.
Ako je uvedené v texte tohto príspevku, bolo by vhodnejšie stanoviť iba určitý základný rámec
najmä pokiaľ ide o bežné finančné operácie, kedy by si subjekty verejnej správy stanovili spôsob
výkonu základnej finančnej kontroly a zároveň by bolo potrebné stanoviť aj negatívny rozsah
pôsobnosti zákona, tak aby bol výkon finančnej kontroly opodstatnený, efektívny a aby právna úprava
nenabádala k obchádzaniu zákona, prípadne iba k formálnemu výkonu finančnej kontroly.

13

§ 7 ods. 2. a 3 zákona č. 357/2015 Z .z.
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POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV - AKO MOŽNO ZLEPŠIŤ
KONTROLU NAKLADANIA S VEREJNÝMI PROSTRIEDKAMI
A ČO SA ZO ZMLÚV MOŽNO NAUČIŤ?
Ján Mazúr
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Nástroj povinného zverejňovania zmlúv sa počas svojej vyše päťročnej histórie ukázal ako
pozitívnym a relatívne úspešným nástrojom verejnej kontroly nakladania s verejnými prostriedkami.
Avšak obrovské množstvo dát, častá neprehľadnosť ich väzieb, či absencia strojovo čitateľných foriem
zmlúv vytvára výzvy pre kontrolu, ktoré z časti adresovali mimovládne organizácie. V programoch
Partnerstiev pre otvorené vládnutie vo svete dochádza k posilňovaniu dôrazu na participáciu a
crowdsourcing v rámci kontroly ustanovení, konzultácií pri tvorbe zmlúv, najmä pri sektorových
štandardoch, či na spätnú väzbu pri výkone zmluvy, napríklad sledovaním záruky a míľnikov zo zmlúv,
ktorých predmet pripúšťa zapojenie väčšieho množstva osôb. V prostredí SR s niektorými z týchto
trendov máme špecifické skúsenosti, ktoré však najmä volajú po kvalitnejšej práci s dátami a po
väčšej participácii externých používateľov. Článok navrhuje, aby právnická akademická obec
participovala prostredníctvom existujúcich platforiem na hlbšej kategorizácii zmlúv, následnej analýze
zmlúv, ako riešení konkrétnych situácií, a tvorbe ich štandardov. Zmluvy s problematickým obsahom
by sa následne mohli stať predmetom kontroly mimovládnych organizácií a médií.
Kľúčové slová: povinné zverejňovanie zmlúv, iniciatíva pre otvorené vládnutie, otvorené zmluvy,
crowdsourcing.
Abstract: Mandatory disclosure of agreements instrument has been a relatively positive and
successful instrument of public control of handling public funds through its more than five years
history. However, a huge amount of data, frequent opacity of their connections, or the absence of
machine-readable forms of contracts pose challenges for the control, which where partly addressed
by non-governmental organizations. Programs of Open Government Partnership worldwide
strengthen the emphasis on the participation and crowdsourcing in controling of contractual
provisions, consultations of contract creation, especially the sector-standardised contracts, or
feedback in contract execution, for instance by tracking the warranty and milestones of contracts with
objects that allow the involvement of large amount of persons. There is a specific experience with
some of these trends in Slovakia, which mainly calls for improved work with data and greater
involvement of external users. The article proposes that legal academia participates through existing
platforms on deeper categorization of contracts, following analyses of contracts as particular solutions
of situations, and standards creation. Contracts with problematic content should be consequently
subjected to the control by the non-governmental organizations and media.
Key words: mandatory disclosure of agreements, open government partnership, open contracts,
crowdsourcing.
ÚVOD
V príspevku sa venujem problematike povinného zverejňovania zmlúv ako nástroja kontroly
nakladania s verejnými prostriedkami verejnosťou. Povinné zverejňovanie zmlúv je v roku 2016 už
relatívne zaužívaným nástrojom kontroly s vyše päťročnou históriou v právnom poriadku Slovenskej
republiky, počas ktorej sa opakovane preukázala užitočnosť nástroja, no taktiež nejednoznačnosť a
nejednotnosť aplikácie nástroja. Za toto obdobie bolo zverejnené veľké množstvo zmlúv uzatvorených
povinnými osobami, pričom tieto zmluvy predstavujú nielen predmet kontroly, no taktiež bohatý zdroj
právnych riešení rôznych životných situácií.
Po stručnej analýze povinného zverejňovania zmlúv ako právneho nástroja rozoberám
povinné zverejňovanie aj ako nástroj otvoreného vládnutia, najmä jej časť rozpočtovej otvorenosti,
a nástroj otvorených dát, ktorý umožňuje ďalšiu prácu s dátami nachádzajúcimi sa v zmluvách a prácu
s väzbami na ďalšie nástroje otvoreného vládnutia, resp. s väzbami na iné verejné databázy a právne
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predpisy. V neposlednom rade diskutujem rozšírené možnosti aplikácie crowdsourcingu 1 na verejnú
kontrolu zmlúv, prípadne na vedeckú a analytickú prácu so zmluvami a ich dátami. V príspevku sa
významnejšie nevenujem zhodnoteniu konkrétnej právnej úpravy mechanizmu.
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV AKO MULTIFUNKČNÝ NÁSTROJ
Prečo máme povinné zverejňovanie zmlúv?
Povinné zverejňovanie zmlúv možno považovať za právny a politický nástroj s viacerými
funkciami. Tzv. povinné zverejňovanie zmlúv, uvedené do slovenského právneho poriadku zákonom
č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "zákon č. 546/2010 Z.z.") 2, má za
cieľ "zaviesť pravidlá, ktoré zabezpečia transparentné a hospodárne nakladanie s verejným majetkom
a s verejnými prostriedkami"3. Mechanizmus povinného zverejňovania zmlúv má nútiť osoby
nakladajúce s verejnými prostriedkami "dbať najmä na právnu a ekonomickú výhodnosť alebo aspoň
vyváženosť práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy" 4. Dôvodová správa ďalej uvádza ako
motiváciu zavedenia mechnizmu najmä nasledovné argumenty:
1. povinné osoby sa nesprávajú ako "dobrí hospodári",
2. laxnosť povinných osôb k prostriedkom a majektu, ktorý im patrí,
3. absencia mechanizmov v platných zmluvách, ktoré by umožňovali na ne reagovať alebo
ich revidovať a rušiť pod tlakom spoločenskej kontroly,
4. obmedzená možnosť verejnosti oboznámiť sa so znením a obsahom zmlúv.
Okrem toho dôvodová správa očakávala v doložke vybraných vplyvov pozitívny vplyv na tri
sledované kategórie: (i) rozpočet verejnej správy, (ii) podnikateľské prostredie - zvýšenie regulačného
zaťaženia, a (iii) informatizáciu spoločnosti. Zatiaľčo pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy je
jedným z hlavných a najzjavnejších cieľov mechanizmu, pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie
a informatizáciu v osobitných doložkách vplyvu nie sú zvlásť rozvinuté. Dovolím si však tvrdiť, že
potenciál pozitívnych vplyvov na podnikateľské prostredie by mohol byť dlhodobo pomerne silný
najmä s ohľadom na ďalšiu prácu a analýzu zverejnených zmlúv. Pri systematickej analýze obsahu
zmluvných vzťahov by cieľom takejto analýzy naprieč sektormi verejnej správy mala byť práve
aplikácia porovnateľných zmluvných podmienok na porovnateľné právne (zmluvné) situácie, čím sa
zvyšuje istota a sprehľadňujú sa očakávania v podnikateľskom prostredí, pričom konkurenčné
správanie sa a zdroje podnikateľských subjektov by sa mohli predovšetkým sústrediť na hospodársku
súťaž. Zazmluvňovanie povinnými osobami, ktorému zväčša predchádza verejné obstarávanie, je
základným spôsobom, akým subjekty verejnej správy (resp. povinné osoby) zabezpečujú dodávku
verejných služieb prostredníctvom tretích osôb. Vychádzajúc z koncepcie zodpovednosti za dodávku
týchto služieb môžeme charakterizovať tzv. otvorené kontraktovanie ako praktiku participácie,
zverejňovania a kontroly zmluvných vzťahov orgánov verejnej správy s tretími osobami, a to najmä v
dôsledku verejného obstarávania, s cieľom zabezpečiť zodpovednosť za kvalitnú dodávku verejných
služieb.
Iniciatíva Partnerstvo pre otvorené vládnutie
Zavedenie mechanizmu povinného zverejňovania zmlúv bolo uskutočnené v súlade
s programovým vyhlásením vlády premiérky Radičovej z roku 20105. Následne sa vláda SR

Crowdsourcing (z angličtiny: crowd = dav, sourcing = využívanie zdroja) predstavuje využitie veľkého vopred
neznámeho množstva osôb (crowdu, davu) firmou alebo inštitúciou na vykonanie určitej funkcie, ktorú tradične
vykonáva alebo poskytuje užšia skupina osôb, typicky zamestnanci. Definícia od: HOWE, J. Crowdsourcing: a
definition. Wired Blog Network: Crowdsourcing. Blog, 2006. K dispozícii online (7.2.2016):
<http://crowdsourcing.typepad.com/cs/2006/06/crowdsourcing_a.html>.
2
Z formálneho hľadiska došlo zákonom č. 546/2010 Z.z. k zmene troch zákonov:
1.
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky
zákonník"),
2.
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný
zákonník"),
3.
zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len "infozákon").
3
Dôvodová správa k zákonu č. 546/2010 Z.z.
4
Ibid.
5
VLÁDA SR: Občianska zodpovednosť a spolupráca. Programové vyhlásenie vlády slovenskej republiky
na obdobie rokov 2010 – 2014. 2010. Z politického hľadiska je zaujimavé, že hoci za zákon č. 546/2010 Z.z.
1
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v septembri 2011 stala súčasťou iniciatívy Partnerstvo pre otvorené vládnutie (ang. Open
Government Partnership, ďalej len "OGP")6, ktorá je medzinárodnou iniciatívou viacerých vlád sveta
vrátane USA, Brazílie, Nórska, Spojeného kráľovstva a ďalších. Aktuálne je do iniciatívy zapojených
viac ako 50 krajín. Základnými cieľmi iniciatívy je presadzovanie otvoreného vládnutia, najmä aktívne
sprístupňovanie dát štátnej správy pre verejnosť, transparentného vládnutia, či zvýšenej participácie
občanov na tvorbe verejných politík a pod.7
Program OGP má niekoľko pracovných skupín, ktoré reflektujú jednotlivé témy relevantné pre
program: rozpočtová otvorenosť, legislatívna otvorenosť, prístup k informáciám, otvorené dáta a
otvorenosť v prírodných zdrojoch. Z tohto pohľadu možno zaradiť mechanizmus zverejňovania zmlúv
na priesečník tém otvorených dát, rozpočtovej otvorenosti a prístupu k informáciám. K mechanizmu
ako k nástroju otvoreného vládnutia sa vláda SR prihlásila v Akčnom pláne iniciatívy pre otvorené
vládnutie v SR, pričom akčný plán z roku 2013 ukladá vláde pokračovať v rozvíjaní najmä dátovej
zložky mechanizmu - centrálny register zmlúv8. Pre krátkosť miesta sa nebudem venovať špeciálne
umiestňovaniu mechanizmu v kontexte OGP. Spomeniem však, že medzi základné princípy tzv.
rozpočtovej otvorenosti, resp. fiškálnej transparentnosti zaraďuje podprogram OGP najmä prístup k
rozpočtovým informáciám, vrátane prístupu k informáciám o rozpočtových politikách, ich cieľom,
finančnej pozícii štátu a jeho zložiek, no taktiež dobrú správu finančných politík, vrátane kvalitnej
verejnej kontroly vykonávania rozpočtových politík 9. Podobnou iniciatívou mieriacou na otvorené
kontraktovanie a zvyšovanie efektivity pri verejných obstarávaniach je iniciatíva Open Contracting
Partnership10.
Zavedenie mechanizmu povinného zverejňovania zmlúv bolo označené Transparency
International Slovensko (ďalej len "TIS") za (druhý) "najlepší krok Radičovej vlády proti korupcii" spolu
s otvorením súdnictva11. Práve TIS však taktiež kritizuje aplikáciu mechanizmu zverejňovania, najmä
s ohľadom na odlišné výklady určitých subjektov toho, či sú alebo nie sú povinnými osobami v zmysle
infozákona12, či na formáty a rozsah zverejňovaných dát, alebo kreatívne spôsoby obchádzania
infozákona13.
Fungovanie mechanizmu a väzba na rozpočtovanie a rozpočtové právo
Diskusiu k vlastnej právnej úprave povinného zverejňovania zmlúv uskutočnili viacerí autori 14.
Rozsiahlu analýzu infozákona, vrátane povinného zverejňovania zmlúv, možno nájsť u Wiflinga15.
Diskusii k výkladu pojmu a rozsahu povinných osôb, najmä vo vzťahu k štátnym a mestským
hlasovala len tesná väčšina 77 poslancov zo 136 prítomných, proti návrhu hlasovalo len 8 poslancov, pričom
celých 50 poslancov sa zdržalo hlasovania. Pozri hlasovanie v NR SR:
<http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=27740>.
6
Pozri webstránku iniciatívy: <http://www.opengovpartnership.org/>.
7
Pre viac informácií pozri webstránku Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti:
<http://www.minv.sk/?ros>.
8
VLÁDA SR: Akčný plán iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR, 2013, s. 8.
9
GLOBAL INITIATIVE FOR FISCAL TRANSPARENCY: High-Level Principles on Fiscal Transparency,
Participation, and Accountability. 2012. K dispozícii online (3.4.2016): <http://www.fiscaltransparency.net/GIFTHigh-Level-Principles-2012-08-ENG.pdf>.
10
Pozri webstránku iniciatívy: <http://www.open-contracting.org/>.
11
TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO: Najlepším krokom Radičovej vlády proti korupcii bolo
otvorenie súdnictva a zverejňovanie zmlúv. K dispozícii online (3.4.2016):
<http://www.transparency.sk/sk/najlepsim-krokom-radicovej-vlady-proti-korupcii-bolo-otvorenie-sudnictva-azverejnovanie-zmluv/>.
12
NECHALA, P., KORMANOVÁ, M., KUBÍKOVÁ, J., PIŠKO, M.: Slovenské verejné firmy zostávajú
netransparentné. Transparency International Slovensko, 2015, s. 18-24. K dispozícii online (3.4.2016):
<http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2015/07/Slovensk%C3%A9-verejn%C3%A9-firmyzost%C3%A1vaj%C3%BA-netransparentn%C3%A9.pdf>.
13
TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO: Blog. Ako obchádzať zverejňovanie zmlúv. Trend.sk,
2011. K dispozícii online (3.4.2016): <http://blog.etrend.sk/transparencyblog/ako-obchadzat-zverejnovaniezmluv-2.html>.
14
Napríklad: DUFALA, M.: Niekoľko poznámok k povinnému zverejňovaniu zmlúv v Slovenskej republike.
COFOLA 2011: the Conference Proceedings, 1. edition.
MUNK, R.: Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr podľa novely zákona č. 211/2000 z.z. o
slobodnom prístupe k informáciám. COFOLA 2011: the Conference Proceedings, 1. edition.
PODLIPNÁ, S., SLEZÁK, M.: Zverejňovanie zmlúv povinnými osobami. Epravo, 2014.
15
WILFLING, P.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Via Iuris, 2012. Povinné zverejňovanie informácií
s. 201 a nasledujúce.
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podnikom, sa venovali Šípoš, Riapošová a Nechala v správe Transparency International Slovensko
Slovenské štátne firmy: netransparentné a spolitizované. Výsledky prvého rebríčka transparentnosti
štátnych a mestských firiem na Slovensku z roku 201216. Ako vidno, zatiaľ čo právnej úprave a
aplikačným problémom mechanizmu povinného zverejňovania zmlúv na Slovensku sa venovali
viacerí autori, relatívne menej sa diskutuje dátový potenciál zverejňených a zverejňovaných dát v
zmluvách a o zmluvách. Dlhodobo silný záujem o prácu s týmito dátami prejavuje už tradične najmä
mimovládny sektor, špecificky watchdogové organizácie ako Aliancia Fair-Play (ďalej len "AFP") a
TIS.
Z pohľadu rozpočtového práva a finančnej kontroly mechanizmus povinného zverejňovania
zmlúv umožňuje najmä výkon verejnej kontroly nad obsahom zmlúv. Mechanizmus pracuje so zjavnou
právnou realitou, podľa ktorej nie sú podstatné len vynaložené verejné prostriedky vymenené za určitú
materiálnu alebo nemateriálnu protihodnotu na základe zmluvy, no taktiež aj samotný obsah zmlúv,
t.j. jednotlivé práva a povinnosti, ktoré majú zmluvné strany, z ktorých jedna je vždy povinnou osobou.
Kvalita dodávky najrôznejších verejných služieb občanom a obyvateľom štátu je v zodpovednosti
politikov a štátnych úradníkov, pričom do kvality týchto verejných služieb možno rovnako zaradiť aj
kvalitu právnych služieb, či už dodaných externými subjektmi alebo v rámci interných kapacít toho
ktorého orgánu verejnej správy. Kvalita právnych služieb determinuje napokon vlastné postavenie
orgánov verejnej správy v záväzkových vzťahoch a ich schopnosť účinne brániť verejné záujmy. Z
tohto pohľadu môžeme považovať za predmety verejnej kontroly umožnené mechanizmom
povinného zverejňovania zmlúv najmä nasledovné skutočnosti a vzťahy:
1. kontrola zazmluvnenia povinných osôb s tretími osobami: (i) kontrola zmluvnej strany dodávateľa, (ii) vzťahy, väzby či konflikty záujmov medzi dodávateľom, jeho spoločníkmi,
blízkymi osobami a osobami zodpovednými za zmluvný vzťah na strane povinnej osoby,
(iii) sledovanie existencie reálnej potreby zo strany povinnej osoby a pod.,
2. kontrola plnenia vyplývajúceho z faktického zazmluvnenia povinných osôb s tretími
osobami: (i) kvalita plnenia, (ii) plynulosť plnenia, (iii) spätná väzba a náprava
nedostatočného plnenia a pod.
3. právna kontrola zazmluvnenia povinných osôb s tretími osobami a jeho obsahu, t. j. aký
rozsah práv a povinností majú zmluvné strany, napr. rozsah nadobudnutej licencie.
Prax ukázala, že na to, aby bolo zverejňovanie zmlúv v praxi kontrolovateľné, sa vyžaduje
najmä množstvo dát, ktoré sú prístupné v takej forme, ktorá umožňuje kvalitnú a jednoduchú prácu s
nimi s cieľom generovať z dát (užitočné) informácie. Aktuálne infozákon vyžaduje zverejňovanie,
okrem samotnej zmluvy, aj nasledovných údajov:
1. identifikácia účastníkov zmluva,
2. popis predmetu zmluvy,
3. hodnota predmetu zmluv,
4. dátum uzavretia zmluvy,
5. dátum zverejnenia zmluvy,
6. označenie nehnuteľnosti (pri vklade do katastra nehnuteľností).
Zákonom č. 546/2010 Z.z. došlo k zriadeniu Centrálneho registra zmlúv17 (ďalej len "centrálny
register"), ktorý je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy,
verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií podľa § 5a ods. 4
infozákona. Centrálny register umožňuje vyhľadávanie zmlúv podľa vyššie uvedených kritérií, pričom
okrem toho umožňuje nasledovné vyhľadávacie kritériá:
1. IČO dodávateľa alebo odberateľa (povinnej osoby),
2. číslo zmluvy,
3. rezort, v ktorého kompetencii je zmluva ozatvorená18,
4. intervalové vyhľadávanie hodnoty predmetu zmluvy,
5. intervalové vyhľadávanie dátumu zverejnenia zmluvy.
Centrálny register zároveň generuje každej zmluve identifikačný kód, ktorý umožňuje jej
jednoznačné identifikovanie. Je však vystavaný tak, aby umožnil vyhľadanie konkrétnej zmluvy alebo
ŠÍPOŠ, G., RIAPOŠOVÁ, Ľ., NECHALA, P.: Slovenské štátne firmy: netransparentné a spolitizované.
Výsledky prvého rebríčka transparentnosti štátnych a mestských firiem na Slovensku. Transparency
International Slovensko, 2012.
17
K dispozícii: <https://www.crz.gov.sk/>.
18
Rezortom sa v tomto prípade rozumie konkrétna povinná osoba, ktorých zoznam však nie je v tejto položke
vyčerpávajúci.
16
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zmlúv podľa zadaných kritérií, no prakticky neumožňuje prácu s väčším množstvom zmlúv,
kategorizáciu zmlúv, kompiláciu dát o zmluvách, povinných osobách, dodávateľoch či iných
podstatných kritérií a hlbšiu produkciu znalostí súvisiacich s týmto typom verejnej kontroly. V reakcii
na nedostatky centrálneho registra vzniklo aj niekoľko nevládnych registrov obsahujúcich povinne
zverejňované zmluvy, ktoré umožňujú pokročilejšiu prácu s dátami zo zmlúv. Principiálnym posunom
od jednoduchého registra k pokusu o vytvorenie registra obohateného o komunitu kontrolujúcu obsah
zmlúv je portál Otvorenézmluvy.sk19 z produkcie mimovládnych organizácií AFP a TIS. Register zmlúv
je obohatený o pokročilé nástroje vyhľadávania, diskusné nástroje, možnosti komentovania, ale aj
sledovania zmlúv v čase (napríklad dodatkovanie zmlúv). Okrem toho portál Otvorenézmluvy.sk
zbiera informácie nielen z centrálneho registra, ale aj z množstva webstránok samospráv. Portál
umožňuje taktiež využívanie práce jednotlivcov, ktorí sú po prečítaní zmluvy alebo jej časti schopní
strojovo rozpoznateľným spôsobom informovať o stave konkrétnej zmluvy, pričom sa na vyhodnotenie
dopytovaných skutočností vyžaduje len laická znalosť. Pri každej zmluve je používateľ portálu
vyzvaný, aby zodpovedal na vybrané otázky výberom kategorizovanej odpovede:
1. Definuje dokument vo svojej zverejnenej podobe jasne, čo je jeho predmetom (za čo
presne sa platilo)? Áno/nie celkom/nie/neviem posúdiť.
2. Je zrejmé, koľko presne bude stáť celá zákazka? Áno/je uvedený iba maximálny
limit/nie/neviem posúdiť.
3. Ak poznáte oblasť, ktorej sa dokument týka - zdá sa vám cena predražená? Veľmi
predražená/predražená/nie/neviem posúdiť.
4. Vidíte v dokumente iný zásadný problém? (Ak áno, opíšte ho pár slovami) Veľmi
zásadný/zásadný/nie.
5. Sú v dokumente vyčiernené podstatné údaje? Áno/nie.
6. Prípadne ďalšie otázky20.
Veľké množstvo odpovedí by malo pri takomto crowdsourcovanom generovaní dát zaručiť
relatívnu presnosť agregovanej informácie. V realite je však takáto aplikácia crowdsourcingu v SR
mimoriadne obmedzená, nakoľko najviac diskutovaná zmluva na portáli Otvorenézmluvy.sk má len 9
komentárov, navyše od jediného komentátora21. Iným prístupom ku kontrole tokov verejným financií
je portál Datanest22, ktorý vyvinula a prevádzkuje AFP. Datanest spojením množstva verejných
databáz generuje agregovanú znalosť o osobách, ktoré vstupujú do vzťahu so štátom. Napríklad
umožňuje získať na jednom mieste agregovanú informáciu o vybranej právnickej alebo fyzickej osobe
s ohľadom najmä na:
1. jej účasť na verejnom obstarávaní (Vestník verejného obstarávania, plnenie zákaziek z
verejného obstarávania),
2. účasť v registroch organizácií,
3. dodávanie tovaru alebo služby ako súčasť povinne zverejnenej zmluvy,
4. jej kandidatúru vo voľbách,
5. jej zvolenie do funkcie,
6. získané dotácie a granty,
7. predaje a prenájmy verejného majetku, štátne dlhy a garancie vo vzťahu s danou osobou,
8. dlhy voči orgánom verejnej správy.
Napokon portál Znašichdaní.sk23 umožňuje sledovať personálne aspekty zákaziek z verejných
zdrojov, čo vyžaduje prepojenie dát o verejných obstarávaniach a zmluvách s dátami o vlastníctve
obchodných podielov alebo akcií daných právnických osôb konkrétnymi fyzickými osobami, ktoré sú
konečnými poberateľmi výhod z týchto zákaziek. Je však zjavné, že kompletnosť a kredibilita týchto
informácií je značne podlomená realitou a komplexnosťou obchodných, finančných a právnych
vzťahov.
Návrhy
Čerpajúc zo stručnej analýzy predmetu kontroly uvedenej vyššie konštatujem, že tieto
mimovládne portály sa primárne orientujú na kontrolu prvého bodu, teda na kontrolu zazmluvnenia
K dispozícii: <http://otvorenezmluvy.sk/>.
Ibid.
21
K dispozícii online (4.4.2016): <http://otvorenezmluvy.sk/documents/234491-ministerstvo-financii-sr-sapslovensko-s-r-o-centralna-licencna-zm#document/1/page/1>.
22
K dispozícii online: <http://datanest.fair-play.sk/>.
23
K dispozícii online: <http://znasichdani.sk/>.
19
20

109

povinných osôb s tretími osobami a ich vzájomné prepojenia v zmysle politickej a protikorupčnej
kontroly. Portál Otvorenézmluvy.sk má ambíciu poskytovať infraštruktúru na kontrolu obsahu
zmluvného vzťahu v právnom zmysle, no z množstva komentárov pod jednotlivými zmluvami možno
vyvodiť, že táto kontrola je relatívne zanedbateľná. Domnievam sa preto, že potenciál verejnej
kontroly plnenia vyplývajúceho z faktického zazmluvnenia povinných osôb s tretími osobami a
zazmluvnenia povinných osôb s tretími osobami a jeho obsahu nie je dostatočne vyčerpaný. Efektívnu
verejnú kontrolu možno dosiahnuť len, ak existuje dostatočne agitovaný a kapacitne vybavený
"kontrolór" - samotné množstvo a formát dát nie sú všeliekom, hoci sú nevyhnutné na zabezpečenie
kontroly. V tejto súvislosti uvediem, že tradične to boli na Slovensku najmä mimovládne organizácie,
ktoré spolu s médiami vykonávali túto verejnú kontrolu. V ostatnej dobe došlo k experimentovaniu s
novým prístupom k verejnej kontrole zapojením crowdsourcingu, ako vidno na portáli
Otvorenézmluvy.sk. Crowdsourcing má potenciál upozorňovať na niektoré neduhy zmlúv, ako
napríklad jasnosť zmluvy, uvedenie ceny, predraženosť, prípadne upozorniť na právny problém,
cenzúru, čitateľnosť, či absenciu dôležitých príloh. Zatiaľ čo však existuje infraštruktúra, prepojenie
databáz a dáta, neexistuje potrebné množstvo používateľov (alebo dav, ang. crowd), ktoré by
dokázalo tieto dáta kolektívne analyzovať a zabezpečiť z nich vygenerovanie použiteľných a
hodnotných informácií.
V tomto kontexte by som si dovolil navrhnúť zapojenie právnických akademických inštitúcií.
Vzhľadom k tomu, že registre zmlúv sú aj rozsiahlym zdrojom právnych riešení konkrétnych životných
situácií, majú relevanciu aj z pohľadu právneho výskumu, čo je umožnené aj tým, že povinne
zverejnené zmluvy nepodliehajú obchodnému tajomstvu. K dnešnému dátumu (obdobie od 1.1.2011
do 13.4.2016,) došlo k zverejneniu celkovo až 1.096.038 zmlúv na centrálnom registri, pričom tisícky
zmlúv boli zverejnené aj mimo centrálneho registra na webstránkach obcí a ďalších povinných osôb.
Portál Otvorenézmluvy.sk eviduje za rovnaké obdobie až 1.125.311 zmlúv v hodnote 90.357.052.924
EUR, pričom je však potrebné podotknúť, že spoľahlivosť údajov o hodnote zmlúv nie je jednoznačná,
keďže dochádza často k dodatkovaniu zmlúv. Nie je výnimkou, že zmluvy majú desiatky dodatkov, či
dokonca vyše 100, čím sa stáva mimoriadne zložité jednak ich sledovanie, t. j. určenie aktuálneho
obsahu právneho vzťahu, a taktiež určenie ich kumulatívnej hodnoty. Preto je dôležité automatizované
vytváranie väzieb medzi jednotlivými zmluvami s cieľom určiť jednoznačný konsolidovaný účinný
obsah zmluvy, podobne ako je tomu pri právnych predpisoch (zákonoch). Keďže je však zmlúv
násobne viac ako právnych predpisov a prostriedky zverejňovania zmlúv u rôznych povinných osôb
sa rôznia, automatizované konsolidovanie zmlúv ostáva métou budúcnosti, ktorú možno dosiahnuť
efektívne vtedy, keď sa budú typicky generovať zmluvy výhradne v elektronickej forme, ideálne vo
formátoch, ktoré uľahčujú strojové spracovanie a úpravu zmlúv.
Toto veľké množstvo zmlúv je však zaujimavým zdrojom dát pre právny výskum, ktorý môže
mať prínosy aj pre ostatné kontrolné funkcie nástroja povinného zverejňovania zmlúv (ako tzv. spillover efekt). Za predpokladu, že by vznikol štandard označovania zmlúv a ich jednotlivých častí
značkami so sémantickou hodnotou (tagovania), možno vytvoriť kumulatívnu znalosť o označených
riešeniach rôznych právnych situácií naprieč celým spektrom zmlúv. Kategorizácia zmlúv nielen podľa
"rezortu", resp. povinnej osoby, by mala zahŕňať napríklad kategórie ako: (i) druh zmluvy (napr.
licenčná, zmluva o dielo, kúpna zmluva, inominátna zmluva s prvkami kategorizovaných zmlúv a
pod.), (ii) sektor, v ktorom sa realizuje (dodanie IT služieb, stavebné služby a pod.), (iii) existencia
zabezpečovacích mechanizmov (napr. zmluvné pokuty, záložné právo, iné), či ďalšie kategórie, ktoré
umožnia hlbšiu granularitu identifikácie a poznania zmluvy. Právna veda by tak mohla analyzovať
jednotlivé právne inštitúty či špecifické zmluvy na základe takejto kategorizácie, označovať (tagovať)
zmluvy a ich časti štandardizovanými značkami, aby sa tak kumulovala vedomosť o väčšom množstve
zmlúv, ktorá má tým pádom nielen individuálnu kontrolnú funkciu, ale najmä môže viesť k zvyšovaniu
a posilňovaniu sektorových štandardov zmlúv vo verejnom záujme. V neposlednom rade možno z
tohto množstva dát generovať odporúčania o optimálnych alebo naopak neoptimálnych zmluvách,
ktoré povinné osoby uzatvárajú vo verejnom záujme.
Dav účastníkov možno využiť na kontrolu plnenia vybraných typov zmlúv, podľa ktorých
dochádza k opakovanému plneniu s verejne viditeľnými výstupmi (napr. vynášanie odpadkových
košov v meste). Takéto aplikačné vyústenie by bolo predstaviteľné vo forme aplikácií tzv. chytrých
miest (ang. smart city), kedy cez vloženie rámca povinností zo zmluvy do aplikácie možno kladením
jednoduchých otázok používateľovi dostať efektívnu odpoveď na otázky týkajúce sa plnenia
povinností dodávateľa v strojovo rozoznateľnej podobe. Aplikácie tohto typu však taktiež vyžadujú
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obohatenú formu zmluvného textu a prepojenie s aplikáciami zberu dát o meste a dodávke jeho
služieb24.
V oblasti povinného zverejňovania zmlúv a zmluvnej transparentnosti nie je núdza o návrhy.
Iniciatíva otvoreného vládnutia vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
navrhuje napríklad:
1. zaviesť jednoznačné identifikátory zmlúv,
2. zaviesť štandardizované klauzuly transparentnosti do povinne zverejňovaných zmlúv,
3. zabezpečiť plynulé použitie jednoznačných identifikátorov obchodných spoločností (resp.
iných tretích osôb), ktoré sú v zmluvnom vzťahu s povinnou osobou, t.j. prepojenie databáz,
4. stransparentnenie subdodávateľských vzťahov a reťazcov25,
5. participácia verejnosti na životnom cykle kontraktovania26.
Niektoré z návrhov sú už aktuálne štandardom v SR, no niektoré vyžadujú zmenu formy
kontraktácie. Potenciál práce s dátami zo zmlúv je však veľký a do veľkej miery nevyužitý, hoci časť
potrebnej infraštruktúry už niekoľko rokov poskytujú mimovládne organizácie. Napriek tomu aktuálne
neexistujú relevantné služby, ktoré by umožňovali štruktúrovanie zmluvných dát, označovanie
(tagovanie) zmlúv a ich jednotlivých ustanovení, kategorizáciu a následnú zjednodušenú komparáciu
zmlúv, súlady s otvorenými štandardmi, či iné formy pokročilej práce s dátami. Portál
Otvorenézmluvy.sk však významne obohatil možnosti práce so zmluvami, hoci sa na ňom nepodarilo
vytvoriť živú komunitu "kontrolórov"27, resp. právnych vedcov skúmajúcich obrovské množstvo
nevyužitých dát. Výhodou práce a skúmania otvorených povinne zverejňovaných zmlúv je, že tak
možno analyzovať aplikačnú prax nezaťaženú obchodným tajomstvom.
ZÁVER
Na krátkom priestore tohto príspevku som sa pokúsil demonštrovať možnosti rozvoja nástroja
povinného zverejňovania zmlúv, ktorý je po vyše piatich rokoch od nadobudnutia účinnosti zákona
č. 546/2010 Z.z., ktorým bol nástroj zavedený, etablovaným nástrojom s identifikovanými
nedostatkami, no taktiež s nevyčerpaným potenciálom. Zatiaľ čo mimovládne organizácie často
vykonávajú kontrolu vybraných zmluvných vzťahov, ich kapacity dokážu pokryť len veľmi malú časť
zverejnených zmlúv. Na druhú stranu platí, že ani zďaleka nie sú všetky zmluvy porovnateľne
významné a "hodné" kontroly. Úpravou a využitím existujúcej infraštruktúry portálu
Otvorenézmluvy.sk alebe podobného portálu by mohlo dôjsť k rozšíreniu značkovania vnútorných
ustanovení zmlúv a ich následného výskumu a komparácie. Práve právnické akademické inštitúcie
by sa mohli angažovať vo výskume týchto zmlúv s cieľom analyzovať praktickú realitu kontraktácie
povinných osôb s dodávateľmi, sledovanie a tvorbu sektorových štandardov zmlúv, ako i kapacitne
podporovať vo watchdogovej práci mimovládne organizácie.
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Abstrakt: Príspevok hodnotí ostatné zmeny v daňovej legislatíve Slovenskej republiky v kontexte
aktuálnych medzinárodných trendov (napr. BEPS, akčný pán EÚ boja proti daňovým podvodom, atď.).
Ukazuje sa, že niektoré z opatrení majú potenciál zvýšiť výber daní a zabrániť daňovým únikom
napriek tomu, že mierne zvyšujú administratívnu záťaž podnikateľov, zároveň však ostáva v
Slovenskom daňovom práve niekoľko miest, ktoré sú výsledkom nekoncepčného legislatívneho
procesu a otvárajú priestor pre nerovnomerné zdaňovanie a daňové úniky.
Kľúčové slová: daňový únik, správa daní, administratívna záťaž
Abstract: The contribution discusses recent changes in the tax legislation of the Slovak republic in
the context of international trends (e.g. BEPS, EU action plan on tax fraud and tax abuse). It appears,
that some of the measures have potential to increase the tax collection and prevent tax evasion
despite they slightly increase the administrative burden of businesses. At the same time, there remain
numerous occurrences in the Slovak tax law which are result of chaotic legislative process and open
possibilities for tax abuse and imbalanced taxation.
Key words: tax evasion, tax administration, administrative burden
ÚVOD
Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam je pretrvávajúcim problémom prakticky vo všetkých
svetových ekonomikách a je mu venovaná značná pozornosť v rámci teórie aj v rámci aplikačnej
praxe.
Zároveň sa v uplynulých desaťročiach zintenzívnili práce na systematizácií dostupných
nástrojov zameraných na boj s nežiaducimi javmi na úseku daní.
Cieľom tohto príspevku je stručne zosumarizovať oblasti, kde je v rámci aktuálneho výskumu
vo svete venovaná najväčšia pozornosť a kde je možné očakávať aj najvýraznejší prínos pre orgány
daňovej správy a posúdiť možnosti aplikácie týchto nových trendov v slovenskom právnom prostredí.
AKTUÁLNE SVETOVÉ TRENDY
V stručnosti je pre potreby tohto príspevku možné vývoj v oblasti vyhýbania sa daňovým
povinnostiam rozčleniť do skupín podľa "závažnosti" konania, konkrétne na
(i)
daňové podvody28;
(ii)
agresívne daňové plánovanie;
(iii)
nízka daňová disciplína; a
(iv)
únik do šedej ekonomiky.
Každej z vyššie uvedených oblastí je vo svetovom výskume venovaný značný priestor 29 a
nástroje na ich elimináciu sa do istej miery prekrývajú. Ako všeobecný spoločný trend je však v
kontexte špecifických kontrolných mechanizmov možné vnímať posun od snahy o individuálne
posúdenie hraničných situácií (ktorý prístup sa vyznačuje väčšou mierou diskrécie, zároveň však
28

SLEMROD, Joel; YITZHAKI, Shlomo. Tax avoidance, evasion, and administration. Handbook of public
economics, 2002, 3: 1423-1470.
29
Viď napríklad BUEHN, Andreas; SCHNEIDER, Friedrich. Size and Development of Tax Evasion in 38 OECD
countries: What do we (not) know?. 2012. k pojmom daňový únik (tax evasion) a vyhýbanie sa daňovej
povinnosti (tax avoidance);
BRAUNER, Yariv. What the BEPS?. University of Florida Levin College of Law Research Paper, 2014, 15-40.
K agresívnemu daňovému plánovaniu;
SCHNEIDER, Friedrich. In the Shadow of the State-the Informal Economy and Informal Economy Labor Force.
DANUBE: Law and Economics Review, 2014, 5.4: 227-248. k tieňovej ekonomike; ANDREONI, James; ERARD,
Brian; FEINSTEIN, Jonathan. Tax compliance. Journal of economic literature, 1998, 36.2: 818-860. k daňovej
disciplíne; a
D’ASCENZO, Michael. Global Trends in Tax Administration. Journal of Tax Administration; Vol 1, No 1 (2015)
k trendom v správe daní.
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vyžaduje viac času a ľudských zdrojov) k využívaniu automatických mechanizmov nielen na úseku
noriem, ale aj na úseku spracúvania informácií od daňovníkov a iných osôb.
V kontexte vyššie uvedeného je možné ako najperspektívnejšie nástroje identifikovať
nasledovné:
(i)
intenzívnejšie využívanie informačných technológii a metód "data mining" v spojení s
intenzívnejšou cezhraničnou výmenou informácií daňovými správami – primárne na
adresovanie daňových podvodov;
(ii)
precizovanie pravidiel transferového oceňovania a ich doplnenie pravidlami CFC (tzv.
controlled foreign corporation)30 a pravidlami nízkej kapitalizácie – primárne na
adresovanie agresívneho daňového plánovania;
(iii)
nástroje tzv. "nudging", pravidlá transparentnosti a automatizácia povinností
spojených s priznávaním daní – ktorými je možné adresovať určité problémy v
daňovej disciplíne; a napokon
(iv)
nástroje vyhodnocujúce pohyb majetku daňovníka, prípadne obmedzujúce pohyb
hotovosti31 – ktorými je možné adresovať únik do šedej ekonomiky.
Ako podporné analytické nástroje sa v zvýšenej miere začínajú využívať tzv. odhady daňovej
medzery32, ktoré umožňujú jednotlivým daňovým správam lepšie porovnávať svoju efektívnosť.
Z perspektívy Slovenskej republiky je za najdôležitejšie možné označiť nasledovné koncepčné
materiály:
(i)
projekt BEPS33 realizovaný OECD, ktorého závery boli zverejnené 8. októbra 2015 a
ktorý obsahuje 15 akčných plánov zameraných na problematiku presúvania ziskov a
rozrieďovania základu dane;
(ii)
iniciatívy Európskej komisie, konkrétne Akčný plán na posilnenie boja proti daňovým
podvodom a daňovým únikom34 a Iniciatíva na zvýšenie daňovej transparentnosti35;
(iii)
Koncepcia boja proti daňovým podvodom schválená vládou Slovenskej republiky
uznesením č. 289/2011;
(iv)
Akčný plán boja proti daňovým podvodom schválený vládou Slovenskej republiky
uznesením č. 235/2012; a
(v)
Aktualizácia akčného plánu boja proti daňovým podvodom schválená vládou
Slovenskej republiky uznesením č. 380/2015.
VYBRANÉ OPATRENIA NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V kontexte vyššie uvedených trendov bude v ďalšom texte venovaná pozornosť
nasledovným opatreniam:
(i)
na úseku dani z príjmov
a. pravidlám nízkej kapitalizácie;
b. pravidlám transferového oceňovania;
c. tzv. "whitelistu"; a
d. novému všeobecnému pravidlu proti zneužitiu (GAAR) a novému špecifickému
pravidlu proti zneužitiu (SAAR);
(ii)
na úseku DPH
a. kontrolnému výkazu;
b. inštitútu ručenia za daň; a
(iii)
v rámci ostatných opatrení
a. on-line registru účtovných závierok; a
b. obmedzeniu platieb v hotovosti.

Viď napr. KUZNIACKI, Blazej. CFC Rules, BEPS Action 3 (Draft), and EU Law. WU International Taxation
Research Paper Series, 2015, 2015-21.
31
ROGOFF, Kenneth S. Costs and benefits to phasing out paper currency. 2014.
32
IFP. Odhad straty príjmov z dane z pridanej hodnoty. 2012. Dostupné online na:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8181 a BUEHN, Andreas; SCHNEIDER, Friedrich. Size and
Development of Tax Evasion in 38 OECD countries: What do we (not) know?. 2012.
33
Dostupné online na: http://www.oecd.org/tax/aggressive/beps-2015-final-reports.htm
34
COM(2012) 722
35
COM(2015) 136
30
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Pravidlá nízkej kapitalizácie
Pravidlá nízkej kapitalizácie, zavedené do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov („ZoDP“) s účinnosťou od 1.1.2015 a predstavujú štandardný nástroj36
adresujúci potenciálne znižovanie základu dane slovenských daňovníkov.
V zmysle § 21a ZoDP daňovými výdavkami nie sú „úroky platené z úverov a pôžičiek a
súvisiace výdavky (náklady) na prijaté úvery a pôžičky, ak je veriteľ závislou osobou vo vzťahu
k dlžníkovi [...] vo výške úrokov, ktoré počas zdaňovacieho obdobia presahujú 25% hodnoty
ukazovateľa vypočítaného ako súčet výsledku hospodárenia pred zdanením [...] a v ňom zahrnutých
odpisov a nákladových úrokov.“
Slovenské pravidlá nízkej kapitalizácie tak dopĺňajú existujúce pravidlá, cez ktoré slovenská
daňová správa mohla adresovať potenciálne zneužívajúce štruktúry, konkrétne
(i)
všeobecný test daňovej uznateľnosti výdavkov zakotvený v § 2 písm. i) ZoDP;
(ii)
pravidlo, podľa ktorého je určujúci skutočný obsah právneho úkonu alebo inej
skutočnosti rozhodujúcej pre vyrubenie dane, zakotvené v § 3 ods. 6 zákona č.
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov
(„Daňový poriadok“); a
(iii)
pravidlá transferového oceňovania v zmysle § 17 ods. 5 a súvisiacich ZoDP.
Podstatným rozdielom však je, že zatiaľ čo vyššie uvedené pravidlá vyžadujú individuálne
posúdenie transakcie zo strany správcu dane, pravidlá nízkej kapitalizácie vďaka ich jednoduchej
kvantitatívnej formulácii môžu byť uplatniteľné automaticky, prípadne aj s využitím informačných
technológií.37 To súčasne nevylučuje uplatnenie aj ostávajúcich pravidiel v prípade potreby, nakoľko
pravidlá nízkej kapitalizácie v ZoDP nie sú formulované ako tzv. „safe harbor“ pravidlo a teda
nezbavujú daňovníka dôkaznej povinnosti vo vzťahu k ostatným vyššie uvedeným testom.
Hodná pozornosti je však skutočnosť, že ZoDP rozlišuje režim zdanenia vo vzťahu k úverom
a pôžičkám na jednej strane a vo vzťahu k iným zdaniteľným príjmom z finančných aktív, ktorými sú
všetky finančné nástroje vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 15 smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2014/65/EÚ na strane druhej, hoci materiálne tieto inštitúty zodpovedajú rovnakej transakcii,
tj. zahŕňajú dočasné poskytnutie voľných peňažných prostriedkov pod podmienkou ich neskoršieho
vrátenia spolu s dohodnutým úrokom.
Finančné nástroje však v § 21 ZoDP nie sú vymenované a predmetné ustanovenie
neobsahuje ani formuláciu, ktorou by bola jeho pôsobnosť rozšírená aj na nástroje
ekvivalentné úverom a pôžičkám. V tomto kontexte je hodné pozornosti, že pravidlá
nízkej kapitalizácie sa nachádzajú aj v zverejnenom návrhu tzv. BEPS smernice38, kde je
však definícia nákladov na prijaté úvery a pôžičky vymedzená tak široko, aby zahŕňala
akékoľvek transakcie, úroky a iné zdaniteľné príjmy z finančných aktív, resp. finančných
nástrojov ekvivalentné úrokom. De lege ferenda je teda možné očakávať, že by sa mali
sprísňovať aj pravidlá nízkej kapitalizácie v slovenskom právnom poriadku.
Pravidlá transferového oceňovania
S účinnosťou od 1.1.2015 bola pôsobnosť existujúcich pravidiel transferového oceňovania
rozšírená z cezhraničných transakcií medzi závislými osobami aj na domáce transakcie.
Súčasne, vo vzťahu k zdaňovaciemu obdobiu roku 2015 bolo aktualizované usmernenie
Ministerstva financií o určení obsahu dokumentácie o transferovom oceňovaní, ktorým bol nanovo
definovaný rozsah dokumentačnej povinnosti vo vzťahu k rôznym daňovníkom39. Základnou
povinnosťou je viesť zoznam všetkých významných transakcií so závislými osobami, resp. ich skupín
s označením protistrany, druhu transakcie a hodnoty transakcie. V závislosti od okolností sú následne
kladené ďalšie dokumentačné požiadavky.

36

BUETTNER, Thiess, et al. The impact of thin-capitalization rules on the capital structure of multinational firms.
Journal of Public Economics, 2012, 96.11: 930-938.
37
Samozrejme, za predpokladu, že si daňovník riadne splní svoju povinnosť dodať orgánom daňovej správy
údaje potrebné na uskutočnenie danej operácie.
38
COM(2016) 26 final 2016/0011(CNS), dostupné online: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0026&from=EN
39
Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie
podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
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Primárne za prínosný aspekt uvedených krokov je možné označiť skutočnosť, že na
daňovníkov je prenesená povinnosť identifikovať a viesť v systematickej evidencii všetky potenciálne
rizikové transakcie. Pre časť daňovníkov to zároveň môže byť impulz na opätovné prehodnotenie
určitých druhov transakcií, nakoľko bude vyššia pravdepodobnosť ich odhalenia pri kontrole.
Nevýhodou opatrenia je nepochybne zvýšená administratívna záťaž pre daňovníkov.
De lege ferenda by bolo na zváženie zavedenie aktívneho reportovania zoznamu významných
transakcií so závislými osobami, prípadne, pre platiteľov DPH povinnosť v kontrolnom výkaze40
indikovať, či ide o transakciu so závislou osobou. Takto získané údaje môžu predstavovať ďalší zdroj
pre potreby vyhodnocovania neobvyklých transakcií s použitím prostriedkov automatizovaného
spracúvania dát.
Whitelist
Whitelist bol spočiatku spojený so zavedením pomerne širokého vymedzenia zdroja príjmu
zahraničnej závislej osoby pri službách podľa § 16 ods. 1 písm. c) ZoDP, no pre rôzne aplikačné
problémy sa zákonodarca vrátil k dovtedajšej úprave. Inštitút whitelistu je naviazaný na inštitúty
zrážkovej dane v § 43 ZoDP a inštitút zabezpečenia dane v § 44, kde dochádza z aplikácii zvýšenej
sadzby vo výške 35% pri platbách subjektom, ktoré nie sú na whiteliste.
V teórii je niekoľko možných problematických miest súvisiacich s touto úpravou, nakoľko môžu
nastať situácie, keď bude daňovník považovaný za slovenského daňového rezidenta a napriek tomu
sa pri platbách mu adresovaných uplatní zvýšená, 35%-ná sadzba, napríklad pri uplatnení zrážkovej
dane podľa § 43 ods. 3 písm. a) ZoDP. V praxi sa však takéto situácie zdajú ojedinelé.
Problematickým bodom inštitútu whitelistu však je, že uplatňuje pomerne jednoduchý formálny
test, konkrétne, či má daný štát uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, resp. zmluvu
o výmene informácií pre daňové účely so Slovenskou republikou. Vzhľadom k tomu, že počet týchto
štátov v ostatnej dobe prudko vzrástol, na whiteliste je momentálne zaradené aj Belize. Nakoľko
uvedený test nezohľadňuje, či si daný zmluvný štát aj naozaj riadne plní svoje povinnosti, existuje to
potenciál pre obchádzanie tohto pravidla cez jurisdikcie, ktoré sú síce na whiteliste, ale súčasne
nebudú aktívne spolupracovať.
De lege ferenda bude tak nutné úpravu inštitútu whitelistu precizovať tak, aby zohľadňoval
reálnu spoluprácu daných jurisdikcií.
Predmetom ďalšieho výskumu tiež by malo byť, do akej miery slovenskí daňovníci
v skutočnosti uzatvárajú transakcie s daňovníkmi zo štátov, čo nie sú na whiteliste, resp. zo štátov,
čo síce na whiteliste sú ale je u nich predpoklad, že spolupracovať nebudú.
Všeobecné pravidlo proti zneužitiu a špecifické pravidlo proti zneužitiu
Aj všeobecné pravidlo proti zneužitiu a špecifické pravidlo proti zneužitiu výslovne adresujú
skutočnosti, alebo štruktúry, ktoré sú bez ekonomického opodstatnenia a ktorých výsledkom je
obchádzanie daňovej povinnosti.
Potenciál uvedených štruktúr je možné vnímať najmä v kontexte zvýšeného využívania
automatizovaného spracúvania dát.
Problematickejšie sa javí špecifické pravidlo proti zneužitiu v § 50a ZoDP, ktoré adresuje
výlučne dividendy a pri extenzívnom výklade by umožňovali Slovenskej republike zdaniť dividendy
pochádzajúce zo zahraničných štruktúr, ktoré sa ukazujú ako umelé.
Domnievame sa však, že túto interpretáciu nie je možné uplatniť absolútne, nakoľko
(i)
§ 50 ZoDP výslovne uvádza, že jedným z hlavných účelov musí byť „získanie výhody
pre daňovníka, ktorá je v rozpore s predmetom, alebo účelom [ZoDP]“; t.j. nakoľko vo
všeobecnosti nie je predmetom dane podľa ZoDP prijatá dividenda, prijatie dividend
zo zahraničia, hoci aj prostredníctvom štruktúry, ktorá sa ukáže ako umelá nemôže
viesť k ich zdaneniu; a
(ii)
špecifické pravidlo proti zneužitiu nie je možné uplatňovať izolovane od všeobecného
pravidla proti zneužitiu, t.j. ak napríklad slovenské daňové orgány dospejú k záveru,
že slovenská „potrubná“ spoločnosť vyplácajúca dividendy do zahraničia je súčasťou
umelej štruktúry postavenej tak, aby „vyviezla“ dividendy zo štátu zdroja až do
daňového raja, nemôžu prihliadať ani na túto slovenskú spoločnosť v súlade
s všeobecným pravidlom proti zneužitiu.
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Uvedené pravidlo tak pravdepodobne bude mať svoje opodstatnenie len v situáciách, keď
prostredníctvom viacerých operácií slovenský daňovník zníži svoj základ dane v prospech
zahraničného daňovníka, aby si tú istú sumu následne spätne vyplatil ako dividendu.
Kontrolný výkaz
Kontrolný výkaz bol zavedený do zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov („Zákon o DPH“). Sám síce predstavuje len novú povinnosť a teda zvýšenú
administratívnu záťaž pre platiteľov DPH, bez toho aby predstavoval nové pravidlo a teda sú
pochopiteľné prevažne negatívne reakcie v čase jeho zavedenia. Zároveň však v kontexte vyššie
načrtnutých trendov predstavuje najpokrokovejší nástroj v slovenskom prostredí, nakoľko prináša
povinnosť pre daňovníkov poskytovať daňovej správe pravidelné dáta v štruktúrovanej podobe. To
umožňuje daňovej správe podrobiť ich analýze prostredníctvom nástrojov automatizovaného
spracovania dát a odhaľovať tým neobvyklé operácie41. Už samotné vedomie, že existuje riziko
skoršieho odhalenia núti potenciálnych páchateľov podvodného konania prehodnocovať dovtedajšie
„jednoduché“ štruktúry, prípadne úplne upustiť od ďalšieho podvodného konania. 42
De lege ferenda bude vhodné uvažovať nad spôsobmi, ako by pôvodné zvýšenie
administratívnej záťaže mohlo byť kompenzované, napríklad upustením od povinnosti podávať
samostatné daňové priznanie, uvádzaním údajov do kontrolného výkazu v reálnom čase, čo by mohlo
viesť až k upusteniu od povinnosti vyhotovovať faktúry.43
Tiež bude vhodné vyhodnotiť, aké ďalšie informácie o transakciách by bolo vhodné
prostredníctvom kontrolného výkazu zbierať, napríklad indikácia, či transakcia je uskutočňovaná so
závislou osobou pre potreby DPH, resp. dane z príjmov.
Ručenie za daň
Inštitút ručenia za daň bol do Zákona o DPH zavedený súčasne s kontrolným výkazom. V praxi
je jeho očakávaným dôsledkom predraženie potenciálnych podvodných štruktúr. Súčasne však môže
dôjsť aj k neželaným negatívnym dopadom na podnikateľský sektor, nakoľko ten zareagoval
zavedením dohôd, podľa ktorých môže odberateľ zadržiavať časť odplaty pre dodávateľa, ak sa tento
ocitne na zozname subjektov, ktorým hrozí zrušenie registrácie pre DPH. Nepriamo tak uvedené
úprava môže pôsobiť aj na zlepšenie daňovej disciplíny platiteľov DPH.
On-line register účtovných závierok
Významným prínosom uvedeného opatrenia je, že sa zvyšuje miera informovanosti
o hospodárskej situácii podnikateľských subjektov a otvára sa priestor pre nové služby, ktoré voľne
dostupné štruktúrované dáta spracúvajú do ďalších analytických výstupov.
Z ohľadom na pokračujúcu elektronizáciu a povinnosť určitých skupín subjektov komunikovať
s daňovou správou elektronickými prostriedkami sa otvára priestor aj pre spracúvanie poskytnutých
údajov prostredníctvom nástrojov automatizovaného spracovania dát.
Obdobne ako pri kontrolnom výkaze, aj v prípade účtovných závierok bude de lege ferenda
vhodné uvažovať nad možnosťami, ako môže povinnosť zverejňovania účtovných závierok viesť
k zníženiu administratívnej záťaže podnikateľov.
Obmedzenie platieb v hotovosti
Obmedzenie platieb v hotovosti bolo v Slovenskej republike zavedené zákonom č. 394/2012
Z.z.. Všeobecným cieľom tejto úpravy je snaha potlačiť šedú ekonomiku 44 a nadväzuje na obdobnú
úpravu vo viacerých štátoch v EÚ a vo svete. V kontexte vyššie uvedených úprav sa zároveň uvedená
úprava zdá logickým krokom, nakoľko pohyb hotovosti sa ťažšie monitoruje v porovnaní

Bližšie k niektorým nástrojom zameraných na odhaľovanie manipulácie s výkazmi viď napr. LEVITT, Steven
D.; DUBNER, Stephen J. Freakonomics. Sperling & Kupfer editori, 2010.
42
SME. Cukor v obchodoch je lacný. Vďaka podvodníkom. Dostupné online:
http://ekonomika.sme.sk/c/7020907/cukor-v-obchodoch-je-lacny-vdaka-podvodnikom.html
43
Samozrejme s prihliadnutím na potrebu zachovania súladu s právom EÚ.
44
WRIGHT, Richard, et al. Less cash, less crime: Evidence from the electronic benefit transfer program. National
Bureau of Economic Research, 2014.
41
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s bezhotovostnými platbami. Zaujímavé v tomto kontexte sú iniciatívy vedúce k zníženiu nominálnej
hodnoty bankoviek v obehu45, prípadne zamerané na úplné vylúčenie hotovostných transakcií 46.
ZÁVER
Z vyššie uvedeného vyplýva, že slovenské iniciatívy v oblasti daní v zásade nadväzujú na
aktuálne trendy vo svete. Napriek tomu, že existujú body, ktoré je možné považovať za sporné
z hľadiska legislatívno-technického, či z hľadiska možných negatívnych dopadov na podnikateľský
sektor, všeobecný trend je možné vnímať ako pozitívny.
Vo všeobecnosti je možné pozitívne vnímať snahu uplatňovať nástroje, ktoré s relatívne
zanedbateľnými dopadmi na podnikateľský sektor v podobe zvýšenej administratívnej záťaže
predstavujú uľahčenie procesov kontroly a umožňujú lepšie cielenie individuálnych daňových kontrol
vďaka nasadeniu informačných technológií.
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NIEKTORÉ ASPEKTY NAVRHOVANEJ ÚPRAVY MAJETKOVÝCH
REŽIMOV MANŽELOV A REGISTROVANÝCH PARTNEROV
NAVRHOVANÁ V EURÓPSKEJ ÚNII
Jana Vnuková
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na analýzu východísk a hlavných aspektov navrhovanej úpravy
majetkových režimov manželov a partnerov s cezhraničnými dôsledkami. Návrhy dvoch nariadení
Rady EÚ sú odrazom súčasnej tendencie prijímať právne akty v EÚ, ktoré obsahujú všetky aspekty
medzinárodného práva súkromného vo vzťahu k upravovaným právnym vzťahom – rozhodné právo,
právomoc, uznávanie a výkon rozhodnutí. Rokovania o návrhu nariadenia Rady o právomoci,
rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov, ako aj
o návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach
majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev boli nedávno prerušené z dôvodu nedosiahnutia
jednomyseľnej dohody. Začiatkom marca predložený návrh na posilnenú spoluprácu v tejto oblasti
bude potrebné dôkladne analyzovať a rozhodnutie o zapojení či nezapojení prijať aj z hľadiska
dôsledku na ochranu a právnu istotu vysporiadavania majetkových režimov cezhraničných
manželstiev uzatvorených občanmi SR, ale aj dopadov úpravy na úpravu právnych vzťahov na území
SR.
Kľúčové slová: majetkové režimy manželov, majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev,
právomoc, rozhodné právo, posilnená spolupráca.
Abstract: The aim of the contribution is to analyse the background and main aspects of the proposed
regulation of matrimonial property regimes and property consequences of registered partnerships with
cross border implications. The proposals of both regulations of the EU Council reflect the current
tendency to adopt legal norms in the EU which cotain all aspects of private international law related
to regulated legal relations – applicable law, jurisdiction, recognition and enforcement of judgements.
The negotiations on the proposal for a Council Regulation on jurisdiction, applicable law and the
recognition and enforcement of decisions regarding the matrimonial property regimes and on proposal
for a Council Regulation on jurisdiction, applicable law and the recognition and enforcement of
decisions regarding the matrimonial property regimes and on the property consequences of registered
partnerships were interrupted recently due to the impossibility to reach unanimity. The draft decision
on enhanced cooperation which was tabled at the beginning of March will have to be analyzed from
the point of view to take the decision as to join or not, including the necessity to take into account its
implications to the protection and legal certainty of settling the property regimes of cross border
marriages where Slovak nationals are included, as well as its foreseen impacts on the legal situations
in the Slovak territory.
Key words: matrimonial property regimes, property consequences of registered partners, jurisdiction,
applicable law, enhanced cooperation.
ÚVOD
Na poslednom zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci, ktoré sa uskutočnilo v dňoch
10. - 11. marca 2016 v Bruseli ministri spravodlivosti rokovali predovšetkým o súčasne
prejednávaných právnych aktoch z oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorými sa
členské štáty EÚ snažia reagovať na aktuálne hrozby, či už návrh smernice o boji proti terorizmu,
alebo o aktuálne najambicióznejšom projekte z hľadiska zásahu do právnych poriadkov členských
štátov, ktorým je návrh na zriadenie Úradu európskeho verejného prokurátora.
Z oblasti občianskeho práva boli diskutované dva návrhy predložené Európskou komisiou
(ďalej len „EK“) v decembri 2015 v rámci napĺňania takzvanej digitálnej agendy EÚ: návrh smernice
Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch
tovaru na diaľku a návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa
zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu. Nedá sa v tomto kontexte pripomenúť históriu v pozadí týchto
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návrhov: Ide totiž takpovediac o transformáciu ambície spred temer už niekoľko desiatok rokov vo
forme snáh prijať spoločný európsky občiansky zákonník, ktoré narazili na nedostatok vôle vyplývajúci
z neexistencie právomoci Európskej únie prijímať čisto harmonizačné návrhy v oblasti občianskeho
práva bez existencie cezhraničného prvku. Niekoľko rokov trvajúce práce na spoločných právnych
zásadách, princípoch a inštitútoch presvedčili svojou kvalitou aj euro skeptickejšie členské štáty, ktoré
neboli proti myšlienke využiť výsledky práce rešpektovaných a renomovaných akademikov
a praktikov nominovaných všetkými členskými štátmi EÚ. Práce sa tak transformovali do prác na
spoločnom rámci európskeho zmluvného práva, a to v nadväznosti na Zelenú knihu publikovanú
Európskou komisiou v roku 2010 1. Až na jeden členský štát všetky, vrátane Slovenskej republiky,
napriek uznaniu vysokej kvality už vykonanej práce na kodifikácii zmluvných inštitútov a zásad
zmluvného práva vzhľadom na nedostatok právomoci v primárnom práve EÚ pre prijatie právne
záväzného aktu EÚ uprednostnili vo svojich odpovediach na uvedenú zelenú knihu predloženie
nelegislatívneho právneho návrhu (napr. vo forme odporúčania, alebo „toolbox“ by mohla slúžiť aj ako
inšpirácie pre stále prebiehajúce rekodifikačné práce na slovenskom občianskom zákonníku). Napriek
takto jasne vyjadrenej vôli predložila Komisia následne návrh nariadenia, t.j. právne najsilnejšieho
právneho aktu spomedzi tých, ktoré má európsky legislátor k dispozícii2. Rokovania boli neúspešné,
projekt bol príliš ambiciózny, najmä vzhľadom na formu nariadenia s prednosťou pred vnútroštátnym
právom, pričom sa vzťahoval sa na vzťahy medzi podnikateľmi aj spotrebiteľmi navzájom, ktorí si ho
mohli zvoliť a vylúčiť tak uplatňovanie vnútroštátneho práva. Na uvedenom zasadnutí Rady ministrov
pre spravodlivosť a vnútro boli oba návrhy3 predstavené zo strany komisárky pre spravodlivosť
a ochranu spotrebiteľov ako návrhy smerujúce k zlepšeniu štandardov ochrany spotrebiteľov pri
cezhraničných nákupoch cez internet. Oba návrhy sú však predložené na právnom základe článku
114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na základe ktorého má EÚ právomoc prijímať opatrenia,
ktoré smerujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu, vrátane opatrení regulujúcich slobodu
poskytovať a prijímať služby. Spadajú tak mimo rámca justičnej spolupráce v občianskych veciach,
resp. medzinárodného práva súkromného.
Druhým balíkom návrhov na programe rokovania ministrov spravodlivosti počas uvedeného
rokovania Rady bolo predstavenie balíku troch návrhov právnych aktov, ktoré predložila EK dňa 4.
marca 2016 v oblasti medzinárodného práva súkromného s cieľom posilniť právnu istotu v oblasti
usporiadania právnych vzťahov manželov a registrovaných partnerov.
HLAVNÉ CIELE NÁVRHOV NA ÚPRAVU MAJETKOVÝCH POMEROV MANŽELOV
A REGISTROVANÝCH PARTNEROV V EÚ
Balík návrhov EK zameraných na úpravu majetkových pomerov manželov a registrovaných
partnerov v EÚ pozostáva z troch návrhov:
1) Návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci,
rozhodného práva a uznávania výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov
medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na
majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev4
2) Návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo
veciach majetkových režimoch manželov5
3) Návrh nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo
veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev6
Návrhy predložila EK v nadväznosti na neúspešné rokovania o návrhoch
rovnomenných nariadení, ktoré navrhla ešte v roku 20117. V zmysle článku 81 ods. 3 Zmluvy
o fungovaní EÚ (ďalej len „ZFEÚ) prijíma totiž Rada všeobecný prístup k právnym aktom v oblasti

COM(2010) 348 final z 1. júla 2010: Green paper from the Commission on policy options for progress towards
a European Contract Law for consumers and businesses
2
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom európskom kúpnom práve /*
KOM/2011/0635 v konečnom znení - 2011/0284 (COD)
3
COM(2015) 634 final, 11.12.2015, 2015/0287 (COD) a COM(2015) 635 final, 09.12.2015, 2015/0288 (COD)
4
COM (2016) 108 final, zo dňa 4. marca 2016
5
COM (2016)106 final, zo dňa 2. marca 2016
6
COM (2016)107 final, zo dňa 2.marca 2016
7
COM(2011) 126/1 final zo dňa 16. marca 2011 a COM(2011) 126/2 final zo dňa 16. marca 2011
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rodinného práva na základe jednomyseľnosti, a tú sa v súlade s očakávaniami s definitívnou
platnosťou nepodarilo dosiahnuť na predchádzajúcom zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné
veci, ktoré sa uskutočnilo v decembri. Vzhľadom na žiadosť 17 členských štátov, ktoré vyjadrili
želanie nadviazať posilnenú spoluprácu po nedosiahnutí politickej dohody, resp. zablokovaní
návrhov pôvodných nariadení zablokované zo dvoch členských štátov predložila EK návrh
rozhodnutia Rady o posilnenej spolupráci.
Inštitút posilnenej spolupráce je osobitným inštitútom zakotveným v čl. 20 Zmluvy o EÚ
a čl. 326 až 334 ZFEÚ. Právo EÚ takto ponúka riešenie pre prípady, kedy sa členské štáty nevedia
dohodnúť na schválení legislatívneho návrhu stanoveným legislatívnym postupom. Na pôde EÚ bol
zatiaľ v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach prijatý týmto postupom iba jeden návrh,
a to tzv. Nariadenie Rím III – nariadenie Rady (EÚ), ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca
v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku č. 1259/2010 1. Slovenská republika sa na ňom
nezúčastňuje.
EK sa svojimi návrhmi snaží reflektovať potrebu zlepšenia ochrany a právnej istoty
v nadväznosti na zvýšenú mobilitu občanov EÚ, kedy je v EÚ uzavretých viac ako 350 tisíc
cezhraničných manželstiev a následne okolo 170 tisíc rozvodov, čo predstavuje 40%. Až 20% zo
všetkých rozvodov v EÚ je cezhraničných2. Posilnená spolupráca by priniesla medzinárodným párom
ucelenú úpravu majetkových režimov a zjednodušenie života mnohých párov v zúčastnených
členských štátov. Návrh posilnenej spolupráce je otvorený pre všetky členské štáty a vyzýva ich, aby
sa zúčastnili posilnenej spolupráce a zvýšili tým jeho prínosy a výhody.
Hlavné prvky návrhu nariadenia o majetkových režimov manželov
Návrh nariadenia má až 70 článkov, ktoré sú rozdelené do šiestich kapitol a upravujú
právomoc, rozhodné právo, uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach majetkových režimov
manželov s medzinárodným prvkom. Právnym základom je čl. 81 ods. 3 ZFEÚ. Návrh svojím
komplexným charakterom zapadá do súčasného trendu prijímania komplexných úprav pre určitý
okruh právnych vzťahov, inými slovami zakotvenie pravidiel rozhodného práva, ale aj právomoci,
uznávania a výkonu rozhodnutí. Tento istý prístup bol zvolený pre prípad dedenia a v podstate aj pre
výživné v EÚ.
Nariadenie rieši určenie medzinárodnej právomoci pre spory týkajúce správy majetku
manželov a rozhodovanie o vyporiadaní majetku manželov v dôsledku rozvodu (rozluky) alebo
úmrtia jedného z nich. Navrhuje pravidlá, ktorými sa určí štát, ktorého hmotné občianske právo sa
použije na riešenie týchto otázok a upravuje postup vzájomného uznávania a vykonávania rozhodnutí
súdov členských štátov vydaných v týchto veciach.
Z rozsahu pôsobnosti návrhu nariadenia sú vyňaté daňové, colné a správne veci. Vylúčená
z pôsobnosti nariadenia je aj vyživovacia povinnosť medzi manželmi (upravená nariadením Rady (ES)
č. 4/2009 z 18. 12. 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí
a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti3; právna spôsobilosť manželov, dedenie po
zosnulom manželovi (upravené nariadením 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 dedičstve4. Vylúčené sú
tiež otázky povahy vecných práv, sociálne zabezpečenie a zápis práv k hnuteľným alebo
nehnuteľným veciam do registra.
Návrh nariadenia určuje kritériá právomoci osobitne pre prípad rozhodovania
v súvislosti s konaním o rozvod či rozluku a navrhuje spojenie týchto konaní na tom istom
súde. V súlade s týmto kritériom by sa otázkami týkajúcimi sa majetkového režimu pri rozvode,
rozluke alebo vyhlásení manželstva za neplatné zaoberali súdy členského štátu, ktoré majú právomoc
rozhodovať v manželskej veci podľa nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 o právomoci a uznávaní
a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa
zrušuje nariadenia (ES) č. 1347/20005.
V prípade vyporiadania majetku manželov z dôvodu úmrtia jedného z nich by právomoc podľa
návrhu mal mať súd, ktorý bude mať právomoc v dedičskej veci podľa nariadenia Európskeho
Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2010, s. 10 – 16
Zdroj: Eurostat
3
Ú. v. EÚ L 7, 10.1.2009, s. 1 – 79
4
Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 107 – 134
5
Ú. v. EÚ L 338, 23.12.2003, s. 1 – 29
1
2
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parlamentu a Rady č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí
a verejných listín v oblasti dedenia a o zavedení európskeho dedičského osvedčenia.
V oblasti rozhodného práva stanovuje návrh kaskádu kritérií, ktoré sa použijú na
posudzovanie otázok majetkových režimov manželov tak počas trvania manželstva ako aj po jeho
skončení.
V oblasti uznávania a výkonu rozhodnutí návrh vychádza z odkazu na mechanizmus
existujúceho nariadenia Brusel Ibis - nariadenia Rady (ES) č. 1215/2012 o právomoci a uznávaní
a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.
Hlavné prvky návrhu nariadenia o majetkových dôsledkoch registrovaných partnerstiev
Návrh tohto nariadenia je temer identický čo do formálnej štruktúry, ako aj obsahu: taktiež
pozostáva zo 70 článkov, rozdelených do šiestich kapitol, v ktorých upravuje právomoc, rozhodné
právo, uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných
partnerstiev s medzinárodným prvkom. Pojem „registrované partnerstvo“ je definovaný len pre
potreby nariadenia. Návrh nariadenia neharmonizuje tento koncept a jeho vymedzenie
prenecháva vnútroštátnym právnym poriadkom členských štátov. Podľa dôvodovej správy k návrhu
ide o novší právny inštitút, ktorý zaviedlo do svojich právnych poriadkov iba 14 členských štátov. Týka
sa spoločného života dvoch osôb, ktoré žijú v páre a ktoré svoj zväzok zaregistrovali pred verejným
orgánom členského štátu ich pobytu.
Rovnako ako súbežne predložený návrh týkajúci sa majetkových režimov manželov upravuje
návrh nariadenia právomoc, rozhodné právo, uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach majetkových
dôsledkov registrovaných partnerstiev. Týka sa teda určenia, súd ktorého členského štátu má
právomoc rozhodovať spory týkajúce správy majetku partnerov a rozhodovať o vyporiadaní ich
majetku v prípade zániku partnerstva. Určuje pravidlá, ktorými sa určí štát, ktorého hmotné občianske
právo sa použije na riešenie týchto otázok a upravuje postup vzájomného uznávania a vykonávania
rozhodnutí súdov členských štátov vydaných v týchto veciach.
Z návrhu nariadenia sú taktiež vyňaté daňové, colné a správne veci, ako aj vyživovacia
povinnosť medzi registrovanými partnermi a otázka platnosti a účinnosti darov. V prípade
vyporiadania majetku partnerov z dôvodu úmrtia jedného z nich by právomoc mal mať súd, ktorý bude
mať právomoc v dedičskej veci podľa o nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 650/2012
o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a verejných listín v oblasti dedenia
a o zavedení európskeho dedičského osvedčenia.
Návrh určuje kritériá právomoci osobitne pre prípad rozhodovania v súvislosti
s konaním o rozluku partnerstva a navrhuje spojenie týchto konaní na tom istom súde. Právomoc
konania o rozluku registrovaného partnerstva alebo jeho vyhlásenie sa neplatné sa však
neharmonizuje, nariadenie tak odkazuje na vnútroštátnu právnu úpravu členských štátov, ktoré takéto
inštitúty poznajú.
Okrem toho návrh obsahuje rad kritérií právomoci, ktoré umožňujú konať vo veci sporu
týkajúceho sa majetkových dôsledkov partnerstva aj súdom iných štátov, vrátane takých, ktoré
tento inštitút nepoznajú. Súd takéhoto členského štátu však môže odmietnuť právomoc vykonávať
práve z dôvodu, že jeho právny poriadok inštitút registrovaného partnerstva nepozná.
V oblasti rozhodného práva návrh uplatňuje zásadu podľa ktorej sa na majetkové dôsledky
použije právo štátu, v ktorom bolo partnerstvo zaregistrované. Súd v konaní môže odmietnuť
uplatniť cudzie právo, ako je v rozpore s jeho verejným poriadkom. Tento aspekt má dôležitosť
z pohľadu Slovenskej republiky a tých členských štátov, ktoré tieto inštitút vo svojom právnom
poriadku nepoznajú.
Pravidlá týkajúce sa uznávania a výkonu budú vychádzať z nariadenia Brusel Ibis – nariadenia
Rady (ES) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných
veciach. Rozhodnutia sa uznávajú v členských štátoch bez osobitného konania, pričom výkon
rozhodnutia podlieha konaniu o vyhlásení vykonateľnosti. Uznanie či vyhlásenie vykonateľnosti
možno odmietnuť zo štandardných dôvodov, vrátane rozporu s verejným poriadkom.
Existujúce mnohostranné
a registrovaných partnerov

dohovory

v oblasti

majetkových

režimov

manželov

V oblasti majetkových režimov manželov existujú dva medzinárodné dohovory Haagskej
konferencie o medzinárodnom práve súkromnom: Dohovor zo 17. 7. 1905 o kolízii práv vo vzťahu
k účinkom manželstva na práva a povinnosti manželov v ich osobných vzťahoch a k ich majetku
a Dohovor zo 14. 3. 1978 o rozhodnom práve pre majetkový režim manželov. Tieto dohovory boli
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ratifikované len 3 členskými štátmi Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného
a neprinášajú očakávané riešenia celého rozsahu problémov, ktorými sa tento návrh zaoberá.
V oblasti registrovaných partnerstiev existuje iba Dohovor o uznávaní registrovaných
partnerstiev Medzinárodnej komisie pre osobný stav z 5. 9. 2007. Uvedený dohovor sa týka len
uznávania partnerstiev a ešte nenadobudol platnosť, takže je nepravdepodobné, že by mohol priniesť
očakávané riešenia celého radu problémov, ktorým čelia občania EÚ pri riešení cezhraničných
vzťahov.
Zábezpeky, ktoré SR počas predchádzajúcich rokovaní presadzovala
Majetkové režimy manželov:


Z pôsobnosti nariadenia sú vylúčené existencia, platnosť alebo uznanie manželstva.
Definícia pojmu „manželstvo“ je ponechaná na vnútroštátne poriadky členských
štátov. Pri definícii manželstva je možné trvať na podmienke, že môže platne vzniknúť
iba medzi mužom a ženou.



Ak by bol na slovenský súd predložený návrh, ktorý by mal upravovať majetkový režim
vyplývajúci z manželstva, ktoré podľa predpisov SR nie je platné (napr. manželov
rovnakého pohlavia, manželstvo s maloletým, polygamné manželstvo a pod.),
nariadenie umožňuje súdu odmietnuť právomoc. Slovenský súd tak nebude nútený
rozhodovať o majetkových režimoch manželstva, ktoré podľa slovenského právneho
poriadku neexistuje. Manželia z takto neuznaného manželstva by museli v záujme
vyriešenia majetkového režimu adresovať ich návrh na iný ako slovenský súd.



V prípade rozhodnutia zahraničného súdu a snahy o jeho následné uznanie v SR,
uznanie a výkon rozhodnutia vydaného vo veci majetkového režimu manželov
nebude znamenať uznanie manželstva, ktorého sa rozhodnutie týka. Táto záruka
bude znamenať, že slovenské súdy nebudú musieť uznať na našom území existenciu
manželstiev uzavretých v inom členskom štáte. Uznať bude potrebné rozhodnutie
cudzieho súdu iba vo vzťahu k súvisiacim majetkovým právam.

Majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev:


Z pôsobnosti nariadenia sú vylúčené existencia, platnosť alebo uznanie registrovaného
partnerstva. Členskému štátu, ktorého právny poriadok nepozná inštitút registrovaného
partnerstva, nariadenie neukladá povinnosť ustanoviť registrované partnerstvo vo
vnútroštátnom právnom poriadku.



Ak by bol na slovenský súd predložený návrh, ktorý by mal upravovať majetkové
dôsledky registrovaného partnerstva, súd môže odmietnuť vykonávať právomoc.
Slovenský súd nebude nútený rozhodovať o majetkových dôsledkoch registrovaného
partnerstva, keďže tento inštitút slovenské právo nepozná.



V prípade rozhodnutia zahraničného súdu a snahy o jeho následné uznanie v SR,
uznanie a výkon rozhodnutia vydaného vo veci majetkových dôsledkov
registrovaného partnerstva nebude znamenať uznanie registrovaného
partnerstva, ktorého sa rozhodnutie týka.

ZÁVER
Posilnená spolupráca by priniesla cezhraničným párom ucelenú úpravu majetkových režimov
a zjednodušenie života mnohých párov v zúčastnených členských štátov. Návrh posilnenej
spolupráce je otvorený pre všetky členské štáty a vyzýva ich, aby sa zúčastnili posilnenej spolupráce
a zvýšili tým jeho prínosy a výhody. Členské štáty môžu pristúpiť buď pri schvaľovaní návrhu
o posilnenej spolupráci, alebo kedykoľvek potom.
Návrhy predložených nariadení, ktorými sa implementuje posilnená spolupráca obsahujú
garancie, ktorými v zmysle schválených predbežných stanovísk k pôvodným návrhom SR
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podmieňovala prijateľnosť návrhov. Vzhľadom na uvedené je možné predpokladať, že SR bude
môcť v konečnom dôsledku vysloviť súhlas tak s návrhom rozhodnutia o posinenej
spolupráci ako aj s návrhmi nariadení, ktoré túto posilnenú spoluprácu vykonajú.
Pri zachovaní uvedených záruk, ktoré SR počas predchádzajúcich rokovaní presadzovala,
je totiž možné aj pristúpenie k posilnenej spolupráci napriek skutočnosti, že SR inštitút manželstva
osôb rovnakého pohlavia, resp. registrovaného partnerstva nepozná.
Kvôli úplnosti je potrebné podotknúť, že postavenie Dánska sa bude riadiť článkami 1 a 2
Protokolu o postavení Dánska, ktoré sa takto na prijatí úpravy nezúčastní, ani ním nebude viazané.
Spojené kráľovstvo a Írsko majú možnosť, v súlade s Protokolom o postavené Spojeného kráľovstva
a Írska, sa na prijatí zúčastniť, pokiaľ vyjadria svoj záujem.
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UZNANIE OSOBNÉHO STAVU V PRÁVU EU A JEHO DOPAD NA
ČESKÉ PRÁVO
Miluše Hrnčiříkov – Lucia Valentová
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Abstrakt: Otázka úpravy osobného stavu je mimoriadne zložitá. Ustanovenia, ktoré upravujú túto
oblasť sa nachádzajú v národnom hmotnom práve, kolíznom práve a verejnom, predovšetkým,
správnom práve. Tieto normy sú však zásadne ovplyvnené základnými princípmi EU, napr. voľným
pohybom osôb a zákazom diskriminácie. Nie je preto prekvapením, že Súdny dvor EU vyjudikoval
niekoľko rozhodnutí, ktoré upravujú túto právnu neistotu. Cieľom tohto príspevku je analýza dopadu
európskej legislatívy na otázku uznania mena a priezviska u registrovaného partnerstva.
Kľúčové slová: osobný stav, meno a priezvisko, registrované partnerstvo, Súdny dvor EU
Abstract: The regulation of recognition of personal status of a natural person is very complicated.
The norms that regulate this issue are included in national substantive law, conflict of law rules, as
well as in public law, namely administrative law. Nevertheless, the national legal acts and specific
norms are significantly influence by EU fundamental principles mainly by free movement of persons
and principles of non-discrimination. Therefore, it is not a surprise that the Court of Justice rendered
many judgments that aimed to solve this legal uncertainty. The aim of this paper is to analyse the
impact of the EU law and case law of the Court of Justice on the Czech legal order and judicature in
cases of the name and surname in registered partnership.
Key words: personal status, name and surname, registered partnership, Court of Justice of the EU
ÚVOD
Na začátku roku 2010 podala I. K. rozená L. prostřednictvím Úřadu městské části Praha 6 žádost
Úřadu městské části Brno – střed, tzv. zvláštní matrika,1 o zapsání uzavření registrovaného
partnerství do matriční knihy,2 o vydání dokladu o registrovaném partnerství a následně žádost o
vydání nového občanského průkazu reflektující změnu osobního stavu. 16. října toho roku adresovala
I. K. dopis Ministerstvu vnitra ČR, ve kterém žádala o provedení změny v jejích dokladech, protože
se již nejmenuje L., ale v důsledku v Německu uzavřeného registrovaného partnerství přijala příjmení
své partnerky K., a takto teď vystupuje i v České republice. Ministerstvo vnitra ČR jí odpovědělo, že
v právní úpravě zákona o registrovaném partnerství v ČR se neupravuje dohoda o příjmení osob
vstupujících do partnerství tak, jak je tomu u uzavření manželství. Pokud však chce užívat stejné
příjmení jako má její partnerka, může toto docílit změnou příjmení. I. K. však změnu příjmení
z rodinných důvodů odmítla a obrátila se na Úřad městské částí Brno – střed s žádostí o opravu
příjmení v souladu s předloženými německými doklady. Zvláštní matrika této žádosti nevyhověla a I.
K. následně zahájila správní řízení a podala podnět k šetření veřejnému ochránci práv.3
UZNÁVÁNÍ CIZÍCH ROZHODNUTÍ A JEJICH DOPAD
Případ I. K. otevřel otázku uznávání cizích soudních a jiných rozhodnutí ve věcech manželských
a jejich dopad na právní poměry. Oblast uznávání cizích rozhodnutí je dynamická, podléhá
legislativním zásahům, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni a v současné době je i silně
formovaná judikaturní a vědeckou činností. Specifická část uznávání cizích rozhodnutí je
reprezentovaná rozhodnutími, které nemají soudní povahu, ale mají signifikantní dopad na
občanskoprávní soužití. Takovýchto rozhodnutí je čím dál, tím víc. Podle dostupných statistik až 13,6
Zvláštní matrika je upravena v ustanoveních § 42 – 44 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení,
dále jen „ZMat“.
2
Registrované partnerství je v ČR upraveno zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně
některých souvisejících předpisů, dále jen „ZReg“, účinný od 1. 7. 2006.
3
Zpráva o výsledku šetření Veřejného ochránce práv ze dne 20. května 2011. Dostupné na:
http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/STANOVISKA/Matriky/5108-10-MV-ZZ.pdf
1
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miliónů obyvatel EU žije mimo stát své státní příslušnosti.4 Uznávání cizích rozhodnutí proto
představuje téma nejen velmi aktuální, ale v oblastech osobního stavu i velmi ožehavé.
Problematika uznávání právních jednání, která se týkají osobního stavu fyzických osob, stojí na
pomezí soukromého a veřejného práva. Soukromoprávní rozměr je spatřován v zásahu do práv a
povinností fyzické osoby, veřejnoprávní přesah se projevuje v úpravě matrik a registrace matričních
událostí.5 Při velké rekodifikaci soukromého práva v roce 2014 došlo ke změně i v zákoně o
mezinárodním právu soukromém, který tyto otázky nově upravuje. Pakliže se jedná o novou právní
úpravu, neexistuje zatím jednoznačná shoda a ustálená praxe týkající se její aplikace.6
Vnitrostátní úprava ve věcech osobního stavu je složitější i z důvodu mnoha kulturně politických
vlivů, které na tyto otázky působí. Obecně je totiž uznávání osobního stavu závislé na vnitrostátní
úpravě rodinného práva, které je často spojeno s historií, tradicí, náboženstvím, ale i s ústavními právy
typickými pro konkrétní společnost, které odůvodňují možnost použití výhrady veřejného pořádku. 7
Pro Českou republiku se s účinností zákona o registrovaném partnerství otevřela zcela nová
oblast rodinného práva, která však s sebou přináší i zcela nové otázky uznávání cizích rozhodnutí.
Tento příspěvek se bude zaměřovat na otázku uznávání jména a příjmení fyzických osob, přičemž
pozornost bude věnovaná jménu a příjmení ve svazku osob stejného pohlaví. Tato otázka bude
zkoumána v právním řádu České republiky, ale důraz bude kladen především na judikaturu, která tuto
oblast práva významně formuje a ovlivňuje. Uznávání rozhodnutí, jména a příjmení či svazků osob
stejného pohlaví jsou otázky jak práva národního, tak mezinárodního a evropského, ale i soukromého,
veřejného, unijního primárního a sekundárního. Ne náhodou se v současné době nacházíme
v situaci, která je označována jako právní patchwork8 nebo džungle právních norem a je otázkou, zda
je možné, např. za pomoci judikaturního výkladu, se v ní orientovat.
Vnitrostátní úprava
Otázka jména a příjmení je v českém právu upravena v občanském zákoníku.9 Tato úprava
se nachází v části první, Obecná část, ale i v části druhé, Rodinné právo. Obecně o jménu pojednává
ustanovení § 77 NOZ, podle kterého je jménem člověka jeho osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho
další jména a rodné příjmení, která mu podle zákona náležejí. Každý člověk má právo užívat své
jméno v právním styku, stejně jako právo na ochranu svého jména a na úctu k němu. Člověk, který v
právním styku užívá jiné jméno než své vlastní, nese následky omylů a újem z toho vzniklých. Člověk,
který byl dotčen zpochybněním svého práva ke jménu nebo který utrpěl újmu pro neoprávněný zásah
do tohoto práva, zejména neoprávněným užitím jména, se může domáhat, aby bylo od
neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. 10
K pravidlům určování jména se již vyjadřují ustanovení týkající se vztahu rodiče a dítěte a v §
860 až 864 NOZ je upraveno osobní jméno a příjmení dítěte. Základním pravidlem pro určení jména
dítěte je určit ho při uzavření manželství rodičů společného dítěte. Nemá-li dítě příjmení podle této
dohody, zvolí rodiče pro dítě příjmení jednoho z nich. Nezvolí-li ho rodiče, určí jeho příjmení soud.
Totéž platí o osobním jménu dítěte. Zákon pak v dalších ustanoveních reguluje modifikace rodiny, pro
případ, že je znám jen jeden z rodičů, v takovém případě má dítě jeho příjmení. Tento rodič také určí
osobní jméno dítěte, jinak je určí soud. Jde-li o dítě, jehož rodiče nejsou manželé, zvolí rodiče pro dítě
příjmení jednoho z nich. V případě, že příjmení neurčí, určí jej soud. Uzavře-li manželství matka
dítěte, jehož otec není znám, mohou matka dítěte a její manžel shodně prohlásit před matričním
úřadem, že příjmení určené pro jejich ostatní děti bude mít i toto dítě. V takovém případě však je již
na místě zkoumat názor dítěte, a pokud je starší 15 let, je potřeba jeho souhlasu. Možnost takové

EU citizenship - statistics on cross-border activities. Data jsou z dubna 2013. Dostupné na:
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_citizenship_-_statistics_on_crossborder_activities.
5
Samotná otázka správy matrik, jména a příjmení patří do vnitřní správy.
6
Zákon č.97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, dále jen „ZMPSP“ byl od 1. 1. 2014
nahrazen zákonem č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, dále jen „ZMPS“.
7
§ 4 ZMPS
8
BASEDOW, J.: The Law of Open Societies – Private Ordering and Public Regulation of International Relation,
General Course on Private International Law. In: Hague Academy of International Law: Recueil Des Cours.
Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2013, s. 216.
9
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „NOZ“.
10
§ 78 odst. 1 NOZ
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změny je jen do nabytí zletilosti. Není-li žádný z rodičů znám, určí soud i bez návrhu osobní jméno a
příjmení dítěte.
Z hlediska kolizního práva nebyla tato otázka v zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu
soukromém a procesním,11 výslovně upravena a bylo dovozováno, že úpravu jména a příjemní osoby
lze zahrnout do osobního statutu a posuzovat ji dle práva rozhodného pro personální statut, tj. dle
práva její státní příslušnosti.12 Problematika jména a příjmení je však relevantní nejen při narození
dítěte, ale i při uzavření manželství, příp. partnerství. Starý ZMPSP vycházel ze státní příslušnosti,
nový ZMPS již otázku úpravy jména a příjmení fyzické osoby řeší výslovně. V ustanovení § 29 odst.
3 ZMPS uvádí, že úprava jména fyzické osoby se řídí právním řádem státu, jehož je občanem. Tato
osoba se však může dovolat použití právního řádu státu, na jehož území má obvyklý pobyt. Podle
důvodové zprávy k zákonu se při úpravě jména a příjmení vychází z hraničního určovatele státní
příslušnosti, avšak pro význam, jaký tato otázka může mít pro postavení osoby ve společnosti, v které
žije, se připouští, aby se osoba dovolala použití právního řádu státu, v němž má obvyklý pobyt. 13
Kolizní norma v odst. 3 přitom dopadá jak na otázky získání jména na základě matriční události,
rozvodu, zrušení registrovaného partnerství nebo osvojení, úprava transkripce cizího jména a jeho
gramatického přechylování, používání šlechtického titulu, jednání pod pseudonymem a právní úprava
změny jména fyzické osoby. Zásah do práva na ochranu jména však pod tuto kolizní normu nepatří.
Měl by se posuzovat mimosmluvní závazkový poměr vznikající z narušení soukromí a osobnostní
práv včetně pomluvy podle § 101 ZMPS.14
Jak již bylo naznačeno, jedná se o otázku velmi komplikovanou, která je primárně otázkou
veřejného správního práva, když jméno a příjmení mimo jiné naznačují přináležitost určité osoby
k danému státu. Způsob dávání jména a příjmení je ovlivněno jak tradicí, tak kulturněhistorických
vývojem. Jelikož obecně dochází k oslabování významu hraničního určovatele státní příslušnosti ve
prospěch místa obvyklého pobytu (lex domicili), dochází k posunu i v případě určování personálního
statutu. Nově je připuštěna omezená volba práva, kdy osoba si může zvolit mezi právním řádem
určeným dle její státní příslušnosti a právem místa svého obvyklého pobytu. Veřejnoprávní rozměr
otázky jména a příjmení fyzických osob pak upravuje ZMat, především jeho druhá hlava a ustanovení
§ 61 až 79.
Unijní úprava
Evropská unie vnímá otázku jména a příjmení spíše jako předmět národní úpravy. Podle čl. 1
odst. 3 písm. b) je z působnosti nařízení 2201/2003, Brusel II bis,15 jméno a příjmení dítěte vyloučeno.
Byť daná problematika nespadá do výlučné pravomoci EU, přesto se k dané věci již Soudní dvůr EU
několikrát vyjadřoval. Konkrétní úprava uznávání jména a příjmení může totiž porušovat právo na
volný pohyb osob a zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti.16
Část druhá SFEU s názvem Zákaz diskriminace a občanství Unie obsahuje ustanovení čl. 18
- 21, které se zabývají především zákazem diskriminace, občanstvím a svobodou pohybu a
pobývání občanů Unie v členských státech EU. V rámci použití Smluv, aniž jsou dotčena jejich
zvláštní ustanovení, je zakázána jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti. Evropský
parlament a Rada mohou řádným legislativním postupem přijímat předpisy zakazující takovou
diskriminaci. Zavádí se občanství Unie, kdy každá osoba, která má státní příslušnost členského státu,
je občanem Unie. Občanství Unie doplňuje občanství členského státu, avšak nenahrazuje jej.
Občané Unie mají práva a povinnosti stanovené Smlouvami. Mají mimo jiné: právo svobodně
se pohybovat a pobývat na území členských států, právo volit a být volen ve volbách do Evropského
parlamentu a v obecních volbách v členském státě, v němž mají bydliště, za stejných podmínek jako
Účinný do 31. 12. 2013
§ 3 ZMPSP uváděl, že způsobilost osoby k právům a k právním úkonům se řídí, nestanoví-li se v tomto
zákoně něco jiného, právním řádem státu, jehož je příslušníkem. Shodně i PFEIFFER, M. § 29. In:
PAUKNEROVÁ, M., ROZEHNALOVÁ, N., ZAVADILOVÁ, M. a kol. Zákon o mezinárodním právu soukromém.
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státní příslušníci tohoto státu, na území třetí země, kde členský stát, jehož jsou státními příslušníky,
nemá své zastoupení, právo na diplomatickou a konzulární ochranu kterýmkoli členským státem za
stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu, petiční právo k Evropskému parlamentu, právo
obracet se na evropského veřejného ochránce práv a právo obracet se na orgány a poradní instituce
Unie v jednom z jazyků Smluv a obdržet odpověď ve stejném jazyce. Tato práva se vykonávají za
podmínek a v mezích stanovených Smlouvami a opatřeními přijatými na jejich základě.
Každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s
výhradou omezení a podmínek stanovených ve Smlouvách a v opatřeních přijatých k jejich provedení.
Pokud se k dosažení tohoto cíle ukáže činnost Unie jako nezbytná a pokud Smlouvy pro takovou
činnost nestanoví nezbytné pravomoci, mohou Evropský parlament a Rada řádným legislativním
postupem přijímat předpisy k usnadnění výkonu práv uvedených v odstavci 1.
Ke stejnému účelu jako účelu uvedenému v odstavci 1, nestanoví-li k tomu Smlouvy nezbytné
pravomoci, může Rada zvláštním legislativním postupem přijmout opatření týkající se sociálního
zabezpečení nebo sociální ochrany. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským
parlamentem.
Může tak dojít ke komplikovaným situacím, kdy občan EU se jménem určeným dle práva
jednoho členského státu, který je místem jeho obvyklého pobytu, může narážen na problémy při
identifikaci své osoby v jiném členském státě, který ho eviduje pod jiným jménem určeným například
např. podle práva jeho státní příslušnosti. V takové situaci se můžeme hovořit o tzv. kulhajícím
jménu.17
Judikatura Soudního Dvora EU
Do již spletité právní úpravy jména a příjmení občanů EU vstoupil i Soudní dvůr EU, který se
k této otázce vyjádřil ve třech klíčových případech.
V případu C-148/02 Carlos Garcia Avello vs. Belgie18 se zákonný zástupce dětí a španělský
státní příslušník dožadovali zápisu španělské formy příjmení u svých dětí, které by reflektovalo jak
belgické jméno po matce, tak španělské po otci. Belgické úřady odmítly zapsat složené příjmení se
jménem matky s tím, že pro příjmení dětí je rozhodné právo belgické a belgické děti mají příjmení po
otci. Není zde tedy důvod pro změnu příjmení. V tomto ohledu Soudní dvůr uvedl, že je ustálenou
judikaturou, že zásada zákazu diskriminace vyžaduje, aby se srovnatelnými situacemi nebylo
zacházeno odlišně a s odlišnými situacemi nebylo zacházeno stejně.19 Na rozdíl od osob, které mají
pouze belgickou státní příslušnost, osobám, které mají navíc španělskou státní příslušnost, je možné
určit různá příjmení se zřetelem k oběma dotčeným právním systémům. Konkrétněji v takové situaci,
jako je situace dotčená ve věci v původním řízení, je dotyčným dětem odepřeno, aby nesly příjmení,
které vyplývá z použití právních předpisů členského státu, který určil příjmení jejich otce.
V uvedeném případě, který byl projednáván i před Komisí, se Belgie bránila i zněním Haagské
úmluvy.20 Bylo ale konstatováno, že vlastní státní příslušnost může být sice upřednostněna, avšak na
druhou stranu může být v určitých případech dána možnost, upřednostnit státní příslušnosti cizí.
Tento přístup pak jednoznačně vyvrací doposud přijímaný výklad, že pokud cizí prvkem spočívá
pouze ve skutečnosti, že osoba má více státních příslušností, z nichž jedna z nich je příslušnost
česká, se nejedná se o vztah s cizím prvkem.21
V případu C-353/0622 se němečtí státní příslušníci s obvyklým pobytem v Dánsku, Stefan
Grunkin a Dorothee Regina Paul, dovolávali toho, aby jejich dítě mohlo nosit příjmení obou rodičů.
PFEIFFER, M. § 29. In: PAUKNEROVÁ, M., ROZEHNALOVÁ, N., ZAVADILOVÁ, M. a kol.: Zákon o
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V tomto případě měli rodiče pouze německou státní příslušnost, nicméně požadovali, aby v souhlasu
s dánským právem, tj. právem místa obvyklého pobytu, bylo dítě nositelem jak příjmení matky, tak
příjmení otce. V době narození dítěte byli sice manželé, následně se ale rozvedli a nesouhlasili s tím,
aby se dítě jmenovalo pouze po jednom z rodičů. Německé úřady to odmítly uznat. Soudní dvůr
konstatoval, že se jedná o porušení SFEU, konkrétně o porušení čl. 21 upravující volný pohyb
osob. Skutečnost, že dotčená osoba musí v členském státě, jehož je státním příslušníkem, používat
jiné jméno, než jaké jí bylo přiděleno a zapsáno v členském státě, v němž se narodila a kde má
bydliště, přitom může být na překážku výkonu práva volného pohybu a pobytu na území členských
států, zakotveného v článku 21 SFEU. Rozhodnutí tak zrovnoprávňuje místo obvyklého pobytu a
státní příslušnost. Kdykoli tedy musí dotčená osoba prokázat svou totožnost v Dánsku, tedy
v členském státě, kde se narodila a kde má od té doby bydliště, vystavuje se nebezpečí, že bude
muset rozptýlit pochybnosti ohledně své totožnosti a vyvrátit podezření, že uvedla nepravé jméno, jež
mohou vyvstat v důsledku rozdílu mezi jménem, které odjakživa používá v každodenním životě
a které je zapsáno jak v rejstřících dánských orgánů, tak ve všech úředních dokumentech vydaných
v souvislosti s touto osobou v Dánsku, jako je zejména rodný list, na jedné straně, a jménem
uvedeným v jejím německém cestovním pasu na straně druhé. Krom toho hrozí, že počet dokumentů,
zejména osvědčení, potvrzení a diplomů, které uvádí rozdílné příjmení dotčené osoby, v průběhu let
vzroste, neboť dítě má úzké vazby jak na Dánsko, tak na Německo. Ze spisu totiž vyplývá, že i když
toto dítě žije převážně u své matky v Dánsku, pobývá pravidelně v Německu, kde navštěvuje svého
otce, který se zde usadil po rozvodu manželství. Soud v daném rozhodnutí sice rozhodl o porušení
práva na volný pohyb, nicméně na rozdíl od výše uvedeného rozhodnutí se nejednalo se o porušení
čl. 18 SFEU týkající se diskriminace na základě státní příslušnosti. Nedošlo totiž k preferenci jedné
státní příslušnosti nad druhou, neboť Leonard Mathias měl pouze německou státní příslušnost.
Poslední případ C-208/0923 se týkal Ilonka Sayn-Wittgenstein proti Landeshauptmann von
Wien. Ilonka, rakouská státní příslušnice, byla adoptována německým státním příslušníkem a získala
tak jeho jméno. Celé její jméno znělo Ilonka Fürstin von Sayn-Wittgenstein. Dle rakouské právní
úpravy není možné požívat šlechtické tituly, a proto rakouská vláda opřela svoji pozici o argument, že
i v případě, kdy se podle rakouského práva odstraní šlechtický titul „Fürstin“ (princezna, kněžna)
a šlechtický přídomek „von“, zůstanou podstatné prvky individualizace příjmení zachovány, a tudíž
může být její jméno změněno na Sayn - Wittgenstein. Pokud totiž podle uvedené vlády navrhovatelka
v původním řízení používá v Německu v běžném životě jméno Fürstin von Sayn-Wittgenstein
a předloží-li průkaz totožnosti vystavený na jméno Sayn-Wittgenstein, německé orgány budou
schopny ji s jistotou identifikovat a rozpoznat ji – a to tím spíše, že mezi Německem a Rakouskem
neexistuje jazyková bariéra. Soudní dvůr uvedl, že je možné odepřít uznat takové jméno, které by
porušovalo veřejný pořádek. V tomto případě to bylo jméno, které obsahovalo šlechtický titul.
V Rakousku je zakázáno používat šlechtické tituly, jako výraz nové identity Rakouska jako republiky
a ne království, a proto by uznání takové jména bylo v rozporu s veřejným pořádkem. Česká vláda se
vyjádřila k tomuto případu a zastala názor, že skutečnost, že v členském státě nebyla na základě
použití takových právních předpisů, jako jsou předpisy dotčené v původním řízení, uznána část
jména, která je povolena v jiném členském státě, nepředstavuje to porušení článku 21 SFEU. Funkce
titulů se totiž podstatným způsobem liší od funkce příjmení. Zatímco funkcí příjmení je identifikovat
svého nositele, funkcí titulu je přiznat osobě určitý sociální status. Rozhodnutí, zda chce členský stát
té či oné osobě přiznat určitý sociální status, přitom patří do výlučné pravomoci každého členského
státu. V důsledku toho je na předloženou otázku třeba odpovědět tak, že článek 21 SFEU musí být
vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby orgány členského státu mohly za takových okolností,
jako jsou okolnosti v projednávané věci, odmítnout uznat všechny prvky příjmení státního příslušníka
tohoto státu, tak jak bylo určeno ve druhém členském státě, kde má uvedený státní příslušník bydliště,
při jeho osvojení v dospělém věku státním příslušníkem tohoto druhého členského státu, pokud toto
příjmení obsahuje šlechtický titul, který v prvně uvedeném členském státě není přípustný na základě
jeho ústavního práva, pokud jsou opatření přijatá těmito orgány v takovém kontextu odůvodněna
důvody veřejného pořádku, tedy jsou nezbytná pro ochranu zájmů, které mají zaručit a jsou přiměřená
legitimně sledovanému cíli.

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 22. prosince 2010, C-208/09, Ilonka Sayn-Wittgenstein
proti Landeshauptmann von Wien.
23

131

SOULAD ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY JMÉNA A PŘÍJMENÍ S PRÁVEM EÚ
Komplexnost právní úpravy jména a přímení v České republice si po vstupu ČR do Evropské
unie vyžaduje kontrolu, zda po vzoru belgické, německé nebo rakouské právní úpravy zde neexistuje
překážka volného pohybu nebo diskriminace na základě státní příslušnosti.
Pokud se narodí český občan v zahraničí, kde se nachází místo jeho obvyklého pobytu, mohou
si rodiče vybrat, zda bude dítě pojmenováno dle lex domicili či dle lex patriae. Pokud se dítě narodí
českým státním příslušníkům ve Španělsku, je možné ho pojmenovat Marek Novák Dvořák, jelikož
dle tamního práva je možné, aby dítě mělo jméno jak po otci, tak po matce. Je však otázkou, zda
bude takové jméno uznáno v ČR. Tuto otázku je nutné řešit zpravidla při vydávání identifikačních
dokladů, např. rodného listu, potvrzení o občanství, cestovního pasu a v pozdějším věku u
občanského průkazu a řidičského průkazu. Dle ZMPS i dle starší úpravy uvedené v ZMPSP by to bylo
přípustné, protože jiná úprava by byla v rozporu s judikaturou Soudního dvora ve věci Gurkin a Paul.
Jak uvedl soud v jiném rozhodnutí, takové jméno není možné uznat, pouze pokud by bylo v rozporu
s veřejným pořádkem, např. pokud by se jednalo o jméno se šlechtickým titulem, což byl případ Ilonky
Sayn-Wittgenstein.
Dalším hypotetickým příkladem by byla situace, kdy se dítě s dvojí státní příslušností, z nichž
jedna je česká, narodí v ČR. Může mít toto dítě jméno určeno dle práva své druhé státní příslušnosti?
I když ZMPS stanoví, že pokud je jedna z rozhodných státních příslušností státní příslušnost česká,
je pro úřady závazná tato státní příslušnost, je toto řešení sporné pakliže se preferuje jedna státní
příslušnost členského státu EU nad druhou. Dané řešení by totiž mohlo být v rozporu s rozhodnutím
ve věci Garcia Avello. I když v případě Garcia Avello se belgické úřady odvolávaly na Haagskou
úmluvu o některých otázkách střetů zákonů o státním občanství, Evropský soud jim nedal za pravdu
a uvedl, že je nutné rozdílně pohlížet na osoby, které mají pouze české státní občanství a osoby,
které mají vedle českého státního občanství i jiné občanství EU. V tomto případě bude nutné na obě
státní občanství pohlížet rovnocenně a dané osobě přiznat možnost dovolat se práv, které jí přiznává
další právní řád EU. Pravidla upravující příjmení osoby sice spadají do pravomoci členských států,
avšak členské státy musejí při výkonu této pravomoci dodržovat právo Společenství, 24 zvláště pak
ustanovení SFEU, která každému občanu Unie přiznávají právo svobodně se pohybovat a pobývat
na území členských států.25 Jiný výklad rozhodných ustanovení ZMPS by mohl být v rozporu s čl. 18
a 21 SFEU, jelikož by bránil tomu, aby děti, které mají dvojí státní příslušnost, mohly nést příjmení,
jehož by byly nositeli na základě práva a tradice jiného členského státu.
Přímou reflexí judikatury Soudního dvora byla novela ZMat z roku 2013,26 s účinností od 1. 1.
2014, kterou bylo do zákona vložené ustanovení § 70a přímo reagující na rozhodnutí Garcia Avello.
V důvodové zprávě se uvádí, že by bylo vhodnější, kdyby bylo subjektu umožněno, aby si vedle lex
domicii zvolil i právní řád, jehož je příslušníkem. Takto jsou na danou osobu kladeny další povinnosti,
které by mohly vést k nezrovnoprávnění osob s různou státní příslušností.27 Obdobné problémy byly
diskutovány i ve Švédsku, kde nakonec na základě intervence Komise došlo ke změně zákona a
osoby s dvojím státním občanstvím nyní mohou registrovat jméno i dle právního řádu státu, jehož je
dítě státním příslušníkem. Nejedná se však o zvláštní řízení a jednání je osvobozeno od jakéhokoliv
poplatku.28
Pokud se týká uznání osobního stavu, zpravidla se toto děje na základě dokladu, který je vydán
orgánem veřejné moci státu, kde došlo k dané matriční události. Fakticky tak dochází k přiznání
účinkům tohoto dokladu, tj. k jeho uznání. Pro každou veřejnou moc je primárně závazný její právní
řád, a proto je doklad vydáván dle právního řádu fora – lex loci actus. Vzhledem k tomu, že svazky
osob stejného pohlaví jsou upraveny značně rozdílně, posuzuje se způsobilost k uzavření tohoto
svazku dle lex loci actus. Zpravidla je vyžadována, aby alespoň jedna z osob byla státním

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 2. prosince 1997, C-336/94, Eftalia Dafeki proti
Landesversicherungsanstalt Württemberg.
25
Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 23. listopadu 2000, C-135/99, Ursula Elsen proti
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte.
26
Novela byla provedená zákonem č. 312/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
27
Sněmovní tist 1000/0. Návrh novely zákona o utajovaných skutečnostech. Dostupné na:
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=1000&CT1=0.
28
Free movement: Swedish nationals can now register their full surnames. Dostupné na:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-644_en.htm.
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příslušníkem státu, jak je tomu i v českém právu v § 4 odst. 2 ZReg. Způsobilost se na rozdíl od
snoubenců neposuzuje dle lex patriae.29
ZMat upravuje i opačnou situaci a to, že o změně příjmení českého občana rozhodl cizí stát.
V ustanovení § 78 ZMat pravomocná rozhodnutí cizího státu ve věci změny příjmení občana, ke
kterým došlo za trvání manželství s cizincem v době, kdy měl občan na území cizího státu trvalý
pobyt, jsou platná bez dalšího i na území České republiky. Pokud občan neměl na území cizího státu
trvalý pobyt, jsou platná i na území České republiky poté, co ministerstvo uzná jejich platnost.
Každopádně, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, jsou rozhodnutí o změně jména nebo příjmení
občanů vydaná orgány cizího státu jsou platná i pro orgány České republiky bez ohledu na ustanovení
§ 78 ZMat.
SOULAD S MEZINÁRODNÍM PRÁVEM
Uznání jména a příjmení není jenom otázka unijního práva, soulad české právní úpravy musí
být zkoumán i s ohledem na mezinárodní závazky.
Mezi nejdůležitější bilaterální smlouvy, které upravují otázku uznání rozhodnutí o jméně a
příjmení je smlouva mezi Českou a Slovenskou republikou vydaná jako Sdělení Ministerstva
zahraničních věcí č. 235/1995 Sb., kterou Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. června
1994 byla v Červené nad Vltavou podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou
republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství, doplněná nótami ze dne
9. listopadu a 28. prosince 1994.
V ustanovení čl. 6 této mezinárodní smlouvy se uvádí, že rozhodnutí orgánů jedné smluvní
strany o povolení změny jména nebo změny příjmení státního občana druhé smluvní strany jsou
platná bez dalšího ověření na území obou smluvních stran. Podmínkou platnosti rozhodnutí je trvalý
pobyt na území smluvní strany, která rozhodnutí vydala. Pokud jde o povolení změny jména nebo
změny příjmení manželů, anebo rodičů a dětí, uznává se platnost rozhodnutí o povolení změny jména
nebo změny příjmení na území obou smluvních stran, pokud alespoň jeden ze žadatelů má trvalý
pobyt na území smluvní strany, která rozhodnutí vydala. Orgány jedné smluvní strany zasílají
oznámení o rozhodnutích uvedených v odstavcích 1 a 2 orgánům druhé smluvní strany, je-li v jejich
matričních knihách zapsáno narození, případně uzavření manželství. Tato bilaterální smlouva
umožňuje automatické uznávání jména a příjmení mezi Slovenskou republikou a Českou republikou.
Dle čl. 10 Listiny základních práv a svobod má každý člověk právo na ochranu svého jména. Jméno
je pak chráněno i na lidskoprávní úrovni v čl. 8 Evropské úmluvy o lidských právech a základních
svobodách. Reflexi v ZMat se dostalo i rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci
č. 44378/05 Daróczy proti Maďarsku.30 V tomto případě maďarská státní občanka podala žalobu na
Maďarskou republiku, protože jí bylo po uzavření manželství nepřesně zapsáno příjmení manžela do
matriky. Nicméně na chybu se přišlo až po 50-ti letech. Byť má každý právo na ochranu svého jména,
požadovat změnu příjmení by bylo v rozporu s čl. 8 Evropské úmluvy o lidských právech. Na základě
tohoto rozhodnutí byl do § 58 ZMat vložen odst. 5, podle kterého pokud fyzická osoba v dobré víře po
dobu nejméně 5 let užívá své příjmení v nesprávné podobě, může před kterýmkoli matričním úřadem
prohlásit, že bude nadále užívat své příjmení ve tvaru, v jakém je uvedeno na vydaných dokladech.
Jde-li o společné příjmení manželů, lze učinit prohlášení pouze se souhlasem druhého manžela,
popřípadě jejich nezletilého dítěte staršího 15 let.
PŘÍPAD I. K. ROZENÉ L.
Vraťme se však k úvodnímu případu I. K. rozené L. V dané věci byl o šetření požádán veřejný
ochránce práv, který se ve svém právním hodnocení kromě procesního pochybení správních orgánu
zaměřil i na soulad národní a unijní právní úpravy. Pouze na základě vnitrostátní úpravy musel i
Posuzování způsobilosti je upraveno v § 67 ZReg: (1) Českým soudům přísluší rozhodovat o zrušení,
neplatnosti a neexistenci registrovaného partnerství nebo obdobného poměru, jestliže registrované partnerství
bylo uzavřeno v České republice nebo alespoň jeden z partnerů je státním občanem České republiky a má
obvyklý pobyt v České republice. (2) Registrované partnerství a obdobné poměry a jejich účinky, způsobilost k
jejich uzavření, způsob uzavření a jejich zrušení, neplatnost a neexistence se řídí právním řádem státu, v němž
se registrované partnerství nebo obdobný poměr uzavírá nebo uzavřelo. Stejný právní řád se použije i pro
úpravu osobních a majetkových poměrů partnerů. (3) Cizí rozhodnutí o zrušení, neplatnosti a neexistenci
registrovaného partnerství nebo obdobného poměru vydaná ve státě, v němž bylo registrované partnerství nebo
obdobný poměr uzavřeny, nebo která se v něm uznávají, se uznávají bez dalšího řízení.
30
Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 1. července 2008, žaloba č. 44378/05, Daróczy proti
Maďarsku.
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ombudsman uznat správný postup Zvláštní matriky. Při provádění zápisů do zvláštní matriky se totiž
postupuje tak, že zápisy matričních událostí se provádějí v souladu s předpisy České republiky
platnými v době vzniku matriční události, a právní řád České republiky skutečně nezná institut dohody
o užívání příjmení při uzavření partnerství. Ustanovení § 70 odst. 4 ZMat, podle něhož zvláštní matrika
na žádost občana uvede jeho příjmení v podobě uvedené na cizozemském matričním dokladu, použít
v tomto případě nelze, neboť se týká pouze zápisu manželství uzavřeného na území cizího státu,
nikoli partnerství. Česká republika přijetím zákona o registrovaném partnerství vytvořila právní rámec
pro trvalé partnerské soužití osob stejného pohlaví a změnou řady zákonů ulehčila těmto osobám
řešení různých životních situací. Současně je však třeba vzít v úvahu, že registrované partnerství
nepostavila na roveň manželství, tudíž lze mezi těmito instituty najít odlišnosti.31
V daném případě však, podle veřejného ochránce práv, hraje významnou roli to, že stěžovatelka
přijala příjmení své partnerky v souladu s právním řádem členské země Evropské unie a na území
tohoto členského státu žije. Kdykoli překročí hranice mezi Českou republikou a Německem, musí
používat jiné příjmení a s tím se pojí řada komplikací, protože řada úkonů ve veřejném i soukromém
životě vyžaduje prokázání totožnosti, k němuž obvykle dochází předložením cestovního dokladu.
Stěžovatelka je státní občankou České republiky, cestovní doklad jí tedy vydává Česká republika.
Pokud však Česká republika odmítne uznat příjmení, které získala v Německu, způsobí tak
stěžovatelce v Německu značné obtíže, včetně podezření na nepravost identity české občanky.
Jak již bylo uvedeno výše, dle čl. 21 SFEU má každý občan Unie právo svobodně se pohybovat
a pobývat na území členských států. Podle judikatury Soudního dvora Evropské unie může být
překážka pohybu osob odůvodněna pouze tehdy, pokud se zakládá na objektivních hlediscích a je
přiměřená cíli legitimně sledovanému vnitrostátním právním řádem. Objektivní důvody související s
veřejným pořádkem mohou odůvodnit skutečnost, že členský stát odmítne uznat příjmení svého
občana, které získal v jiném členském státě. Pojem veřejný pořádek, pokud má odůvodnit odchylku
od základní svobody, musí být ale chápán restriktivně, jeho obsah nemůže být určován jednostranně
každým členským státem bez kontroly ze strany orgánů Evropské unie. Obtíže vznikající stěžovatelce
z rozdílnosti příjmení užívaného v České republice a v Německu lze tedy považovat za překážku
volného pohybu.
Veřejný ochránce se následně zabýval otázkou, zda by se v tomto případě nemohla použít
výhrada veřejného pořádku. Jak Ministerstvo vnitra ČR, tak Úřad městské části Brno-střed
informovaly stěžovatelku o možnosti požádat o změnu příjmení a zároveň naznačily, že změna by jí
mohla být povolena. Lze tedy dovodit, že předmětné příjmení nepředstavovalo zásah do veřejného
pořádku. Nicméně stěžovatelka odmítla tuto možnost s tím, že změna by se promítla i do knihy
narození, což by znamenalo, že by přišla o své rodné příjmení, což vzhledem k rodinným vazbám
dopustit nechce.
Závěrem ombudsman došel k názoru, že zvláštní matrika pochybila, když při zápisu
registrovaného partnerství uzavřeného ve Spolkové republice Německo postupovala pouze podle
vnitrostátních právních předpisů, aniž přihlédla k čl. 21 SFEU zaručujícímu občanům EU právo
svobody pohybu a pobytu na území členských států.
I. K. rozená L. podala žalobu proti rozhodnutí o nepovolení opravy zápisu v knize registrovaného
partnerství ke Krajskému soudu v Brně, kterou se domáhala zrušení tohoto rozhodnutí. Podstatou
projednávané věci bylo posouzení postupu žalovaného, který z pozice odvolacího orgánu potvrdil
postup matričního úřadu a kterému žalobkyně vytýká nezákonnost spočívající v nesprávném právním
posouzení, podle něhož nelze zapsat, resp. opravit zápis příjmení žalobkyně v knize registrovaného
partnerství. Tento závěr žalovaného vychází z toho, že zákon o registrovaném partnerství ani jiný
právní předpis České republiky neřeší otázku společného příjmení partnerů v případě registrovaného
partnerství. Nelze proto uznat dohodu o společném příjmení v případě uzavření registrovaného
partnerství ve Spolkové republice Německo, jak vyplývá z předloženého německého originálu
matričního dokladu – dokladu o registrovaném partnerství. Ve výsledku se tak vlastně jedná o otázku
uznání účinků cizozemského dokladu, a sice dokladu osvědčujícího osobní stav. 32

Takovým rozdílem může být neexistence úpravy společného jmění partnerů.
Dokladem osvědčujícím osobní stav je písemnost, kterou vystavuje příslušný orgán veřejné moci v případě
životní události každého občana, jako je narození, sňatek či úmrtí, ale též určení či změna jména např. v
důsledku sňatku, rozvodu nebo registrovaného partnerství. Není tedy pochyb o tom, že i v souzené věci jde o
otázku osobního stavu, tj. stavu dotčené osoby – žalobkyně, pro jejíž osobní identifikaci je základem její jméno a
příjmení; jde o základní prvky totožnosti a vůbec celého soukromého života žalobkyně. Pochyby však vzbuzuje
situace, kdy k některé z naznačených matričních událostí dojde v zahraničí, a to tím spíše, že jde-li o jméno,
31
32
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Krajský soud v Brně ve své argumentaci zhodnotil vztah manželství a registrovaného partnerství
jako dvou podob právního soužití v českém právu. V případě manželství existuje několik variant
dohody na společném příjmení. Naopak zákon o registrovaném partnerství, na rozdíl od německé
právní úpravy, nic takového neupravuje, ale ani nezakazuje, a v praxi se vychází z toho, že se příjmení
osob po vstupu do partnerství nemění a každý užívá své dosavadní příjmení. Pokud jde o užívání
společného příjmení, toho lze dosáhnout změnou příjmení na základě žádosti dle § 72 a násl. ZMat.
O této možnosti byla žalobkyně opakovaně informována s tím, že takto by bylo možno vyřešit její
situaci. Stěžovatelka však v odvolání uvedla, že toto řešení pro ni nepřichází v úvahu, neboť by se
jí změnilo příjmení od narození, a to by pro ni znamenalo vyjádření neúcty k jejím rodičům a celé
původní rodině. Tomuto postoji žalobkyně lze z lidského hlediska jistě rozumět. Dnes již § 73a ZMat
v návaznosti na novelu provedenou zákonem č. 167/2012 Sb. jasně stanovení, že: „U fyzických osob,
které změnily osobní stav a kterým byla povolena změna rodného příjmení, se povolená změna
příjmení zapíše v knize manželství nebo v knize partnerství, popřípadě v knize úmrtí v zápise úmrtí
zemřelého manžela, popřípadě partnera.“ To znamená, že změna příjmení se neprovede v knize
narození, jak se obávala žalobkyně, a v matričních dokladech zůstane zachována jedinečná vazba
identické osoby, přestože je nositelem více příjmení. V době rozhodování žalovaného však taková
právní úprava nebyla platná a podle předchozí praxe se zápisy změny příjmení prováděly i do knihy
narození.
Stálost osobního stavu ani jeho kontinuita tak v případě žalobkyně nebyla zaručena a může být
zdrojem objektivních obtíží zejména ve Spolkové republice Německo, což může velmi významně
ovlivnit využití jejího práva volného pohybu a pobytu. Žalobkyně totiž přijala příjmení své partnerky v
souladu s právním řádem členské země Evropské unie, na jejímž území také žije, a jednoznačně jí
tak v tomto ohledu svědčí právě zmíněné právo volného pohybu a pobytu. Uvedené právo je jedním
ze základních práv Evropské unie, které umožňuje mobilitu evropských občanů. Jak se ukázalo,
pochybením správního úřadu bylo především pominutí evropské dimenze posuzovaného případu. Je
sice pravdou, že problematika užívání jména a příjmení není právními předpisy Evropské unie
regulována a je ponechána jednotlivým členským státům k úpravě, a navíc právní předpisy členských
států Evropské unie se od sebe liší. Při výkonu této své pravomoci však musí veřejnoprávní orgány
dodržovat právo Evropské unie, ledaže by se jednalo o vnitrostátní situaci, která nemá k právu
Evropské unie žádnou vazbu, jak je zřejmé z relevantní judikatury Soudní dvora Evropské unie.
V předložené situaci je však vztah k evropskému právu více než zřejmý.33
ZÁVĚR
Ve světle prezentovaného případu paní I. K. rozené L. lze uvést, že pochybení, které bylo na
straně správního úřadu, vycházelo z pominutí primárního práva EU, včetně relevantní judikatury
Soudního dvora EU. Správní orgán zamítl odvolání žalobkyně pouze s odkazem na vnitrostátní právo
bez toho, že by se jakkoli zabýval obtížemi žalobkyně představujícími překážku volného pohybu v
rámci EU, kterou je možno akceptovat pouze za předpokladu, že by k tomu byly dány dostatečně
objektivní důvody. Žádné takové důvody však žalovaný neuvedl, a proto jeho rozhodnutí nemohlo
obstát.
Navíc v průběhu řízení na tuto nesrovnalost zareagoval i zákonodárce úpravou zákona o
matrikách, jménu a příjmení. Vložením ustanovení § 73a do ZMat umožnil u fyzických osob, které
změnily osobní stav a kterým byla povolena změna rodného příjmení, zápis této změny do knihy
manželství nebo v partnerství, popřípadě v knize úmrtí v zápise úmrtí zemřelého manžela, popřípadě
partnera, každopádně ne do knihy narození, což by přepsalo identitu osoby. Otázkou je, zda přijaté
řešení je z pohledu primárního práva dostačující. Jak vyplývá z uvedeného, nejen české právo se
v případě regulace jména a příjmení potýká se spletitostí norem, potencionální diskriminací či
omezením svobody volného pohybu a usazování občanů EU. Této situace si jsou vědomy i orgány
EU, a proto byla vytvořena Zelená kniha, která by se měla mimo jiné týkat nařízení o uznávání
dokumentů osvědčujících osobní strav občanů EU. Její druhá část byla zaměřena i na otázku
uznávání důsledků, které tyto matriční dokumenty osvědčují.34 Bohužel z velkého množství
rozličných odpovědí bylo nakonec rozhodnuto zapracovat pouze první část, která více méně ulehčuje
resp. příjmení a jeho změnu, jsou příslušná pravidla podmíněna nejrůznějšími historickými, náboženskými,
jazykovými či kulturními faktory a stát od státu se liší.
33
Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 28. listopadu 2013, čj. 30 A 128/2011-44.
34
Green Paper on "Less bureaucracy for citizens" Dostupné na:
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občanům EU uznání jejich jména a příjmení po formální stránce, kdy není nutné tyto veřejné listiny
opařovat apostilou a úředními překlady.35
Určení jména a příjmení, včetně případné změny příjmení podléhá pravomoci jednotlivých
členských států, avšak i při výkonu této pravomoci je potřeba dodržovat právo EU, které nelze
přehlédnout a jen na základě vnitrostátního práva odmítnout uznat změnu příjmení tak, jak bylo v
důsledku vstupu do registrovaného partnerství určeno v jiném členském státě. Osobní statut u občanů
Evropské unie není striktně otázkou národního práva. Nepřehlednost norem a absence unifikace
vytvářejí právní nejistotu v základních právních vztazích, do kterých mohou občané vstupovat, a proto
by mělo být cílem Evropské unie, aby tuto nejistotu v budoucnu odstranila.
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EURÓPSKY PROJEKT O TRVALOM ROZVOJI MULTIMODÁLNEJ
PREPRAVY: JE HARMONIZOVANÝ SYSTÉM ZODPOVEDNOSTI
SPRÁVNYM NÁSTROJOM?
Kristína Szarková – Miriam Janečková – Martin Hodáň
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Abstrakt: Príspevok sa venuje snahe Komisie rozvíjať multimodálnu nákladnú prepravu a to najmä
z dôvodu ochrany životného prostredia. Keďže dopravcovia pri preprave nákladov v rámci Európskej
únie dávajú prednosť cestnej doprave, zvyšujú sa emisie v ovzduší a dochádza k nenávratnému
poškodeniu životného prostredia. Komisia chce presadiť, aby dopravcovia vždy, keď to bude len
trochu možné, využívali vnútrozemskú vodnú prepravu alebo železničnú prepravu. Dopravcovia sa
tomu bránia, lebo pri prekládke z jedného dopravného prostriedku na iný, sa mení právny režim
prepravy a dopravcom vznikajú náklady spojené s prekládkou. Bude riešením tohto problému
vytvorenie jednotného právneho režimu pre multimodálnu prepavu v Európskej únií?
Kľúčové slová: multimodálna preprava nákladov, Európska únia, jednotný právny režim.
Abstract: The contribution considers the Commission's efforts to develop multimodal freight transport,
especially for the protection of the environment. As the carriers transporting goods within the
European Union prefer road transport, emissions are increasing in the atmosphere and that leads to
irreversible damage to the environment. The Commission wants to push carriers to use inland
waterway transport or rail transport, wherever it will be just a little possible. Carriers are very hesitant
in that because when transferred from one vehicle to another, the legal regime of transport changes
and the costs associated with transhipment incurs to the carrier. Will the solution to this problem
constitute the creation of a uniform legal regime for multimodal in the European Union?
Key words: multimodal transport of goods, European Union, common transport regime.
ÚVOD
Trvalo udržateľný rozvoj je jadrom problému rýchlo sa rozvíjajúceho Jednotného európskeho
prepravného poriadku. Zvyšujúca sa frekvencia používania multimodálnej a intermodálnej prepravy
je dôležitou časťou tohto poriadku, nakoľko multimodálna preprava, pozostávajúca z aspoň jedného
železničného alebo námorného úseku, je považovaná za ekologickejšiu alternatívu k prevládajúcej
cestnej preprave v Európskej únií. Na účel podporovania multimodálnej prepravy, Komisia
vypracováva rôzne projekty. Najzaujímavejší z nich, z právneho hľadiska, je projekt o európskom
regionálnom právnom režime pre zodpovednosť dopravcu v multimodálnej preprave.
Medzinárodná multimodálna preprava po celé desaťročia trpela nedostatočne zjednoteným
právnym režimom. Napriek mnohým snahám o nápravu, ku dnešnému dňu neboli zaznamenané
žiadne výsledky.1 Komisia, pripravujúc únijný právny poriadok pre multimodálnu prepravu, volá po
zjednotení. Otázka je položená avšak z trochu iného uhla pohľadu. Podľa Komisie, nepredvídateľná
situácia ohľadom zodpovednosti v multimodálnej preprave je prekážkou, ktorá odstraší strany
prepravnej zmluvy od výberu možnosti multimodálnej prepravy. Zmena z unimodálnej na
multimodálnu prepravu je považované nielen za zmenu dopravných prostriedkov ale tiež za zmenu
prepravných poriadkov, ktorá si vyžaduje iný právny rámec. Podobná zmena vyvolá nepredvídateľnú
právnu situáciu, zväčša súvisiacu s problémom zodpovednosti, ale tiež k nahromadeniu rôznych
prepravných dokumentov potrebných k preprave. V ekonomickom ponímaní táto zmena vedie k
1

HOEKS, M.: Multimodal Transport Law, the Law Applicable to the Multimodal Contract for the Carriage of
Goods. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2010. str. 126.
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zvýšeniu nákladov na transakciu, čo odstrašuje strany prepravnej zmluvy od výberu možnosti
multimodálnej prepravy. Zavedením regionálneho právneho režimu obsahujúceho predvídateľné
pravidlá zodpovednosti a pravidlá o jednotnom elektronickom doklade, chce Komisia odstrániť tieto
náklady na transakciu a tým dosiahnuť, aby sa výber a použitie ekologicky prijateľnejšej multimodálnej
prepravy stalo pre strany prepravnej zmluvy jednoduchším .
Tento príspevok prináša úvahu nad tým, či je harmonizovaný režim zodpovednosti správnym
a efektívnym nástrojom, pokiaľ predpokladáme, že cieľom je podporovať trvalo udržateľný rozvoj, a
tým multimodalitu, prepravy v Európskej únií.
JE MULTIMODÁLNY REŽIM ZODPOVEDNOSTI SPRÁVNYM NÁSTROJOM?
Komisia sa začala zaujímať o multimodálnu prepravu začiatkom 90. rokov 20. storočia, kedy
Európske spoločenstvo vydalo svoj prvý Jednotný prepravný poriadok s cieľom založiť trvalo
udržateľný a účinný prepravný systém.
Od začiatku si Komisia bola vedomá, že samotné prepravné podniky nie sú schopné
zreformovať prepravný systém. Dôvodom je, že akákoľvek zmena dopravného prostriedku v tomto
modálne orientovanom prepravnom systéme znamenala vo väčšej miere zmenu systému prepravy,
nie iba technickú prekládku zásielok. Táto zmena systému prepravy vytvorila „trecie náklady“, ktoré
bránili formovaniu hospodárskej súťaže v sieti poskytovateľov multimodálnej prepravy. Trecie náklady
boli definované ako miera neefektívnosti prepravnej operácie: boli vyjadrené vo forme vyšších cien,
dlhších ciest, viac omeškaní, menej dochvíľnosti, nižšej prístupnosť kvalitných služieb, obmedzení
druhov dostupných tovarov, vyššieho rizika poškodenia nákladu a zdĺhavejších administratívnych
postupov.2 Na účel posilnenia siete multimodálnej prepravy, museli byť trecie náklady identifikované
a znížené. Komisia odhalila trecie náklady na troch úrovniach a navrhla rozpätie úkonov na zníženie
týchto poplatkov.
Prvá úroveň trecích nákladov je spojená s infraštruktúrou, ktorá bola zjavne nedostatočná. 3 V
určitých prepravných koridoroch nebolo žiadne modálne spojenie medzi napr. prístavmi a
železnicami. Ďalším problémom bolo, že technické predpisy pre rôzne spôsoby nákladnej dopravy
boli upravované rôzne.4 Tretia úroveň identifikovaných trecích nákladov bola spojená s existujúcim,
na unimodálnej báze založenom systéme výmeny informácií a iných administratívnych úzkych
profiloch.5 Na tejto úrovni boli identifikované právne trecie náklady: Každý spôsob medzinárodnej
nákladnej prepravy v Európe je regulovaný inou obchodnou zvyklosťou týkajúcou sa zodpovednosti.
Navyše, osobitné zodpovednostné režimy existujú pre vnútroštátnu prepravu v mnohých členských
štátoch Európskej únie. Problém s určením v ktorom momente ktorému účastníkovi v prepravnom
reťazci vzniká zodpovednosť za poškodenie, stratu nákladu alebo omeškanie s dodávkou, bol teda
zjavne trecím nákladom v ponímaní Komisie. Nejasnosť týkajúca sa problematiky zodpovednosti
dopravcu bola inými slovami považovaná za prekážku efektívnemu európskemu prepravnému
reťazcu. Rovnako aj skutočnosť, že prepravné dokumenty boli v prevažnej väčšine v papierovej
podobe a odlišujúce sa od seba v závislosti od rôznych druhov dopravy, bola označená za
obmedzujúcu hospodársku súťaž v multimodálnej preprave. Ako presne by medzery v právnom rámci
obmedzovali z ekonomického hľadiska multimodálnu prepravu v Európskej únií nebolo jasné, a
Komisia poverila skupinu ekonómov kvantifikovať základnú ekonomickú stránku situácie. Výsledky
boli publikované v štúdii z roku 2001 pod názvom „Hospodársky dopad zodpovednosti dopravcu na
intermodálnu prepravu nákladov“ (z angl. The Economic Impact of Carrier Liability on Intermodal
Freight Transport – EIS“)6. V súlade s domnienkami Komisie EIS definovala právne trecie náklady,
Stanovisko Komisie: Intermodalita a intermodálna nákladná preprava v Európskej únií, systémový pohľad na
prepravu nákladu. Stratégie a konanie na rozvíjanie efektívnosti, služieb a udržateľnosti trvalého rozvoja. COM
(97) 243 finál v odseku 26.
3
Stanovisko Komisie: Intermodalita a intermodálna nákladná preprava v Európskej únií, systémový pohľad na
prepravu nákladu. Stratégie a konanie na rozvíjanie efektívnosti, služieb a udržateľnosti trvalého rozvoja. COM
(97) 243 finál v odseku 41.
4
Stanovisko Komisie: Intermodalita a intermodálna nákladná preprava v Európskej únií, systémový pohľad na
prepravu nákladu. Stratégie a konanie na rozvíjanie efektívnosti, služieb a udržateľnosti trvalého rozvoja. COM
(97) 243 finál v odseku 42.
5
Stanovisko Komisie: Intermodalita a intermodálna nákladná preprava v Európskej únií, systémový pohľad na
prepravu nákladu. Stratégie a konanie na rozvíjanie efektívnosti, služieb a udržateľnosti trvalého rozvoja. COM
(97) 243 finál v odseku 43.
6
Štúdie ekonomického dopadu: IM Technologies (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska)
a Studiengesellschaft für den kombinierten Verkehr (Spolková republika Nemecko).
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vzťahujúce sa na zodpovednosť, ako tie zo straty, poškodenia, omeškania a následných strát
(skutočné straty) plus tie, ktoré vzniknú zo správy režimu ktorý zaobstaráva poistenie a vybavuje
žaloby (administratívne náklady). EIS odhalila, že trecie náklady v multimodálnej preprave boli vo
všeobecnosti nízke a že sa líšili pre rôzne druhy objednávok v závislosti prevažne od hodnoty nákladu,
dĺžky cesty a úrovne rizika. Na účel vyobrazenia podielu trecích nákladov z celkových prepravných
nákladov, EIS odkazuje na tri trhy – vnútroštátny, vnútroeurópsky a mimoeurópsky. Pri vnútroštátnej
preprave bola výška trecích nákladov najvyššia, v priemere 6,3 percent z nákladných poplatkov. Pri
vnútroeurópskej preprave boli trecie náklady vo výške 3,9 percent, kým pri mimoeurópskej preprave
boli najnižšie trecie náklady a to vo výške 2,4 percent. Použitím rozčlenenia trecích nákladov do troch
trhov a zvážením podľa podielu multimodálnych zásielok, výška trecích nákladov pri multimodálnej
preprave v Európskej únií bola vypočítaná na približne 450-550 miliónov Eur ročne. Najzaujímavejšou
časťou štúdie bolo, že zavedenie prísneho a jednotného režimu zodpovednosti (čo bolo odporúčaním
Komisie v roku 1997) by dostatočne nezmenilo situáciu. Eliminácia troch druhov nejasností
vzťahujúcich sa na miesto poškodenia/straty, identifikáciu dopravcu/zmluvy a otázky aplikovateľného
režimu zodpovednosti, by zredukovalo trecie náklady iba o 20 percent. Ušetrilo by sa približne 50
miliónov Eur ročne. Inými slovami, zavedenie dobrovoľného, jednotného systému zodpovednosti by
pravdepodobne nezredukovalo právne trecie náklady vo veľkej miere. V zmysle EIS, ďalším
spôsobom zníženia trecích nákladov by mohla byť väčšia harmonizácia podmienok medzi
medzinárodnými obchodnými zvyklosťami vyúsťujúca do jednotnej právnej pozície pre celú Európsku
úniu. Dva smery by mali byť nasledované. Po prvé, Európska únia by sa mala sústrediť na zlepšovanie
ciest, železníc a vnútrozemských vôd nakoľko tieto sformovali základné módy vnútroeurópskej
premávky. Po druhé, Európska únia by mala spolupracovať s medzinárodnými inštitúciami (ako
UNCITRAL) na dosiahnutie medzinárodného riešenia. Štúdia bola publikovaná v roku 2001. Vyzerá
to tak, že Komisia nasleduje odporúčania z EIS. Rotterdamské pravidlá sú v procese preskúmavania
Komisiou.7 Ak Rotterdamské pravidlá úspešne prejdú procesom preskúmania, celkom dobre poslúžia
európskej požiadavke pre harmonizáciu multimodálneho režimu. Avšak, ak neuspejú, mohli by sme
vidieť regionálny režim zodpovednosti pre európsku multimodálnu prepravu. Či tento bude prísny a
jednotný, ako bolo navrhované skupinou odborníkov v roku 2005 a čiastočne aj v roku 2009, pretože
bude založený na nejakom druhu systému sietí, sa ešte ukáže. Obe alternatívy sa zdajú
akceptovateľné z pohľadu zníženia trecích nákladov. Právna náuka diskutovala o otázke a existujú
dobré argumenty v oboch smeroch. Kým Ralf Herber zastáva názor, že treba použiť napríklad
Dohovor CMR ako predlohu, aj keď nie ako kompletný vzor 8, Jan Ramberg na druhej strane volá za
nový prístup; režim zodpovednosti by mal byť aplikovateľný na všetky spôsoby prepravy a
zodpovednostný systém by mal byť založený na systéme v Dohovore pre medzinárodnú kúpu
tovarov9. Obaja sú spoluautormi návrhu z roku 2005.
Je nepopierateľné, že medzinárodný alebo regionálny režim pre multimodálnu prepravu by bol
prospešný v mnohých smeroch. Mohol by mať dokonca vplyv na výber spôsobu prepravy, avšak
pravdepodobne len zanedbateľný. Ako nástroj v boji za udržateľnú prepravu tovarov v Európskej únií,
harmonizovaný režim zodpovednosti by mohol byť považovaný za jeden z nástrojov vo veľkej dielni.
Je však dosť možné, že nebude príliš účinným nástrojom. Trecie náklady spojené so zmenou spôsobu
prepravy sú nízke a majú malý vplyv na výber vykonaný prepravnými integrátormi a ich zákazníkmi.
Je zjavné, že harmonizovaný režim zodpovednosti nie je efektívnym nástrojom podporovania
trvalo udržateľnej prepravy v Európskej únii. Ponechávajúc problém logistickým podnikom rovnako
nie je alternatívou. Ku dnešnému dňu to malo iba negatívne výsledky: európska preprava neustále
rastie a beztak veľký podiel cestnej prepravy stále expanduje. Súčasný vývoj je inými slovami
nejednotný s prepravným poriadkom. Ak Komisia berie vážne svoje prísľuby ohľadom ochrany
životného prostredia, mala by zvážiť aj iné nástroje.
ZÁVER
Štúdia EIS vo svojom závere uvádza, že zavedenie harmonizovaného režimu zodpovednosti
pre multimodálnu prepravu v Európskej únií v malej miere zredukuje transakčné náklady vzťahujúce
sa na zmenu prepravy z unimodálnej na multimodálnu. Avšak vplyv nebude až tak veľký ako sa
niektorí zainteresovaní radi domnievajú. Zmena prepravných kanálov z cestnej prepravy na
EFTESTØL-WILHELMSSON, E.: The Rotterdam Rules in a European Multimodal Context. 16 JIML 274, 2010.
HERBER, R.: CMR: Unidroit Should Not Let This Child Go!. 2 Uniform L. Rev. 471, 480 (1998).
RAMBERG, J.: The Future Law of Transport Operators and Service Providers. 46 Sc. St. L. 135, 150-151
(2004).
7
8
9
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multimodálnu prepravu pravdepodobne nebude výsledkom nového režimu zodpovednosti. A jednako
harmonizovaný režim zodpovednosti by bol prospešný pre podnikanie v mnohých smeroch. Diskusie,
v rámci Komisie ako aj v právnej náuke, boli o kvalite týchto inštrumentov a nie o ich vhodnosti. Podľa
môjho názoru, neexistuje nič čo by bránilo Komisií v boji za harmonizovaný režim zodpovednosti.
Avšak, ak Komisia berie vážne svoj záujem o udržateľnú prepravu, mala by preskúmať ako ochrana
životného prostredia a udržateľná preprava by mohli byť integrované do tohto režimu ako časť
zmluvného záväzku strán.
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ČO PRINIESLO NARIADENIE EÚ Č. 650/2012 DO DEDIČSKÝCH
VECÍ?
Miroslava Vozáryová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Nariadenie EP a Rady EÚ č. 650/2012 je prvým právnym predpisom na úrovni EÚ, ktorý
stanovuje pravidlá určenia príslušnosti, vzájomného uznávania a výkonu rozhodnutí v dedičských
veciach a ktorý zavádza európske osvedčenie o dedičstve. Nariadenie bolo prijaté v súlade so
zásadou proporcionality a upravuje len veci nevyhnutné na dosiahnutie cieľov, pre ktoré bolo toto
nariadenie prijaté, pričom v nariadení rešpektujú základné práva ustanovené v Charte základných
práv Európskej únie.
Kľúčové slová: dedičské právo, voľba práva, európske osvedčenie o dedičstve
Abstract: The regulation EP and EU Council 650/2012 is the first legal act on the EU level that
stipulates rules on jurisdiction, mutual recognition and enforcement of judgements in inheritance
issues and that stipulates the European Certificate on Succession. The regulation was adopted in line
with the principle of proportionality and regulates only necessary issues to reach intended goals while
respecting fundamental rights stipulated in the Charter of EU fundamental rights.
Key words: inheritance law, choice of law, European Certificate on Succession
ÚVOD
Prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 650/2012 (ďalej len „nariadenie o
dedičstve“) má implikácie v právnom poriadku Slovenskej republiky, konkrétne v oblasti civilného
práva, a to tak hmotného práva, ako i procesného. Napriek tomu však tejto novej právnej úprave nie
je venovaná potrebná pozornosť a niektorí slovenskí štátni občania môžu pri vyporiadavaní dedičskej
veci, v ktorej sa nachádza cudzí prvok, prekvapujúco zistiť, že právomoc na prejednanie dedičstva
nemá slovenský súd a navyše v niektorých prípadoch i rozhodné právo bude určené podľa kritéria
obvyklého pobytu, ktorý mal zosnulý v inom štáte, pretože možnosť voľby rozhodného práva počas
života je stále neznámym v rámci laickej verejnosti.
CESTA K PRIJATIU NARIADENIA O DEDIČSTVE
Genéza prijatia nariadenia o dedičstve je pomerne zložitá a je postavená na viacerých
medzinárodných zasadnutiach, ktorých cieľom bola najmä harmonizácia kolíznych noriem v
občianskych veciach. “Únia si stanovila za cieľ udržiavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a
spravodlivosti, v ktorom bude zaručený voľný pohyb osôb.”1 Na realizáciu tohto cieľa bolo potrebné,
aby Únia prijala opatrenia v oblasti justičnej spolupráce vo veciach, ktoré majú dopad za hranice
jednotlivých členských štátov Únie, pričom jednou z takýchto oblastí je dedičské právo s cudzím
prvkom.
V Štokholmskom programe, ktorý bol pokračovaním nastavených priorít pre priestor
spravodlivosti, slobody a bezpečnosti na obdobie 2010 až 2014, Európska rada deklarovala potrebu
odstránenia prekážok občanov pri uplatňovaní svojich práv v kontexte dedenia a bolo tiež
konštatované, že oblasť vzájomného uznávania by sa mala rozšíriť aj na dedenie a závety, teda
oblasti, ktoré doposiaľ neboli predmetom jednotlivých programov. “V európskom priestore
spravodlivosti musia mať občania možnosť usporiadať svoje dedičstvo vopred. Musia byť efektívne
zaručené práva dedičov a odkazovníkov, ďalších osôb s blízkym vzťahom k zosnulému, ako aj
veriteľov poručiteľa”.2
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4.júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve,
uznávaní a výkone rozhodnutia a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho
osvedčenia o dedičstve (ďalej citované ako nariadenie č. 650/2012).
2
nariadenie č. 650/2012.
1
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Postupným zbližovaním členských štátov ako aj narastaním počtu dedičských konaní s cudzím
prvkom bola potreba prijatia právneho aktu, ktorý by komplexne upravoval problematiku dedenia
v európskom priestore, veľmi žiadaná. V rámci riešenia tejto problematiky a zároveň plnenia
programových priorít schválil Európsky parlament nariadenie o dedičstve. Nariadenie bolo
publikované v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 27. júla 2012 a uplatňuje sa od 17. augusta
2015. Vzhľadom na osobitné postavenie Spojeného kráľovstva a Írska a Dánska, tieto členské štáty
sa na nariadení nezúčastňujú a teda nie sú ním viazané ani nepodliehajú jeho uplatňovaniu. 3 To však
nebráni tomu, aby v budúcnosti mali možnosť sa k tomuto nariadeniu pripojiť.
ROZSAH PÔSOBNOSTI
Rozsah pôsobnosti je vymedzený v článku 1 pozitívne aj negatívne. Nariadenie sa vzťahuje na
dedenie majetku zosnulých osôb. Negatívne vymedzenie pôsobnosti nariadenia je taxatívne
ustanovené v ods. 2 písmená a) až l) a tento charakter vymedzenia pôsobnosti korešponduje
negatívnemu vymedzeniu pôsobnosti právnych aktov EÚ spadajúcich do oblasti justičnej spolupráce
v občianskych veciach, napr. Brusel Ibis, Brusel IIbis. Právne súvislosti ustanovené v predmetnom
ustanovení nariadenia sa tak spravujú sa vnútroštátnym právom členských štátov.
Je vhodné dotknúť sa však posledných 2 písmen článku 1 nariadenia, na ktoré sa nevzťahuje
jeho pôsobnosť, pretože majú značný vplyv na vysporiadanie dedičstva a na účinky prechodu
vecných práv v dedičskom konaní. Nariadenie sa totiž vzťahuje na vecné práva, k prechodu ktorým
dochádza prostredníctvom dedenia. Písmeno k) ustanovuje, že nariadenie sa nevzťahuje na obsah
takéhoto práva. Vyňatie povahy vecných práv z pôsobnosti znamená, že ak majetkové právo
členského štátu dané vecné právo nepozná, nebude sa vyžadovať od členského štátu uznanie
vecného práva k majetku podliehajúceho zapísaniu v tomto členskom štáte. Dedičské právo nemôže
zasahovať do majetkových práv členských štátov, do kvalifikácie majetku alebo práv, to znamená, že
nemôže dôjsť k situácii, že v členskom štáte, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, sa upraví
vlastnícke právo spôsobom, ktorý tento štát nepozná. V písmene l) zápis práv k nehnuteľnostiam
alebo hnuteľným veciam do registra vrátane právnych náležitostí takého zápisu a účinky zápisu alebo
opomenutia zápisu takýchto práv do registra nariadenie spresňuje, že sa neuplatňuje na zverejnenie
majetkových práv, neupravuje samotné fungovanie katastrov nehnuteľností, ani účinky týchto zápisov
do katastra. Tieto úkony sú z pôsobenia nariadenia prísne vylúčené a ich úprava sa ponecháva na
rozhodnutie členských štátov v ich vnútroštátnej úprave. Zápis do registra vecných práv je vyňatý
z dedičského práva a nebude sa riadiť rozhodným právom štátu, podľa ktorého konanie prebieha, ale
bude sa spravovať právom miesta zápisu práva do registra. Každý štát, v ktorom sa vedie register, si
určí podmienky zápisu a spôsob registrácie majetku a taktiež orgány, ktoré budú zodpovedné za
kontrolu poskytnutých údajov na zápis. Tieto registre budú môcť požiadať o predloženie ďalších
dokladov, no nebudú môcť spochybniť, že konkrétny dedič nadobudol toto právo. 4
VYMEDZENIE POJMOV
Pre jednotný výklad základných pojmov, sú pre niektoré z nich ustanovené v nariadení legálne
definície. Ide o pojmy ako napríklad dedenie, dedičská zmluva, spoločný závet, právny úkon
nakladania s majetkom pre prípad smrti, súdny zmier, súd a iné.
Z hľadiska našej právnej úpravy sú pre nás zaujímavé najmä definície inštitútov v článku 3
nariadenia, ktoré sme v našom právnom poriadku doposiaľ nepoznali, najmä:
a) dedičská zmluva je zmluva vrátane zmluvy vyplývajúcej zo vzájomných závetov, ktorou sa
s protiplnením alebo bez protiplnenia vytvárajú, menia alebo rušia práva k budúcemu
dedičstvu jednej alebo viacerých osôb, ktoré sú zmluvnými stranami;
b) spoločný závet je závet, ktorý spísali dve alebo viaceré osoby v jednej listine;
c) právny úkon nakladania s majetkom pre prípad smrti je závet, spoločný závet alebo dedičská
zmluva“.5
Legálna definícia súdov zahŕňa súdy ako justičné orgány, ale súdom sa na účely nariadenia
rozumie aj iný orgán prípadne príslušník právnického povolania, ktorý ma právomoc vykonávať
funkcie justičného orgánu alebo koná na základe poverenia justičného orgánu alebo pod jeho
kontrolou. Týmto nariadením nie je dotknutá vnútorná organizácia orgánov oprávnených konať
v dedičských veciach v jednotlivých členských štátoch.
nariadenie č. 650/2012.
BREZNOŠČÁKOVÁ, M.I. nariadenie č. 650/2012. In Ars Notaria č.4/2012, str. 4.
5
článok 3 ods.1 písm. b) až d) nariadenia č. 650/2012.
3
4
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Z hľadiska výkonu rozhodnutí ako aj vydania rozhodnutí je dôležité odlišovať pojmy „členský štát
pôvodu“ a „členský štát výkonu“. „Členský štát pôvodu je členský štát, v ktorom bolo vydané
rozhodnutie, schválený alebo uzavretý súdny zmier, vyhotovená verejná listina alebo vydané
európske osvedčenie o dedičstve. Členský štát výkonu je členský štát, v ktorom sa žiada
o vyhlásenie vykonateľnosti alebo o výkon rozhodnutia, súdneho zmieru alebo verejnej listiny.“6
Rozhodnutím na účely tohto nariadenia sa rozumie „akékoľvek rozhodnutie v dedičskej veci, ktoré
vydal súd členského štátu, bez ohľadu na jeho označenie, vrátane rozhodnutia o určení výšky trov
alebo výdavkov súdnym úradníkom.“ 7 Verejnou listinou sa rozumie „písomnosť v dedičskej veci, ktorá
bola úradne vyhotovená alebo zaregistrovaná ako verejná listina v členskom štáte a ktorej pravosť:
a) sa vzťahuje na podpis a obsah verejnej listiny a
b) bola potvrdená orgánom verejnej moci alebo iným orgánom oprávneným na tento účel
členským štátom pôvodu.“8
PRÁVOMOC A ROZHODNÉ PRÁVO
Určenie právomoci je jedným z najdôležitejších harmonizačných ustanovení v novoprijatom
nariadení. Doposiaľ boli pravidlá medzinárodnej súdnej príslušnosti v otázkach dedičských vzťahov
s cudzím prvkom upravené národnými právnymi poriadkami členských štátov, a to na základe
obvyklého pobytu zosnulého v čase smrti alebo jeho štátnej príslušnosti alebo podľa miesta, kde sa
nachádzal jeho majetok. Nariadenie určuje kritérium obvyklého pobytu zosnulého v čase smrti. V celej
dedičskej veci tak majú všeobecnú právomoc konať súdy toho členského štátu, v ktorom mal
zosnulý obvyklý pobyt.
Účastníci konania si môžu súd, ktorý bude v konaní o dedičstve rozhodovať, zvoliť vzájomnou
dohodou. Podľa článku 5, ak je právny poriadok, ktorý si zosnulý zvolil ako rozhodné právo pre
vyporiadanie svojho dedičstva, právnym poriadkom členského štátu, účastníci konania sa môžu
dohodnúť, že tento súd bude mať výlučnú právomoc konať v ich dedičskej veci. Formálnou
náležitosťou takejto dohody je jej vyhotovenie v písomnej forme, resp. komunikácia elektronickými
prostriedkami, ktorá umožňuje jej trvalý záznam o takejto dohode a podpisy dotknutých účastníkov.9
Subsidiárnu právomoc majú súdy členského štátu, v ktorom sa nachádza majetok po poručiteľovi
v prípade, ak zosnulý nemal v čase svojej smrti obvyklý pobyt v členskom štáte a zároveň mal zosnulý
v čase svojej smrti štátnu príslušnosť tohto členského štátu alebo v prípade, že to tak nie je, mal
zosnulý svoj predchádzajúci obvyklý pobyt v uvedenom členskom štáte a v čase, keď súd začal
konať, neuplynulo viac ako päť rokov od zmeny tohto miesta obvyklého pobytu. Ak na základe
takýchto skutočností nemá právomoc žiadny súd v členskom štáte, majú právomoc konať o majetku,
ktorý je predmetom dedičstva, súdy členského štátu, v ktorom sa tento majetok nachádza.10 Ak aj
napriek ostatným ustanoveniam tohto nariadenia nemá právomoc konať žiadny súd v členskom štáte,
súdy v členskom štáte môžu konať v ojedinelých prípadoch aj za podmienky, že konanie nie je možné
alebo sa nemôže účinne začať alebo viesť v treťom štáte, ktorý ma s vecou úzku väzbu. Súd, ktorý
začne vo veci konať, musí mať preukázateľne úzku väzbu s vecou, v ktorej začal konať.11
Takisto pri určení rozhodného práva pre dedičské konanie sa uprednostnilo ako všeobecné
pravidlo právo obvyklého pobytu poručiteľa pred právom podľa štátnej príslušnosti. V nariadení bolo
toto kritérium zvolené z dôvodu, že sa väčšmi zhoduje so strednodobým záujmom zosnulého a často
aj s miestom, kde sa nachádza väčšia časť jeho majetku.12 Obvyklý pobyt v nariadení definovaný nie
je a orgán by mal na účely dedičského konania posúdiť okolnosti života a zohľadniť všetky podmienky
a dôvody prítomnosti zosnulého na danom mieste. Obvyklý pobyt by mal preukazovať úzku a stabilnú
väzbu s dotknutým štátom. „Kritérium obvyklého pobytu je jediným štatútom príslušnosti súdu
a aplikácie právneho poriadku súčasne, čím sa vylučuje štiepený štatút, napr. kombinácia obvyklého
pobytu a rei sitae.“13

článok 3 nariadenia č. 650/2012.
článok 3 nariadenia č. 650/2012.
8
článok 3 nariadenia č. 650/2012.
9
článok 5 nariadenia č. 650/2012.
10
článok 10 nariadenia č. 650/2012.
11
článok 11 nariadenia č. 650/2012.
12
BREZNOŠČÁKOVÁ, M.I. Nariadenie č. 650/2012. In Ars Notaria č.4/2012, str. 4.
13
BREZNOŠČÁKOVÁ, M.I. Nariadenie č. 650/2012. In Ars Notaria č.4/2012, str. 4.
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Už Zelená kniha14 pripustila, že je potrebné otázke kritéria pre určenie medzinárodnej
príslušnosti venovať zvýšenú pozornosť. Hovorí o tom, že ako je v medzinárodnom práve súkromnom
časté, existuje silná tendencia nachádzať také kritérium určenia medzinárodnej príslušnosti súdov,
ktoré by samo o sebe vyriešilo všetky problémy. Napriek tomu, že v oblasti dedičských vzťahov však
podľa Zelenej knihy žiadne kritérium nie je ideálne, bol ako primárne jurisdikčné kritérium
uprednostnený obvyklý pobyt poručiteľa pred jeho štátnou príslušnosťou. Z hľadiska kolíznych
pravidiel prináša nariadenie o dedičstve v tejto otázke veľkú zmenu, nakoľko namiesto štátnej
príslušnosti, typického hraničného určovateľa národných kolíznych noriem, vrátane platnej slovenskej
právnej úpravy, sa presadilo naviazanie rozhodného práva na obvyklý pobyt poručiteľa. V návrhu
nariadenia bola táto zmena odôvodnená tak, že právny poriadok štátu obvyklého pobytu zosnulého
sa zhoduje s miestom, kde sa nachádza stredisku záujmov zosnulého, a často i s miestom, kde sa
nachádza väčšina jeho majetku. Toto kolízne kritérium podľa odôvodnenia návrhu zohľadňuje
začlenenie osoby do členského štátu obvyklého pobytu a zamedzuje diskriminácii voči osobám inej
štátnej príslušnosti, ktoré v ňom majú obvyklý pobyt.15
Nariadenie zavádza aj tzv. únikovú doložku, ktorá spočíva v možnosti určitého
manévrovania s pravidlom obvyklého pobytu. Odsek 2 článku 21 ustanovuje možnosť obísť právo
obvyklého pobytu poručiteľa v situácii, ak z okolností jasne vyplýva, že zosnulý mal preukázateľne
užšie väzby na iný štát, ako je štát podľa obvyklého pobytu ako rozhodného práva v dedičskom
konaní. V tom prípade je rozhodným právom v konaní právo tohto štátu. Môže ísť o situáciu, keď
osoba zomrie krátko na to, čo sa presťahovala do inej krajiny za prácou. Blízky vzťah k osobám, ktoré
sú v konaní dedičmi, veriteľmi a nástupcami preukazujú užšie väzby poručiteľa na iný štát ako na ten,
v ktorom mal obvyklý pobyt. Využitie únikovej klauzuly umožní účastníkom dedičského konania
uplatnenie toho práva, s ktorým bol zosnulý bližšie spojený.
Nariadenie zavádza aj inštitút voľby rozhodného práva, ktorý spočíva v možnosti
poručiteľa určiť rozhodné právo, ktorým sa bude spravovať dedenie jeho celého dedičstva. Ide o tzv.
autonómiu strán, ktorá podstatne uľahčí plánovanie usporiadania dedičstva. Zvolený môže byť len
ten právny poriadok, ktorého je v čase voľby štátnym príslušníkom. Ak má osoba v čase voľby štátnu
príslušnosť viacerých štátov, môže si zvoliť právny poriadok ktoréhokoľvek, ktorého je štátnym
príslušníkom. Voľba práva si nevyžaduje osobitný právny úkon, ale sa urobí výslovne vo vyhlásení vo
forme právneho úkonu nakladania s majetkom pre prípad smrti (testament) alebo tak priamo
z podmienok právneho úkonu vyplýva. Hmotnoprávna platnosť voľby práva sa spravuje zvoleným
právom. V prípade zmien alebo odvolania takejto voľby, musia tieto úkony spĺňať všetky formálne
náležitosti zmeny, prípadne odvolania právneho úkonu nakladania s majetkom pre prípad smrti.16
Právnym poriadkom určeným podľa všeobecného pravidla (obvyklý pobyt) alebo podľa inštitútu voľby
práva (osoba si sama za života zvolí, ktorým právnym poriadkom sa bude dedičské konanie v prípade
smrti spravovať) sa spravuje celé dedičstvo. Ide o zásadu jednotnosti v dedičstve, ktorá je v súlade
s väčšinou vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov.
Voľba práva zosnulého úzko súvisí s určením právomoci súdu, ako je už uvedené vyššie.
Môžeme doplniť, že tento prístup sa opiera o zásadu ius a fori (práva a súdu).17
Poručiteľ, ktorý mal obvyklý pobyt mimo svojej domovskej krajiny a pred smrťou neurčil
právny poriadok, podľa ktorého by sa dedičské konanie viedlo, bude podliehať dedičskému právu
krajiny, kde má obvyklý pobyt. Aj napriek tomu, že pre všetky členské štáty je táto úprava novinkou,
v mnohých prípadoch sa totožná situácia vyskytuje aj v súčasnosti, no nie každý si to uvedomuje.18
V prípade vzniku situácie, keď podľa rozhodného práva pre dedenie neexistuje pre žiadny majetok
žiadny dedič, ani odkazovník ani iná fyzická osoba oprávnená dediť podľa zákona, nič nebráni
členskému štátu takto nadobúdať podľa vlastného právneho poriadku majetok z dedičstva
nachádzajúci sa na jeho území. Jediným predpokladom je schopnosť veriteľov uspokojiť svoje
pohľadávky z majetku z celého dedičstva.19

Zelená kniha dedičstva a záveti zo d§a 1. 3. 2005, (KOM(2005) 65 v konečnom znení.
PFEIFFER, M.: Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém. Praha: Leges, 2013. 192 s.
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Nové nariadenie poskytuje viacero možností určenia právomoci súdu na prejednanie
dedičstva a tieto mechanizmy sú v nariadení formulované veľmi komplexne, čo v praxi môže
spôsobovať problémy. Aj napriek pozitívu, že nariadenie ustanovuje len jedno určovacie kritérium
(miesto obvyklého pobytu), tento pojem nariadenie nedefinuje a v niektorých prípadoch môže byť
ťažké ho správne identifikovať.
DEDIČSKÁ ZMLUVA
O inštitúte dedičskej zmluvy pojednáva článok 25 nariadenia. Pojem dedičská zmluva náš
súčasný právny poriadok nepozná, hoci pred rekodifikáciu Občianskeho zákonníka v roku 1950 bol
tento inštitút právnemu poriadku známy. „Pri dedičskej zmluve ide o dvojstranný právny úkon pre
prípad smrti, ktorým jedna strana ustanovuje druhú stranu za svojho dediča, a to buď celej
pozostalosti, alebo jej pomernej časti a druhá strana toto prijíma.“ 20 Luby vo svojej knihe Základy
všeobecného súkromného práva definuje dedičskú zmluvu ako „dvojstranný právny úkon, ktorým
jedna strana robí posledné poriadky a druhá strana jej prejav prijíma“21 Od závetu sa líši tým, že pri
zmluve ide o dvojstranný právny úkon, čiže dedič s nadobudnutím dedičstva ešte pred smrťou
poručiteľa súhlasí a prijíma ho a zároveň nemôže byť jednostranne menená alebo zrušená.
Nariadenie rozlišuje dedenie na základe dedičskej zmluvy po jednej osobe a po niekoľkých
osobách súčasne, kde prípustnosť spísania dedičskej zmluvy po niekoľkých osobách podmieňuje
prípustnosťou podľa všetkých právnych poriadkov, ktorými by sa dedenie spravovalo po všetkých
týchto osobách v prípade ich smrti. „Prípustnosť, hmotnoprávna platnosť a záväzné účinky medzi
stranami vrátane podmienok zrušenia dedičskej zmluvy, sa spravujú právnym poriadkom, ktorý by
podľa tohto nariadenia bol rozhodným právom pre dedenie po tejto osobe v prípade jej smrti v deň,
keď bola táto dedičská zmluva uzavretá.“ 22 To však nevylučuje, že si zmluvné strany môžu za
rozhodné právo pre dedičskú zmluvu vybrať po splnení podmienok iné právo a potom sa jej
prípustnosť, hmotnoprávna platnosť a záväzné účinky budú spravovať týmto právom. Súčasný
legislatívny zámer Občianskeho zákonníka so zavedením dedičskej zmluvy ako ďalším dedičským
titulom počíta.
UZNÁVANIE, VYKONATEĽNOSŤ A VÝKON ROZHODNUTÍ
Rozhodnutie v dedičských veciach vydané v členskom štáte sa v ostatných štátoch uznáva bez
nutnosti osobitného konania. V prípade sporov o uznanie rozhodnutia môže účastník konania podať
návrh na súd alebo iný príslušný orgán, že sa rozhodnutie uznáva. Rozhodnutie sa môže neuznať,
no za žiadnych okolností nemôže byť skúmané vo veci samej. „Rozhodnutie sa neuzná:
a) ak je uznanie v zjavnom rozpore s verejným poriadkom (ordre public) v členskom štáte,
v ktorom sa uznanie žiada;
b) ak sa vydalo v neprítomnosti a odporcovi sa nedoručila písomnosť, ktorou sa začalo
konanie, alebo rovnocenná písomnosť v dostatočnom predstihu a takým spôsobom, aby si
mohol zabezpečiť obhajobu, okrem prípadu, keď opomenul začať konanie, ktorým by
napadol rozhodnutie, keď tak mohol urobiť;
c) ak je nezlučiteľné s rozhodnutím vydaným v konaní medzi rovnakými účastníkmi v členskom
štáte, v ktorom sa o uznanie žiada;
d) ak je nezlučiteľné so skorším rozhodnutím vydaným v inom členskom štáte alebo v treťom
štáte v konaní v rovnakej veci a medzi rovnakými účastníkmi za predpokladu, že skoršie
rozhodnutie spĺňa podmienky na jeho uznanie v členskom štáte, v ktorom sa o uznanie
žiada.“23
Ako bolo spomenuté vyššie, rozhodnutie vydané v členskom štáte sa uznáva aj v ostatných
členských štátoch bez nutnosti osobitného konania. Naproti tomu na vykonateľnosť vydaného
rozhodnutia v inom členskom štáte než v štáte , ktorý rozhodnutie vydal, je nutné, aby súd v tomto
členskom štáte rozhodol o jeho vykonateľnosti. Návrh podáva ktorýkoľvek účastník. Návrh na
vyhlásenie vykonateľnosti sa podáva na súd, ktorý si každý členský štát zvolil a oznámil Komisii do
16. novembra 2014. Návrh na konanie sa spravuje právnym poriadkom štátu, v ktorom sa podáva.
Navrhovateľ nemusí byť zastúpený splnomocneným zástupcom a ani sa nevyžaduje, aby mal
WÄLDL, Ľ.: Dedenie podľa pripravovanej rekodifikácie Občianskeho zákonníka. In: Policajná teória a prax. č.
3/2009, s. 84.
21
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v členskom štáte výkonu poštovú schránku. K návrhu je potrebné pripojiť samotné rozhodnutie, ktoré
spĺňa podmienky na preukázanie jeho pravosti a potvrdenie vyhotovené súdom vo forme
predpísaného tlačiva. Súd o vykonateľnosti rozhoduje ihneď po splnení formálnych náležitostí návrhu.
Súd neskúma dôvody, pre ktoré by mohlo byť rozhodnutie neuznané. V tomto štádiu konania nemá
účastník voči ktorému návrh na výkon rozhodnutia smeruje právo robiť akékoľvek podania k návrhu.
Právo odvolať sa voči rozhodnutiu o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti môže až po doručení tohto
rozhodnutia. Lehota na podanie odvolania je 30 dní od jeho doručenia. V prípade, ak ma účastník
voči ktorému sa výkon rozhodnutia žiada, bydlisko v inom členskom štáte, než v ktorom sa vydalo
rozhodnutie o vykonateľnosti, lehota na podanie odvolania je 60 dní odo dňa doručenia do vlastných
rúk alebo do miesta pobytu.24
Od účastníkov, ktorí podávajú návrh na uznanie, vykonateľnosť prípadne výkon rozhodnutí
v inom členskom štáte, je zakázané vyžadovať záruky, kaucie ani vklady akéhokoľvek druhu
z dôvodu, že sú cudzími štátnymi príslušníkmi, prípadne preto, že nemajú v členskom štáte výkonu
bydlisko ani pobyt. Takisto je zakázané vyberať poplatok, odvod ani akúkoľvek inú platbu za konanie
o vydanie vyhlásenia vykonateľnosti.25 Ustanovenia nariadenia o vykonateľnosti rozhodnutí sa
vzťahujú aj na vykonateľnosť verejných listín a súdnych zmierov.
EURÓPSKE OSVEDČENIE O DEDIČSTVE
Novým inštitútom, ktorý zavádza nariadenie o dedičstve, je európske osvedčenie o dedičstve.
Jeho zavedenie má prispieť k rýchlejšiemu a jednoduchšiemu uplatneniu práv účastníkov konania,
konkrétne samotných dedičov, odkazovníkov s priamymi právami k dedičstvu, vykonávateľov závetu
alebo správcov dedičstva.
Účelom tohto osvedčenia je najmä preukázanie právneho postavenia týchto osôb v dedičskom
konaní v inom členskom štáte Európskej únie. Listina osvedčuje najmä postavenie a/alebo práva
každej zo vyššie spomínaných osôb, pridelenie konkrétneho majetku dedičom, prípadne
odkazovníkom a právomoci vykonávateľov závetu alebo správcov dedičstva. Nejde o konečné
právoplatné rozhodnutie o dedičstve. Použitie osvedčenia nie je povinné a taktiež nenahrádza doteraz
používané vnútroštátne doklady používané pre rovnaké účely. Avšak raz vydané osvedčenie pre
použitie v inom členskom štáte má rovnaké účinky aj v členskom štáte, ktorého súdy takéto
osvedčenie vydali.
Má zásadne deklaratórne účinky, nie je verejnou listinou, nie je exekučným titulom, nenahrádza
procesné rozhodnutie, má platnosť šesť mesiacov na prípadné odstránenie chýb. Nemá sa vykonávať
ani uznávať – to patrí súdnym rozhodnutiam, či vnútroštátnemu osvedčeniu o dedičstve.26
Osvedčenie vydáva orgán, ktorý má podľa vnútroštátneho práva právomoc konať vo veciach
dedičstva, teda súd alebo iný orgán s rovnakou právomocou. je na rozhodnutí každého členského
štátu, ktorý orgán na účely vydania tohto osvedčenia určí. V Slovenskej republike je ním notár
poverený súdom na konanie o dedičstve.27 Osvedčenie sa vydáva na žiadosť osôb, ktorých práva
táto listina bude osvedčovať. K tlačive so žiadosťou bude nutné pripojiť všetky relevantné listiny
a informácie, ktoré umožnia súdu notárovi osvedčiť skutočnosti, ktoré touto listinou osvedčuje. Pôjde
najmä o osobné údaje o zosnulom, osobné údaje o žiadateľovi, o eventuálnom zástupcovi žiadateľa,
údaje o manželovi (manželke) alebo partnerovi (partnerke), prípadne ďalších oprávnených osobách,
ďalej zamýšľaný účel osvedčenia a iné skutočnosti, na základe ktorých žiadateľ zakladá svoje právo
na predmet dedičstva. Orgán štátu pôvodu overí informácie uvedené v žiadosti, je oprávnený prešetriť
tvrdené skutočnosti aj bez návrhu a v prípade potreby a ak to právny poriadok štátu pôvodu
ustanovuje, môže žiadať, aby boli vyhlásenia v žiadosti urobené pod prísahou alebo aby sa miesto
prísahy poskytlo čestné vyhlásenie. Po preukázaní skutočností v žiadosti podľa rozhodného práva
určeného pre dedenie, orgán štátu pôvodu vydá osvedčenie bezodkladne. Osvedčenie má
predpísanú formu tlačiva spoločnú pre všetky členské štáty. Osvedčenie je účinné vo všetkých štátoch
EÚ bez potreby osobitného konania.28
Osvedčenie je platným dokladom na zápis práva k majetku, ktorý je predmetom dedičstva. Na
jeho základe budú môcť registre členských štátov určené na zápis práv k majetku tento predmet
dedičstva zapísať. Ako už bolo spomenuté, osvedčenie bude účinné v každom členskom štáte EÚ
články 43-51 nariadenia č. 650/2012.
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a na jeho platnosť nebudú vyžadované dodatočné vyššie overenie ani splnenie inej obdobnej
formálnej náležitosti. Odpisy osvedčenia budú platné na obdobie šiestich mesiacov, vo výnimočných
prípadoch môže orgán štátu rozhodnúť aj o predĺžení obdobia platnosti dokumentu.
Opravný prostriedok voči rozhodnutiam orgánu o európskom osvedčení môže podať každá
osoba oprávnená na podanie žiadosti o osvedčenie. Opravný prostriedok sa adresuje justičnému
orgánu v súlade s právnym poriadkom daného štátu. Pokým orgán o opravnom prostriedku
nerozhodne, jeho účinky budú pozastavené. Pozastavenie účinkov osvedčenia orgán bezodkladne
oznámi všetkým osobám, ktorým sa vydali osvedčené odpisy osvedčenia (žiadateľ alebo každá
osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem).29
Európske osvedčenie o dedičstve bolo do nariadenia zapracované s cieľom zjednodušiť
a urýchliť pozostalým proces nadobudnutia dedičstva po poručiteľovi, kde sa v konaní o dedičstve
nachádza určitý cudzí prvok. Ide o zjavne jednoduché situácie ako odblokovanie bankového účtu
v cudzine, vyplatenie životnej poistky alebo zdedenie nehnuteľnosti v inej európskej krajine, ktoré si
vďaka rozličnej legislatívnej úprave a procesným nárokom vyžaduje nemalé finančné prostriedky
a časový priestor. Európske osvedčenie o dedičstve je dokument, ktorý preukazuje postavenie
a práva oprávnených osôb v rámci celej Európy. Jeho štandardná forma zvýši efektívnosť a rýchlosť
riešenia dedičského konania. Aj napriek mnohým pozitívam, ktoré jednotné osvedčenie môže priniesť,
dobrovoľnosť tohto nástroja môže spôsobiť, že sa pravdepodobne bude využívať zriedka. Taktiež
nariadenie nevyriešilo vzájomný vzťah medzi vnútroštátnym osvedčením a európskym osvedčením.
Tieto nejasnosti môžu spôsobovať problémy s uplatnením práva.
Po desiatich rokoch od nadobudnutia platnosti nariadenia, má Komisia za úlohu predložiť
Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru hodnotiacu
správu o uplatňovaní nariadenia spolu s výpočtom praktických problémov, ktoré prinesie jeho
aplikácia v praxi.
ZÁVER
Napriek tomu, že v mnohých ohľadoch ide o novú právnu úpravu v oblasti cezhraničného
dedenia, je žiaduca širšia osveta o tom, že do tejto oblasti výrazne zasiahol nový komplexný predpis
na úrovni práva EÚ. Z celého príspevku vyplýva, že na mnohé otázky bude dávať odpovede až
aplikačná prax a judikatúra SD EÚ, preto je potrebné sledovať i tento vývoj, osobitne aplikačnú prax
súdov Slovenskej republiky.
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POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI V POJETÍ ZÁSAD EVROPSKÉHO
POJIŠŤOVACÍHO SMLUVNÍHO PRÁVA VE SROVNÁNÍ S PRÁVNÍ
ÚPRAVOU VYBRANÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EU
Petr Dobiáš
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Abstrakt: V roce 2015 byly Projektovou skupinou “Restatement of European Insurance Contract Law”
dokončeny Zásady evropského smluvního pojišťovacího práva. Předmětem rozboru je srovnání a
analýza právní úpravy pojištění odpovědnosti (včetně povinných pojištění) obsažené v Zásadách
evropského smluvního pojišťovacího práva s právní úpravou, která se nachází právních řádech
vybraných členských států EU.
Klíčová slova: pojištění odpovědnosti, pojistník, Zásady evropského pojišťovacího smluvního práva
Abstract: In 2015 the Project Group “Restatement of European Insurance Contract Law” finished the
Principles of European Insurance Contract Law. The subject matter of the analysis and comparison
is the legal regulation of liability insurance (incl. compulsory insurance) contained in the Principles of
European Insurance Contract Law and the legal regulation, which is contained in the legal orders of
the selected EU Member States.
Key words: Liability Insurance; Policyholder; Principles of European Insurance Contract Law
ÚVOD
Zásady evropského smluvního pojišťovacího práva (dále jen „ZEPSP“) byly poprvé publikovány
v roce 2009. První vydání obsahovalo tři části (První část - Ustanovení společná všem smlouvám
zahrnutým v zásadách evropského pojišťovacího smluvního práva, Druhá část - Ustanovení společná
pro škodové pojištění a Třetí část - Ustanovení společná pro obnosové pojištění). V roce 2015 byly
ZEPSP vydány podruhé v konečném znění doplněném o další tři části (Čtvrtá část - Pojištění
odpovědnosti, Pátá část - Životní pojištění, Šestá část - Skupinové pojištění). ZEPSP se svou
systematikou právní úpravy pojištění odlišují od českého zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „NOZ“), v němž se obsahově kryjí Základní ustanovení s první, druhou, třetí a šestou částí
ZEPSP. Životní pojištění (§ 2833 až 2843) a pojištění odpovědnosti (§ 2861 až 2867) je v NOZ
systematicky zařazeno do samostatných poddílů následujících po základních ustanoveních (§ 2758
až 2832). Předmětem tohoto příspěvku je analýza a komparace právní úpravy pojištění odpovědnosti,
které patří mezi škodová pojištění a odvětví neživotního pojištění.
VŠEOBECNÉ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI1
Náklady na záchranu
Pojistitel je povinen nahradit vzniklé náklady nebo výši škody utrpěné pojistníkem nebo
pojištěným v důsledku toho, že přijal opatření ke zmírnění pojištěné škody, v rozsahu, v jakém byl
pojistník nebo pojištěný oprávněn považovat taková opatření za přiměřená za daných okolností, i když
byla při zmírňování škod neúspěšná. ZEPSP obsahují v čl. 9:102 a 14:101 obdobnou úpravu, jakou
nalezneme v § 2819 odst. 1 NOZ. NOZ však doplňuje úpravu o ochranu před omezeními výše
náhrady zachraňovacích nákladů pojistitelem a rozšiřuje okruh osob, které mají právo na náhradu
zachraňovacích nákladů na kohokoliv, kdo vynaložil zachraňovací náklady, ačkoliv k tomu nebyl
povinen (§ 2819 odst. 2, 3 NOZ). Taková opatření zahrnují i právo pojistníka zvolit si právního
ZEPSP nedefinují pojem pojištění odpovědnosti na rozdíl od právní úpravy české (§ 2861 odst. 1 NOZ),
německé [§ 100 německého zákona o pojistné smlouvě ze dne 23. listopadu 2007 (BGBl. I S. 2631), naposledy
změněného čl. 15 zákona ze dne 19. února 2016 (BGBl. I S. 254)] a rakouské (§ 149 rakouského zákona č.
2/1959 BGBl., o pojistné smlouvě, ve znění účinném k 30. 3. 2016) v rámci zvláštní úpravy jednotlivých druhů
pojištění, nýbrž ve společných ustanoveních (čl. 1:201 odst. 5 ZEPSP).
1
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zástupce, přičemž požadavek přiměřenosti automaticky neznamená, že si pojistník musí zvolit
právního zástupce, který si bude účtovat nejnižší náklady právního zastoupení (tento závěr vychází
z čl. 201 a 202 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/138/ES ze dne 16. září 2009 o
pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít
pro případ takové odpovědnosti pojištění, „Solventnost II“ a judikatury Soudního dvora EU 2).
Ochrana poškozeného
Pokud poškozený nedá písemný souhlas, jeho postavení nesmí být dotčeno jakýmkoliv
vypořádáním, uzavřeným ohledně pojistného nároku na základě pojistky mezi pojistníkem nebo
pojištěným a pojistitelem, ať už na základě dohody, zřeknutí se, platby nebo jiného obdobného
jednání. Tato úprava pamatuje na situaci, kdy poškozený nemá právo podat žalobu a uplatnit
tak nárok na pojistné plnění přímo proti pojistiteli. V takovém případě, může sice pojistitel vyplatit
pojistné plnění přímo poškozenému, ale může jej místo poškozenému vyplatit pojistníkovi. NOZ v §
2861 odst. 2 stanoví, že poškozenému vzniká právo na plnění přímo proti pojistiteli, pokud tak bylo
ujednáno v pojistné smlouvě, nebo tak stanoví zákon (pojištění odpovědnosti z provozu motorového
vozidla). Pokud tedy uzavřou dohodu pojistitel a pojištěný/pojistník, tak se tím pojistitel podle ZEPSP
automaticky nezbavuje povinnosti zajistit vyplacení pojistného poškozenému, což je uvedeno v čl.
14:103 ZEPSP.
Kauzalita újmy
Ani pojistník ani pojištěný, podle toho o jaký případ se jedná, nemají mít nárok na pojistné
plnění v té míře, ve které byla újma způsobena jednáním nebo opomenutím na jeho straně v úmyslu
způsobit újmu; toto zahrnuje nesplnění zvláštních pokynů pojistitele poté, co došlo k újmě, jestliže tak
bylo učiněno z nedbalosti a s vědomím, že jinak se újma pravděpodobně zvýší. Kauzalita újmy v tomto
případě zahrnuje neúspěšné odvracení nebo snížení újmy. V případě pojištění odpovědnosti se totiž
vychází stejně jako u jiných typů pojištění z toho, že pojistná událost je nahodilou událostí, a proto
pojištění nekryje škodu způsobenou úmyslně,3 ledaže by se jednalo o povinné pojištění, ve kterém
převažuje veřejný zájem na ochraně poškozeného nad zásadou, že pojištění kryje událost, u níže
není jisto, zda a kdy nastane.
S výhradou jasné doložky v pojistce připouštějící snížení pojistného plnění v závislosti na
stupni pochybení na jeho straně má podle okolností případu pojistník nebo pojištěný právo na plnění
ve vztahu k jakékoliv újmě způsobené nedbalostním nesplněním zvláštních pokynů pojistitele poté,
co vznikla újma. Pojistitel si tedy může sjednat s pojistníkem nebo pojištěným ve smlouvě, že pokud
pojistník nebo pojištěný nepřijme po vzniku škody přiměřená opatření, aby se pojistná událost
neopakovala, bude moci pojistitel snížit výši pojistného plnění (Např. Skleněná výplň ve výloze
pojištěného/pojistníka se uvolní, rozbije se a zraní kolemjdoucího. Pojištěný následně sám rozbitou
výplň vymění, ale ledabyle ji upevní, pročež výplň znovu vypadne, rozbije se a poškodí zaparkované
motorové vozidlo.).
Uznání odpovědnosti
Doložka v pojistné smlouvě zprošťující pojistitele jeho povinností v případě, že pojistník nebo
pojištěný, podle tohoto o jaký případ se jedná, přijme nebo uspokojí právo poškozeného, nemá podle
čl. 14:104 ZEPSP účinky. Rakouský zákonodárce dokonce v § 154 odst. 2 rakouského zákona o
pojistné smlouvě stanovil neúčinnost jak ujednání zprošťujících pojistitele povinnosti plnit v případě,
že zaplatil náhradu škody poškozenému pojistník, tak i v případě, že pojistník uznal nárok
poškozeného, protože jej nebylo slušné odmítnout.
Ledaže je sjednáno jinak, pojistitel není vázán dohodou mezi poškozeným a pojistníkem nebo
pojištěným, podle tohoto o jaký případ se jedná. Zde se jedná o právní úpravu, která vychází z toho,
že poškozený není smluvní stranou pojistné smlouvy, a proto ujednání mezi poškozeným a
pojistníkem neváže pojistitele.

Srov. rozsudek Soudního dvora EU ze dne 17. 11. 2013 ve věci C-442/12 Jan Sneller v DAS Nederlandse
Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV.
3
Z této koncepce vychází i § 2779 NOZ, § 103 německého zákona o pojistné smlouvě a § 152 rakouského
zákona o pojistné smlouvě.
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Postoupení
Doložka v pojistné smlouvě, která zbavuje pojištěného jeho práva na postoupení jeho
pohledávky na základě pojistky, je podle čl. 14:105 ZEPSP neúčinná, 4 protože postoupením
pohledávky se postupník nedostává do lepšího právního postavení než postupitel. Pojišťovny se snaží
vyloučením možnosti postoupení pohledávky na pojistném plnění zamezit podvodnému jednání,
kterého se mohou dopustit údajně poškozený a pojištěný, pokud např. fingují dopravní nehodu. Podle
názoru Clarkeho,5 může pojistitel motivovat pojistníka k bezeškodnému průběhu pojištění za pomoci
bonus-malus systému. Pokud pojištěný nezpůsobí škodu, nebudou vznikat nároky poškozených na
náhradu škody a na výplatu pojistného plnění, které by pojištěný mohl postoupit na třetí osobu. K tomu
je třeba dodat, že podvodné jednání bude často možné postihovat v trestním řízení (v ČR by se
jednalo o skutkovou podstatu trestného činu pojistného podvodu podle § 210 zák. č. 40/2009 Sb.,
trestního zákoníku).
Bonus-Malus-Systém
Pojistník má podle čl. 14:106 ZEPSP právo kdykoliv požadovat výkaz obsahující přehled jeho
nároků zaznamenaných za posledních pět let. Tato úprava vychází z čl. 6 směrnice Solventnost II,
která členským státům ukládá, aby „pojistník měl právo kdykoli požádat o vystavení výkazu
uvádějícího uplatněné nároky v rámci odpovědnosti za škody vůči třetím osobám nebo skutečnost,
že žádné takové nároky nebyly uplatněny“. Čl. 14:106 však nestanoví na rozdíl od citovaného
ustanovení směrnice Solventnost II pojistiteli povinnost, aby vystavil předmětný výkaz ve lhůtě 15 dnů.
Proto lze pojistníkovi doporučit, aby v případě uzavření pojištění odpovědnosti s použitím ZEPSP trval
na sjednání lhůty, ve které je pojistitel povinen vystavit výkaz v případě, že o něj pojistník požádá.
Jestliže pojistitel učiní výši pojistného nebo jiné podmínky pojištění závislé na množství nároků
uspokojených podle pojistky, musí být patřičně zváženy nároky pojistníka u jiných pojistitelů
zaznamenané v posledních pěti letech. Lhůta pěti let byla zvolena za tím účelem, aby pojistitelům
nebylo ukládáno nepřiměřené břemeno v případě, že mají posoudit nároky uplatněné pojistníkem u
jiných pojistitelů kvůli stanovení výše pojistného a smluvních podmínek v rámci bonus-malussystému.
Pojistná událost
Pojistná událost je skutečnost, v důsledku které vzniká odpovědnost pojištěného, k níž došlo
během období povinnosti k plnění z pojistné smlouvy, ledaže smluvní strany pojistné smlouvy
uzavřené pro obchodní nebo profesní účely definují pojistnou událost s odkazem na jiná kritéria,
jakými je např. nárok uplatněný poškozeným. Důvodem této úpravy je nejednotná judikatura soudů
členských států EU, která v některých státech připouští6 definování pojistné události v návaznosti na
nároky uplatněné poškozeným, zatímco v jiných státech takové vymezení pojistné události omezuje
na pojištění podnikatelů, či jej zcela vylučuje.7
Pokud smluvní strany definují pojistnou událost s odkazem na nárok uplatněný poškozeným,
krytí musí být poskytnuto ve vztahu k nárokům uplatněným v rámci období povinnosti k plnění, nebo
v následujícím období trvajícím ne méně než pět let, a tento nárok musí být založen na skutečnosti,
která nastala před skončením období povinnosti k plnění. Pojistná smlouva může vyloučit krytí na
základě toho, že v okamžiku uzavření smlouvy si zájemce byl nebo měl být vědom okolností, u nichž
by měl předpokládat, že povedou ke vzniku nároků.

Tuto úpravu obsahuje i § 108 německého zákona o pojistné smlouvě.
BASEDOW, J., BIRDS, J., CLARKE, M., COUSY, H., HEISS, H., LOACKER, L. (ed.): Principles of European
Insurance Contract Law, Kolín n. R.: Dr. Otto Schmidt, 2016, s. 292.
6
Jako příklad takového liberálního přístupu lze uvést rozsudek des čtvrtého občanskoprávního senátu
německého Spolkového soudního dvora ze dne 26. 3. 2014 - IV ZR 422/12. Tento judikát je předmětem analýzy
v komparaci s další judikaturou Spolkového soudního dvora v článku KUBIAK, P.: Zur AGB-Kontrolle der
Versicherungsfalldefinition und zu den Auswirkungen auf das Claims-made-Princip in der D&O Versicherung. In:
Versicherungsrecht, 2014, č. 22, s.932-934.
7
Soupis a rozbor předmětné judikatury provedl H. Cousy in BASEDOW, J., BIRDS, J., CLARKE, M., COUSY,
H., HEISS, H., LOACKER, L. (ed.): Principles of European Insurance Contract Law, Kolín n. R.: Dr. Otto
Schmidt, 2016, s. 295 a 296.
4
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Nároky přesahující pojistnou částku
Jestliže celkový součet plateb, které mají být zaplaceny více poškozeným, překročí pojistnou
částku, dochází podle čl. 14:108 ZEPSP k poměrnému zkrácení pojistného plnění. Toto
ustanovení má vazbu na čl. 15:102, protože pojištěný může poskytnout pojistiteli informace, které
odůvodňují závěr, že uplatněný nárok na vyplacení pojistného plnění není důvodný. To může mít za
následek, že pojistná částka, jejíž výše by nepostačovala k pokrytí všech pojistných událostí, bude
postačující po odečtení nedůvodně uplatněného nároku.
Pojistitel, který si nebyl vědom existence jiných poškozených a zaplatil v dobré víře pojistné
plnění poškozeným, které znal, je odpovědný ostatním poškozeným až do zůstatku pojistné částky.
PŘÍMÉ NÁROKY A PŘÍMÉ ŽALOBY
Přímé nároky a přímé obrany
V rozsahu, ve kterém pojistník nebo pojištěný, podle toho o jaký případ se jedná, mají
odpovědnost, je poškozený podle čl. 15:101 ZEPSP oprávněn k uplatnění přímého nároku na náhradu
proti pojistiteli na základě pojistné smlouvy za předpokladu, že:
a) pojištění je povinné, nebo
b) pojistník nebo pojištěný je v úpadku, nebo
c) pojistník nebo pojištěný byl zlikvidován nebo zrušen, nebo
d) poškozený utrpěl zranění, nebo
e) právo rozhodné pro povinnost plnit přiznává přímý nárok.
Proti poškozenému může pojistitel vznášet námitky na základě pojistné smlouvy, ledaže to
zakazují zvláštní ustanovení, která činí pojištění povinným. Nicméně pojistitel není oprávněn vznášet
jakékoliv námitky ohledně postupu pojistníka anebo pojištěného po vzniku újmy. Právní úprava
přímých nároků poškozeného obsažená v NOZ je v porovnání s úpravou obsaženou v ZEPSP sice
užší, ale § 2861 odst. 2 NOZ připouští rozšíření práva na uplatnění nároku poškozeného přímo proti
pojistiteli dohodou stran, pročež by si strany mohly ujednat aplikaci čl. 15:101 ZEPSP. Pro srovnání
lze uvést, že např. podle německé (§ 115 německého zákona o pojistné smlouvě8) a rakouské (§
158c odst. 5 rakouského zákona o pojistné smlouvě) právní úpravy nemá v případě povinných
pojištění poškozený automaticky možnost uplatnění nároku proti pojistiteli, nestanoví-li tak zákon.
Informační povinnost
Na žádost poškozeného, pojistník a pojištěný podle čl. 15:102 ZEPSP poskytnou informace
potřebné pro uplatnění přímého nároku. Pojistitel informuje písemně neprodleně pojistníka o každém
přímém nároku, který byl vůči němu uplatněn; nejpozději jej informuje ve lhůtě dvou týdnů
následujících od okamžiku, kdy obdržel sdělení o uplatnění nároku. Pokud pojistitel poruší tuto
povinnost, zaplacení nebo uznání dluhu vůči poškozenému nebude mít účinky ve vztahu k právům
pojistníka. Tato úprava není z pohledu české právní úpravy překvapující. Informační povinnost má
pojištěný vůči pojistiteli podle § 2862 NOZ bez ohledu na žádost poškozeného. Rozdíl spočívá v tom,
že § 2862 odst. 2 ukládá pojištěnému, aby učinil oznámení týkající se škodné události a nároků, které
vůči němu byly event. uplatněny, bezodkladně.
Čl. 15:102 ZEPSP obsahuje vyvratitelnou právní domněnku týkající se souhlasu pojistníka
se způsobem likvidace pojistné události. Jestliže pojistník neposkytne pojistiteli informaci o pojistné
události během jednoho měsíce od okamžiku, kdy obdržel oznámení od pojistitele, má se za to, že
pojistník souhlasí s přímou likvidací pojistné události pojistitelem. Toto pravidlo se použije také na
pojištěné, kteří obdrželi včas takové oznámení. Smyslem této úpravy je zajištění co nejrychlejšího
odškodnění poškozeného. Zároveň se vychází z toho, že pojistník, nebo pojištěný nebudou moci
v případě, že informace neposkytli, později tvrdit, že nárok poškozeného byl nedůvodný.
Zproštění povinnosti
Vyplacení pojistného plnění pojistníkovi nebo pojištěnému, podle toho o jaký případ se
jedná, zbavuje pojistitele jeho povinnosti ve vztahu k poškozenému jen, když poškozený:
a) se vzdal svého přímého nároku nebo

Německá právní úprava navíc přiznává třetí osobě přímý nárok na náhradu škody vůči pojistiteli, pokud bylo
zahájeno insolvenční řízení ohledně pojistníkova majetku, nebo je pojistník neznámého pobytu.
8
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neoznámil pojistiteli svůj úmysl uplatnit přímý nárok během čtyř týdnů od okamžiku, kdy
obdržel pojistitelovu písemnou žádost, aby se písemně vyjádřil, zda svůj nárok uplatní.
Případy uvedené pod písm. a) a b) jsou výjimkami z pravidla, že pojistitele nezbavuje povinnosti
vyplatit pojistné plnění poškozenému, pokud jej vyplatí pojištěnému či pojistníkovi. Uvedená úprava
je v porovnání s německou a rakouskou právní úpravou příznivá pro pojistitele, protože podle § 106
německého zákona o pojistné smlouvě a § 154 rakouského zákona o pojistné smlouvě musí pojistitel
vyplatit poškozenému pojistné plnění ve lhůtě dvou týdnů od okamžiku, kdy pojistitel uznal sám, nebo
na základě smíru nárok poškozeného, nebo byl poškozenému přiznán nárok pravomocným
rozhodnutím soudu. Také je možné, aby pojistitel v téže lhůtě převedl pojistné plnění pojistníkovi,
který má povinnost jej vyplatit na náklady pojistitele poškozenému. Takové řešení se jeví jako
efektivnější z hlediska náhrady škody způsobené poškozenému, kterému je zaručeno, že plnění mu
bude poskytnuto v zákonné lhůtě.
b)

Promlčení
Žaloba proti pojistiteli, ať už podaná pojištěným nebo poškozeným, se promlčí v okamžiku,
kdy se promlčí právo na podání žaloby poškozeného proti pojištěnému. Tato právní úprava vychází
ze skutečnosti, že pojištěný a pojistitel nesou solidární odpovědnost a proto není přípustné, aby
poškozený mohl uplatnit vůči pojistiteli nárok na pojistné plnění, který je již promlčen vůči pojistníkovi.9
Promlčecí doba pro nárok uplatněný poškozeným proti pojištěnému se staví od okamžiku, pokud je
takový okamžik, od kterého si byl pojištěný vědom, že byl uplatněn přímý nárok proti pojistiteli, až do
chvíle, kdy byl přímý nárok uspokojen nebo jednoznačně zamítnut pojistitelem.
POVINNÉ POJIŠTĚNÍ
Povinné pojištění se stanoví ve veřejném zájmu za účelem ochrany třetí strany před následky
aktivity pojištěného, s níž je spojeno vysoké pojistné nebezpečí. ZEPSP systematicky zařazují
povinné pojištění do právní úpravy pojištění odpovědnosti. Toto zařazení není z pohledu české úpravy
zcela správné, protože většina povinných pojištění je sice zároveň pojištěními odpovědnosti, ale
v některých případech je povinné pojištění sjednáváno pro případ úpadku, nebo jako pojištění
majetku.10 Nicméně podobné systematické uspořádání nalezneme v § 113 až 124 německého zákona
o pojistné smlouvě. ZEPSP mohou být zvoleny stranami pojistné smlouvy sjednané při plnění závazku
ke sjednání pojištění
a) předepsaného právem Evropské unie,
b) předepsaného členským státem, nebo
c) předepsaného nečlenským státem v rozsahu, který připouští právo tohoto státu.
Mezi prameny právní úpravy povinného pojištění v České republice patří zákony, směrnice
a nařízení EU a mezinárodní smlouvy.11 Tím se odlišuje česká úprava např. od právní úpravy

9

BASEDOW, J., BIRDS, J., CLARKE, M., COUSY, H., HEISS, H., LOACKER, L. (ed.): Principles of European
Insurance Contract Law, Kolín n. R.: Dr. Otto Schmidt, 2016, s. 311.
10
V českém právním řádu se jedná o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře podle zák. č.
159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pojištění nepřevedených jednotek podle zák. č. 72/1994
Sb., o vlastnictví bytů (zrušen zákonem č. 89/2012 Sb. a nahrazen zák. č. 311/2013 Sb. o převodu vlastnického
práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a změně některých zákonů) a
pojištění majetku a odpovědnosti podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
11
V České republice sice existují prováděcí vyhlášky k zákonům stanovícím povinnost uzavřít povinné pojištění,
ty však jen blíže specifikují rozsah a podmínky pojištění na základě zákonného zmocnění [§ 1a odst. 4 písm. c),
§ 18 odst. 2 písm. d), § 18a odst. 2 písm. c), § 21 odst. 2 písm. g), § 23 odst. 2 písm. g), § 31 vyhlášky
Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a
doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších
předpisů; § 8 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na
vnitrozemských vodních cestách; § 29a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním
rejstříku a dokladech námořních plavidel; § 3 vyhlášky Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla); § 4 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 327/2011 Sb., o
údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo
mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky
Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel].
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Rakouské republiky, kde existuje regulace některých povinných pojištění v rámci jednotlivých
spolkových zemí (např. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem12).
Obecná úprava povinných pojištění se nachází v právním řádu České republiky v § 2779 až
2781 NOZ, kterou precizuje úprava ve zvláštních zákonech, které stanoví vedle povinnosti uzavřít
pojištění i další podrobnosti týkající se pojistného krytí. V právních řádech některých států se nachází
pouze dílčí úprava, která se týká pouze určité skupiny pojistných nebezpečí, která jsou pojišťována
na základě zákonem uložené povinnosti uzavřít povinné pojištění.13
Povinnost uzavřít pojištění byla v několika případech implementována do právního řádu
České republiky ze směrnic EU. Příkladem takové sekundární legislativy EU jsou čl. 7 směrnice Rady
č. 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy 14 a čl. 3
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění
občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ
takové odpovědnosti pojištění. S ohledem na nutnost unifikace právní úpravy povinného pojištění
v oblasti letecké dopravy přijal evropský zákonodárce nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů
letadel, které je přímo použitelné a bezprostředně závazné. Dalším příkladem přímo použitelného
předpisu EU, který stanoví povinnost uzavření pojištění nebo poskytnutí finanční záruky je nařízení
Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů.
Mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána, v některých případech přímo
stanoví povinnost uzavřít povinné pojištění. Příkladem takových mezinárodních úmluv jsou Vídeňská
úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody z roku 1963, nebo Protokol o výsadách a
imunitách Mezinárodního úřadu pro mořské dno z roku 1998. Podmínky uzavření povinného pojištění
(stanoveného ve Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody z roku 1963)
jsou v případě pojištění za škodu způsobenou jadernou událostí dále upřesněny v zák. č. 18/1997
Sb., atomovém zákoně.
Pojistná smlouva nesplňuje požadavek na uzavření pojištění, pokud není v souladu se
zvláštními ustanoveními, která ukládají tuto povinnost. Zde se mají na mysli formální i obsahové
náležitosti pojistné smlouvy stanovené ustanoveními vnitrostátní, evropské, nebo mezinárodní
úpravy. Vnitrostátní právní úprava povinných pojištění se v jednotlivých státech vyznačuje různou
mírou podrobnosti. V České republice se nachází poměrně stručná úprava v § 2779 až 2781 NOZ,
kterou doplňuje úprava povinných pojištění ve zvláštních zákonech. Ve Spolkové republice Německo
je obecná právní úprava komplexnější (např. § 114 odst. 1 německého zákona o pojistné smlouvě
stanoví i limity pojistného plnění), byť ji provádí také regulace obsažená ve zvláštních zákonech.
ZÁVĚR
ZEPSP jsou volitelným instrumentem vytvořeným za účelem překonání překážek
přeshraničního uzavírání pojistných smluv. Zároveň jsou výsledkem kompromisu, protože na jejich
tvorbě se podíleli jak autoři ze států patřících do anglosaského tak i kontinentálního právního systému.
ZEPSP vytvořené Project Group on a Restatement of European Insurance Contract Law rovněž patří
do Společného referenčního rámce, a proto se v jejich ustanoveních promítají ustanovení směrnic
Evropské unie, které jsou nástrojem harmonizace právní úpravy členských států EU a akcentují
ochranu slabší smluvní strany (spotřebitele, pojistníka a pojištěného). Prosazení aplikace ZEPSP při
sjednávání povinného pojištění odpovědnosti nebude jednoduché, protože uzavření takového
pojištění ukládá zvláštní právní předpis, který stanoví formu a obsah pojistné smlouvy, od kterých se
Ust. § 4 zák. č. 4001 publikovaného dne 28. 1. 2010 v Zemské sbírce zákonů, dolnorakouského zákona o
vlastnících psů, § 3 zák. č. 147/2002 Zemské sbírky zákonů, hornorakouského zemského zákona o vlastnících
psů a § 5 zemského zákona č. 39/1987, vídeňského zákona o ochraně a vlastnictví psů.
13
Jako příklad nečlenského státu, jehož zákon obsahuje takovou úpravu, lze uvést Švýcarsko (čl. 59
švýcarského zákona o pojistné smlouvě ze dne 2. dubna 1908 (ve znění účinném k 1. lednu 2011) – jedná se o
povinné pojištění odpovědnosti podnikatele za následky způsobené provozem závodu. Naopak ve Spolkové
republice Německo se právní úprava pojištění odpovědnosti podnikatele za následky způsobené provozem
závodu vztahuje i na dobrovolné pojištění odpovědnosti.
14
Na konci roku 2015 byla v řádném legislativním procesu schválena směrnice, kterou se zrušuje s účinkem od
dne 1. července 2018 směrnice 90/314/EHS [srov. právní úpravu účinku a rozsahu ochrany pro případ platební
neschopnosti v čl. 17 a 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 25. listopadu 2015 o
souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady
90/314/EHS].
12
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nelze odchýlit. Proto se dá předpokládat prosazení ZEPSP v oblasti dobrovolných smluvních pojištění
odpovědnosti, kde ZEPSP vytvářejí vyvážený standard volitelné právní úpravy, vytvořený na základě
právní komparace renomovanými odborníky z teorie i praxe.
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KONTRAKTORI VS. ŽOLDNIERI A MEDZINÁRODNÉ
HUMANITÁRNE PRÁVO
CONTRACTORS VS. MERCENARIES AND INTERNATIONAL
HUMANITARIAN LAW
Daniel Bednár
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Abstrakt: Zámerom predkladaného príspevku je prostredníctvom historickej, analytickej,
komparatívnej a indukčnej metódy odlíšenie klasického žoldnierstva, ako ho definuje medzinárodné
právo, od pôsobenie tzv. súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností (private military and
security companies – PMSC). Tie sa vo forme obchodných spoločností objavujú v rôznych oblastiach
medzinárodného krízového manažmentu a tvoria v súčasnosti nezanedbateľný komponent
ozbrojenej prítomnosti v jednotlivých konfliktoch. Sú tiež pomerne výnosným predmetom
„nadnárodného“ podnikania s pomerne nejasne stanovenými pravidlami, do ktorých značne zasahuje
aj medzinárodné právo ozbrojeného konfliktu (medzinárodné humanitárne právo).
Kľúčové slová: súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti, žoldnieri, ozbrojené sily,
medzinárodné humanitárne právo, ozbrojený konflikt, právne postavenie
Abstract: This paper wants to, by using historical, analytical, comparative and inductive methods to
distinguish classic mercenarism as defined by the international law from the so-called private military
and security companies (PMSC), which appear in the form of business corporations in various areas
of international crisis management and currently represent a significant component of an armed
presence in the present conflicts and quite profitable subject of "transnational" business with rather
vaguely defined rules which are greatly affected by the International law of armed conflict
(International humanitarian law).
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PRÁVNE POSTAVENIE ŽOLDNIEROV
Ženevské konvencie postavenie týchto osôb pôvodne neupravovali. K právnemu vymedzeniu
postavenia žoldnierov došlo až pod vplyvom veľkého rozšírenia a diskreditácie žoldnierstva v období
bojov za národné oslobodenie, resp. bojov proti nemu.1 Udialo sa tak Dodatkovým protokolom
k Ženevským konvenciám z 12. augusta 1949 o ochrane obetí medzinárodných ozbrojených
konfliktov (Protokol I), prijatom 8. júna 1977 v Ženeve (oznámenie č. 168/1991 Zb.). Na diplomatickej
konferencii najmä rozvojové štáty presadzovali celosvetový zákaz žoldnierstva.2 Žoldnieri sa
vymykajú tradičným kategóriám osôb vylúčených z ochrany humanitárneho práva, pretože ich
vyčlenenie nijak nesúvisí so zásadou rozlišovania.3 Podľa článku 47 ods. 1 Protokolu I žoldnieri
nemajú právo na postavenie príslušníkov ozbrojených síl (kombatantov) alebo vojnových zajatcov. 4
ONDŘEJ, J. – ŠTURMA, P. – BÍLKOVÁ, V. – JÍLEK, D. a kolektiv. Mezinárodní humanitárni právo. Praha: C.
H. Beck, 2010, s. 158.
2
DETTER, Ingrid. The Law of War. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, s. 147.
3
FUCHS, Jiří. Mezinárodní humanitárni právo. Praha: Ministerstvo obrany – Agentura vojenských informací
a služeb, 2007, s. 53.
4
1. Žoldnier nemá právo na status kombatanta alebo vojnového zajatca.
2. Žoldnier je osoba, ktorá:
a) je špeciálne najatá v mieste alebo v zahraničí na to, aby bojovala v ozbrojenom konflikte;
b) skutočne sa priamo zúčastňuje na nepriateľských akciách;
c) svoju účasť na nepriateľských akciách motivuje hlavne osobným ziskom a stranou v konflikte alebo v jej
mene je jej skutočne sľúbená materiálna odmena podstatne prevyšujúca odmenu sľúbenú alebo platenú
kombatantom podobných hodností a funkcií v ozbrojených silách tejto strany;
1

158

Konštitutívne prvky definície žoldniera podľa článku 47 ods. 2 Protokolu I musia byť naplnené
kumulatívne, čoho dôsledkom je, že vymedzenie tohto pojmu je veľmi reštriktívne a je možné jeho
obchádzanie (najmä pri kategórii „motivácia osobným ziskom“). Rozšírenú definíciu pojmu žoldnier
obsahuje článok 1 ods. 1 a 2 Medzinárodného dohovoru proti verbovaniu, využívaniu, financovaniu
a výcviku žoldnierov, ktorý pamätá aj na osoby, ktoré sú špeciálne najaté na vykonávanie násilných
činov zameraných na zvrhnutie vlády alebo iné ohrozenie ústavného poriadku štátu alebo jeho
územnej celistvosti. Dohovor obsahuje záväzky kriminalizovať konania súvisiace s organizáciou
a využívaním žoldnierov. Dohovor je skôr nástrojom medzinárodného trestného práva (napr. mlčí
o typoch ozbrojených konfliktov, v ktorých sa môžu žoldnieri vyskytovať, a tým sa prezumuje, že sa
vzťahuje na medzinárodné ozbrojené konflikty aj na ozbrojené konflikty nemedzinárodného
charakteru). V Článku 12 je obsiahnutá zásada aut dedere aut iudicare a tým sa značne odlišuje od
noriem medzinárodného humanitárneho práva, z ktorého len recipoval definíciu žoldnierstva (Článok
47 Dodatkového protokolu I). Keďže predmetný dohovor dosiaľ ratifikovalo len 33 štátov, je pomerne
odvážne ho nazývať „univerzálnym nástrojom“ potlačovania žoldnierstva. Reakciou na časté štátne
prevraty v Afrike, uskutočňované za použitia žoldnierov, bol prijatý aj regionálny Dohovor na
odstránenie žoldnierstva v Afrike v Libreville 3. júla 1977. Dohovor recipoval definície žoldnierstva
z vyššie uvedených právnych nástrojov. Slovenská republika nie je zmluvnou stranou Dohovoru proti
verbovaniu, využívaniu, financovaniu a výcviku žoldnierov a nemá ani právnu úpravu, ktorá by
konania súvisiace so žoldnierstvom kriminalizovala. Trestným zákonom je postihovaná len služba
v cudzom vojsku (§ 392 zákona č. 300/2005 Z. z.), ktorá sa netýka pôsobenia v žoldnierskych
zoskupeniach ani v neuznaných povstaleckých skupinách, čo sa v súvislosti s recentným konfliktom
na Ukrajine (v ktorom sa zúčastňujú bez povolenia aj občania Slovenskej republiky) javí ako
nedostatok domácej právnej úpravy a na jeho odstránení a prijatí relevantnej legislatívy v súčasnosti
pracuje Ministerstvo spravodlivosti SR.
POSTAVENIE ZAMESTNANCOV SÚKROMNÝCH VOJENSKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH
SPOLOČNOSTÍ PODĽA MEDZINÁRODNÉHO HUMANITÁRNEHO PRÁVA
S vývojom privatizácie ozbrojených konfliktov súvisí aj vznik tzv. súkromných vojenských
a bezpečnostných spoločností (PMSC), ktoré sa oddelili od klasického žoldnierstva a vznikajú ako
obchodné spoločnosti s predmetom podnikania, často ťažko odlíšiteľným od žoldnierstva, keďže
motivácia osobného zisku je u „zamestnancov“ pomerne jasná. Vznik takýchto spoločností je možné
vystopovať do 60. rokov 20. storočia, keď bývalí britskí veteráni SAS (Special Air Services) založili
spoločnosť WatchGuard International. K rozmachu tohto „podnikania“ došlo začiatkom 90. rokov po
konci studenej vojny, keď sa množstvo demobilizovaných bývalých príslušníkov ozbrojených síl
antagonistických blokov ocitlo bez zamestnania. Pomerne častým argumentom pri determinácii
právneho postavenie PMSC je, že tieto subjekty nemajú podľa medzinárodného humanitárneho práva
jasne vymedzené postavenie, z ktorého vyplývajú záväzky takéhoto subjektu a jeho zamestnancov.
Z perspektívy medzinárodného humanitárneho práva je toto tvrdenie zavádzajúce. Práva a povinnosti
samotných spoločností medzinárodné humanitárne právo nedefinuje, keďže ide o právnické osoby
založené podľa súkromného práva. Ich zamestnancov však už definuje, aj keď to žiadny
medzinárodný zmluvný inštrument priamo nezmieňuje. Identifikovanie predmetných záväzkov
zamestnancov PMSC podmieňuje najmä ich vzťah ku konkrétnemu štátu a povaha vykonávaných
činností, na ktoré sú kontrahovaní. Ich právne postavenie tak musí byť posudzované prípad od
prípadu. Základnou otázkou teda ostáva, či ide o kombatantov alebo civilistov. Ak by im bolo možné
priznať postavenie kombatanta, tak je možné voči nim používať kedykoľvek ozbrojenú silu (stávajú
sa legitímnym vojenským cieľom), ale zároveň aj oni disponujú „právnym titulom“ na priamu účasť na
nepriateľstve (direct participation in hostilities). V prípade zajatia majú nárok na postavenie vojnového
zajatca a nemôžu byť za účasť na nepriateľstve trestne stíhaní.5 Vice versa, ak by išlo o civilné osoby,
ktoré sa priamo zúčastňujú na nepriateľstve, tak by im postavenie kombatanta neprináležalo
(unprivileged belligerents or unlawful combatants), rovnako ani postavenie vojnového zajatca.
d) nie je občanom strany v konflikte ani nemá trvalé bydlisko na území kontrolovanom stranou v konflikte;
e) nie je príslušníkom ozbrojených síl strany v konflikte a
f) nebola vyslaná štátom, ktorý nie je stranou v konflikte na plnenie oficiálnych úloh ako príslušník jeho
ozbrojených síl.
5
Článok 43 (2) Dodatkového Protokolu I k Ženevským konvenciám z r. 1949 zakladá právo kombatantov na
priamu účasť na nepriateľstve.
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Následne by mohli byť za účasť na nepriateľstve trestne stíhaní, aj keby sa nedopustili žiadneho
porušenia noriem medzinárodného humanitárneho práva.6 Pojem kombatant má v medzinárodnom
humanitárnom práve svoj špecifický význam, ktorý nie je synonymom veľmi všeobecného pojmu
„bojovník“. Medzinárodné humanitárne právo rozoznáva 4 kategórie osôb, ktoré sa môžu považovať
za kombatantov,7 ale na účely ďalšej argumentácie sú však relevantné nasledujúce 2 kategórie:
príslušníci ozbrojených síl štátu, ktorý je stranou ozbrojeného konfliktu, alebo príslušníci
domobrany a dobrovoľníckych zborov, ktoré sa sformovali ako súčasť ozbrojených síl, 8
ďalší príslušníci domobrany a dobrovoľníckych zborov, ktorí sa sformovali ako organizované
hnutie odporu náležiace k jednej zo strán ozbrojeného konfliktu za splnenia nasledujúcich
podmienok: patria pod velenie osoby, ktorá zodpovedá za svojich podriadených, nosia
z diaľky rozoznateľný rozlišujúci znak, otvorene nosia zbrane a vedú operácie v súlade so
zákonmi a obyčajmi vojny.9
Zamestnanci PMSC by mohli byť považovaní za príslušníkov ozbrojených síl štátu len za
predpokladu, že by boli najatí na výkon svojej činnosti priamo štátom, ktorý je stranou ozbrojeného
konfliktu a s jeho súhlasom by došlo k inkorporovaniu týchto zamestnancov do štátnych ozbrojených
síl. Tým pádom by im prináležalo aj postavenie kombatanta. Načrtnutý postup je však veľmi
nepravdepodobný, keďže väčšina kontraktov s PMSC je uzatváraná klientami odlišnými od štátnych
entít. Je možné konštatovať, že medzinárodné humanitárne právo jasne stanovuje, že príslušníci
ozbrojených síl štátu majú nárok na postavenie kombatantov, na druhej strane však neposkytuje
návod na to, ktoré osoby možno považovať za príslušníkov ozbrojených síl. Pokiaľ článok 4A (1)
Tretej Ženevskej konvencie je zameraný na osoby formálne začlenené do stavu ozbrojených síl,
článok 4A (2) sa zaoberá členmi skupín, ktoré sú štrukturálne nezávislé na takýchto silách, ale napriek
tomu bojujú spolu s nimi. Toto ustanovenie malo vyriešiť nejasnosti ohľadom postavenia partizánov
počas druhej svetovej vojny. Aby mohli byť zamestnanci PMSC považovaní za príslušníkov
domobrany a ďalších dobrovoľníckych zborov náležiacich k štátu, ktorý je stranou ozbrojeného
konfliktu, musia spĺňať dve podmienky: skupina ako celok musí náležať k strane medzinárodného
ozbrojeného konfliktu a musí spĺňať 4 podmienky ustanovené Článkom 4 (A) Tretej Ženevskej
konvencie z r. 1949. Tzn., že len spoločnosti kontrahované štátom a počas ozbrojeného konfliktu
konajúce v jeho mene (monopol štátu na použitie ozbrojenej sily), sú spôsobilé tieto požiadavky
naplniť.10 Prof. Schmitt konštatuje, že vyššie uvedené kritériá by spĺňali aj PMSC najaté súkromnou
entitou na podporu jednej zo strán ozbrojeného konfliktu.11
Dubióznym sa však javí, či za kombatantov treba považovať len osoby, ktoré priamo
vykonávajú bojovú činnosť v priestore vojenských operácií alebo aj osoby kontrahované na výkon
logistickej podpory. Prikláňame sa k názoru, že ak ide o osoby jasne náležiace k štátu, ktorým boli
kontrahovaní, tak im všetkým prináleží postavenie kombatanta. Tzn., že sú kontinuálne legitímnym
vojenským cieľom, ale zároveň majú právny nárok na postavenie vojnového zajatca. Zamestnancov
PMSC, ktorých by bolo možné považovať za kombatantov na základe Článku 4A (2) Tretej Ženevskej
konvencie z r. 1949, (t. j. tých, ktorí boli najatí štátom, ktorý je stranou medzinárodného ozbrojeného
konfliktu na priamu účasť na nepriateľstve, spĺňajúcich 4 vyššie uvedené kritériá) bude
pravdepodobne v reálnych situáciách len menšina.
Tretia Ženevská konvencia stanovuje výnimku z princípu, že len kombatanti majú nárok na
postavenie vojnového zajatca v prípade zajatia. V článku 4A (4) definuje ďalšiu kategóriu osôb, ktoré
majú nárok na postavenie vojnového zajatca. Sú nimi „osoby, ktoré sprevádzajú ozbrojené sily, nie
DORMANN, Knut. The legal situation of ‘‘unlawful/unprivileged combatants’’. International Review of the Red
Cross. 2003, Vol. 85, No. 849, s. 45.
7
osoby uvedené v článku 4 A (1), (2), (3), (6) Tretej Ženevskej konvencie z r. 1949 a v článku 43 Dodatkového
Protokolu I.
8
Článok 4 A (1) Tretej Ženevskej konvencie z r. 1949.
9
Článok 4 A (2) Tretej Ženevskej konvencie z r. 1949. Ďalšie dve kategórie kombatantov uvedené v článku 4 A
(3) a (6) Tretej Ženevskej konvencie sú príslušníci pravidelných ozbrojených síl, ktorí sa hlásia k vláde alebo k
moci, ktorú neuznáva mocnosť, ktorá drží zajatcov a účastníci levée en masse (obyvatelia neobsadeného
územia, ktorí sa pri príchode nepriateľa z vlastného popudu chopia zbrane, aby bojovali proti prenikajúcemu
vojsku, bez toho že by mali čas ustaviť sa v pravidelné ozbrojené sily, ak nosia otvorene zbrane a ak
zachovávajú zákony a obyčaje vojnové).
10
GILLARD, Emanuela-Chiara. Business goes to war: private military/security companies and international
humanitarian law. International Review of the Red Cross. 2006, Vol. 88, No. 863, s. 534.
11
SCHMITT, Michael. Humanitarian Law and direct participation in hostilities by private contractors or civilian
employees. Chicago Journal of International Law. 2005, No. 5, s. 528.
6
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sú však priamo ich súčasťou, ako civilní členovia posádok vojenských lietadiel, vojnoví korešpondenti,
dodávatelia, príslušníci pracovných jednotiek a služieb, majúcich na starosti blaho ozbrojených síl,
pod podmienkou, že na to dostali povolenie od ozbrojených síl, ktoré sprevádzajú; tieto sú povinné
im vydať na ten účel preukaz totožnosti podobný pripojenému vzoru.“ 12 Celkom bezpečne je možné
konštatovať, že zamestnanci PMSC by spadali pod uvedenú kategóriu v prípade, ak by boli najatí na
výkon nebojových činnosti a vybavení náležitým dokumentom (preukazom) od kontrahujúceho
štátu.13 Zamestnanci PMSC nespadajúci do žiadnej z uvedených kategórií sú civilnými osobami.
Postavenie civilných osôb majú aj zamestnanci najatí iným subjektom ako je štát. Účasť
zamestnancov (kontraktorov) PMSC v postavení civilných osôb v oblastiach ozbrojených konfliktov
by mala byť pomerne limitovaná, keďže z pohľadu medzinárodného humanitárneho práva ide
o civilistov. Tí v prípade priamej účasti na nepriateľstve strácajú ochranu a stávajú sa legitímnym
vojenským cieľom, resp. keďže nedisponujú imunitami kombatanta, sú aj trestne zodpovední za svoje
činy voči strane konfliktu. Otázka vyvstáva, aké aktivity napĺňajú priamu účasť na nepriateľstve. Podľa
Komentára MVČVK ide o akty, ktoré sú svojou povahou a účelom namierené na spôsobenie reálnej
škody na osobách a technickom vybavení protivníka. Zásobovanie potravinami, poskytnutie prístrešia
kombatantom a „sympatizovanie“ s nimi priamu účasť na nepriateľstve nenapĺňa. Ide o potenciálnu
„šedú zónu“, keďže medzinárodné humanitárne právo nedefinuje rozdiel medzi ofenzívnymi
a defenzívnymi operáciami v prípade priamej účasti na nepriateľstve. Tzn., že nie je možné jednotne
determinovať, či výkon sebaobrany zamestnancov PMSC je možné považovať za priamu účasť na
nepriateľstve. V prípade výkonu strážnej služby vo vojenských objektoch, inštaláciách a ochrana
konvojov (ako napr. v Iraku od r. 2003) dochádza k priamej účasti na nepriateľstve, keďže ide
o legitímne vojenské ciele a straty na životoch zamestnancov PMSC je možné považovať v prípade
útoku za povolené vedľajšie škody (collateral damages). Zamestnanci PMSC v tomto prípade
nepožívajú privilégia kombatantov a nemajú nárok na postavenie vojnového zajatca. To však
neznamená, že sú úplne bez ochrany podľa noriem medzinárodného humanitárneho práva. Štvrtá
Ženevská konvencia z r. 1949 o ochrane civilného obyvateľstva počas ozbrojeného konfliktu (a
Článok 75 Dodatkového protokolu I) im zabezpečuje aspoň minimálny štandard ochrany v prípade
pozbavenia osobnej slobody, rovnako aj garancie počas trestného stíhania. V prípade ozbrojeného
konfliktu nemedzinárodnej povahy túto ochranu zabezpečuje spoločný Článok 3 Ženevských
konvencií z r. 1949, Dodatkový protokol II a normy obyčajového medzinárodného humanitárneho
práva.
POVINNOSTI PMSC PODĽA MEDZINÁRODNÉHO HUMANITÁRNEHO PRÁVA
PMSC ako celok nie sú viazané normami medzinárodného humanitárneho práva. Jedinou
výnimkou je situácia, ak PMSC pôsobí v ozbrojenom konflikte nemedzinárodnej povahy ako strana
konfliktu podľa spoločného Článku 3 Ženevských konvencií alebo ako organizovaná ozbrojená
skupina podľa Článku 1 (1) Dodatkového protokolu II. V takýchto prípadoch bude mať PMSC rovnaké
záväzky ako každý neštátny subjekt v ozbrojenom konflikte nemedzinárodnej povahy. V praxi je však
vyššie uvedená situácia vysoko nepravdepodobná, pretože vyžaduje, aby sa PMSC samotná stala
stranou konfliktu, a nie len konala v mene existujúcej strany konfliktu. Bezpochyby však PMSC majú
záväzky podľa národného práva. Právnické osoby musia dodržiavať právo štátu, v ktorom pôsobia,14
vrátane trestného, daňového, imigračného, pracovného práva, ako aj práva štátu, podľa ktorého sú
založené. Platné národné právo môže rovnako ukladať záväzky podľa medzinárodného
humanitárneho práva, ak sú inkorporované do právneho poriadku a tým sa stávajú záväzné aj pre
neštátne subjekty. Napr. porušenia humanitárneho práva sú často trestnými činmi podľa národného
práva a v štátoch, ktoré kodifikovali trestnú zodpovednosť právnických osôb sa uplatňujú aj voči
PMSC. Rovnako môžu byť niektoré porušenia humanitárneho práva považované protiprávne konania
podľa predpisov iných právnych odvetví a zakladajúce nárok na náhradu spôsobenej škody. Riešením
je prevencia. Vedenie PMSC by malo zabezpečiť školenie a tréning zamestnancov v oblasti
Článok 4 A (4) Tretej Ženevskej konvencie z r. 1949.
Napr. pozícia Ministerstva obrany Spojeného kráľovstva je, že zamestnancov PMSC považuje za osoby
sprevádzajúce ozbrojené sily podľa Článku 4A (4) Tretej Ženevskej konvencie z r. 1949 a najíma ich len na
výkon logistických a podporných činností.
14
Ak ale nie sú právnym aktom/zmluvou vyňaté z miestnej jurisdikcie ako v prípade PMSC pôsobiacich v Iraku
kde zamestnanci spoločnosti Blackwater zastrelili 17 civilistov, ktorí pre nich nepredstavovali hrozbu. Stíhanie
zodpovedných osôb irackými autoritami bolo vylúčené vzhľadom na ich jurisdikčné imunity.
12
13
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medzinárodného humanitárneho práva s pravidelným preskúšaním. Rovnako by spoločnosť mala
vypracovať štandardné operačné postupy a pravidlá nasadenia, ktoré by reflektovali ich záväzky
podľa medzinárodného humanitárneho práva a platného miestneho práva. Existuje soft law iniciatíva,
tzv. Medzinárodný Kódex správania pre poskytovateľov súkromných bezpečnostných služieb
(International Code of Conduct for Private Security Service Providers - ICoC),15 ktorý spoločnosti
pohybujúce sa v predmetnej oblasti priemyslu dobrovoľne podpisujú a zaväzujú sa tak v právne
nevynútiteľnej forme k rešpektovaniu ľudsko-právnych noriem a noriem medzinárodného
humanitárneho práva. ICoC je výsledkom iniciatívy mnohých zainteresovaných strán vedených
Švajčiarskom s cieľom stanoviť medzinárodné princípy a štandardy pre zodpovedné poskytovanie
súkromných bezpečnostných služieb, najmä pri prevádzke v komplexnom medzinárodnom prostredí.
Bol vypracovaný v novembri 2010 za účasti zástupcov PMSC, štátov (Austrália, Spojené štáty
americké, Veľká Británia a Švajčiarska konfederácia), organizácií občianskej spoločnosti a
akademických pracovníkov. ICoC bol pri svojom vzniku v r. 2010 podpísaný 58 PMSC.16
ZODPOVEDNOSŤ ŠTÁTOV NAJÍMAJÚCICH PMSC
Všeobecne platí, že štáty sa nemôžu zbaviť svojich záväzkov podľa medzinárodného
humanitárneho práva tým, že kontrahujú PMSC. Medzinárodné humanitárne právo nebráni štátom
najať na výkon niektorých aktivít (tradične spojených s výkonom štátnej moci) v ozbrojenom konflikte
PMSC, ale zodpovednosť za porušovanie medzinárodných záväzkov zo strany PMSC je pričítateľná
kontrahujúcemu štátu. Tretia a Štvrtá Ženevská konvencia obsahuje výnimky, ktoré do istej miery
limitujú možnosť štátu preniesť na PMSC právo vykonávať určité činnosti: vyžaduje sa, aby tábor
vojnových zajatcov a miesta internácie chránených osôb boli v priamej podriadenosti „zodpovedného
dôstojníka“ ustanoveného z pravidelných ozbrojených síl alebo riadnej civilnej správy zadržiavajúcej
mocnosti.17 Tzn., že štát môže zveriť prevádzkovanie týchto zariadení PMSC len v prípade, ak si
ponechá priamu kontrolu, riadenie a dohľad nad predmetnými zariadeniami. Napr., ak štát zverí
prevádzkovanie tábora pre vojnových zajatcov PMSC, musí zaistiť štandard zaobchádzania so
zadržiavanými osobami v súlade s ustanoveniami Tretej Ženevskej konvencie a nemôže sa zbaviť
zodpovednosti tým, že za jeho nedodržiavanie je zodpovedná kontrahovaná spoločnosť. 18 Štáty
musia ďalej zaistiť rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva spoločnosťami, ktoré si
najímajú. Vyplýva to z ustanovenia spoločného Článku 1 Ženevských konvencií (štáty majú
všeobecnú povinnosť zaistiť rešpekt a dodržiavanie noriem medzinárodného humanitárneho práva).
Rozširovanie znalosti noriem medzinárodného humanitárneho práva je záväzok, ktorý musia štáty
plniť aj v čase, keď sa nezúčastňujú ozbrojeného konfliktu. V prípade porušovania medzinárodného
humanitárneho práva zo strany zamestnancov PMSC pripadá do úvahy aj zodpovednosť veliteľov
ozbrojených síl a reprezentantov štátu na základe zodpovednosti nadriadenej autority. V praxi však
zamestnanci PMSC neprijímajú rozkazy od vojenských veliteľov, ale od manažérov spoločnosti
a spoločnosť sama by mala mať vypracovaný systém disciplinárnych postihov svojich zamestnancov.
Štáty majú povinnosť vyšetrovať a stíhať vojnové zločiny, zo spáchania ktorých sú podozriví
zamestnanci PMSC. Avšak rozsah a zameranie tohto príspevku nám neumožňuje venovať sa aj tejto
rozsiahlej problematike. Podotkneme len, že štáty majú povinnosť buď predmetné zločiny stíhať pred
svojimi súdmi alebo podozrivé osoby vydať na stíhanie príslušným autoritám v mieste kde došlo ku
spáchaniu daných skutkov. Všetky štáty majú totiž povinnosť stíhať vážne porušenia (grave breaches)
medzinárodného humanitárneho práva.

KONTRAKTORI VERSUS ŽOLDNIERI
V súvislosti s vyššie uvedeným právnym postavením žoldnierov podľa Článku 47 Dodatkového
protokolu I je potrebné komplexnejšie rozobrať niektoré z podmienok definície žoldnierov, ktoré musia
byť kumulatívne naplnené. Veľmi problematickým sa javí rovnako ako pri analýze postavenia PMSC
Dostupné z: http://icoca.ch/sites/all/themes/icoca/assets/icoc_english3.pdf
Dostupné z: http://icoca.ch/en/history
17
Článok 39 Tretej Ženevskej konvencie a Článok 99 Štvrtej Ženevskej konvencie.
18
Článok 12 (1) Tretej Ženevskej konvencie ustanovuje že: Vojnoví zajatci sú v moci nepriateľskej mocnosti, nie
však v moci jednotlivcov alebo vojenských oddielov, ktoré ich zajali. Nehľadiac na eventuálnu individuálnu
zodpovednosť, je mocnosť, v moci ktorej sú zajatci, zodpovedná za zaobchádzanie s nimi.
15
16
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podmienka priamej účasti na nepriateľských akciách uvedená v odseku 2 (b) predmetného článku.
Keďže v medzinárodnom humanitárnom práve neexistuje exaktná definícia tohto pojmu, signifikantne
sa znižuje možnosť, že dôjde k naplneniu podmienok definície žoldnierstva. Ďalej je potrebné zmieniť
podmienku uvedenú v písm. (e), ktorá vyníma z definície každého, kto je príslušníkom ozbrojených
síl štátu, ktorý je stranou ozbrojeného konfliktu. Štát využívajúci služby žoldnierov môže túto
podmienku jednoducho obísť formálnym inkorporovaním žoldnierov do svojich ozbrojených síl. Podľa
nášho názoru celý Článok 47 stráca akýkoľvek praktický a právny zmysel. Bol prijatý len z politických
dôvodov. Vytvára len ďalšiu kategóriu osôb, resp. nelegálnych kombatantov, ktorým neprináleží
postavenie vojnového zajatca v prípade zajatia. Tým nijak nemení už predtým existujúci právny stav
upravujúci situácie, keď sa na nepriateľských akciách zúčastňujú osoby, ktorým neprináležia imunity
kombatantov. Výsledkom aplikácie Článku 47 na osoby, ktoré kumulatívne naplnia podmienky
žoldnierstva je, že sa na nich bude vzťahovať rovnaký rozsah práv a povinností ako na akékoľvek
civilné osoby, ktoré sa priamo zúčastňujú na nepriateľstve. Znamená to, že zajatí žoldnieri nie sú
automaticky pozbavení akejkoľvek ochrany podľa medzinárodného humanitárneho práva, ale stále
im prináležia aspoň fundamentálne garancie obsiahnuté v Článku 75 Dodatkového protokolu I.
Neexistencia tejto úpravy základných procesných garancií viedla v minulosti k „rýchlym procesom“
s osobami obvinenými z výkonu žoldnierstva (osoby boli odsudzované na trest smrti a popravované).
Nakoniec Článok 47 nezakazuje štátom priznávať postavenie vojnového zajatca aj žoldnierom, len
ustanovuje, že žoldnieri na rozdiel od príslušníkov štátnych ozbrojených síl nie sú oprávnení sa
postavenia vojnového zajatca dovolávať, t.j. nemajú naň právny nárok. Aj keď skutočnej národnej
praxe v tejto oblasti je málo, existujú prípady, keď štát vyhlásil, že prizná postavenie vojnového zajatca
aj osobám spadajúcim pod definíciu žoldnierstva. Napr. v správe generálneho tajomníka OSN
o Iránsko-Irackej vojne z r. 1988 sa uvádza, že Irán zadržal pri bojových akciách osoby s občianstvom
tretích štátov, ktoré sú podozrivé z výkonu žoldnierstva, ale na miesto trestného stíhania im priznal
postavenie vojnových zajatcov a náležite s nimi zaobchádzal.19 Článok 47 Dodatkového protokolu
I sa uplatňuje len v medzinárodných ozbrojených konfliktoch.
V ozbrojených konfliktoch nemedzinárodného charakteru neexistuje postavenie vojnového
zajatca a tým pádom je zbytočné sa zaoberať právnym postavením osôb, ktoré aj v tomto type
konfliktu naplnia definičné znaky žoldnierstva. Vzťahuje sa na nich rovnaký rozsah práv podľa
spoločného Článku 3 Ženevských konvencií a Dodatkového protokolu II ako na všetky civilné osoby,
ktoré sa priamo zúčastňujú na nepriateľstve. Niet pochýb o tom, že aj osoby podieľajúce sa na výkone
žoldnierstva sú povinné dodržiavať a rešpektovať medzinárodné humanitárne právo a v prípade
vážnych porušení sa na nich vzťahuje individuálna trestná zodpovednosť.
Predchádzajúca analýza nás priviedla k nastoleniu otázky, či je možné zamestnancov PMSC
považovať za žoldnierov. Je možné konštatovať, že na to neexistuje jednotná odpoveď. V zásade
platí, že aj zamestnanci PMSC musia kumulatívne naplniť podmienky stanovené Článkom 47
Dodatkového protokolu I, aby mohli byť považovaní za žoldnierov. Považujeme za dostatočne
preukázané, že stanovené podmienky vykazujú priam účelovú nemožnosť ich naplnenia, resp.
možnosť sa ich naplneniu úspešne vyhnúť. Príhodným sa javí uviesť často citovaný názor Geoffrey
Besta: „žoldnier, ktorý sa nedokáže sám vylúčiť z predmetnej definície, si zaslúži byť zastrelený –
a jeho právnik s ním.“20 Fundamentálnym je fakt, že definície žoldnierstva v jednotlivých nástrojoch
sa vzťahujú len na fyzické osoby a tým pádom vylučujú PMSC, ktoré sú právnickými osobami.
Jedným z kľúčových faktorov pri determinovaní postavenia zamestnancov PMSC je identita ich
klienta. Ako už bolo vyššie uvedené, existuje možnosť, že v prípade, ak sú splnené určité podmienky,
môžu byť zamestnanci považovaní za príslušníkov ozbrojených síl štátu, ktorý ich najal a tým sa
vyhnú naplneniu podmienky uvedenej v Článku 47 (2), písm. e. Pri súčasnom trende znižovania
početných stavov ozbrojených síl a politiky kontrahovania služieb kedysi výlučne zabezpečovaných
priamo ozbrojenými silami sa táto situácia javí ako veľmi nepravdepodobná, ale nie nemožná.
Podmienka motivácie osobným ziskom bude naplnená asi najjednoduchšie, kým podmienky v písm.
(a) (b) vyžadujúce, aby bolo osoba špeciálne najatá na boj v ozbrojenom konflikte a priamu účasť na
nepriateľstve pravdepodobne väčšina osôb nenaplní. Väčšina PMSC operujúcich v Iraku

19

Report of Mission dispatched by the Secretary-General on the situation of prisoners of war in the Islamic
Republic of Iran and Iraq, UN Doc S/20149, 24 August 1988, para. 65.
20
BEST, Geoffrey. Humanity in Warfare: The Modern History of the International Law of Armed Conflict. 1980, s.
328.
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a Afganistane bola najatá na poskytovanie logistických a „podporných“ činností pre ozbrojené sily, čo
vylučuje vedenie bojových operácií, ale situácia na mieste bola často odlišná od ustanovení kontraktu.
Podmienka ustanovená v písm. (d), že žoldnierom je osoba, ktorá nie je občanom strany v
konflikte ani nemá trvalé bydlisko na území kontrolovanom stranou v konflikte, má opäť tendenciu
vylúčiť značné množstvo osôb, keďže v praxi spôsobila, že napr. v Iraku a Afganistane z nej boli
vylúčení všetci zamestnanci americkej, britskej a irackej národnosti z dôvodu účasti ich domovských
štátov v ozbrojenom konflikte.21
ZÁVEROM A DE LEGE FERENDA K DOKUMENTU Z MONTREAUX
Záverom možno konštatovať, že záväzný právny rámec regulujúci pôsobenie zamestnancov
PMSC existuje a nie je potrebné prijímať nové pravidlá na medzinárodnej úrovni, ale dôslednejšie
dbať o rozširovanie znalosti a dodržiavania už existujúcich noriem. Využívanie služieb PMSC
významnými aktérmi medzinárodných vzťahov totiž implicitne evokuje „presvedčenie“ o legálnosti
tohto druhu podnikania a preto nepredpokladáme, že by v blízkej budúcnosti došlo k politickej zhode
(vôli) regulovať postavenie a pôsobenie PMSC (ako právnických osôb) na úrovni medzinárodného
spoločenstva prostredníctvom právne záväzného (hard law) medzinárodného zmluvného dokumentu.
Je možné súhlasiť s názorom, že v tomto prípade nejde o pozitívny trend.
Považujeme za preukázané, že považovanie zamestnancov PMSC za žoldnierov v právnom
zmysle nie je účelné, keďže aj „klasickí“ žoldnieri sa dokážu veľmi jednoducho vyhnúť splneniu
kumulatívnych podmienok, na základe ktorých možno považovať podľa medzinárodného
humanitárneho práva určité osoby za žoldnierov.
V prípade PMSC je právne otázne aj ich prípadné inkorporovanie do ozbrojených síl strany
konfliktu zmluvou medzi konkrétnou „spoločnosťou“ a vládnou entitou, ktorou by bol zabezpečený
prenos kompetencie štátneho orgánu na súkromnú entitu, čím sa naráža na „nescudziteľnosť“
tradičných kompetencií a prerogatívov štátnych útvarov. Tento prístup by však vyžadoval
komplexnejšiu analýzu. Samostatnou kapitolou je aj individuálna trestná zodpovednosť
zamestnancov PMSC a varianty ich prípadného trestného stíhania pred medzinárodnými súdnymi
inštitúciami, lokálnymi súdmi a eventuálnej možnosti náhrady nimi spôsobenej škody v občianskom
súdnom konaní pred súdmi štátov, v ktorých dané spoločnosti sídlia (resp. podľa práva, ktorých boli
založené).
Z recentných pokusov regulovať pôsobenie PMSC je možné zaznamenať poväčšine len soft law
iniciatívy na ich reguláciu, ako je aj iniciatíva vlády Švajčiarskej konfederácie a MVČK zo 17.
septembra 2008 Dokument z Montreux (The Montreux Document On pertinent legal obligations and
good practices for States related to operations of private military and security companies during armed
conflict),22 ktorý tvorí súbor praxe štátov s reguláciou PMSC a odporúča výklad jednotlivých noriem
medzinárodného humanitárneho práva a prijatie vnútroštátnej legislatívy v súvislosti s certifikáciou
jednotlivých spoločnosti, ako aj s trestnou zodpovednosťou právnických osôb. Na Dokument ku
ktorému môžu pristúpiť štáty a medzinárodné organizácie (EÚ, NATO) nadväzuje Kódex správania
ICoC, ktorý môžu podpísať jednotlivé PMSC, ktoré sa prihlásia k tejto iniciatíve. Slovenská republika
zvažuje svoje pristúpenie k Dokumentu, ale súčasná legislatíva nereflektuje odporúčania, ktoré tvoria
jeho obsah, keďže zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov nepozná súkromné vojenské spoločnosti, ktoré operujú mimo
územia SR v oblastiach ozbrojených konfliktov. Vymedzenie „súkromnej vojenskej a bezpečnostnej
spoločnosti“ (PMSC) v Dokumente je pomerne vágne (je založené na dvoch príkladmých výpočtoch)
a zahŕňa v zmysle legislatívy SR nielen súkromné bezpečnostné spoločnosti („SBSky“)
a neexistujúce súkromné vojenské spoločnosti, ale aj spoločnosti vykonávajúce obchodné, servisné
a školiace aktivity. Úvodné deklarácie o tom, že z tohto dokumentu nevyplýva žiadna zmena
medzinárodnoprávnych záväzkov ani žiadne nové medzinárodnoprávne záväzky pre štát, ktorý sa
k nemu prihlási, možno považovať za značne rozporné s povahou tohto dokumentu. Prinajmenšom
prichádza ku konkretizácii, ak nie priamo k zmene obsahu medzinárodnoprávnych, najmä
obyčajových záväzkov tým, že sa štát prihlási k ich konkrétnej interpretácii a rovnako podpora tohto
dokumentu musí byť chápaná ako prejav presvedčenia o záväznosti (opinio iuris) v možnom
budúcom kontexte posudzovania vzniku obyčajových noriem medzinárodného práva. Predstavu
o tom, že prípadná podpora Dokumentu z Montreux nemá a nebude mať dopad na
21

GILLARD, Emanuela-Chiara. Business goes to war: private military/security companies and international
humanitarian law. International Review of the Red Cross. 2006, Vol. 88, No. 863, s. 569.
22
Dostupné z: https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0996.pdf
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medzinárodnoprávne záväzky SR, možno považovať za objektívne nesprávnu. Riešením by mohlo
byť, aby prípadnému rozhodovaniu o podpore tohto dokumentu zo strany SR predchádzal proces
v maximálnej miere analogický schvaľovaniu medzinárodnej zmluvy schvaľovanej vládou SR, vrátane
detailnej analýzy dopadov na právny poriadok a administratívnu prax SR. Nemožno pominúť ani
rovinu politického záväzku. SR nie je štátom, ktorý si môže dovoliť prijať takýto záväzok a následne
jeho implementáciu v praxi úplne ignorovať, ako to možno pozorovať na praxi niektorých
participujúcich štátov. V súvislosti s vyjadrením podpory Dokumentu z Montreux možno očakávať
žiadosti o informácie o opatreniach, ktoré SR prijala na legislatívnej úrovni, resp. akú pozíciu zaujala
k odporúčaniam najlepšej praxe. Táto možnosť sa však týka nielen notoricky známych izolovaných
tém ako je trestná zodpovednosť právnických osôb, ale potenciálne aj súvislých častí a možno aj
absolútnej väčšiny súboru odporúčaní. Dokument z Montreux do značnej miery legitimizuje stúpajúci
trend používania súkromných spoločností v kontexte ozbrojených konfliktov. Zoznam štátov, ktoré od
začiatku podporujú tento dokument potenciálne preukazuje, že by mohlo ísť o jeden z jeho
podstatných cieľov. Tento trend však sám osebe možno vnímať negatívne.
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POZÍCIA ĽUDSKÝCH PRÁV V 21. STOROČÍ
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Abstrakt: Pohľad na ľudské práva sa vyvíja. Dnes možno povedať, že majú osobitý status, čo si
uvedomuje aj medzinárodné spoločenstvo. Stretávame sa dokonca s novými ľudskými právami,
reflektujúcimi vývoj v spoločnosti. Článok sa venuje pozícií ľudských práv v 21. storočí a úvahám de
lege ferenda v tejto oblasti.
Kľúčové slová: ľudské práva, OSN, 21.storočie.
Abstract: View of the human rights is evolving. Today we can say that they have a special status, as
recognized by the international community. There are even new human rights emerging, reflecting the
development in society. The article deals with the position of human rights in the 21st century and
with thoughts de lege ferenda in this field.
Key words: human rights, UN, 21st century.
ÚVOD
Základným cieľom tohto príspevku je vyvolať prinajmenšom zamyslenie sa nad skutočnou
pozíciou ľudských práv v 21. storočí, t. j. v dobe globalizácie, modernizácie a rozsiahleho pokroku
v oblasti vedy a techniky. Nejde však o analýzu stavu z pohľadu početnosti medzinárodnoprávnych
nástrojov resp. inštitúcií ktoré danú oblasť pokrývajú, ale z pohľadu reálnej pozície ľudských práv
v dnešnom svete, z pohľadu na ich skutočnú ochranu a dodržiavanie.
Tak ako iné právne inštitúty a oblasti, aj oblasť ľudských práv prechádzala a stále prechádza
vývojom, v ktorom reflektuje dianie v spoločnosti, resp. v medzinárodnom spoločenstve. 1 To sa
prejavuje napr. v prijímaní dokumentov rôzneho významu, vzniku nových ľudských práv 2 i
v rozhodovacej činnosti relevantných orgánov.
Zmenená je oproti minulosti napr. aj pozícia štátu vo vzťahu k občanom, nakoľko na plnenie
úloh štátu v oblasti ľudských práv už nestačí aby ich chránil a sám do nich negatívne nezasahoval,
nevyhnutná je totiž aj jeho aktívna ingerencia do tejto oblasti. Už v druhej polovici 20. storočia sa totiž
v Európe (najmä vďaka judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva) vytvárali teórie tzv. pozitívneho
záväzku štátu, pričom tieto sú založené na skutočnosti, že štát môže porušiť ľudské práva nielen
svojou aktívnou činnosťou, ale aj tým, že žiadnu činnosť nevykonáva hoci by ju na zabezpečenie
ľudských práv vykonávať mal. Možno preto povedať, že štát má v súčasnosti aj pozitívny záväzok

Ako príklad toho, že ľudské práva reflektujú dianie v spoločnosti možno uviesť aj ich spojitosť s aktuálnym
vývojom v oblasti terorizmu. S touto hrozbou sa totiž ľudské práva začali spájať z viacerých ohľadov a to:
a) ako jedna z hlavných príčin vzniku a rozširovania tohto negatívneho fenoménu (čo konštatujú aj viaceré
významné medzinárodnoprávne dokumenty, napr.: „Global Counter-Terrorism Strategy” - prijatý na pôde OSN
v r. 2006); Bližšie k vzťahu ľudských práv a terorizmu pozri: SCHORLEMER, v. S.: Human Rights: Substantive
and Institutional Implications of the War Against Terrorism, s. 265 - 282
b) z pohľadu ich ochrany pri protiteroristických opatreniach (tejto problematike sa taktiež venuje viacero
významných medzinárodnoprávnych dokumentov, napr. materiál „Countering Terrorism, Protecting Human
Rights: A Manual” prijatý na pôde OBSE v r. 2007).
Zaujímavým je v tejto súvislosti taktiež pohľad na ľudské práva v nadväznosti na používanie tzv. dronov ako
bezpilotných lietadiel, ktoré nesú rakety s cieľom usmrtiť osoby predstavujúce vážnu teroristickú hrozbu a pod.
2
Tento vývoj mal mimo iného za následok aj to, že dnes už väčšina autorov rozdeľuje ľudské práva do tzv. troch
generácií: 1. generáciu preferujú rozvinuté krajiny a tvoria ju občianske a politické práva; 2. generáciu
uprednostňujú rozvíjajúce sa krajiny a predstavujú ju hospodárske, sociálne a kultúrne práva a 3. generáciu
presadzujú krajiny tzv. tretieho sveta a tvoria ju práva solidarity, medzi ktoré patrí napr. právo na sebaurčenie,
právo na zdravé životné prostredie či právo na rozvoj. VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J. a kol.: Medzinárodné právo
verejné. Osobitná časť, s. 199, porovnaj: DAVID, V., SLADKÝ, P., ZBOŘIL, F.: Mezinárodní právo veřejné
s kazuistikou, s. 246
1
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vytvárať podmienky na realizáciu ľudských práv, pričom ide o všetky jeho orgány ktoré môžu porušiť
ľudské práva napr. tým, že neprijmú zákony nevyhnutné na realizáciu týchto práv. 3
Vo všeobecnosti dnes už možno povedať, že ľudské práva predstavujú systém, ktorý má
vlastné charakteristické črty ako je objektívna povaha, rovnosť, nevypovedateľnosť a zákaz aplikácie
princípu reciprocity. Uvedené sa prejavuje v mnohých medzinárodnoprávnych dokumentoch
a potvrdzujú to aj viaceré rozhodnutia medzinárodných súdnych orgánov. Spomedzi týchto možno
uviesť napr. prípad Írsko c. Spojené kráľovstvo z r. 1978, v ktorom Európsky súd pre ľudské práva
uviedol, že Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd na rozdiel od klasických
medzinárodných zmlúv prekračuje hranice jednoduchej vzájomnosti medzi zmluvnými stranami.
K dvojstranným synalagmatickýcm záväzkom totiž pridáva záväzky objektívne, ktoré sú v zmysle
preambuly tohto dokumentu chránené kolektívnymi zárukami. 4 Aj tieto kolektívne záruky sú
dôsledkom vývoja, počas ktorého došlo medzinárodné spoločenstvo k presvedčeniu, že ochrana
ľudských práv, pôvodne vnímaná ako vnútroštátna záležitosť, nie je dostatočná a nemôže byť
ponechaná len na pleciach daného štátu.
Postupné podriaďovanie sa štátov nadštátnym mechanizmom ochrany ľudských práv tak malo
za následok formovanie aj regionálnych systémov ochrany ľudských práv a taktiež systému
univerzálneho,5 ktorý je reprezentovaný predovšetkým OSN. A práve univerzálnemu systému, resp.
pohľadom a názorom naň sa venujeme v tomto príspevku. Množia sa totiž názory, a to nie len laickej
verejnosti ale i predstaviteľov vedy a dokonca aj jednotlivých štátov, že ochrana ľudských práv na
univerzálnej úrovni často zlyháva, resp. že príliš často ide o prázdne slová ignorované národnými
vládami. Uvedené tvrdenia podopreté reálnymi prípadmi, z ktorých niektoré približujeme v tomto
článku, nastoľujú potom legitímnu otázku, či je vôbec možná existencia skutočne efektívneho systému
ochrany ľudských práv na univerzálnej úrovni a ak áno, čo je pre to potrebné urobiť? Alebo - či
opodstatnenie univerzálneho systému ochrany ľudských práv vyhasína z dôvodu, že osvietenské
ideály rešpektujúce kultúru, náboženstvo a politickú organizáciu nemôžu jednoducho spájať systémy,
ktoré nie sú budované na rovnakých základoch?6
ĽUDSKÉ PRÁVA A UNIVERZÁLNY SYSTÉM ICH OCHRANY
Vo väčšej miere bola ľudským právam venovaná pozornosť predovšetkým po druhej svetovej
vojne, kedy sa na ne začína hľadieť v spojitosti s ľudskou dôstojnosťou.7 Veľkým míľnikom bolo
samozrejme založenie OSN, ktorá na jednej strane síce nadviazala na štruktúru predošlej Spoločnosti
národov, no na strane druhej bola po predchádzajúcich skúsenostiach na medzinárodnej scéne
ovplyvnenej svetovou vojnou vybudovaná na pevnejších základoch. 8 Architekti systému spojených
národov verili, že ľudské práva zakotvené doposiaľ v ústavách niektorých štátov a preverené dlhým
vývojom, by sa mohli stať medzinárodnými a univerzálnymi, v podobe ich zakotvenia v kolektívnom
medzinárodnoprávnom dokumente. Ich presvedčenie umocňoval fakt, že po druhej svetovej vojne
ustanovený Norimberský tribunál odhalil desivé stránky holokaustu a možnosť trestať osoby za ich
úlohu v ňom, čím medzinárodné právo ukázalo ako môže vyzerať kolektívna reakcia medzinárodného
spoločenstva na svetové problémy.9

Bližšie pozri: SVÁK, J.: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch. I. zväzok, s. 15 - 16
SVÁK, J: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch. I. zväzok, s. 17 - 18
5
Bližšie k jednotlivým systémom ochrany ľudských práv pozri: VALUCH, J.: Ochrana ľudských práv
a základných slobôd v univerzálnom, regionálnom a národnom kontexte. In: Bratislavské právnické fórum 2013,
s. 1231 - 1240
6
Bližšie pozri: STACY H., M.: Human Rights for the 21st Century: Sovereignty, Civil Society, Culture, s. 5,
dostupné na: http://cddrl.fsi.stanford.edu/sites/default/files/Chapter_1. pdf (stránka navštívená dňa 01.03.2016).
Niektorí autori si na základe uvedeného kladú otázku: „aká je najlepšia stratégia na podporu dodržiavania
ľudských práv? Bližšie pozri: HAFNER-BURTON, E., M.: Making Human Rights a Reality, s. 14, dostupné na:
http://iilj.org/courses/documents/Hafner-BurtonMakingHuman RightsaReality2.pdf (stránka navštívená dňa
05.03.2016)
7
Bližšie pozri: GRANT, J., P., BARKER, J., C.: Parry & Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law.
Third Edition, s. 266
8
VALUCH, J., RIŠOVÁ, M., SEMAN, R.: Právo medzinárodných organizácií, s. 92
9
STACY H., M.: Human Rights for the 21st Century: Sovereignty, Civil Society, Culture, s. 5. Niektorí autori
vyslovene uvádzajú, že ľudské práva ako koncept sa môžu sťať „medzinárodnými“ iba tým, že sa stanú
záväznými podľa medzinárodného práva. Bližšie pozri: MÉGRET, F.: International Human Rights Law Theory.
In: Research Handbook on the Theory and History of International Law, s. 219
3
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Následne nastal do tej doby nevídaný rozmach medzinárodných ľudsko-právnych dokumentov
prijímaných predovšetkým na pôde OSN. Míľnikom v tejto sfére bola Všeobecná deklarácia ľudských
práv, ktorá bola ako dokument prijatý zástupcami z rozdielneho právneho a kultúrneho prostredia
všetkých regiónov sveta prijatá dňa 10. decembra 1948. Stalo sa tak rezolúciou Valného
zhromaždenia OSN č. 217. Práve táto prvýkrát stanovuje, že základné ľudské práva majú byť
chránené univerzálne.10 Aj napriek tomu, že nejde o právne záväzný dokument, má mimoriadny
význam, nakoľko ako spoločný štandard pre všetkých ľudí a všetky národy bol vzorom pri prijímaní
mnohých ďalších medzinárodnoprávnych dokumentov. Neskôr, v roku 1966, boli prijaté dva
mimoriadne významné pakty: Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach
a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ktoré spolu s vyššie
uvedenou Deklaráciou vytvárajú tzv. Medzinárodnú listinu ľudských práv. 11 Následne bol prijatý celý
rad mimoriadne významných dokumentov, ktoré zakotvujú medzinárodné štandardy ľudských práv
naprieč stále sa rozširujúcim spektrom: od práv detí,12 cez práva žien,13 či osôb so zdravotným
postihnutím,14 až po práva väznených osôb a pod.15 Výpočet ani analýza relevantných dokumentov
či inštitúcií však nie je predmetom tohto článku. Tieto dokumenty uvádzame preto, aby sme podčiarkli,
že v ich zmysle sa signatárske štáty zaväzujú, že predmetné ľudské práva budú zahrnuté v ich
národnej legislatíve, vynútiteľné na vnútroštátnych súdoch a prijaté domácou vládnou politikou.16
Sme teda svedkom mimoriadneho rozmachu právnej úpravy v oblasti ľudských práv a to nielen
v priebehu 20. storočia ale i na začiatku tohto milénia.17
Na začiatku 21. storočia teda môžeme povedať, že počet medzinárodných ľudsko-právnych
zmlúv, či vyhlásení a stanovísk nebol nikdy vyšší. 18 Avšak aj napriek impozantnej štruktúre ľudskoprávnych inštitúcií a systémov je svet plný krutosti a zverstiev. Zatiaľ čo jazyk a medzinárodnoprávna
úprava ľudských práv tvoria vyššie a vyššie očakávania dobrého správania, mnohé vlády dennodenne
zlyhávajú v ich ľudsko-právnej zodpovednosti. Medzinárodná ľudsko-právna realita tak výrazne
zaostáva za očakávaniami.19 Prečo je tomu ale tak?
Vlády (a v určitej miere aj mimovládne organizácie) sa podieľali na vytváraní systému
medzinárodného práva a postupov založených na univerzálnych princípoch. Počet členov a foriem
spolupráce v rámci tohto systému rastie cez širokú škálu medzinárodných zmlúv a inštitúcií. Tento
postup teda evokuje silnú víziu presadzovania ľudského blaha všade na svete. Dosiahol dokonca aj
významné úspechy. Zároveň tento prístup posunul hranice pre to čo je akceptovateľné a zmenil tiež
diskusiu o ľudských právach. Na druhej strane sú však výsledky tohto univerzálneho prístupu pre
mnoho obetí tyranie, brutality, diskriminácie a chudoby zanedbateľné. Pre niektorých aktérov je totiž
tento prístup cudzí a to najmä z dôvodu, že systém medzinárodných noriem a postupov je často
v rozpore s miestnou kultúrou a spoločenskou praxou.20
Podľa niektorých autorov dokonca ľudské práva v medzinárodných zmluvách, ktoré sú
založené na európskych filozofických a politických základoch, reflektujú individualizmus západného
politického a právneho myslenia a majú len malý reálny zmysel v kultúrach, ktoré nezdieľajú tieto
intelektuálne korene. Niektorí autori idú v kritike ešte ďalej, keď napr. M. Mutua prirovnáva ľudskoprávne hnutie k skorším náboženským križiackym výpravám keď uvádza, že globalizácia ľudských
The Universal Declaration of Human Rights, dostupné na: http://www.un.org/en/universal-declaration-humanrights/; (stránka navštívená dňa 10.03.2016)
11
Bližšie pozri: VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J. a kol.: Medzinárodné právo verejné. Osobitná časť, s. 207
12
Napríklad Dohovor o právach dieťaťa z r. 1989
13
Napríklad Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z roku 1979
14
Napríklad Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím z roku 2006
15
Ako príklad môžeme uviesť Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu
zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984 a vo vzťahu napr. k diskriminácii Dohovor o odstránení všetkých
foriem rasovej diskriminácie z r. 1965
16
STACY H., M.: Human Rights for the 21st Century: Sovereignty, Civil Society, Culture, s. 6
17
KAPUR, R.: Human Rights in the 21st Century: Take a Walk on the Dark Side. Sydney Law Review, 28 (2006),
s. 665
18
STACY H., M.: Human Rights for the 21st Century: Sovereignty, Civil Society, Culture, s. 5
19
Bližšie pozri: tamtiež, s. 6
20
Bližšie pozri: BENEDICT, R.: Recognition of Cultural Diversities in the Postwar World, Annals of the American
Academy of Political and Social Science, 228, July 1943, s. 101 – 107; cit. podľa: HAFNER-BURTON, E., M.:
Making Human Rights a Reality, s. 14, dostupné na: http://iilj.org/courses/documents/HafnerBurtonMakingHumanRightsaReality2.pdf (stránka navštíve- ná dňa 05.03.2016)
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práv evokuje historický obraz, kedy všetka vysoká morálka prichádzala zo západu ako predstaviteľa
civilizácie k nižším formám civilizácie vo zvyšku sveta.21
Nespokojnosť so súčasným stavom, napriek bohatej zmluvnej základni, je teda zrejmá.
Profesorka A. F. Bayefsky to zhrnula nasledovne: „niekde po ceste stratila medzinárodnoprávna
reakcia týkajúca sa ochrany ľudských práv svoj smer. Pol storočia po tom ako začal rozvoj a prijímanie
ľudsko-právnych dokumentov, konečný cieľ v podobe zmiernenia ľudského utrpenia stále uniká“.22
Svedčia o tom viaceré prípady, pričom na tomto mieste uvedieme niektoré z nich. Zarážajúcim
je už fakt, že napriek skutočnosti, že sa všetky členské štáty OSN zaviazali k mierovému riešeniu
sporov vrátane vnútroštátnych konfliktov, len v poslednom polstoročí došlo k 127 občianskym vojnám
v 73 krajinách, pričom v nich zahynulo viac ako 16 miliónov ľudí. Spomedzi nich možno spomenúť
napr. Sudán, v ktorom vládou podporované sily masakrovali civilistov, znásilňovali ženy, ničili dediny
a zásoby potravín. V súvislosti s Dohovorom OSN proti mučeniu možno spomenúť napr. Mexiko,
ktoré je signatárom tohto dokumentu a napriek tomu sa objavujú správy o tom, že mučenie je
rozšírené predovšetkým v armáde a korupcia je prítomná na všetkých úrovniach správy štátu.
Vlády zlyhávajú vo svojich záväzkoch v oblasti ľudských práv aj prostredníctvom nedbalosti
alebo nedostatku záujmu o určité skupiny spoločnosti. Napríklad Jordánsko ako jedna z mála
arabských krajín, kde môžu ženy voliť a dokonca sedieť v parlamente, podpísalo Dohovor
o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien začiatkom 90-tych rokov, avšak nezabezpečilo už
prijatie národnej legislatívy, ktorá by chránila pred stovkami, možno tisíckami tzv. „vrážd zo cti“.
Dokonca ženy, ktoré sú obeťami znásilnenia, sú totiž považované za osoby ktoré skompromitovali
česť svojej rodiny. Preto vnímajú otcovia, bratia a synovia ako svoju povinnosť pomstiť svoju česť, no
nie dolapením páchateľa ale zabitím týchto dcér, sestier alebo matiek.
Z ďalších prípadov možno uviesť, že ešte aj tridsať rokov potom, čo bol Valným zhromaždením
OSN prijatý Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, podrobujú matky v niektorých
afrických krajinách svoje dcéry rituálnej ženskej obriezke a to i napriek tomu, že vo viacerých týchto
krajinách to legislatíva zakazuje.
Spomenúť možno tiež Čínu ako jednu zo signatárskych krajín Dohovoru OSN o právach
dieťaťa. Napriek tomu bolo len v provincii Yunnan objavených 7000 detí, ktoré boli zneužívané na
prostitúciu, žobranie, domácu prácu, či ako robotníci v odevných závodoch.
Uvedené len potvrdzuje, že k porušovaniu ľudských práv dochádza aj v krajinách, ktoré majú
funkčné vlády, administratívnu štruktúru, či čulé obchodné vzťahy s inými štátmi. Keď ešte pridáme
k týmto každodenným zanedbaniam ľudských práv aj zverstvá konfliktov, či vojen, skutočný stav
ľudských práv vyzerá alarmujúco.23 A to napriek bohatej zmluvnej základni, ktorej účastníkmi sú aj
dotknuté štáty. Prečo je ale tomu tak a čo nám to hovorí o skutočnej pozícii ľudských práv v 21.
storočí? Má vôbec univerzálny systém svoje opodstatnenie a reálny vplyv na jednotlivé štáty? Existuje
vôbec niečo ako globálne hodnoty ľudských práv a ak áno, je možné ich prepojenie s lokálnou
implementáciou?
Profesorka B. Simmons v jednej štúdii napr. uvádza, že „za určitých okolností môže verejný
medzinárodnoprávny záväzok ovplyvniť politické výdavky tým spôsobom, že zlepšia ľudské
podmienky omnoho pravdepodobnejšie.“ Zároveň však dodáva, že „je nepravdepodobné, aby vlády
plnili svoje medzinárodné zmluvné záväzky vo vzťahu k ľudským právam, pokiaľ nie je v ich vlastnom
záujme aby tak urobili.“ 24
Široká škála štúdií podobných tej jej odkryla ako (a kedy) majú zmluvy a medzinárodné súdy
reálny vplyv. Z väčšiny výskumov vyplýva, že medzinárodný ľudsko-právny systém pracuje rôznymi
spôsobmi. Jednou z možností je motivovanie záujmových skupín k lobovaniu u vlád, inými sú podpora
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STACY H., M.: Human Rights for the 21st Century: Sovereignty, Civil Society, Culture, s. 4
BAYEFSKY, A., F.: “First Report of the International Law Association’s Committee on International Human
Rights Law and Practice,” submitted to the Helsinki Conference, August 11–17, 1996, Introduction. cit. podľa:
HAFNER-BURTON, E., M.: Making Human Rights a Reality, s. 27 - 28, dostupné na:
http://iilj.org/courses/documents/Hafner-BurtonMakingHumanRightsaReality2.pdf (stránka navštívená dňa
05.03.2016)
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STACY H., M.: Human Rights for the 21st Century: Sovereignty, Civil Society, Culture, s. 6 - 7
24
SIMMONS, B., A.: Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics, s. 15, s. 122. cit. podľa:
HAFNER-BURTON, E., M.: Making Human Rights a Reality, s. 24 - 25, dostupné na:
http://iilj.org/courses/documents/Hafner-BurtonMakingHumanRightsaReality2.pdf (stránka navštíve- ná dňa
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dialógu, formovanie elitných programov, národných ústav a legislatívy, alebo ako najviditeľnejšia
podpora vnútroštátnych súdnych konaní.25
Dnes tak možno badať dva základné názorové prúdy týkajúce sa opodstatnenosti a významu
univerzálneho systému ochrany ľudských práv.
Prvý (pozitívny) hovorí o nepopierateľnej existencii globálnych hodnôt ľudských práv
a opodstatnenosti univerzálneho systému prezentovaného predovšetkým OSN. O to viac, že koncept
ľudských práv po druhej svetovej vojne potvrdzuje, že rešpektovanie ľudských práv má úzke
prepojenie s udržaním a zabezpečením medzinárodného mieru a bezpečnosti.26
Druhý (kritický) prúd vníma univerzálny systém ochrany ľudských práv negatívne a rovnako
tak aj snahu o presadenie globálneho pohľadu na ľudské práva. Jeho zástancovia uvádzajú rôzne
dôvody a riešenia, z ktorých vybrané približujeme:
a)
prvá skupina tohto prúdu spája túto otázku so samotnou podstatou a významom
medzinárodného práva. Tvrdia, že problém medzinárodnoprávnej úpravy ľudských práv
spočíva v samotnom medzinárodnom systéme. Akýkoľvek pokus „nahradiť“ vládu
daného štátu je v ich ponímaní hneď odsúdený na neúspech. Navrhujú nechať oblasť
ľudských práv, ich reguláciu a celkovo právo v rukách štátu, ktorý by rozhodoval
v súlade s národným záujmom. Zastávajú názor, že medzinárodná ochrana ľudských
práv nie je nič viac ako prázdny sľub ignorovaný národnými vládami podľa ľubovôle.
Podľa nich ide len o politickú rétoriku, ktorá nemá silu zabrániť zverstvám a porušovaniu
ľudských práv zo strany jednotlivých vlád;
b)
druhá skupina zdôrazňuje úlohu občianskej spoločnosti v rámci súčasnej globalizácie.
Tvrdí, že skutočný a reálny zásah v oblasti ľudských práv v období globalizácie
nemožno čakať zo strany formálnych medzinárodných alebo vládnych inštitúcií, ale
z neformálnych zdrojov ktoré predstavujú rôzne mimovládne zoskupenia;
c)
ako tretí približujeme názor, v zmysle ktorého je akýkoľvek pokus inštitucionalizovať
medzinárodné štandardy v multikultúrnom svete už od počiatku filozoficky chybný
a kultúrne rozdeľujúci.27 Rozdielnosť kultúr a spoločenských zriadení je totiž podľa
zástancov tejto skupiny už sama osebe zásadnou prekážkou jednotného postupu, ktorý
môže mať len kontraproduktívne účinky.
ZÁVER
Dostávame sa teda k zisteniu, že vytvorenie právneho štátu (vlády práva),
stabilných demokratických politických inštitúcií a ekonomický rozvoj, majú význam pre lepšiu ochranu
ľudských práv. Samotná účasť na medzinárodnom ľudsko-právnom systéme, ktorý má obmedzenú
donucovaciu moc sám osebe, však nestačí na to aby došlo k presvedčeniu väčšiny lídrov vo vieru
a ochranu ľudských práv. Tento právny systém tak zatiaľ nedokáže dostatočne zabezpečiť schopnosť
vlád dodržiavať svoje záväzky. Prítomnosť týchto noriem viedlo k množstvu záväzkov podľa zmlúv,
ale k omnoho menšiemu dodržiavaniu v praxi. 28 Aj prípady uvedené v texte vyššie sú dôkazom toho,
že realita sa od predstáv značne odlišuje.
Na jednej strane dnes, v 21. storočí môžeme povedať, že počet medzinárodných ľudskoprávnych zmlúv a inštitúcií nebol nikdy väčší. Z formálno-právnej aj inštitucionálnej stránky by sme
mohli byť teda spokojní. Tá skutočná, reálna pozícia ľudských práv je však omnoho zložitejšia a žiaľ
vo viacerých ohľadoch neuspokojivá.
Vývoj po založení OSN síce integroval predchádzajúcu ad-hoc reakciu medzinárodného
spoločenstva na obchodovanie s otrokmi, postavenie cudzincov, robotníkov a iných skupín či
jednotlivcov do koherentného systému na globálnej úrovni, ktorý sa týka každého jednotlivca, avšak
ani to nemení nič na skutočnosti, že primárnu zodpovednosť za ochranu ľudských práv nesie aj
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v súčasnosti štát, resp. vnútroštátne orgány a úloha OSN či iných organizácií je len sekundárna
a subsidiárna.29 Mnohým vládam sa však nedarí preniesť svoje medzinárodnoprávne záväzky do
uspokojivej implementácie na vnútroštátnej úrovni.
Prikláňame sa k názoru, že vývoj spätý s medzinárodnými vzťahmi resp. medzinárodným
právom za posledných päťsto rokov je síce „poškvrnený“ históriou, ale ideály ľudských práv nie sú
fatálne chybné a sú relevantné aj dnes. Pokiaľ ide o kritické pohľady uvedené vyššie, v mnohom je
žiaľ možné s nimi súhlasiť. Napríklad aj s kritikou vo vzťahu k možnej ľubovôli jednotlivých vlád (písm.
a), avšak ani to by podľa nás nemalo brániť existencii minimálne morálneho záväzku voči ľudským
právam jednotlivcov v iných štátoch, nielen vo vlastnom. Možno súhlasiť aj s významnou úlohu
občianskej spoločnosti (písm. b), no zároveň netreba zabúdať, že aj neštátne formy v podobe napr.
mimovládnych zoskupení vznikli a fungujú ruka v ruke s právnym rámcom stanoveným štátom. Kritika
týkajúca sa odlišnosti kultúr (písm. c) je do značnej miery spätá s negatívnymi skúsenosťami
z minulosti (napr. z obdobia kolonializmu), avšak mnohé súčasné kroky medzinárodného
spoločenstva svedčia o snahe zohľadňovať kultúrne rozdiely dotknutých subjektov.30 Na základe
uvedeného sa domnievame, že pri komplexnom pohľade na ľudské práva treba brať ohľad nielen na
kultúrne, politické a právne odlišnosti jednotlivých krajín či regiónov, ale tiež na historický
vývoj, filozofické a spoločenské vnímanie riešených otázok. To by sa malo odzrkadliť aj pri tzv.
„globalizácii“ ľudských práv a prijímaní dokumentov na univerzálnej úrovni. Samotná myšlienka je
často bezpochyby správna, avšak pred jej prenesením do písanej formy je potrebné zohľadniť vyššie
uvedené. Koniec koncov je to vždy človek, ktorý rozhoduje o prijatí a následnej implementácii právnej
úpravy (v tomto prípade ľudských práv), či už na národnej alebo medzinárodnej úrovni. A čo už by
malo byť ľuďom bližšie ako ľudské práva ...
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BOJ PROTI TERORIZMU A ĽUDSKÉ PRÁVA
Soňa Ondrášiková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Ľudské práva sú predmetom neustáleho vývoja. Jedným z novodobých fenoménov, ktorý
sa vykryštalizoval v nadväznosti na aktuálne potreby medzinárodného spoločenstva, je zabezpečenie
efektívnej ochrany pred hrozbou terorizmu pri zachovaní etablovaných štandardov ochrany ľudských
práv. Príspevok sa zameriava okrem iného najmä na analýzu prípadu Nada vs. Switzerland, o ktorom
rozhodoval Európsky súd pre ľudské práva, pričom jeho úlohou bolo rozhodnúť, či opatrenia prijaté
v rámci boja proti terorizmu voči jednotlivcovi neobmedzovali jednotlivca nad nevyhnutnú mieru vo
výkone jeho základných ľudských práv.
Kľúčové slová: terorizmus, Bezpečnostná rada OSN, čierna listina, Európsky dohovor o ľudských
právach, právo na súkromie a rodinný život, Nada proti Švajčiarsku
Abstract: Human rights are subject to a continuous development. One of the most recent challenges
that the international community is facing, is the need to ensure effective protection against the threat
of terrorism (as one of the most urgent needs of international community) while preserving the
established standards of human rights protection. This paper focuses, inter alia, on the analysis of the
case Nada vs. Switzerland decided by the European Court of Human Rights, in which the Court faced
the challenge to determine whether the measures taken in the fight against terrorism, aimed against
an individual, restrict the fundamental human rights of an individual and go beyond what is necessary
for the benefit of the society.
Key words: terrorism, Security Council of the UN, black list, European Convention on Human Rights,
right to private and family life, Nada vs. Switzerland

ÚVOD
Ľudské práva sú predmetom neustáleho vývoja. Jedným z novodobých fenoménov, ktorý sa
vykryštalizoval v nadväznosti na aktuálne potreby medzinárodného spoločenstva, je zabezpečenie
efektívnej ochrany pred hrozbou terorizmu pri zachovaní etablovaných štandardov ochrany ľudských
práv. Z tohto dôvodu by kompletný názov príspevku, spolu s podtitulkom, mohol pokojne znieť „Boj
proti terorizmu a ľudské práva – konflikt právnych noriem?“ Boj proti terorizmu na medzinárodnej
úrovni je jednoznačne veľmi komplexná problematika. V tomto boji sú jednotlivé štáty ako členovia
medzinárodného spoločenstva postavené pred mnohé výzvy. Proliferácia teroristických skupín
a organizácií a ich vysoká organizovanosť sú sami o sebe problémom pri snahe o zabezpečenie
efektívnej ochrany pred teroristickými útokmi. Z právneho hľadiska tiež vyvstávajú mnohé otázniky.
Veľmi aktuálnou ostáva otázka, ako zosúladiť právne nástroje boja proti terorizmu so širokou škálou
existujúcich právnych noriem najmä v oblasti ochrany ľudských práv.
Konkrétne je príspevok zameraný na skúmanie, aký prístup má byť zvolený, ak rezolúcia
Bezpečnostnej rady OSN zaväzuje členské štáty ku konaniu, ktoré sa javí ako konanie porušujúce
základné ľudské práva garantované inštrumentmi medzinárodného práva. Z tohto hľadiska príspevok
skúma najmä prípad Nada vs. Switzerland, o ktorom rozhodoval Európsky súd pre ľudské práva,
pričom jeho úlohou bolo rozhodnúť, či opatrenia prijaté v rámci boja proti terorizmu voči jednotlivcovi
neobmedzovali jednotlivca nad nevyhnutnú mieru vo výkone jeho základných ľudských práv.
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INDIVIDUÁLNE SANKCIE A ĽUDSKÉ PRÁVA
Bezpečnostná rada OSN zvolila v medzinárodnom boji proti terorizmu princíp individuálne
cielených sankcií. Takéto sankcie môžu mať rôzny charakter a sú namierené proti konkrétnym
jednotlivcom, pri ktorých existuje dôvodné podozrenie, že sú členovia alebo podporovatelia
teroristických skupín a organizácií. Členské štáty OSN sú povinné implementovať protiteroristické
opatrenia prijaté Bezpečnostnou radou OSN.
Pre účely tohto príspevku je podstatná rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č.1390/2002. Na
základe tejto rezolúcie bola zriadená tvz. „čierna listina,“ ktorú má právomoc zostavovať a udržiavať
Sankčná komisia Bezpečnostnej rady OSN (Sanctions Committee of the UN Security Council) a ktorá
predstavuje medzinárodný zoznam osôb podozrivých z podporovania terorizmu.
Na čiernej listine sa ocitli aj páni Youssef Moustafa Nada a Yassin Abdullah Kadi. Oba páni
svoje zaradenie na tento zoznam namietali a dostupnými právnymi prostriedkami, nevynechávajúc
ani ochranu poskytovanú na medzinárodnej úrovni, sa snažili brániť voči obmedzeniam, ktoré voči
nim boli uplatňované zo strany konkrétnych členských štátov OSN. V prípade oboch týchto osôb došlo
k tomu, že dvoma rozdielnymi justičnými orgánmi (Súdny dvor EÚ a Európsky súd pre ľudské práva)
bolo skúmané, či uplatnením sankcií proti týmto osobám boli porušené ich základné práva a slobody
garantované právnym poriadkom Európskej únie alebo garantované Európskym dohovorom
o ľudských právach.
Prípadom pána Kadiho sa zaoberal Súdny dvor Európskej Únie, ktorý skúmal, či uplatnenie
sankcií voči pánovi Kadimu (najmä zmrazenie finančných prostriedkov) bolo v súlade s garanciami
ochrany ľudských práv poskytovaných v Európskej Únii. V prípade pána Nadu bolo sporné uplatnenie
sankcie zákazu vstupu a prechodu cez územie štátu a prípadom sa zaoberala Veľká komora
Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu (ďalej aj ako „ESĽP“ alebo „Súd“). Výsledky oboch
právnych sporov boli medzinárodným spoločenstvom veľmi očakávané a rozsudky vyvolali vlnu
reakcií.
Spoločným znakom oboch prípadov bolo v podstate to, že v oboch prípadoch sa za
najmarkantnejšiu právnu výzvu považovalo zodpovedanie otázky, ktorá právna norma má mať
prednosť v prípade, že zdanlivo dochádza ku kolízii medzi medzinárodnými právnymi normami
pochádzajúcimi od rôznych autorít. Konkrétnejšie by sa otázka dala formulovať prihliadajúc na výklad
a aplikáciu článku 103 Charty OSN, ktorý stanovuje, že „ak by došlo k stretu záväzkov Organizácie
Spojených národov podľa tejto Charty s ich záväzkami podľa akejkoľvek inej medzinárodnej dohody,
majú prednosť záväzky podľa tejto Charty.“ Ako sa má v kontexte ľudskoprávnych záväzkov aplikovať
vyššie citovaný článok Charty OSN? Možno v tomto smere vôbec určiť hierarchiu právnych noriem
a zodpovedať tak otázku, či v prípade konfliktu majú prednosť právne záväzné právne akty
Bezpečnostnej rady OSN pred ľudskoprávnymi záväzkami alebo naopak?
Čiastočne možno odpovede na uvedené otázky hľadať v rozsudku Súdneho dvora EÚ
v prípade Kadi1. Ide o komplexný prípad, v ktorom Súdny dvor EÚ konštatoval, že medzinárodné
právo (vrátane záväzkov vyplývajúcich z Charty OSN) a právo Európskej Únie sú dva odlišné systémy
a že žiadna norma medzinárodného práva nezabraňuje Súdnemu dvoru EÚ preskúmať, či akt
členského štátu, ktorým tento štát plnil iné záväzky vyplývajúce z medzinárodného práva, je v súlade
s právom EÚ.
Prípadu Kadi bola doteraz venovaná rozsiahla akademická pozornosť a tak autor príspevku
považuje za účelné venovať sa v nasledovnej časti príspevku najmä pomerne nedávnemu rozsudku
Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Nada proti Švajčiarskej federácii (ESĽP sa v istom bode
vo svojom odôvodnení rozsudku dokonca odvoláva na prípad Kadi), pričom tento prípad bude
podrobne analyzovaný tak po skutkovej ako aj právnej stránke, predstaví sa výkon rozhodnutia
a v záverečnej časti príspevku načrtneme úvahu o dopade tohto rozsudku na ďalší vývoj načrtnutej
problematiky.
Nada proti Švajčiarskej federácii2 – skutkové okolnosti prípadu
V roku 2001 na základe požiadavky Spojených štátov amerických bol Youssef Moustafa Nada
(narodený v roku 1931) pridaný na čiernu listinu osôb udržiavanú Sankčnou komisiou Bezpečnostnej
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rady OSN, ktorá predstavuje medzinárodný zoznam osôb podozrivých z podporovania a financovania
teroristických skúpin Al-Kaidá a Taliban.
Právnym základom pre takýto postup bola už vyššie spomínaná rezolúcia Bezpečnostnej rady
OSN. Švajčiarska federácia reagovala na postup Bezpečnostnej rady OSN tým, že podľa
vnútroštátnej legislatívy prijala nariadenie o protiteroristických opatreniach, prílohou ktorého bola
čierna listina osôb, na ktorej figuroval aj pán Nada (ďalej len „Nariadenie“). Osoby nachádzajúce sa
na tejto listine boli subjektom individuálnych sankcií a opatrení – predovšetkým im nemal byť
umožnený vstup alebo prechod cez územie Švajčiarskej federácie.
V prípade pána Nadu takéto obmedzenie vyvolalo výrazné obmedzienia vzhľadom na fakt, že
v relevantnom čase sa trvalejšie zdržiaval na mieste s veľmi špecifickými a pomerne neštandardnými
geografickými podmienkami. Pán Nada, ktorý je egyptského pôvodu a je držiteľom talianskeho
občianstva, žil od roku 1970 na území Campione d´Italia, ktoré predstavuje tzv. enklávu. Ide o územie,
ktoré je po celom obvode štátnej hranice obklopené územím iného štátu alebo tiež morom alebo inou
prírodnou hranicou. Územie Campione d´Italia je z najväčšej časti obkolesené švajčiarskym územím
(kantónom Ticino) a zvyšnú časť hranice tvorí Luganské jazero. Celé územie tejto enklávy má
pomerne malú rozlohu cca. 1,6 km2. Výlučne na tejto relatívne malej ploche sa musel počas obdobia
šiestich rokov pán Nada zdržiavať, nakoľko na základe zákazu vstupu a prechodu švajčiarskym
územím nemohol prekročiť hranicu Campione d´Italia.
Pán Nada namietal svoje zaradenie na predmetnú čiernu listinu argumentujúc, že nemá žiadne
spojenie s teroristickou skupinou Al-Kaidá alebo akýmkoľvek iným teroristickým zoskupením.
Kompetentné švajčiarske orgány spustili v tejto veci vyšetrovanie, ktoré bolo v roku 2005 ukončené
s tým, že obvinenia vznesené voči pánovi Nadovi z dôvodu údajnej podpory teroristických skupín nie
sú dostatočne preukázané. Napriek takémuto záveru však sťažovateľ neuspel so svojimi žiadosťami
o odstránenie jeho mena zo zoznamu podozrivých osôb priloženému k Nariadeniu. Švajčiarske
orgány argumentovali, že Nariadenie bolo prijaté v rámci plnenia si povinností vyplývajúcich zo
záväzného právneho aktu Bezpečnostnej rady OSN, a preto nemajú kompetenciu upraviť Nariadenie
a jeho prílohu podľa požiadaviek Youssefa Nadu. Podania sťažovateľa na Federálnom švajčiarskom
súde boli zamietnuté bez meritórneho preskúmania veci.
Ako uviedol Y. Nada v svojej sťažnosti pred Európskym súdom pre ľudské práva, jeho
zaradenie na zoznam, následné prijatie Nariadenia a uplatňovanie obmedzení voči jeho osobe
vyplývajúcich z Nariadenia, mali ďalekosiahle následky na rôzne aspekty jeho života. Podľa jeho
tvrdení bol vo svojom voľnom pohybe zjavne obmedzený, nemohol sa stretávať s rodinou
a kamarátmi, čím malo byť porušené jeho právo na súkromný a rodinný život, a tiež nemohol navštíviť
svojich talianskych lekárov, čo vzhľadom na jeho pokročilý vek a nie celkom priaznivý zdravotný stav
predstavovalo pre neho ďalšiu záťaž.
Nada proti Švajčiarskej federácii – právne argumenty strán
Pán Nada sa vo svojej sťažnosti odvoláva na porušenie článkov 5,8, a 13 Európskeho
dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd („Dohovor“).
Článok 5 Dohovoru, ktorý zakotvuje právo na slobodu a bezpečnosť a garanciu pre jednotlivca,
že nebude pozbavený osobnej slobody okrem vymedzených prípadov (zákonné pozbavenie slobody
po odsúdení súdom, zákonné zatknutie, atď..), mal byť v tomto prípade porušený tak, že počas dlhého
obdobia bola obmedzená sťažovateľova sloboda pohybu, keď nemohol slobodne opustiť územie
enklávy.
Článok 8 Dohovoru, ktorý garantuje právo na rodinný a súkromný život, mal byť porušený tak,
že sťažovateľ bol nútený zdržiavať sa na vymedzenom priestore a nebolo mu umožnené (alebo mu
bolo výrazne sťažené) konzultovať jeho zdravotný stav so svojimi lekármi v Taliansku a navštevovať
jeho rodinu a známych.
Článok 13 Dohovor stanovuje, že jednotlivec, ktorý namieta porušenie jeho základných
ľudských práv a slobôd, má právo na účinný opravný prostriedok pred vnútroštátnym orgánom.
V konkrétnom analyzovanom prípade mal byť tento článok Dohovoru porušený tým, že kompetentné
vnútroštátne orgány Švajčiarska nepodrobili žiadosti pána Nadu meritórnemu skúmaniu. Federálny
švajčiarsky súd dospel k záveru, že nemá kompetenciu uvoľniť obmedzenia uvalené na sťažovateľa
z dôvodov ich údajného nerešpektovania jeho ľudských práv.
Švajčiarsko ako žalovaný štát sa v predmetnom právnom spore bránilo proti argumentom
sťažovateľa rôznymi proti argumentmi. Zástupca vlády v prvom rade namietal, že sťažnosť je
neprípustná z viacerých dôvodov.
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Pre skúmanie možného konfliktu právnych noriem v boji proti terorizmu za účelom naplnenia
vedeckého cieľa tohto príspevku, je vhodné predovšetkým poukázať na námietku švajčiarskej vlády,
v zmysle ktorej ESĽP nemalo mať kompetenciu ratione personae. Švajčiarska vláda sa opierala o túto
námietku argumentujúc, že konanie, dôsledkom ktorého mali byť porušené ľudské práva sťažovateľa,
bolo výsledkom plnenia právnych povinností vyplývajúcich zo záväzného právneho aktu
Bezpečnostnej rady OSN a tak je toto konanie pripísateľné tejto organizácii a nie žalovanému štátu.
Európsky súd pre ľudské práva však v tomto smere dospel k záveru, že povinnosti vyplývajúce
z rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN boli implementované do vnútroštátneho právneho poriadku (bolo
prijaté Nariadenie) a žiadosti sťažovateľa o udelenie výnimky zo zákazu vstupu a prechodu územím
Švajčiarska boli posúdené a zamietnuté švajčiarskymi orgánmi. Súd tak uznal, že konanie, alebo
nedostatok konania, ktoré malo v tomto prípade viesť k porušeniu práv sťažovateľa, je pripísateľné
Śvajčiarsku a voči Švajčiarsku má byť vyvodzovaná zodpovednosť.3
Námietkou nedostatku kompetencie ratione materiae sa Súd zaoberal pri meritórnom
posudzovaní veci a vysporiadal sa s ňou vo svojom finálnom rozsudku (viď nižšie).
Nada proti Švajčiarskej federácii – rozsudok ESĽP a jeho posúdenie
Súd nedal sťažovateľovi za pravdu pri namietanom porušení článku 5 Dohovoru a sťažnosť
v tomto bode zamietol ako zjavne nepodloženú (manifestly ill-founded). V súvislosti s namietaným
porušením článkov 8 a 13 Súd jednohlasne dospel k záveru, že oba uvedené články Dohovoru boli
porušené.
Súd uznal, že Švajčiarsko neporušilo práva sťažovateľa vyplývajúce z článku 5 Dohovoru,
nakoľko sťažovateľov nútený pobyt v enkláve Campione d´Italia nemôže byť považovaný za
„zbavenie slobody“ v zmysle predmetného ustanovenia Dohovoru. Napriek tomu, že vo svojej slobode
pohybu bol obmedzovaný počas relatívne dlhého obdobia, sťažovateľ mohol napriek tomu žiť
slobodne a vykonávať svoju slobodu pohybu aspoň na území svoho trvalého pobytu. Jeho situácia
sa nedá porovnať s uväznením alebo domácim väzením.
V súvislosti s namietaným porušením článku 8 Dohovoru uznal, že Švajčiarsko nenesie
zodpovednosť za to, že sa sťažovateľ nachádzal na čiernej listine vedenej Sankčnou komisiou
Bezpečnostnej rady OSN a tiež Súd pripustil, že Švajčiarsko nemohlo iniciovať spustenie
mechanizmu umožňujúceho odstránenie sťažovateľovho mena z čiernej listiny osôb, nakoľko
sťažovateľ nebol Švajčiarskym občanom a na Sankčnú komisiu sa so žiadosťou o prešetrenie
zaradenia osoby na zoznam môže obrátiť len domovský štát danej osoby, t.j. štát, ktorého štátnym
občanom daná osoba je, pričom pán Nada bol občanom Talianskej republiky. V tomto smere však
ESĽP Švajčiarku vyčíta, že malo možnosť chrániť práva sťažovateľa, no nekonalo dostatočne aktívne
– švajčiarska vláda nekomunikovala Taliansku návrh obrátiť sa na Sankčnú komisiu so žiadosťou
o odstránenie sťažovateľa zo zoznamu, ani neponúkla Taliansku spoluprácu v tomto smere. Keď bolo
v roku 2005 ukončené vyšetrovanie vedené švajčiarskymi orgánmi a štátny zástupca dospel k záveru,
že nie je dôkazný materiál, ktorý by dostatočne preukazoval nutnosť zaradenia sťažovateľa na čiernu
listinu, o tejto skutočnosti Švajčiarsko informovalo Sankčnú komisiu až v roku 20094 (v tomto roku
bol nakoniec Y. Nada odstránený z čiernej listiny). ESĽP zdôraznil, že hoci rezolúcia 1390 (2002)
jasne určuje členským štátom záväzok zabrániť osobám zo zoznamu vstúpiť alebo prejsť ich štátnym
územím, v predmetnej rezolúcii nie je určený konkrétny spôsob, akým má byť tento záväzok
transponovaný do národnej právnej úpravy členských štátov. Švajčiarsko tak malo, i keď obmedzenú,
ale predsa existujúcu, slobodu voľby prostriedkov pri implementovaní záväzkov z právne záväzného
aktu Bezpečnostnej rady OSN. Súd sa týmto spôsobom v podstate vysporiadal s námietkou
nedostatku kompetencie ratione materiae predloženou zo strany švajčiarskej vlády. Súd sa uzniesol,
že Švajčiarsko sa nemalo iba spoliehať na to, že vykonáva právne záväzný akt Bezpečnostnej rady
OSN, ale malo preukázať, že vyvinulo dostatočnú snahu o prispôsobenie sankčného režimu
individuálnej situácii sťažovateľa.5 Pri uplatňovaní sankčného režimu voči sťažovateľovi nebola braná
do úvahy jeho špecifická situácia vzhľadom na geografické špecifiká miesta jeho pobytu ani jeho
zdravotný stav a potreba zdravotných konzultácií. Nakoľko Súd usúdil, že sa nedosiahla spravodlivá
rovnováha medzi zásahom do práv jednotlivca a záujmami spoločnosti, konštatoval porušenie článku
8 Dohovoru zo strany žalovaného štátu.
Viď § 122 rozsudku vo veci Nada proti Švajčiarskej federácii
Viď § 188 rozsudku vo veci Nada proti Švajčiarskej federácii
5
Viď § 195 – 196 rozsudku vo veci Nada proti Švajčiarskej federácii
3
4
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Súd tak dal do popredia potrebu uplatnenia tzv. harmonizačného princípu6, keď štát vykonáva
svoje medzinárodné záväzky tak, že sa ich snaží navzájom zharmonizovať, t.j. prispôsobiť konkrétny
model aplikácie jedného medzinárodnoprávneho záväzku tak, aby nedošlo k porušeniu iných
medzinárodnoprávnych záväzkov.
Týmto spôsobom sa Súd vyhol nutnosti odpovedať na otázku, či majú právne záväzné akty
prijaté na pôde OSN prednosť pred záväzkami vyplývajúcimi z Dohovoru. Rozsudok v tejto veci bol
práve preto veľmi očakávaný, nakoľko bola odborná verejnosť zvedavá, ako Súd posúdi hierarchiu
právnych noriem a ako interpretuje článok 103 Charty OSN vo vzťahu k záväzkom vyplývajúcich
z Dohovoru. Súd sa však odpovedi na túto otázku vyhol.
Čo sa týka namietaného porušenia článku 13 Dohovoru, Súd konštatoval jeho porušenie,
nakoľko nepovažoval za súladné s Dohovorom, že švajčiarske súdne orgány, u ktorých sa sťažovateľ
domáhal ochrany svojich práv, neskúmali jeho vec meritórne a zamietli vec s tým, že nemajú
právomoc rozhodovať o odstránení sťažovateľa zo zoznamu. Súd, odvolávajúc sa na rozsudok
Súdneho dvora EÚ v prípade Kadi, dospel k záveru, že švajčiarske orgány ochrany práva boli
oprávnené posúdiť súlad Nariadenia a opatrení vykonaných na jeho základe s Dohovorom a toto
posúdenie mali vykonať.
ZÁVER
Právne polemiky, ktoré prípad Nada vyvolal, by sa dali zhrnúť s poukazom na rozdielne právne
názory dvoch inštitúcií, ktoré v tomto prípade intervenovali a predložili svoje právne stanoviská
Európskemu súdu pre ľudské práva.
Prvou je vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ktorá predložila ESĽP
svoje právne stanovisko v zmysle ktorého „efektívnosť režimu sankcií, ktorý bol vytvorený preto, aby
prispieval k udržiavaniu mieru a bezpečnosti v medzinárodnom spoločenstve, by bola vážne
narušená, ak by sa za prioritné mali považovať práva vyplývajúce z článkov 5 a 8 Dohovoru.“
Druhou je organizácia JUSTICE, so sídlom vo Veľkej Británii, ktorej cieľom je medzinárodná
ochrana ľudských práv. Tá pred ESĽP ako intervenujúca strana predložila svoje argumenty o tom, že
sankčný mechanizmus kreovaný Bezpečnostnou radou OSN je z ľudskoprávneho hľadiska
nesprávne nastavený, nakoľko ľuďom, ktorí sa na zozname ocitnú, nedáva takmer žiadnu možnosť
efektívne sa brániť proti zaradeniu na zoznam. Organizácia JUSTICE tiež zdôraznila, že nevidí
potrebu, aby sa ESĽP vyjadril k interpretácii článku 103 Charty OSN, nakoľko vo svojej preambule
Charta pripisuje rovnakú dôležitosť potrebe dodržiavať základné práva ako potrebe udržiavať svetový
mier.
Vyššie uvedené rozdielne právne názory by sa dali generalizovať a dalo by sa o nich povedať,
že odzrkadľujú právne výzvy medzinárodného boja proti terorizmu. Ide o oblasť, ktorá sa jednoznačne
bude ďalej rozvíjať a bude potrebné ďalej hľadať efektívne právne riešenia na pálčivé otázky.
V jednom smere už možno badať výsledky vývoja, a to vzhľadom na rozsiahle zmeny, ktoré
sankčný mechanizmus medzičasom podstúpil. Stanovili sa transparentnejšie pravidlá pre proces
posudzovania a vybavovania žiadostí o odstránenie zo zoznamu7. Je zaujímavé, že Švajčiarska
federácia, ktorá bola žalovaná za porušenie ľudských práv jednotlivca pri uplaňovaní sankčného
mechanizmu Bezpečnostnej rady OSN, v spojení s niektorými ďalšími štátmi (Nemecko, Rakúsko,
Belgicko, Costa Rica, Dánsko, Fínsko, Nórsko, Holandsko a Švédsko) začala vyvíjať podstatnú
aktivitu s cieľom presadiť reformu sankčného mechanizmu Bezpečnostnej rady OSN za účeom
posilnenia procesných práv jednotlivcov zaradených na zoznam pri procese posudzovania ich
žiadostí o odstránenie zo zoznamu.8
Naďalej ostáva nezodpovedaná otázka, či sa má záväzným právnym aktom prijatých na pôde
OSN pripisovať prednosť pred ľudskoprávnymi medzinárodnými záväzkami. V prípade Nada sa ESĽP
vyhol takémuto posúdeniu. Je však pravdepodobné, že ostáva otázkou času kedy bude musieť zaujať

6

MILANOVIC, Marko: European Court Decides Nada v. Switzerland. (4.9.2012), (online blog EJIL: Talk!
dostupný na: http://www.ejiltalk.org/european-court-decides-nada-v-switzerland/) navštívené online v marci 2016
7
Zaviedla sa povinnosť zverejniť aspoň sumarizáciu dôvodov zaradenia na zoznam. Ďalej sa kreoval inštitút
Ombudsmana, ktorý má isté kompetencie pri procese odstraňovania zo zoznamu. Pre podrobnejší popis zmien
v systéme sankčného mechanizmu viď KOKOTT, J.; SOBOTTA, Ch.: The Kadi Case – Constitutional Core
Values and International Law – Finding the Balance? In: The European Journal of International Law, 2012, Vol.
23, č. 4, str. 1020 – 1022.
8
Viď Správa o výkone rozsudku vo veci Nada proti Švajčiarskej federácii zo dňa 26.11.2014, predložená
švajčiarskou vládou Výboru ministrov Rady Európy (DH-DD(2014)1442), str. 3
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jasnejšie stanovisko k výkladu článku 103 Charty OSN v kontexte ochrany ľudských práv
a základných slobôd jednotlivca a prispieť tak k ďalšiemu rozvoju v tejto oblasti.
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KULTÚRNE PRÁVA PÔVODNÝCH OBYVATEĽOV V ZMYSLE
ČLÁNKU 27 MEDZINÁRODNÉHO PAKTU O OBČIANSKYCH
A POLITICKÝCH PRÁVACH V JURISPRUDENCII VÝBORU PRE
ĽUDSKÉ PRÁVA
Kristína Kročková
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Ústav medzinárodného a európskeho práva
Abstrakt: Medzinárodné pakty o ľudských právach (1966) vytvárajú základný a univerzálny rámec
ochrany ľudských práv. Porušenie článku 27 Medzinárodného paktu o občianskych a politických
právach (ďalej ako „Pakt“), ktorý garantuje menšinám právo užívať vlastnú kultúru, je predmetom
oznámení podávaných pôvodnými obyvateľmi Výboru pre ľudské práva (ďalej ako „Výbor“). Právo na
spoločné užívanie kultúry je chápané v širokom slova zmysle od práva na vzdelanie v menšinovom
jazyku po práva socioekonomického charakteru. Výbor vo svojej jurisprudencii načrtáva hranicu, kedy
jednotlivé práva alebo nároky pôvodných obyvateľov a menšín predstavujú kultúru v zmysle článku
27 Paktu, kedy tieto aktivity predstavujú iba ekonomickú činnosť, ktorá nie je osobitným spôsobom
spätá s kultúrou ako takou a za akých okolností sa v prípade zásahu do týchto práv jedná o porušenie
článku 27 Paktu. Príspevok sa zaoberá názormi Výboru v jednotlivých prípadoch podaných oznámení
s dôrazom na oznámenia podané pôvodnými obyvateľmi.
Kľúčové slová: pôvodní obyvatelia, kultúrne práva, článok 27 Medzinárodného paktu o občianskych
a politických právach, Výbor pre ľudské práva.
Abstract: International covenants on human rights (1966) constitute a fundamental and universal
framework of human rights protection. Violation of Article 27 of the International Covenant on Civil and
Political Rights („Covenant“), guaranteeing minorities the right to enjoy their own culture, is subject of
communications submitted by indigenous peoples to the Human Rights Committee („Committee“).
The right to enjoy culture in community is understood in a quite broad sense – from the right for
education in minority language to the rights of socioeconomic character. The Committee in its
jurisprudence outlines borders between activities considered as culture under the meaning of Article
27 of the Covenant and activities of purely economic nature not connected with culture as such, and
under what circumstances intervention to this right constitutes violation of Article 27. The essay deals
with the Committee´s views in particular with communications submitted by indigenous peoples.
Key words: Indigenous Peoples, Cultural Rights, Article 27 of the International Covenant on Civil and
Political Rights, Human Rights Committee

ÚVOD
Medzinárodné pakty o ľudských právach (1966) vytvárajú univerzálny rámec ochrany ľudských
práv a vo svojich ustanoveniach obsahujú, okrem iného aj ochranu menšín. Samotný pojem menšina
však nie je dodnes definovaný záväzným spôsobom, jedna z najznámejších definícii bola
vypracovaná v rámci Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic
Minorities špeciálnym spravodajcom Francescom Capotortim pod záštitou Subkomisie OSN pre
predchádzanie diskriminácie a ochranu menšín.1 Predmetná definícia charakterizuje menšiny ako tie
skupiny obyvateľstva, ktoré sú početne menšie k dominantnej skupine obyvateľstva, odlišujú sa
etnickými, náboženskými alebo lingvistickými prvkami od početnej väčšiny a prejavujú vzájomnú
solidaritu k zachovaniu svojej kultúry a tradícií.2
1

WELLER, M.: Universal Minority Rights. A Commentary on the Jurisprudence of the International Courts and
Treaty Bodies, 1. vydanie. Oxford: Oxford University Press, 2012, s. 58. ISBN 978-0-19-920851-7
2
UNITED NATIONS: Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities,
UN Doc. E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1 (1979), para. 568.
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Pôvodní obyvatelia však predstavujú špecifickú skupinu obyvateľstva, ktorú často nie je možné
zaradiť pod Capotortiho definíciu menšiny, nakoľko napr. v Guatemale tvoria až 60% obyvateľstva.3
Práve z týchto dôvodov je potrebné chápať pôvodných obyvateľov ako samostatnú kategóriu, ktorej
práva sa v niektorých ohľadoch prekrývajú s právami menšín, ale zároveň predstavujú aj oddelený
legálny rámec špecificky upravený medzinárodnými inštrumentmi zameranými na práva pôvodných
obyvateľov. Jednotlivé menšiny ako aj pôvodní obyvatelia majú odlišné potreby, a zatiaľ čo v prípade
menšín sa väčšina právnych nástrojov zameriava na zrovnoprávnenie menšín a ich efektívnu
integráciu do spoločnosti, špecifiká pôvodných obyvateľov a ich spôsobu života si žiadajú ich
vyčlenenie z majoritnej spoločnosti a zabránenie ich integrácii a asimilácii z dôvodu zachovania ich
tradičného spôsobu života.4 Práva menšín sú garantované najmä jednotlivcom, zatiaľ čo pri
pôvodných obyvateľov významnú úlohu zohrávajú práve kolektívne práva a ich uplatňovanie.
Problematika pôvodných obyvateľov je v medzinárodnom práve často spájaná aj s ich možnou
subjektivitou a právom na sebaurčenie, z dôvodu rozsahu tohto príspevku sa však týmito otázkami
nebudeme bližšie zaoberať.
DEFINÍCIA POJMU PÔVODNÍ OBYVATELIA A PRÁVNE INŠTITÚTY OCHRANY PRÁV
PÔVODNÝCH OBYVATEĽOV
Definícia pojmu pôvodní obyvatelia
Obdobne ako v prípade menšín, ani pri pôvodných obyvateľoch neexistuje univerzálne
uznávaná definícia pojmu pôvodní obyvatelia, a to najmä s ohľadom na rôznorodosť pôvodných
obyvateľov, ktorých je v niektorých prípadoch jednoduchšie identifikovať ako univerzálne definovať.
Na pôde OSN vypracoval v rámci Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous
Populations špeciálny spravodajca Jose Martinez Cobo definíciu pôvodných obyvateľov, z ktorej bude
vychádzať aj tento príspevok pri predstavovaní prípadov predložených Výboru pre ľudské práva.
V zmysle tejto pracovnej definície pôvodní obyvatelia predstavujú „pôvodné spoločenstvá,
obyvateľstvo a národy, tie skupiny, ktoré kontinuálne nadväzujú na spoločnosti rozvinuté v ich
oblastiach pred inváziou alebo kolonizáciou a zároveň, ktoré sami seba považujú za odlišné od
spoločnosti, ktorá prevláda na týchto územiach alebo ich častiach. V súčasnosti tvoria nedominantnú
časť spoločnosti a sú odhodlaní zachovať, rozvíjať a odovzdať budúcim generáciám územia ich
predkov, etnickú identitu ako základ ich kontinuálnej existencie ako národných skupín v súlade s ich
vlastnými kultúrnymi vzormi, spoločenskými inštitúciami a právnym systémom.“5 Cobo ďalej rozvíja
a obohacuje túto definíciu o ďalšie faktory, najmä o self-identification príslušníkov pôvodných
obyvateľov.
Ďalšie definície pôvodných obyvateľov sú obsiahnuté v Dohovore Medzinárodnej organizácie
práce o pôvodnom a kmeňovom obyvateľstve v nezávislých krajinách č. 169 z roku 19896 (ďalej ako
„Dohovor č. 169“) a Operational Directive 4.20 vytvorenej The World Bank7, pre ďalšie účely však
budeme vychádzať z pracovnej definície Jose Martinez Coba.
Ako je zrejmé z vyššie uvádzaných definícií menšiny a pôvodných obyvateľov, vyskytujú sa tu
spoločné prvky, ale hlavné rozdiely je možné badať najmä v prepojenosti a historickej kontinuite
pôvodných obyvateľov ako aj skutočnosti, že pôvodní obyvatelia sídlili na území pred príchodom iných
etnických príslušníkov (napr. príchod Európanov do Južnej a Severnej Ameriky a prednášky Vitoria
a Vattela o právach pôvodných obyvateľov, ich charaktere ako ľudí a obsadení ich území, ktoré boli
považované za terra nullius). Dôležitým prvkom je najmä self-identification za pôvodných obyvateľov
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a ich zaradenie do tejto skupiny ako aj prijatie ostatnými členmi skupiny, pričom tento prvok je
obsiahnutý aj v definícii obsiahnutej v článku 1 ods. 2 Dohovoru č. 169.
Právne inštitúty ochrany práv pôvodných obyvateľov
Jedným z prvých dokumentov zameraných špecificky na práva a ochranu pôvodných
obyvateľov bol Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o ochrane a integrácii pôvodného
obyvateľstva a iných kmeňov a polokmeňov v nezávislých krajinách č. 107 (ďalej ako „Dohovor č.
107“) z roku 1957 a s ním súvisiace Odporúčanie č. 104.V zmysle čl. 2 Dohovoru č. 107 nesú
jednotlivé vlády zodpovednosť za to, aby boli pôvodní obyvatelia integrovaní do života spoločnosti
štátu8 a tým je vytváraný určitý rámec pre možnú asimiláciu pôvodných obyvateľov. V roku 1989 bol
Dohovor č. 107 revidovaný Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce o pôvodnom a kmeňovom
obyvateľstve v nezávislých krajinách č. 169. Na rozdiel od Dohovoru č. 107, Dohovor č. 169
predpokladá zapojenie sa dotknutých pôvodných obyvateľov do vývoja systému ochrany práv
pôvodných obyvateľov a okrem iného upravuje podmienky na premiestnenie pôvodných obyvateľov
z ich území v nevyhnutných prípadoch s vopred daným informovaným súhlasom.9 Napriek svojej
pomerne rozsiahlej úprave zameranej výlučne na pôvodné a domorodé obyvateľstvo pristúpilo
k Dohovoru č. 169 a jeho ratifikácii len 22 štátov,10 a preto je jeho využiteľnosť pomerne obmedzená.
Hospodárska a sociálna rada OSN sa taktiež zaoberá právami a statusom pôvodných
obyvateľov a rezolúciou č. 2000/22 v súvislosti s World Conference on Human Rights konanej vo
Viedni v roku 1993 zriadila Permanent Forum on Indigenous Issues (ďalej ako „UNPFII“) ako poradný
orgán Hospodárskej a sociálnej rady. UNPFII poskytuje Hospodárskej a sociálnej rade OSN odborné
názory a odporúčania týkajúce sa pôvodných obyvateľov a spolupracuje pri zvyšovaní informovanosti
a povedomí o pôvodných obyvateľoch, ich právach a problémoch s ktorými sa stretávajú.11
OSN sa problematikou pôvodných obyvateľov a ich diskrimináciou zaoberá už od roku 1971.
Špeciálny spravodajca José Martínez Cobo pripravil štúdiu Problem of Discrimination against
Indigenous Populations publikovanú v rokoch 1981 – 1983, ktorá obsahuje okrem iného aj vyššie
spomínanú definíciu pôvodných obyvateľov, stav spracovania problematiky ochrany práv pôvodných
obyvateľov v medzinárodných dokumentoch týkajúcich sa jazykových práv, vzdelania, kultúrnych
a sociálnych právach. Významným krokom pre pôvodných obyvateľov bola rezolúcia Valného
zhromaždenia č. 48/163, ktorou bola dekáda počínajúc 10. decembrom 1994 venovaná pôvodným
obyvateľom a ich právam a v tomto trende OSN pokračuje aj naďalej, keď rezolúciou č. 59/174 z roku
2004 bola vyhlásená druhá dekáda venovaná pôvodným obyvateľom.12 Ďalšou významnou
rezolúciou Valného zhromaždenia je rezolúcia č. 61/295, ktorou bola prijatá Declaration on the Rights
of Indigenous Peoples (ďalej ako „UNDRIP“), ktorá garantuje základné ľudské práva a slobody
pôvodným obyvateľom ako jednotlivcom a zároveň ako skupinám.13 UNDRIP predstavuje zavŕšenie
úsilia OSN, ktorému boli venované dekády pôvodných obyvateľov o prijatie dokumentu špecificky
upravujúcemu postavenie a práva pôvodných obyvateľov. Prijatie UNDRIPu nebolo jednoduché,
nakoľko niektoré štáty (Austrália, Kanada, Nový Zéland a USA) nesúhlasili s predkladanými návrhmi
zástupcov pôvodných obyvateľov v súvislosti s uznaním pôvodných obyvateľov ako národ
v medzinárodnoprávnom zmysle a garanciou práva na sebaurčenia.14
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Popri UNPFII a Rade pre ľudské práva pôsobí v rámci systému OSN aj Výbor pre ľudské práva15
(ďalej ako „Výbor“), ktorému sú jednotlivcami alebo skupinami osôb predkladané prípady v zmysle
Prvého opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach (ďalej ako
„Pakt“), pričom medzi týmito prípadmi sa objavujú aj spory pôvodných obyvateľov vyplývajúce
z porušenia článku 27 Paktu.
ČLÁNOK 27 MEDZINÁRODNÉHO PAKTU O OBČIANSKYCH A POLITICKÝCH PRÁVACH
A JURISPRUDENCIA VÝBORU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
Druhá svetová vojna, počas ktorej boli porušované ľudské práva v doposiaľ nevídanom
rozsahu, bola jedným z kľúčových okamihov, ktoré určili následný vývoj úpravy ľudských práv. V roku
1966 bol na pôde OSN prijatý Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, pričom článok
27 Paktu aj v súčasnosti predstavuje najdôležitejšie univerzálne ustanovenie garantujúce ochranu
menšín.16 Chýbajúca záväzná definícia menšiny ovplyvňuje jeho aplikáciu, avšak prepojenie menšiny
na prvky ako je národnosť, náboženstvo či jazyk uľahčuje identifikáciu osôb, ktorým je článok 27 Paktu
určený. V zmysle Komentára č. 23 sa Výbor pre ľudské práva vyjadril, že ustanovenie článku 27 Paktu
garantuje práva jednotlivcom, členom menšiny, ktoré sú odlišné a doplnkové k ostatným právam
jednotlivcov17, pričom práve s kultúrou a jej prejavmi sú spájané aj tradičné aktivity pôvodných
obyvateľov ako je rybolov alebo lov zveri.18
Ekonomické aktivity a rozsah uplatnenia článku 27 Paktu
Uplatniteľnosť článku 27 Paktu na tradičný spôsob života pôvodných obyvateľov, ktorý je
v prípade Sami spojený s tradičným chovom sobov, je priamo uvádzaná aj štátmi vo vyhláseniach na
podané oznámenia. V prípade Länsman et al. v. Finland19 pôvodní obyvatelia Sami boli ovplyvnení
ekonomickými záujmami v podobe ťažby kameňa, prevozom vyťažených surovín a následným
postavením cestnej komunikácie cez územie, na ktorom sa tradične chovali soby. Fínska vláda
v predmetnom prípade vo svojom vyhlásení uviedla, že v zmysle článku 27 Paktu je potrebné pod
kultúrou chápať aj chov sobov ako „podstatnú zložku kultúry Sami“20. Sami však upravili tradičný chov
sobov a prispôsobili ho novým technológiám a možnostiam. Výbor vo svojom názore poukázal na to,
že chov sobov je bez akýchkoľvek pochybností súčasťou a podstatnou zložkou kultúry Sami a ďalej
skonštatoval, že pod článok 27 Paktu môžu spadať aj ekonomické aktivity, pokiaľ sú podstatnou
súčasťou kultúry a právo na užívanie kultúry je potrebné vždy aplikovať a determinovať na
konkrétnom prípade.21 Výbor uviedol, že článok 27 Paktu sa nevzťahuje iba na tradičné spôsoby
obživy a prispôsobenie tradičného chovu sobov moderným technológiám a pomoc technológií pri
chove sobov neznamená, že by sa sťažovatelia nemohli domáhať ochrany svojich práv podľa článku
27 Paktu.22 V konečnom dôsledku však Výbor posúdil rozsah zásahu do práv pôvodných obyvateľov
a vyhodnotil ho tým spôsobom, že ťažba kameňa v tomto rozsahu nepredstavuje porušenie článku
27 Paktu, a to aj s ohľadom na to, že so Sami bolo vopred konzultované prijatie tohto rozhodnutia.23
Z uvedeného je teda zrejmé, že do rozsahu aplikovateľnosti článku 27 Paktu možno okrem tradičných
ekonomických aktivít, zahrnúť aj modernejšie spôsoby obživy, pričom článok 27 Paktu by mal
poskytovať ochranu aj týmto spôsobom obživy. V prípade Diergaardt v. Namíbia24 (menšina
pôvodných obyvateľov v Afrike) však Výbor skonštatoval, že ekonomické aktivity tejto skupiny – chov
dobytka na územiach po dobu 125 rokov nepredstavoval charakteristickú kultúru resp. nevznikol
15
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vzťah medzi chovom dobytka a pôdou, ktorý by špecifickým spôsobom odlišoval kultúru tejto skupiny
a z toho dôvodu nemohol určiť porušenie článku 27 Paktu.25 Je teda celkom zrejmé, že nie všetky
ekonomické aktivity budú predstavovať kultúru v zmysle článku 27 Paktu, ale len také, ktoré sú priamo
spojené a sú neoddeliteľnou súčasťou života pôvodných obyvateľov a zároveň predstavujú akúsi
kultúrnu odlišnosť od iných skupín obyvateľstva.
Rozsah kultúrnych práv a možnosti zásahu do nich zo strany štátu, ktorý je zlučiteľný s
článkom 27 Paktu boli predmetom prípadu Poma v. Peru26. Pani Poma a jej deti (príslušníci
pôvodných obyvateľov Aymara) vlastnili farmu s alpakami a lamami v časti Palca, kde sa tradične
chovali z dôvodu úrodných pastvísk zavlažovaných podzemnými riekami. V 70. rokoch 20. storočia
vláda rozhodla o vybudovaní systému studní a neskôr pokračovala v odvádzaní vody z týchto častí
Ánd. V dôsledku postavenia týchto studní a zásobovania dvoch miest však bola odvedená voda
z tradičných pastvísk, čo spôsobilo úhyn veľkého množstva dobytka. Uvedené kroky vlády sa stretli
s protestom pôvodných obyvateľov, ktorí poukazovali na to, že pred vykonaním týchto opatrení nebol
vypracovaný a posúdený ekologický dopad na ich územia a tradičný spôsob života. V oznámení
adresovanému Výboru pre ľudské práva sa domáhali určenia, že týmto konaním vlády boli porušené
články 1 ods. 2, 2 ods. 3 písm. a), 17 a 14 ods. 1 Paktu.27 Výbor skonštatoval, že prednesené skutkové
okolnosti sú bližšie spájané s právami podľa článku 27 Paktu, pričom uviedol, že kultúra v zmysle
tohto článku sa môže „prejavovať v rôznych formách, vrátane osobitného spôsobu života spojeného
s využívaním pôdy, a to najmä v prípade pôvodných obyvateľov“,28 pričom chov lám a alpák
predstavuje dedičnú tradíciu, ktorá sa odovzdáva z jednej generácie na druhú. Obdobne ako
v prípade Länsman v. Finland Výbor uviedol, že štáty môžu legitímnymi krokmi zabezpečiť
ekonomický rozvoj, ale ekonomický rozvoj nesmie byť v rozpore s právami a povinnosťami štátu
uvedenými v článku 27 Paktu. Opatrenia, ktoré majú obmedzený vplyv na život a živobytie pôvodných
obyvateľov alebo menšiny, nemusia byť nevyhnutne v rozpore s článkom 27 Paktu, ale akékoľvek iné
opatrenia, ktoré už znamenajú nemožnosť užívať kultúru sú s článkom 27 Paktu nezlučiteľné.29
V prípade podstatného zásahu do kultúrne dôležitých ekonomických aktivít, sa Výbor zameral na
posúdenie skutočnosti či dotknutí členovia mali možnosť sa efektívne zúčastniť rozhodovacieho
procesu a vopred po oboznámení so všetkými okolnosťami slobodne vyjadriť súhlas s projektom,
ktorý zasahuje do ich práv. Ďalším bodom, ktorý Výbor posudzoval pri skúmaní možného porušenia
článku 27 Paktu, bola skutočnosť či dotknutí pôvodní obyvatelia budú aj naďalej benefitovať
z tradičných ekonomických aktivít a či vykonané opatrenia sú primerané a neohrozujú prežitie
komunity a jej členov.30 V tomto prípade neboli pôvodní obyvatelia vôbec konzultovaní, nebola
kompetentným orgánom pripravená ani žiadna štúdia ekologických dopadov pripravovanej výstavby
a vláda neprijala ani opatrenia na minimalizáciu negatívnych následkov výstavby. Úhyn zvierat a
sťaženie podmienok živobytia v dôsledku opatrení prijatých vládou a následnou výstavbou znamenal
podľa Výboru porušenie článku 27 Paktu.31
Individuálne práva jednotlivcov a práva menšiny ako celku
Výbor pre ľudské práva sa zaoberal viacerými podaniami pôvodných obyvateľov týkajúcich sa
porušenia článku 27 Paktu v súvislosti rozporu medzi ochranou práv jednotlivca a skupiny ako celku.
V jednom z prvých prípadov predloženým Výboru - Lovelace v. Canada32 zohrávali najdôležitejšiu
úlohu skutkové okolnosti prípadu, kedy pani Lovelace ako rodená Maliseet Indiánka stratila status
Indiánky a možnosť žiť v rezervácii po tom, čo sa vydala za ne-Indiána, pričom v prípade, ak sa muž
Indián oženil mimo komunity Indiánov, tak tieto práva v zmysle kanadskej legislatívy nestratil (toto
obmedzenie kanadská vláda odôvodňovala tým, že chránila záujmy Indiánov ako skupiny pred
prenikaním cudzích vplyvov do komunity).33 Výbor posudzoval sťažnosť z hľadiska článku 27 Paktu,
ktorý bol najbližšie spojený so skutkovými okolnosťami, nakoľko nemožnosť prebývať v rezervácii
znamenala pretrhnutie rodinných pút a nemožnosť využívania ďalších kultúrnych aspektov spojených
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so životom v komunite.34 Zároveň však Výbor skonštatoval, že pre určenie rozsahu článku 27 Paktu
je nevyhnutné ho posudzovať v celkovej súvislosti Paktu, najmä s článkami 12, 17 a 23 Paktu
a z hľadiska diskriminácie s článkami 2, 3 a 26 Paktu. Samotné určenie podmienok pre možnosť
bývania v rezervácii nemusí nevyhnutne znamenať porušenie článku 27 Paktu.35 Na druhej strane, je
však logické, že po rozvode sa pani Lovelace chce vrátiť do svojej komunity, v ktorej vyrastala a kde
má blízke vzťahy. Výbor na základe predložených dôkazov nenašiel odôvodnenie, prečo by jej malo
byť bránené v možnosti užívať svoju kultúru, a preto skonštatoval, že uvedenou kanadskou
legislatívou boli porušené práva pani Lovelace garantované článkom 27 Paktu. 36
Prípad Kitok v. Sweden37 poukázal práve na aspekt tradičného chovu sobov ako neoddeliteľnej
súčasti tradičného spôsobu života a kultúry pôvodných obyvateľov ako aj na problém ochrany skupiny
pôvodného obyvateľstva ako menšiny a ochrany jej jednotlivých členov. Pán Kitok bol vylúčený
z členstva v obci Sami, pričom práve členstvo v obci je jednou z podmienok na uskutočňovanie
tradičného chovu sobov. O členstve v obci (tzv. sameby) rozhoduje samotná obec a až v prípade
sporov je možné obrátiť sa v tejto veci na štátny súd. Podľa švédskej vlády však vylúčenie zo sameby
neznamenalo pre pána Kitoka nemožnosť chovu sobov, ale len zmenu dôvodu a legislatívy
vzťahujúcej sa na chov sobov vykonávaným mimo sameby.38 Pán Kitok sa domáhal určenia, že bol
porušený článok 1 Paktu – právo na sebaurčenie a článok 27 Paktu. Výbor pre ľudské práva
nepripustil možnosť aplikácie článku 1 Paktu, nakoľko jednotlivec nemôže byť poškodenou osobou
v prípade porušenia článku 1 Paktu. Vo veci porušenia článku 27 Paktu sa Výbor zameral na konflikt
legislatívy medzi ochranou menšiny ako celku a aplikovateľnosti tejto legislatívy na jednotlivca.
Obdobne ako v prípade Lovelace v. Canada, Výbor uviedol, že pri obmedzení práv jednotlivcov ako
členov menšiny je rozhodujúce to či je toto obmedzenie primerane a objektívne opodstatnené a či je
dôležité pre zachovanie blaha menšiny ako celku.39
Jedným z najnovších prípadov, ktoré boli predložené Výboru pôvodnými obyvateľmi, je Padaar
v. Finland.40 Sami vo Fínsku sa združujú do tzv. kooperatív, pričom fínske zákony určujú maximálny
počet sobov, ktoré môžu chovať jednotlivé kooperativy a maximálny počet sobov na jedného člena.
Kooperatíva rozhoduje o znížení počtu sobov, v prípade, ak je prekročený maximálny počet, pričom
zároveň má právo vykonať rozhodnutie o povinnom utratení nadbytočného počtu sobov. Pri
stanovovaní počtu sobov, ktoré je potrebné utratiť však kooperatíva vychádza z údajov po narodení
mláďat, v dôsledku tradičného spôsobu chovu, ktorý prevádzkujú sťažovatelia (t.j. nechávajú zvieratá
voľne pásť a neprikrmujú ich), však veľké počty týchto mláďat zahynú počas leta v dôsledku útokov
divej zveri. Sťažovatelia sú tak nútení utratiť príliš veľké počty sobov v dôsledku rozhodnutí
kooperatívy, ktoré nerešpektujú prirodzený úbytok sobov počas leta. V tejto súvislosti nariadila
kooperatíva utratiť väčšie množstvo sobov aké sťažovatelia vlastnili s tým, že zároveň začala
s výkonom tohto rozhodnutia. Následne sa Sami obrátili na vnútroštátne súdy, ale bez úspechu. 41
Dotknutí Sami žiadali Výbor, aby určil, že núteným utratením boli porušené práva garantované
článkom 27 Paktu a toto konanie bolo diskriminačné voči konkrétnej skupine Sami, čím bol porušený
článok 26 Paktu.42 Výbor na základe predložených dôkazov dospel k záveru, že nedošlo k porušenie
článkov 26 a 27 Paktu, nakoľko predložená dokumentácia nebola dostatočná na posúdenie resp.
stanovenie, že k takémuto porušeniu došlo.43 Zaujímavé je však nesúhlasné stanovisko niekoľkých
členov Výboru, ktorí zdôraznili, že štát sa má nielen zdržať krokov, ktoré zasahujú do práv
garantovaných článkom 27 Paktu, ale aj je povinný vykonať všetky potrebné kroky, aby ochránil práva
pôvodných obyvateľov pred zásahom iných osôb. Vo svojom stanovisku ďalej odkázali na prípady
Kitok v. Sweden a Lovelace v. Canada a opätovne zdôraznili, že v prípade rozporu legislatívy, ktorá
chráni menšinu ako celok s legislatívou ochraňujúcou jednotlivých členov menšiny je nevyhnutné, aby
zásah do práv jednotlivca bol rozumný a primeraný sledovanému cieľu – blahobytu menšiny ako
celku. V tomto konkrétnom prípade, však podľa nesúhlasného názoru členov Výboru, vláda
Lovelace v. Canada, paras. 13.1 – 14.
Lovelace v. Canada, para. 16.
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nepreukázala, že regulácia počtu sobov nemohla byť dosiahnutá aj iným spôsobom ako povinným
utratením zvierat, pričom takéto konanie výrazným spôsobom zasiahlo do kultúrnych práv
sťažovateľov ako jednotlivcov a v konečnom dôsledku im znemožnilo užívanie vlastnej kultúry. 44
ZÁVER
Z uvedených príkladov jurisprudencie Výboru pre ľudské práva je zrejmá tendencia rozširovať
aplikovateľnosť článku 27 Paktu aj na ekonomické aktivity, ktoré však musia úzko súvisieť s kultúrou
a identitou pôvodných obyvateľov. Tieto prípady sú okrem zásahu zo strany štátov do kultúrnych práv
spájané aj s rozporom práv menšiny ako celku a práv jednotlivca. V prípade kolektívnych
a individuálnych práv je táto hranica stanovená všeobecnými faktormi ako prospech menšiny ako
celku a primeranosť zásahu do práv jednotlivca, je teda zrejmé, že stanovenie konkrétnej hranice in
abstracto nie je možné a je nevyhnutné posudzovať a aplikovať všeobecné kritériá na konkrétne
situácie. V prípade Lovelace v. Canada bol zásah do individuálnych práv jednotlivca natoľko závažný,
že konštituoval porušenie kultúrnych práv jednotlivca, a to aj po zohľadnení snahy kanadskej vlády
o ochranu pôvodných obyvateľov ako skupiny pred vonkajšími vplyvmi. Taktiež v prípade Kitok v.
Sweden bola na konkrétnych skutkových okolnostiach vymedzená hranica medzi kultúrnymi právami
jednotlivca a kolektívnymi právami menšiny a legislatívou, ktorá ochraňuje len jednu skupinu týchto
práv. Z uvedených rozhodnutí je zrejmé, že vo väčšine prípadov prevládli individuálne práva
jednotlivca nad kolektívnymi právami skupiny, a to najmä v tých prípadoch, ak nebolo možné
preukázať, že zo zásahu do práv jednotlivca mala menšina ako skupina prospech, pričom tento zásah
bol primeraný a odôvodnený.
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MEDZINÁRODNÝ SÚDNY DIALÓG V OTÁZKACH OCHRANY
ĽUDSKÝCH PRÁV – EXISTUJE VÔBEC? AK ÁNO, JE MOŽNÉ
HOVORIŤ O HARMÓNII ČI NESÚLADE?
Nikoleta Bitterová
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Abstrakt: Cieľom príspevku bude skúmať vzájomnú interakciu systémov ochrany ľudských práv, na
regionálnej úrovni (v našom prípade európskej, konkrétne vytvorenej Radou Európy a Európskym
súdom pre ľudské práva) a medzinárodnej, univerzálnej úrovni vytvorenej Organizáciou spojených
národov (predovšetkým pôjde o tzv. treaty - based bodies, teda orgány vytvorené na monitorovanie
napĺňania záväzkov z konkrétnych dohovorov OSN). Keďže medzinárodné pakty, spolu
s Univerzálnou deklaráciou ľudských práv poslúžili ako základný model pre regionálne systémy
ochrany ľudských práv, budeme sledovať vzájomné odkazy, rozsah, a prípadne účel v akom súdne
a kvázi súdne orgány používajú rovnaké interpretačné a argumentačné metódy a predovšetkým či
a ako sa vzájomne ovplyvňujú.
Kľúčové slová: Európsky súd pre ľudské práva, Organizácia spojených národov, súdny dialóg,
judikatúra, odkaz.
Abstract: Aim of the article is to examine how human rights protection systems interact, at the regional
level (in our case European level, specifically the Council of Europe and the European Court of Human
Rights level) and at the international, universal level created by the United Nations (especially, socalled Treaty- based bodies, that monitor the fulfillment of the obligations of specific UN treaties).
International pacts, along with the Universal Declaration of Human Rights served as the base model
for regional systems of human rights protection. We will follow mutual references, scope, and whether
judicial and quasi-judicial authorities do use the same methods of interpretation and argumentation,
and in particular whether and how they interact.
Key words: The European Court of Human Rights, the United Nations, judicial dialogue, case- law,
reference.
ÚVOD
Pôvodným zámerom príspevku, ako to z jeho názvu vychádza, bolo spracovať tému
medzinárodného súdneho dialógu len na veľmi všeobecnej úrovni. Zamýšľali sme sa venovať
interakcii systému ochrany ľudských práv na úrovni Organizácie spojených národov (ďalej len OSN),
ako medzinárodnému systému, ktorý zahŕňa väčšinu štátov sveta a systému ochrany ľudských práv
na regionálnej úrovni, reprezentovaného Radou Európy (výber európskeho regiónu zdôvodňujeme
jednak blízkosťou našim reáliám a právnemu prostrediu, ako aj faktom, že systém ochrany ľudských
práv založený na Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd možno
charakterizovať ako najrozvinutejší v porovnaní s africkým či americkým, pre ktoré predstavuje stále
myšlienkový vzor). Po dôkladnej úvahe sme dospeli k záveru, že namiesto takto všeobecnej mienenej
a tým aj možno povrchnej koncepcie príspevku, použijúc len vágne príklady ako náčrt, sa budeme
venovať len jednej konkrétnej oblasti, čo bude nepochybne zaujímavejšie z hľadiska autorského, ale
pevne veríme, že výstup vo forme tohto príspevku bude v takejto konkrétnejšej rovine informatívne
bohatší i pre recipienta.
INTERAKCIA MEDZI EURÓPSKYM SÚDOM PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A VÝBOROM PRE
ODSTRÁNENIE DISKRIMINÁCIE ŽIEN VO VECIACH DOMÁCEHO NÁSILIA
Ako sme už zmienili, pre účely nášho príspevku sme sa rozhodli spracovať tému
medzinárodného súdneho dialógu medzi OSN a Radou Európy v oblasti konkrétnej problematiky,
ktorou je téma domáceho násilia, konkrétne domáceho násilia ako rodovej diskriminácie. Ide
o špecifickú tému z oblasti ľudských práv, ktorá je podľa nás mimoriadne aktuálnou. Toto svoje
tvrdenie môžeme doložiť viacerými argumentmi.
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Prvý z dôvodov, ktorý nás pri výbere tejto témy viedol bol jej stále častý výskyt v médiách.
Kontinuálne sa objavujú v médiách prípady zo Slovenska, Českej republiky, ako aj všetkých
členských krajín Rady Európy1, o Spojených štátoch amerických, či krajinách Blízkeho Východu
nehovoriac, ktoré vypovedajú o domácom násilí. Ešte alarmujúcejším je fakt, že veľmi často je možné
počuť o prípadoch, pri ktorých v dôsledku nečinnosti, či pochybenia zodpovedných orgánov
(najčastejšie ide o orgány činné v trestnom konaní), obete domáceho násilia prichádzajú o život a to
napriek tomu, že sa obete počas svojho života na príslušné orgány obracali so žiadosťou o pomoc, či
ochranu. Jeden z posledných prípadov, ktorý takto zarezonoval, sa objavil v médiách v januári tohto
roka2 a rozvíril debaty o tom, či by obeť mohla ešte stále žiť, ak by orgány zaujali k veci iný postoj
a kládli sa otázky kde sa stala chyba.3
Ďalším dôkazom toho, o nakoľko alarmujúcu problematiku ide, je Európskou agentúrou pre
základné práva realizovaný komparatívny celoeurópsky výskum násilia páchaného na ženách z roku
2012. Údaje pre tento výskum boli získané na základe rozhovorov so 42 000 ženami v celej Európe,
vrátane Slovenska. Podľa výsledkov tohto prieskumu má na Slovensku skúsenosť s fyzickým a/alebo
sexuálnym násilím (teda nezahŕňajúc psychické násilie) počas svojho dospelého života až 34% žien,
čo je viac ako jedna tretina všetkých opýtaných žien (!) a počas uplynulých 12 mesiacov malo takúto
skúsenosť 10% žien. Zaujímavá je aj metodika tohto výskumu, ktorá spočívala v špeciálne
formulovaných priamych otázkach na skúsenosti žien.4
Ďalšie z dôvodov, pre ktoré som sme si zvolili práve problematiku domáceho násilia sú
osobného charakteru, a to predovšetkým preto, že ženské práva, rodová rovnosť a ich právna
interpretácia tvoria gro pripravovanej dizertačnej práce, a tento príspevok predstavuje teda čiastkový
výskum pre jej účely. Problematiku domáceho násilia považujeme osobne tiež za zaujímavú, hodnú
a potrebnú riešenia, už aj z toho dôvodu, že ide o problém typický pre mnohé štáty a preto je ho
potrebné riešiť aj na medzinárodnej úrovni.
MEDZINÁRODNY SÚDNY DIALÓG VO VECIACH DOMÁCEHO NÁSILIA
Súdny dialóg
Dialóg vo všeobecnosti možno definovať ako výmenu názorov medzi dvoma partnermi na
určitú tému. Jeden partner prednáša svoj postoj alebo predkladá určité tvrdenie či nárok. Druhý
partner, ktorý sa na dialógu zúčastňuje, s takýmto postojom alebo tvrdením buď môže vyjadriť svoj
súhlas, alebo nesúhlas, a to úplný alebo čiastočný, a následne predostrieť svoj postoj, ktorý adresuje
prvému partnerovi. Ten následne nadviaže na posledné predložené vyjadrenie a tak ďalej.5
Súdny dialóg treba chápať špecifickejšie, ide o významný nástroj na reguláciu konkurujúcich
súdnych jurisdikcií, a to tak domácimi, ako i zahraničnými súdmi, a plní nepostrádateľnú úlohu i pri
interpretácii medzinárodného národnými súdmi. Súdny dialóg teda nie je len obyčajným dialógom,
spočívajúcom vo výmene názorov. Dialóg medzi súdmi má charakter „ovplyvňovania“ (vplyv na
rozhodovania jedného súdu na rozhodovanie a argumentáciu iného súdu), alebo "reakcie", či ešte
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lepšie, „kritiky a odmietnutia“ (jedným súdom úvahy alebo rozhodnutia iného).6 Z uvedeného je jasné,
že súdny dialóg znamená v preklade interakciu medzi súdnymi, prípadne kvázi súdnymi orgánmi, keď
rozhodnutie jedného súdu reflektuje, resp. reaguje pozitívnym, či negatívnym spôsobom, na
predchádzajúce rozhodnutie iného súdneho orgánu.
Teória rozlišuje medzi tzv. horizontálnym a vertikálnym súdnym dialógom, najmä v súvislosti
s aplikáciou medzinárodného práva verejného. Komunikujúce súdy môžu patriť do rôznych právnych
poriadkov a vytvárať tak kvázi hierarchickú štruktúru. Reč je predovšetkým o súdnych orgánoch
patriacich do medzinárodného právneho poriadku, čiastočného medzinárodného právneho poriadku
(také, ktoré boli vytvorené konštitutívnymi nástrojmi medzinárodnej organizácie alebo na základe
zmluvy, teda aj Európsky súd pre ľudské práva a Výbor pre odstránenie diskriminácie žien, ktoré
budeme zmieňovať ďalej v príspevku)7 a národných právnych poriadkov. Dialóg medzi
medzinárodným súdnym, resp. kvázi súdnym orgánom a medzi národnými súdmi sa označuje ako
vertikálny, pokiaľ ide o veci týkajúce sa medzinárodného práva.
Pre účely nášho príspevku je dôležitý horizontálny súdny dialóg, teda medzinárodný súdny
dialóg, ktorého účastníci nemajú hierarchické postavenie, nie sú svojimi rozhodnutiami vzájomne
viazaní a napriek tomu sa vzájomne pri rozhodovacej činnosti ovplyvňujú. Budeme skúmať akým
spôsobom medzinárodné súdne resp. kvázi súdne orgány pri svojej činnosti interagujú, akým
spôsobom využívajú svoju vzájomnú jurisprudenciu pri svojom rozhodovaní a ako efektívna je takáto
vzájomná komunikácia.
Na tomto mieste považujeme za vhodné uviesť, že v našom ponímaní chápeme jurisprudenciu
v medzinárodnoprávnom ponímaní, teda nielen ako rozhodovaciu činnosť konkrétneho orgánu, ale aj
všetky dokumenty, ktoré sa k jeho činnosti viažu, napr. v intenciách OSN za jurisprudenciu
konkrétneho orgánu považujeme nielen jeho rozhodnutia v konkrétnych prípadoch, ale aj všeobecné
odporúčania, či cyklické záverečné správy z monitorovania ľudskoprávnych záväzkov vyplývajúcich
z konkrétnych medzinárodných zmlúv.
Výbor pre odstránenie diskriminácie žien a Európsky súd pre ľudské práva a ich
interpretačné metódy
V tejto časti príspevku sa dostávame k orgánom, ktorých jurisprudenciu a vzájomnú interakciu
sme si určili za predmet nášho výskumu. Orgán na medzinárodnej úrovni, úrovni OSN, je v príspevku
reprezentovaný Výborom pre odstránenie diskriminácie žien, nazývaným tiež Výborom CEDAW 8. Ide
o tzv. treaty – based body, teda orgán, ktorý vznikol na základe zmluvy, 9 ktorou je Dohovor o
odstránení všetkých foriem diskriminácie žien OSN z roku 1979. Výbor sa označuje aj ako treaty
monitoring body, nakoľko jeho hlavnou úlohou je monitorovať záväzky zmluvných štátov plynúce z
tejto medzinárodnej zmluvy a v pravidelných, štvorročných cykloch vypracúvať správy o stave ich
dodržiavania.10 Výbor proti diskriminácii žien plní aj úlohu kvázi súdnu (quasi judicial organ), pri
preskúmavaní individuálnych sťažností smerujúcich proti zmluvnému štátu CEDAW Dohovoru v
súvislosti s porušovaním ľudskoprávnych záväzkov z neho plynúcich, Táto funkciu je založená
Opčným Protokolom k CEDAW Dohovoru z roku 1999, ratifikáciou ktorého zmluvné štáty uznali
právomoc Výboru takého sťažnosti posudzovať.11 Štáty, ktoré ratifikovali Opčný protokol k Dohovoru,
uznali jeho jurisdikciu a právomoc na prejednávanie individuálnych sťažností, a sú teda povinné

Tamtiež.
Tamtiež.
Skratka vychádzka z anglického názvu Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien – Convention
on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
9
Článok 17 Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Organizácia spojených národov
1979: „Za účelom posúdenia pokroku, ktorý bol dosiahnutý pri plnení tohto Dohovoru, bude ustanovený Výbor
pre odstránenie diskriminácie žien (naďalej uvádzaný ako Výbor), ktorý bude pozostávať v čase nadobudnutia
platnosti Dohovoru z 18, a po jeho ratifikácii alebo prístupu k nemu tridsiatym piatym štátom, zmluvnou stranou,
z 23 odborníkov s vysokou morálnou úrovňou a schopnosťou v oblasti, ktorej sa tento Dohovor týka…“
10
United Nations. International Human Rights Instruments Compilation of Guidelines on the Form and Content of
Reports to Be Submitted by States Parties to the International Human Rights Treaties. [online]. [viď. 28. 3. 2016].
Dostupné z: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/417/51/PDF/G0341751.pdf?OpenElement
11
Opčný Protokol k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Organizácia spojených národov,
1999
6
7
8
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rešpektovať názory a závery Výboru. Avšak neexistuje žiaden oficiálny mechanizmus, ktorý by štát
prinútil dostáť svojich povinností, funguje na základe konceptu „naming and shaming“.12
Avšak do 6 mesiacov, musí štát Výboru správu o tom, ako aké opatrenia prijal, za účelom
implementácie názoru Výboru
Európsky súd pre ľudské práva (ďalej ako ESĽP) je orgánom, ktorý tiež vznikol na základe
medzinárodnej zmluvy, Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej
ako Dohovor), ktorý je bez pochýb najdôležitejšou medzinárodnou ľudskoprávnou zmluvou v
európskom právnom priestore. ESĽP má súdnu kompetenciu a rozhoduje o medzištátnych
sťažnostiach, ale čo je pre nás dôležitejšie, o individuálnych sťažnostiach fyzických a právnických
osôb proti zmluvnej strane Dohovoru v prípadoch porušenia ustanovení Dohovoru a jeho dodatkových
protokolov.
Rozhodnutia týchto orgánov nie sú vzájomne záväzné, čo je kľúčovým faktorom pre náš výskum.
Znamená to, že tieto medzinárodné orgány nemajú povinnosť vzájomne reflektovať svoju rozhodujúcu
činnosť. V rámci podmienok prijateľnosti sťažnosti pred Výborom CEDAW, “ Výbor vyhlási oznámenie
za neprijateľné, ak ide o vec….ktorá bola a je už predmetom iného medzinárodného alebo
zmierovacieho konania.”13 Prekážkou prejednávania sťažnosti, resp. oznámenia pred Výborom je
teda res iudicata, ak bolo o tej istej sťažnosti rozhodnuté iným medzinárodným orgánom, v našom
prípade ESĽP. ESĽP v rámci svojich podmienok prijateľnosti sťažnosti stanovuje, že “Súd nebude
posudzovať individuálnu sťažnosť, ktorá je už predmetom iného medzinárodného vyšetrovacieho
alebo zmierovacieho konania a neobsahuje žiadne nové relevantné skutočnosti14. Avšak vec
prejednávaná pred iným medzinárodným orgánom nie je res iudicata, v prípade, že sťažovateľ
„neutrpel podstatnú ujmu s výnimkou prípadov, keď dodržiavanie ľudských práv zaručených
dohovorom a jeho protokolmi vyžaduje preskúmanie podstaty sťažnosti, a za predpokladu, že žiaden
prípad nemôže byť odmietnutý z uvedeného dôvodu, ak nebol riadne preskúmaný domácim súdom.“ 15
Viedenský dohovor o zmluvnom práve stanovuje, že „Spolu s celkovou súvislosťou bude sa brať
zreteľ: c) na každé príslušné pravidlo medzinárodného práva použiteľné vo vzťahoch medzi
stranami.“16 ESĽP vo svojom rozsudku Demir a Baykara proti Turecku uviedol, že pri svojej
rozhodovacej činnosti „musí vziať do úvahy prvky medzinárodného práva, iné ako Dohovor,
interpretáciu týchto prvkov príslušnými orgánmi a prax európskych štátov odrážajúcu ich spoločné
hodnoty. Konsenzus vyvierajúci zo špecializovaných medzinárodných nástrojov a praxe zmluvných
štátov môže vytvoriť relevantný zdroj pre Súd, pri interpretácii ustanovení Dohovoru v konkrétnych
prípadoch.“17 Samotný Dohovor vo svojom článku 53 stanovuje limity svojej interpretácie. Podľa tohto
ustanovenia: „nič v tomto dohovore sa nebude vykladať tak, aby obmedzovalo alebo zasahovalo do
výkonu ľudských práv a základných slobôd, ktoré môžu byť uznané zákonmi ktorejkoľvek Vysokej
zmluvnej strany alebo akýmkoľvek iným dohovorom, ktorého je táto zmluvnou stranou.“ 18 Preto ak
zmluvná strana Dohovoru ratifikovala iné medzinárodné ľudskoprávna dokumenty, ktoré práva
upravujú širším spôsobom ako Európsky dohovor (aj CEDAW dohovor), štát je viazaný ustanoveniami
tohto dohovoru.
Hlavné dôvody, pre ktorý ESĽP odkazuje na jurisprudenciu iných monitorovacích orgánov
v oblasti práva ľudských práv je jednak podpora svojej vlastnej argumentačnej línie prostredníctvom
odkazu na európsky, medzinárodný, medzinárodnoprávny konsenzus v určitej spornej otázke.
A druhý dôvod je presne opačný, v rámci evolutívnej interpretácie, sa necháva ovplyvniť
rozhodovacou činnosťou iného medzinárodného orgánu a opúšťa svoje predchádzajúce stanovisko.19
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Viac pozri MEERNIK, James et al. The Impact of Human Rights Organizations on Naming and Shaming
Campaigns. Journal of Conflict Resolution. [online]. [viď. 28. 3. 2016]. Dostupné z:
http://www.polisci.wisc.edu/Uploads/Documents/IRC/Meernik%20et%20al.pdf
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Článok 4 ods. 2 a) tamtiež.
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Článok 35 ods. 2 b) Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Rada Európy, 1950
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Článok 35 ods. 3 b) tamtiež
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Článok 31 ods. 3 c) Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, Organizácia spojených národov, 1969
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ods. 21 rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade Demir a Baykara proti Turecku zo dňa 12.
novembra 2008, č. sťažnosti 34503/97. HUDOC Database [online]. [viď. 30. 3. 2016]. Dostupné z:
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["baykara"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"
itemid":["001-89558"]}
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článok 53 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Rada Európy, 1950
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GEMALMAZ, Burak H. Transformative Interpretation in International Human Rights Law: Elements of an
Obligatory Judicial Dialogue between International Judicial and Quasi-Judicial Organs. University of Oslo.
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Keďže supranacionálne právo ľudských práv je integrálnym systémom a väčšina práv zakotvených
v Európskom dohovore je upravený aj inými ľudskoprávnymi nástrojmi, je možné pozorovať rastúci
vplyv vo vzájomnej interakcii, a možno hovoriť o „jurisprudenčnej interakcii“ alebo „recipročnom
vplyve“ a takýto proces harmonizácie práva ľudskoprávnych nástrojov sa označuje ako
„jurisprudenčná štandardizácia“.20
DOMÁCE NÁSILIE AKO RODOVO PODMIENENÁ DISKRIMINÁCIA
Ako sme už uviedli v úvode, štatisticky možno doložiť, že násilie páchané partnerom je
najčastejšia forma násilia akú ženy po celom svete zažívajú. Avšak s definovaním domáceho násilia
sa spájajú nemalé problémy, pretože základ každej definície tvorí zovšeobecnenie jeho typických
znakov. Hlavným problémom, s ktorým sa pri pokuse o jeho definíciu potýkame je jeho súkromný,
intímny charakter, teda, že ide o jav, ktorý nie je verejne viditeľný.21 Za základný identifikačný znak
domáceho násilia je teda možné považovať blízkosť, ktorá predstavuje jasné úlohy násilníka
a obete.22
Je potrebná existencia legislatívy a jej aplikácia, resp. implementácia a následné vynútenie
príslušnými orgánmi na vnútroštátnej úrovni, aby bola zabezpečená ochrana žien pred domácim
násilím. Problémom je zlyhávanie štátov v dodržiavaní pozitívnych záväzkov ochrany obetí domáceho
násilia, povinností vyplývajúce zo CEDAW Dohovoru a Európskeho dohovoru. Ženské obete
domáceho násilia sú v jedinečnej pozícii v porovnaní s obeťami iných foriem násilia, „vďaka“ jeho
opakujúcemu sa a trvajúcemu charakteru, nejde o cudzích ľudí, ale o partnerov.23 Násilie na ženách
bolo na medzinárodnej úrovni uchopené ako problém rodovej nerovnosti, dôsledok štrukturálnej
nerovnosti v spoločnosti a ako diskriminácia. Dohovor CEDAW nemá žiadne ustanovenie, ktoré by
sa týkalo násilia na ženách, avšak všeobecné odporúčanie č. 19. – charakterizuje násilie proti ženám
ako diskrimináciu na základe pohlavia,24 ktorá spočíva v porušení pozitívnych záväzkov štátu.
Pozitívne povinnosti štátu spočívajú v povinnosti chrániť ľudské práva, v našich prípadoch, za účelom
poskytnutia ochrany obetiam domáceho násilia.
Rozlišovanie medzi pozitívnymi a negatívnym záväzkami štátu má vo svojej podstate veľký
praktický význam, predovšetkým pri interpretácii konkrétnych záväzkov a pri ponechaní voľnej úvahy
štátom. Pôvodná deľba na pozitívne a negatívne záväzky sa viazala k Medzinárodnému paktu
a o občianskych a politických právach a Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych
Judicial and extra-judicial conversation on the Constitution Accepted Papers. [online]. [viď. 31. 3. 2016].
Dostupné z
:http://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wcclcmdc/wccl/papers/workshop5.html
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článok 6 Všeobecného odporúčania č. 19 Výboru pre odstránenie diskriminácie žien týkajúceho sa násilia na
ženách, Organizácia spojených národov, 1992: „ Definícia diskriminácie zahŕňa rodovo podmienené násilie, to je
násilie smerované voči žene pretože je ženou, alebo ktoré neúmerne postihuje ženy. Zahŕňa konanie, ktoré
spôsobuje fyzickú, mentálnu alebo sexuálnu ujmu alebo utrpenie, vyhrážky takýmto konaním, donucovanie
alebo pozbavenie slobody. Rodovo podmienené násilie môže porušiť konkrétne ustanovenia Dohovoru, bez
ohľadu na to, či tieto ustanovenie výslovne uvádzajú násilie.“
Článok 7 tamtiež: „Rodovo podmienené násilie , ktorá zoslabuje alebo zabraňuje užívaniu žien ich ľudských práv
a základných slobôd garantovaných všeobecným medzinárodným právom alebo ľudskoprávnymi dohovormi, je
diskrimináciou podľa článku 1 Dohovoru“.
Článok 1 Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Organizácia spojených národov 1979, :„Na
účely tohto Dohovoru bude výraz "diskriminácia žien" označovať akékoľvek robenie rozdielu, vylúčenie alebo
obmedzenie vykonané na základe pohlavia, ktorého dôsledkom alebo cieľom je narušiť alebo zrušiť uznanie,
požívanie alebo uplatnenie zo strany žien, bez ohľadu na ich rodinný stav, na základe rovnoprávnosti mužov a
žien, ľudských práv a základných slobôd v politickej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej, občianskej alebo inej
oblasti.“
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a kultúrnych právach, resp. ku klasifikácii práv na skupiny občianskych a politických a hospodárskych,
sociálnych a kultúrnych práv. Občianske a politické práva predstavovali pre štát záväzok garantovať
určité právo, zakotviť ho, avšak inak do jeho výkonu nezasahovať, zdržať sa zásahu. K ekonomickým,
sociálnym a kultúrnym právam sa viazali naopak pozitívne záväzky štátu spočívajúce uskutočniť
opatrenia na zabezpečenie efektívneho výkonu týchto práv. Takáto klasifikácia práv sa v dnešných
dňoch považuje za prekonanú, a má sa za to, že obe skupiny práv, teda občianske a politické, ako aj
práva druhej generácie, teda ekonomické, sociálne a kultúrne práva, vyžadujú od štátu povinnosť
konať v určitom ohľade a zabezpečiť tým možnosť efektívneho využívania práv ich adresátmi.
Najväčší vplyv „pozitívnych povinností štátu“ možno vidieť pri ich používaní príslušnými orgánmi pri
expanzívnej, rozširujúcej interpretácii ľudskoprávnych záväzkov. Orgány interpretujúce záväzky
plynúce z ľudskoprávnych zmlúv zašli tak ďaleko, že vo svojich rozhodnutiach identifikovali záväzky
štátov prijať pozitívne opatrenia vo vzťahu k určitému chránenému právu aj vo sfére vzťahov medzi
jednotlivcami.25
Štát môže byť zodpovedný za konanie súkromných osôb, ak nezabráni s náležitou starostlivosťou
porušovaniu ľudských práv, nepristúpi k vyšetreniu a následnému odškodneniu aktov násilia – teda
nesplní si povinnosti na úseku prevencie, vyšetrenia a náprava v oblasti ľudských práv. Štáty môžu
byť zodpovedné za konanie súkromných osôb, ak nedodržia tzv. due diligence štandard26 –
predchádzať domácemu násiliu, vyšetriť a potrestať páchateľov násilia a poskytnúť účinný prostriedok
nápravy (kompenzáciu) za nemajetkovú ujmu, čím dochádza k potieraniu dichotómie súkromnej
a verejnej sféry. ESĽP a Výbor pre odstránenie diskriminácie žien aplikujú test, prostredníctvom
ktorého zisťujú či štáty splnili svoje pozitívne povinnosti vyplývajúce z Európskeho dohovoru
a CEDAW Dohovoru.
Uznávanie rodovo podmieneného násilia ako porušovania ľudských práv zaväzuje členské štáty,
aby zabraňovali, vyšetrovali a stíhali činy domáceho násilia na ženách. Štandard due diligence, ktorý
sú štáty povinné uplatňovať pri vyšetrovaní a stíhaní činov násilia na ženách bol prvýkrát formulovaný
vo vyššie uvedenom všeobecnom odporúčaní č 19. V súlade s jeho ustanoveniami, môžu byť štáty,
ako zmluvné strany CEDAW Dohovoru zodpovedné za konanie súkromných aktérov v prípade, že
nekonali s náležitou starostlivosťou, aby zabránili porušovaniu práv, následne ich vyšetrili, potrestali
násilie a nahradili vzniknutú ujmu. Due diligence štandardom je teda nediskriminácia, čo znamená,
že štáty sú povinné použiť rovnakú mieru angažovanosti vo vzťahu k prevencii, vyšetrovaní,
potrestaní a poskytnutí prostriedkov v prípade násilia na ženách, ako v prípade iných foriem násilia.
Narastajúci počet príkladov judikatúry týkajúcej sa násilia páchaného na ženách možno vidieť na
nedávnych rozhodnutiach Výboru CEDAW podľa Opčného protokolu, ako aj ESĽP, a ktoré
predstavujú významný súbor precedensov pre použiteľnosť v rámci medzinárodného práva
v zodpovednostnom vzťahu k štátu a jednotlivcovi za uskutočňovanie rodovo podmieneného násilia.27
Pohľad Výboru pre odstránenie diskriminácie žien
V prípade A.T. proti Maďarsku28, Výbor pre odstránenie diskriminácie žien poukázal na to, že
právo ženy na život a telesnú a duševnú integritu nemôže byť potláčané inými právami, akými sú
napríklad právo na majetok (vykázanie zo spoločného bytu). Týraná matka s dvoma deťmi, z ktorých
jedno bolo zdravotne postihnuté, nemohla ísť do zariadenia pre týrané ženy, lebo neexistovalo
zariadenie, v ktorom by bolo možné takéto dieťa umiestniť. Matka žiadala príslušné orgány o
vykázanie násilného muža zo spoločného bytu, avšak podľa názoru maďarského súdu na to nemala
25
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právo, nakoľko manžel disponoval rovnakým vlastníckym právom k bytu ako ona. Došlo teda
k prioritizácii vlastníckeho práva nad ochranou obete domáceho násilia. Manžel ako zdroj domáceho
násilia nebol obmedzený na svojich vlastníckych právach a trestné konanie, ktoré bolo voči nemu
vedené, v čase rozhodovania Výboru o sťažnosti stále nebolo skončené, trvalo viac ako 5 rokov,
a páchateľ domáceho násilia nebol vo väzbe.
Podľa sťažovateľky Maďarsko zanedbalo svoju pozitívnu povinnosť spočívajúcu v efektívnej
ochrane pred domácim násilím, a poukazovala na pridlhé konania s páchateľom na vnútroštátnej
úrovni. Výbor dospel k záveru, že právo ženy na život a telesnú a duševnú integritu nemôže byť
potláčané či obmedzované inými právami, akými sú napríklad právo na majetok, čo sa v tomto prípade
stalo. Prekvapivo, Maďarsko pred Výborom priznalo, že nemá inštitucionálny rámec, ktorý by
zabezpečil efektívnu ochranu a podporu obetiam domáceho násilia, a priznalo sa, že si nemohlo splniť
svoje povinnosti v zmysle due diligence
V konaní vo veciach Goekce a Yildrim proti Rakúsku29 došlo k spojeniu dvoch sťažností
proti Rakúsku, pri ich skúmaní. Podávateľmi sťažností boli dve mimovládne organizácie obhajujúce
ženské práva so sídlom vo Viedni, ktoré pomáhajú obetiam domáceho násilia. Znepokojivým faktom,
ktorý oba prípady spája je, že v oboch prípadoch, obete domáceho násilia, ktorých sa sťažnosti týkali
boli v čase podania sťažnosti už po smrti, zavraždené svojimi manželmi. Oba prípady spájalo fyzické
násilie, vyhrážanie sa smrťou a obvinenia za ublíženie na zdraví. Rakúske súdy síce vydali
rozhodnutie, ktorým manželovi obete zakázali na tri mesiace sa priblížiť sa k obeti, toto rozhodnutie
však nebolo náležite vykonané. Štát na jeho dodržiavanie neprizeral, väzba násilného manžela bola
v oboch prípadoch zamietnutá, čo v prvom prípade vyústilo do zastrelenia manželky, matky, obete
domáceho násilia pred očami jej detí, druhú páchateľ dobodal na ceste z práce.
V sťažnostiach bolo poukazované na nedostatočnú právnu úpravu týkajúcu sa domáceho násilia,
a to, že rakúska legislatíva neupravuje prípady takto násilných páchateľov, kedy je väzba nevyhnutná.
Výbor odporučil v takýchto prípadoch jednoznačne zadržanie, zatknutie a väzbu. Podľa štátu by bola
ich väzba disproporčným zásahom do osobnej slobody páchateľov a ich práva na spravodlivé
konanie. V prvom prípade štát dokonca obvinil obeť z nedostatočnej spolupráce s príslušnými
orgánmi. Výbor dospel k záveru, že v oboch prípadoch prišlo k jednoznačnému porušeniu práv žien.
Fyzická a duševná integrita žien bola narušená, keď príslušné orgány vedeli dlhodobo o domácom
násilí, a napriek tomu neuskutočnili príslušné opatrenia na ochranu obetí. Výbor opäť zdôraznil, že
práva páchateľa nemôžu prevážiť nad právami obete. V Rakúsku, na rozdiel od Maďarska systém
ochrany obetí síce existoval, ale jeho fungovanie nebolo efektívne, štát neochránil obete domáceho
násilia a porušil teda svoje povinnosti v zmysle due diligence.
Posledným z prípadov týkajúcich sa domáceho násilia, ktoré riešil Výbor pre odstránenie
diskriminácie žien, a na ktorý chceme poukázať je X. a Y. proti Gruzínsku30 z roku 2015. Mimovládna
organizácia Interights zastupovala pred Európskym súdom pre ľudské práva v roku 2007 (Gegidze
proti Gruzínsku), prípad gruzínskej matky a jej detí, ktorí boli predmetom eskalujúceho domáceho
násilia. Počas pretrvávajúceho psychologického a fyzického násilia, matka viackrát podala sťažnosť
na políciu a odvolala sa šesťkrát proti rozhodnutiu orgánov nezačať vyšetrovanie v tejto veci. Obete
sa pred ESĽP nedovolávali článku 14 Dohovoru, ktorý zakazuje diskrimináciu, ale namiesto toho
poukazovali na porušenie článku 3 (zákaz mučenia), článku 8 (právo na súkromný a rodinný život) a
článok 13 (právo na účinný prostriedok nápravy). V roku 2009, potom ako bola sťažnosť ESĽP
odmietnutá ako zjavne neprijateľná, mimovládna organizácia presmerovala prípad pred Výbor
CEDAW, pričom tentokrát sa zamerali na argumentáciu na domáce násilie ako rodovo podmienenej
diskriminácie.
Prípad X. a Y. proti Gruzínsku, ako sa prípad pred Výborom CEDAW nazýva spočíva v podstate
na tých istých skutočnostiach ako pred ESĽP. Samozrejme, Gruzínsko argumentovalo, tým, že sa
jedná o res iudicata, a teda prekážku konania pred Výborom. Výbor po dôkladnom zvážení zhodnotil,
že sa jedná o vec odlišné posúdenie veci a podstatu sťažnosti tentokrát tvorí diskriminácia na základe
pohlavia. Výbor v tomto rozhodnutí zdôraznil, že systematické zlyhávanie pri riešení domáceho násilia
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je jednoznačne diskrimináciou žien, a že ide o úplne iný pohľad na problematiku ako pri poukazovaní
na porušenie individuálnych práv jednotlivca.31
Pohľad Európskeho súdu pre ľudské práva
Európsky súd pre ľudské práva rozhodoval prípad týkajúci sa domáceho násilia aj proti
Slovenskej republike, konkrétne v prípade Kontrová proti Slovensku32. Sťažovateľka bola vystavená
dlhodobému domácemu násiliu zo strany svojho manžela, v dôsledku ktorého podala trestné
oznámenie. Neskôr sa vrátila na policajnú stanicu v sprievode svojho manžela, a trestné oznámenie
stiahla. Službukonajúci policajt im poradil, aby si zabezpečili lekárske potvrdenie o tom, že bola
práceneschopná kratšie časové obdobie, aby bolo možné prešetrovať prípad ako priestupok. Neskôr
sťažovateľka znova kontaktovala políciu, že manžel sa vyhráža, že zastrelí seba ako aj ich
spoločné deti, čo v konečnom dôsledku urobil. Proti policajtom prebehlo trestné konanie na
vnútroštátnej úrovni, bol im udelený trest odňatia slobody s podmienečným odkladom, avšak
sťažovateľka sa nemohla domôcť náhrady nemajetkovej ujmy na vnútroštátnej úrovni.
Pred ESĽP tvrdila, že štát je zodpovedný za smrť jej detí, že ich neochránil a že sa na
vnútroštátnej úrovni nemôže domôcť náhrady nemajetkovej ujmy, ktorú tým utrpela. ESĽP
zdôrazňoval pozitívne záväzky štátov, zmluvných strán Dohovoru chrániť ľudský život, tak ako to
zakotvuje článok 2 Dohovoru. Polícia mala dlhodobé vedomosti o domácom násilí, ktoré sa v rodine
dialo, a neprijala žiadne kroky, aby ochránila deti sťažovateľky. 33 ESĽP preto konštatoval porušenie
článku 2 a článku 13 Dohovoru a poukázal tak na nedostatočné kroky zo strany polície, a zdôraznil,
že potrestanie zodpovedných policajtov nie je dostatočným účinným prostriedkom nápravy.
V prípade Bevecqua a S. proti Bulharsku34 sťažovateľka požadovala rozvod a zverenie dieťaťa
do svojej starostlivosti. Tvrdila, že manžel sa na nej dopúšťa násilia, a namietala že príslušné orgány
brali otázku domáceho násilia len ako súkromnú záležitosť. Trvalo viac ako rok, kým sa konanie
o rozvode manželstva skončilo, a pri snahách o zachovanie manželstva zo strany štátu naďalej
dochádzalo k domácemu násiliu. K násiliu prichádzalo aj po rozvode, s tým, že príslušné orgány
odmietli začať trestné konanie ohľadom násilia, keďže podľa nich išlo len o ľahké zrania, a teda sa
vec mala riešiť súkromnou žalobou. ESĽP konštatoval porušenie čl. 8 Dohovoru, tým, že fyzická
a duševná integrita sťažovateľky žena bola narušená, keď sa štát reprezentovaný svojimi orgánmi
odmietol zaoberať predbežným opatrením, čím porušil due diligence. V tomto prípade ESĽP poukázal
na odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy, ako aj dokumenty OSN o domácom násilí,
predovšetkým správu špeciálneho spravodajcu pre násilie proti ženám 35.
Prelom v prístupe ESĽP pri koncipovaní domáceho násilia ako rodovo podmienenej
diskriminácie je viditeľný v prípade Opuz proti Turecku36 z roku 2009. Prvýkrát tu bol výslovne použitý
odkaz na Dohovor CEDAW a rozhodnutia Výboru pre odstránenie diskriminácie žien proti Maďarsku
a Rakúsku ESĽP aplikoval rovnaké princípy ako Výbor, a začal chápať domáce násilie ako rodovo
motivovaná diskriminácia, pričom konštatoval, štát si nesplnil povinnosť zabezpečiť rovnaké
postavenie pred zákonom a porušil tak články 2, 3 a 14 Dohovoru.
Sťažovateľka a jej matka trpeli systematicky a dlhodobo domácim násilím, ktoré zahŕňalo
fyzické útoky, zranenia a vyhrážanie sa smrťou, vrátane zrazenia autom, pobodanie nožom a vyústilo
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v zastrelenie matky sťažovateľky, manželom sťažovateľky. Sťažovateľka podala trestné oznámenie,
ktoré neskôr vzala späť pod vplyvom manžela. Proti manželovi sťažovateľky bolo vedené trestné
konanie, pričom za vraždu sťažovateľkinej matky bol odsúdený na trest odňatia slobody na doživotie
Tento trest bol skrátený a nakoniec pre dobré správanie bol prepustený na slobodu. Sťažovateľka
mala prirodzene strach o svoj život, lebo vyhrážky proti jej osobe neustávali. Obrátila sa na ESĽP,
pričom tvrdila, že Turecko neochránilo ju a jej matku pre násilím zo strany jej manžela, a porušilo tým
články 2, 3 a 14 Dohovoru. Štát si nesplnil svoje povinnosti v zmysle due diligence, keďže polícia mala
dlhoročné záznamy (cca 13 rokov) o násilnom správaní sťažovateľa.
ESĽP uskutočnil analýzu, práva na život podľa čl. 2 a práva na súkromný a rodinný život podľa
článku 8, do ktorého by podľa Turecka zasiahol, ak by sa snažil rozdeliť sťažovateľku a jej manžela.
Podľa ESĽP sú orgány povinné v takýchto prípadoch zasiahnuť do súkromnej sféry, pokiaľ ide
o ochranu telesnej a duševnej integrity obete domáceho násilia, čím ESĽP použil rovnakú
argumentáciu ako vo vyššie zmienených prípadoch prejednávaných CEDAW Výborom.
Pokiaľ ide o článok 3 Dohovoru, pozitívny záväzok štátu zabrániť mučeniu, neľudskému a
ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu pokiaľ ide o súkromné osoby, ESĽP urobil výslovný
odkaz na CEDAW Dohovor. Štáty v tejto oblasti podľa neho síce požívajú istú mieru voľnej úvahy,
avšak vzhľadom na existenciu konsenzu spoločných hodnôt v európskom právnom priestore
a medzinárodnom práve, fyzické a duševné násilie, ktoré utrpela sťažovateľka bolo dostatočné na
naplnenie porušenia článku 3 Dohovoru, domáce násilie môže byť teda neľudským zaobchádzaním
podľa kritérií ESĽP.
Pri analýze sťažnosti z hľadiska článku 14 Dohovoru, ESĽP dospel k záveru, že sťažovateľka
a jej matka boli subjektom diskriminácie na základe ich pohlavia, tým, že štát nezabránil a neochránil
ich pred násilím. Opätovne tak odkázal na CEDAW Dohovor, a tentokrát aj na názory Výboru pre
odstránenie diskriminácie žien v prípadoch A.T. proti Maďarsku a Goekce proti Rakúsku. Na záver
skonštatoval, že sťažovateľka a jej matka boli podrobené násiliu na základe svojho pohlavia, ktoré je
jednoznačne diskrimináciou proti ženám. Tento prípad vytvoril historický precedens, keď sa stotožnil
s právnou interpretáciou Výboru CEDAW, že domáce násilie je diskrimináciou, ktorá je spôsobená
tým, že štát porušil svoje povinnosti vyplývajúce zo zabezpečenia rovnakého postavenia pred
zákonom.
ZÁVER
Cieľom príspevku bolo sledovať interakciu systémov ochrany ľudských práv na medzinárodnej
a regionálnej úrovni. Už v názve sme si položili otázku týkajúcu sa existencie súdneho dialógu, na
ktorú sme sa snažili nájsť odpoveď. za predmet nášho výskumu sme si stanovili jurisprudenciu
Výboru pre odstránenie diskriminácie žien a Európskeho súdu pre ľudské práva. V závere môžeme
konštatovať, že sme analýzou rozhodnutí zmienených orgánov sme dostatočne preukázali vzájomný
dialóg a predovšetkým vplyv medzinárodného ľudskoprávneho orgánu s kvázi-súdnou právomocou
na rozhodovaciu činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva. Dospeli sme k záveru, že ESĽP prijal
hľadisko Výboru CEDAW pri konceptualizácii domáceho násilia ako porušenia ľudských práv žien, čo
je možné jednoznačne chápať ako prvok elaborácie, a interakcie, keďže oba orgány aplikujú due
diligence koncept ochrany ľudských práv.
Zaujímavým v tejto súvislosti je aj prijatie dohovoru Rady Európy, Dohovor o predchádzaní
násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu (Istanbulský dohovor) v roku 201, ktorý bol
silno inšpirovaný, až dokonca vzdáva poctu Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem
diskriminácie žien.
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REALITA ZÁKAZU MUČENIA, NEĽUDSKÉHO A PONIŽUJÚCEHO
ZAOBCHÁDZANIA
Peter Matuška
Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Abstrakt: Nedávne rozhodnutie expertnej komisie OSN pre ľudské práva o svojvoľnom zadržiavaní
Juliana Assanga iba podčiarklo ťažkosti, ktorým musí čeliť koncepcia ľudských práv v dnešných
dňoch. Problémom nie je samotné definovanie ľudských práv, resp. ich právny rámec, ale ich
vynútiteľnosť. V príspevku sa budeme zaoberať právom zakotveným v čl. 7 Medzinárodný pakte o
občianskych a politických právach t.j. právom nebyť mučený alebo podrobený neľudskému či
ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. V príspevku sa zameriame na genézu tohto konceptu
do dnešnej doby a problémy, ktorým musí čeliť v aplikačnej praxi.
Kľúčové slová: Assange, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Mučenie, História
mučenia, Komisia pre ľudské práva.
Abstract: Recent decision of UN panel for human rights about „arbitrary detention“ of Julian Assange
just emphasized obstacles of the human rights concept in current situation. The problem is not about
the definition of human rights or legal framework but is connected with the issue of enforceability.This
contribution will deal with the right enriched in Article 7 of International Pact of Civil and Political rights,
right not to be torture or subject to inhuman or degrading treatment and punishment. We will focus on
the genesis of this concept until today and problems of the application in practice.
Keywords: Assange, International Pact of Civil and Political Rights, Torture, History of Torture,
Human Rights Committee,
ÚVOD
Problematika ľudských práv nie je otázkou, ktorá by sa dala vymedziť štátnymi hranicami, ale
právane naopak, jej pôsobnosť je možné označiť ako celosvetovú. Dôkazom tohto tvrdenia bola
snaha už od počiatku vzniku OSN prijať záväzné ľudsko-právne dokumenty s celosvetovou
pôsobnosťou. Výsledkom viac ako 20 ročnej snahy bolo prijatie Medzinárodné Paktu o Občianskych
a Politických právach a Paktu ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv. Idea bola zabezpečiť im
globálnu pôsobnosť a týmto spôsobom zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv na celom svete.
V príspevku sa pokúsime analyzovať jednotlivé aspekty a poukázať na silné a slabé stránky
Medzinárodného Paktu o Občianskych a Politických právach. Na záver sa pokúsime analýzou
prípadu týkajúceho sa Juliana Assanga poukázať na budúce výzvy pred ktorými stojí nielen tento
dokument, ale aj celé medzinárodné spoločenstvo.
ĽUDSKÉ PRÁVA
Jedným zo základných pilierov dnešnej spoločnosti nielen v Európe, ale aj na svete je koncepcia
ľudských práv. Samotné ľudské práva je možné chápať ako univerzálne hodnoty, ktoré sú chránené
právnym poriadkom a to najmä proti ich nelegitímnemu a nelegálnemu obmedzovaniu či už zo strany
štátu alebo iných subjektov.1 Štát ich musí rešpektovať (štát tieto práva nedáva, ale ich iba uznáva),
chráni a snaží sa ich vykonávať, t.j. prijať potrebné opatrenia aby sa mohli realizovať. Ako bolo
potvrdené Výborom pre ľudské práva vo všeobecnom stanovisku N° 31 (2004) „povinnosťou štátu je
zaistiť aby sa práva priznané Dohovorom aplikovali na všetky osoby v rámci jeho jurisdikcie“2 Medzi
základné dokumenty koncepcie ľudských práv je bez pochýb možné zaradiť francúzsku Deklaráciu
Pozitívny záväzok štátu na ochranu práv podľa EDĽP pozri aj. The Development of Positive Obligations under
the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights, MOWBRAY A. Hart.
Oxford. 2004. ISBN 1-84113-261-6
2
Human Rights, Terrorism and Counter – Terrorism, Office of the United Nations High Commissioner for Human
Rights, fact sheet 3. Printed at United Nations, Geneva s.5.
1
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práv človeka a občana prijatú v auguste 1789 Ústavodarným zhromaždením. V dokumente môžeme
nájsť zásady prezumpcie neviny, slobodu tlače alebo zákaz svojvoľného uväznenia. Problematika
ľudských práv nie je rigidná a jej modifikácia prebieha dodnes. Zásadný prelom nastal 10. decembra
1948 kedy Valné zhromaždenie OSN prijalo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorá sa stala
určitým základným dokumentom a vzorom pre ďalšie dokumenty.
Dokument obsahuje viaceré formulácie práv, ktoré boli neskôr prevzaté aj do európskych
ľudsko-právnych dokumentov ako je Európsky Dohovor o ľudských právach (EDĽP) alebo Charta
základných práv Európskej únie.
Vyššie uvedený výpočet ľudsko-právnych dokumentov nie je náhodný, ale ide o snahu
demonštrovať, že práva zakotvené v základných dokumentoch by mali byť rešpektované a chránené
v čo najširšej možnej miere. Na základe faktu, že jedným zo zdrojov medzinárodného práva je aj
zvykové právo3 je možné uviesť, že ľudské práva sú zakotvené aj v medzinárodnom práve nielen
prostredníctvom medzinárodných zmlúv. Táto úvaha je dôležité najmä v prípade, ak existuje štát,
ktorý sa snaží vyhnúť svojim povinnostiam v ľudsko-právnej oblasti s argumentom, že nie je
signatárom dokumentu. OSN sa prostredníctvom svojich predstaviteľov dopracovala
k jednoznačnému stanovisku, že Medzinárodné právo v oblasti ľudských práv je „časť zvykového
medzinárodného práva, čo znamená, že viaže všetky štáty aj keď nie sú jednou zo zmluvných
strán niektorej zmluvy“. Výbor pre ľudské práva toto stanovisko vyjadril aj pri svojich všeobecných
stanoviskách N° 244 (1994) and N° 295 (2001), kde uviedol, že niektoré práva zakotvené
v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach odrážajú normy zvykového
medzinárodného práva.6 Ľudské práva ktoré sú súčasťou zvykového medzinárodného práva sú
aplikovateľné vo všetkých štátoch.7
MUČENIE
Mučenie v minulosti zohrávalo pomerne významnú rolu nielen v súdnom procese, ale aj ako
nástroj pri vojnových ťaženiach, resp. pri snahách o získanie informácii. V časoch staroveku
a stredoveku zohrávalo určujúcu úlohy pri otázke mučenie občianstvo, pretože vo všeobecnosti je
možné povedať, že chránilo jednotlivca pred mučením.8 Keď bol občan mučený bolo to z dôvodu, že
bol podozrivý zo spáchania extrémne závažného zločinu ako napr. zrada alebo heréza, kedy už
existovala evidencia podporujúca jeho vinu.9 Na druhej strane mučenie, ľudí bez občianstva ako boli
cudzinci, otroci, vojnový zajatci bolo pomerne bežnou záležitosťou. 10
Paradoxne sa mučenie najviac využívalo v inkvizičných procesoch proti heretikom. Samotné
mučenie sa taktiež uvádzalo ako prostriedok k priznaniu v diele Malleus Maleficarum, ktoré
predstavovalo návod ako hľadať a potrestať čarodejnice.
V dobe osvietenstva t.j. v 18 storočí sa jednotlivé európske štáty postupne odkláňajú od
mučenia a zakazujú ho a v roku 1851 je nelegálne na európskom svetadiely.11 Dôvody, ktoré viedli
k tomuto záveru sú rôzne. Pôvodné koncepcie sa odvolávali na rozšírenie a všeobecné akceptovanie
hodnôt Osvietenstva, ktoré sa premietali aj do dokazovania. Podľa historika John Langbeina sa však
postupne umožňovalo odsúdenie aj bez svedectiev očitých svedkov, resp. priznania. Narastanie
dôležitosti nepriamych dôkazov sa premietlo aj do ústupu mučenia. 12 Upustenie od povinnosti
zabezpečiť dvoch očitých svedkov sa podľa Langbeina ukázalo ako dôležitejšie ako humanistické
ideály prezentované v časoch Osvietenstva. Odporcom idei dominantného vplyvu Osvietenstva na
obmedzenie mučenia je taktiež Lisa Silverman, ktorá vidí ako hlavný dôvod zmenu vnímania hodnoty

3

KLABBERS J. International Law. Cambridge University press. Cambridge. 2013. s.26-29.
The International Convention on Migrant Workers and its Committee (Rev.1).
Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights.
6
Human Rights, Terrorism and Counter – Terrorism, Office of the United Nations High Commissioner for Human
Rights, fact sheet 3. Printed at United Nations, Geneva s.4
7
Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits,
Judgment of 27 June 1986, I.C.J. Reports 1986.
8
EINOLF, J.E.: The Fall and Rise of Torture: A Comparative and Historical Analysis, Sociological Theory 25:2
June 2007. s.107.
9
Tamtiež.
10
Tamtiež.
11
Tamtiež.. s.108.
12
LANGBEIN, J. H.. Torture and the Law of Proof: Europe and England in the Anci`en Regime. Chicago:
University of Chicago Press. 1977.
4
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bolesti. Zatiaľ čo stredoveká13 a ranná novoveká spoločnosť vnímala bolesť ako prostriedok
k duchovnému rastu alebo očiste, tak nástupom 18 storočia sa tento pohľad zmenil. Ako hlavný dôvod
je možné označiť rozvoj medicíny, ktorá sa pozerala na bolesť ako čisto negatívny aspekt a nie ako
duchovnú hodnotu.14
Mučenie, neľudské zaobchádzanie a ponižujúce zaobchádzanie predstavujú rovnocenné
kategórie pokiaľ ide o ich absolútny zákaz, čo znamená, že za žiadnych okolností nie je možné
niekoho mučiť a neexistujú okolnosti, ktoré by ospravedlňovali mučenie. Toto je jednoznačne
uvedené aj v článku 15 Európsky Dohovor o ľudských právach, kde je výslovne uvedené, že od
daného záväzku nie je možné odstúpiť ani vo výnimočných situáciách ako je napr. vojna
Dohovore proti mučeniu inému krutému, ponižujúcemu a neľudskému zaobchádzaniu15
schválenom Valným zhromaždením OSN 10. decembra 1984,16 ktorá vstúpila do platnosti 26. júna
1987. Tento dokument obsahuje aj definíciu mučenia v čl.1.
„Na účely tohto Dohovoru výraz "mučenie" znamená akékoľvek konanie, ktorým je človeku
úmyselne pôsobená silná bolesť alebo telesné alebo duševné utrpenie s cieľom získať od neho alebo
od tretej osoby informácie alebo priznanie, potrestať ho za konanie, ktorého sa dopustil on alebo tretia
osoba alebo z ktorého sú podozriví alebo s cieľom zastrašiť alebo prinútiť jeho alebo tretiu osobu
alebo z akéhokoľvek iného dôvodu založeného na diskriminácii akéhokoľvek druhu, keď takú bolesť
alebo utrpenie pôsobí verejný činiteľ alebo iná osoba konajúca z úradného poverenia alebo z ich
podnetu alebo s ich výslovným alebo tichým súhlasom. Toto vymedzenie nezahŕňa bolesť alebo
utrpenie, ktoré vznikajú iba v dôsledku zákonných sankcií, sú od týchto sankcií neoddeliteľné alebo
sú s nimi náhodou vyvolané.“
Vyššie uvedený dokument spomína tieto pojmy v čl. 16, ale neuvádza, čo je možné
považovať za neľudské a ponižujúce zaobchádzanie. Snaha o nakreslenie deliacich čiar medzi
mučením a ostatnými pojmami je pochopiteľná. Mučenie predstavuje najhoršie možné
zaobchádzanie s ľudskou bytosťou, ktoré jej spôsobuje najvyššiu možnú mieru utrpenia a preto je aj
zákonite trestané najvyššou možnou mierou odsúdenia nielen v rovine trestnoprávnej, ale aj etickej.
Hranicu medzi pojmami mučenie a ponižujúce a neľudské zaobchádzanie je možné definovať
viacerými spôsobmi ako napr. „závisí od charakteru, účelu a závažnosti zaobchádzania“17 Nigel
Rodley18 bývalý spravodajca OSN pre mučenie opisuje test, prostredníctvom, ktorého by mali
regionálne orgány definovať mučenie.

Intenzita bolesti alebo utrpenia

Účel vyvolania

Charakter páchateľa t.j. či koná v rámci výkonu verejnej funkcie
MEDZINÁRODNÝ PAKT OBČIANSKY A POLITICKÝCH PRÁV DNES
Napriek vyššie uvedeným deklaráciám, medzinárodným dohovorom, chápaniu mučenia ako
jus cogens, je mučenie imanentnou zložkou dnešného sveta. To, že problematika mučenia sa netýka
iba niektorých krajín dokumentujú aj správy od Amnesty International, podľa ktorých sa odohralo
mučenie vo viac ako 141 krajinách sveta za posledných 5 rokov. Toto číslo predstavuje tri štvrtiny
všetkých krajín na svete.19
Mučenie nie je niečo abstraktné, ale práve naopak je až príliš konkrétne a zahŕňa elektrické
šoky, bitie, znásilnenie, ponižovanie, popáleniny, odopieranie spánku, dlhodobé zotrvanie v jednej
pozícii a mnohé iné prostriedky.
Jedným z hlavných cieľov OSN je udržiavanie mieru vo svete a dodržiavanie ľudských práv,
čo sa prejavilo 10.12. 1948 kedy bola prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorá nebola síce

Ako príklad je možné uviesť Flagelantov, ktorí putovali od mesta k mestu a bičovali sa na verejnosti v rámci
svojej duchovnej očisty.
14
SILVERMAN, L.: Tortured Subjects: Pain, Truth, and the Body in Early Modern France. Chicago: University of
Chicago Press.2001.
15
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
16
Československo pristúpilo k Dohovoru 8. septembra 1986.
17
Torture in International Law: A guide to jurisprudence 2008, Association for the Prevention of Torture (APT)
and Center for Justice and International Law s. 8.
18
DE VOS, Christian M. "Mind the Gap: Purpose, Pain, and the Difference between Torture and Inhuman
Treatment." Human Rights Brief 14, no. 2 (2007): s.4.
19
https://www.amnesty.org/en/get-involved/stop-torture/
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právne záväzná, ale predstavovala vzorový dokument pre mnohé iné ľudsko-právne dokumenty. Toto
viedlo k rozsiahlym rokovaniam v Komisii pre ľudské práva, politický orgán založený v roku 1946
pozostávajúci z reprezentantov štátov, ktorí sa stretávali každoročne v Ženeve.20 V roku 1966 prijalo
Valné zhromaždenie OSN Medzinárodný pakt o občianskych a ľudských právach a Pakt o sociálnych,
ekonomických a kultúrnych právach.
Pre kontrolu dodržiavania práv zakotvených v Paktoch sa vytvoril nezávislý monitorovací
orgán, resp. komisia pozostávajúca z nezávislých expertov volených štátmi, ktoré sú signatármi
Paktu. Členovia by mali byť expertmi v oblasti ľudských práv a nezávislosť pri svojom rozhodovaní.
Pre Medzinárodný pakt o občianskych a ľudských právach bol vytvorený orgán s názov Komisia pre
ľudské práva.21
Napriek faktu, že Pakt bol prijatý 1966, trvalo ďalších 10 rokov kým potrebných 35 štátov
ratifikovalo tento dokument a vstúpil do platnosti.22 Postupom času sa v rámci interpretácie Paktu
ustálilo vnímanie záväzkov pre signatárov v dvoch rovinách.23 Po prvé štát má povinnosť rešpektovať
práva zakotvené v dokumente t.j. v prípade čl. 7 sa zdržať mučenia, ponižujúceho a neľudského
zaobchádzania. Tento záväzok býva nazývaný aj ako negatívna obligácia. V druhej rovine je štát
povinný ochraňovať práva t.j. zabrániť akémukoľvek porušeniu práv od tretích strán. V prípade
mučenia je tzv. pozitívna obligácia spočívajúca nielen v tom, že štát nemučí jednotlivca, ale vykoná
všetky opatrenia aby jednotlivec nebol mučený v rámci jeho jurisdikcie treťou stranou. Prostriedky ako
štát zabezpečí napĺňanie môžu byť napr. prijatie legislatívy alebo zabezpečenie finančnej
a materiálnej podpory pre orgány zodpovední za implementáciu.24
Nemenej dôležitou otázkou pri Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach je
otázka odstúpenia od zmluvy. Na rozdiel od mnohých medzinárodných zmlúv, MPOPP neobsahuje
ustanovenia umožňujúce zmluvnému štátu vypovedanie zmluvy. Za týchto okolností Komisia pre
ľudské práva zastáva názor, že vzhľadom na špecifický charakter ľudsko-právnych zmlúv, ktoré
rozširujú katalóg ľudských práv, nemôžu byť zrušené ak už raz boli potvrdené. 25 Povedané inými
slovami prijatie a ratifikovanie MPOPP predstavuje jednosmernú uličku, kde štát už nemôže ustúpiť
zo svojich záväzkov.26
Zaujímavý prípad predstavuje Severná Kórea, ktorá sa pokúsila 25. 8. 1997 prostredníctvom
oznámenia Generálnemu tajomníkovi OSN o odstúpenie od MPOPP, avšak jej to nebolo umožnené,
keďže samotná zmluva neobsahuje ustanovenia o procedúre odstúpenia.27 Výsledkom tohto procesu
je paradoxná situácia kedy OSN neumožnila signatárskemu štátu odstúpiť od svojich záväzkov
a naďalej je Severná Kórea viazaná týmto dokumentom, z čoho jej plynú aj záväzky, ako je to však
„evergreen“ pri ľudsko-právnych zmluvách, resp. dokumentoch je nemožné vynútiť si dodržiavanie
týchto záväzkov.
Pri každej zmluve alebo dohode je kľúčovým prvkom otázka kontroly dodržiavania povinností
a následné vynútenie si nápravy. V tomto aspekte je bohužiaľ nevyhnutné skonštatovať obrovské
zlyhanie medzinárodného spoločenstva. Otázka kontroly je zverená Komisii pre ľudské práva, ktorá
je zriadená čl. 28 MPOPP. Pozostáva z 18 členov, ktorí musia byť občanmi signatárskej krajiny a mali
by mať určité skúsenosti v oblasti ľudských práv. Nemali by pochádzať z rovnakej krajiny a môžu byť
znovuzvolení. Voľby prebiehajú v dvojročných intervaloch kedy sa volí polovica členov a v prípade
úmrtia, resp. rezignácie jedného člena sa volí dodatočne, aby bol naplnený počet členov.
Samotný dokument neobsahuje nijaké možnosti vynútiteľnosti rozhodnutia. Vzhľadom na
princíp suverenity štátu ako jeden z hlavných pilierov medzinárodného práva, je možné navrhnúť
využívanie prostriedkov, ktorá by neboli v rozpore s touto koncepciou.
V prípade, že štát nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu z rozsudku bude sa postupovať presne
podľa nastaveného postupu ktorý by mohol byt založený na určitej gradualite. Prvým postihom by
20

Human Rights, Civil and Political Rights: The Human Rights Committee, Fact Sheet No. 15 (Rev.1) May 2005,
Printed at United Nations, Geneva s.1.
21
Tamtiež. s.2.
22
Stalo sa tak 23. marca 1976 pre ratifikačné štáty. Ku dnešnému dňu je to 169 štátov, ktoré ratifikovali Pakt, 7
ich podpísalo, ale ešte neratifikovalo a 22 odmietlo. Pozri aj http://indicators.ohchr.org/
23
Spomínajú sa 3 roviny, ale pre účely čl. 7 môžeme hovoriť iba o dvoch keďže 3 rovina je povinnosť štátu
zabezpečiť napĺňanie práva a to v prípade mučenia sa prekrýva s pozitívnou obligáciou.
24
Human Rights, Civil and Political Rights: The Human Rights Committee, Fact Sheet No. 15 (Rev.1) May 2005,
Printed at United Nations, Geneva s.5.
25
Tamtiež s.10.
26
Iná situácia je pri I. Protokole, ktorý toto umožňuje.
27
http://www.geneva-academy.ch/RULAC/international_treaties.php?id_state=50
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bola finančná pokuta, neskôr opakovaná finančná pokuta a v poslednom štádiu až pozastavenie
hlasovacích práv v orgánoch OSN. Táto idea je iba v rovine teoretizovania a je založená na
nevyhnutnosti zabezpečiť jasný sankčný rámec, pretože inak je otázka vynútiteľnosti viac ako
problematická čo ilustruje nasledujúci prípad.
PRÍPAD ASSANGE
Zakladateľ serveru Wikileaks, ktorý sa preslávil zverejnením dôverných diplomatických depeší
sa ukrýva na Ekvádorskej ambasáde z obáv, že by inak bol vydaný do Švédska na základe
medzinárodného zatykaču, keďže je tam voči nemu vedené vyšetrovanie týkajúce sa jeho
nevhodného sexuálneho správania.28 Formálne nikdy nebolo voči vnemu vznesené obvinenie
a prípravné vyšetrenie, ktoré predchádza podaniu obžaloby trvá viac ako 5 rokov. Za tento čas musel
absolvovať Assange pobyt na samotke v Wandsworthom väzení v Londýne, domáce väzenie a od
roku sa ukrýva na Ekvádorskej ambasáde v Londýne.
Assange podal žiadosť o posúdenie svojej situácii pracovnej skupine OSN zaoberajúcej sa
svojvoľným zadržiavaním. Pracovná skupina bola založená rezolúciou 1991/42 Komisiou pre ľudské
práva, ktorou rozšírila jej mandát podľa rezolúcie 1997/50. Rada ľudských práv predlžila mandát
v roku 2013 rezolúciou 24/7 na ďalšie tri toky.
Táto Komisia posudzovala prípad už od počiatku a rozhodla, že Assange je svojvoľne
zadržiavaný na ekvádorskej ambasáde, keďže ju nemôže opustiť lebo by bol zatknutý britskou
políciou.29 Vychádzajúc zo svojej predchádzajúcej rozhodovacej činnosti kde uviedla, že dočasné
umiestnenie jednotlivca na stanici, prístave alebo letisku, kde sa nachádza pod permanentným
sledovaním nielen predstavuje obmedzenie jeho slobody pohybu, ale aj pozbavenie slobody. 30
Pojem svojvoľne nie je rovný pojmu protizákonne, ale musí byť interpretované širšie, keďže
zahŕňa elementy ako nevhodnosť, nespravodlivosť, nepredvídateľnosť a riadny súdny proces, taktiež
ako elementy primeranosti, nevyhnutnosti a proporcionality.31
Na základe faktu, že je svojvoľne zadržiavaný má nárok na finančnú kompenzáciu 32 a obidve
krajiny mali rešpektovať jeho právo na slobodný pohyb a osobnú integritu.
Vo svojej správe Komisia konštatovala, že Assangeho zadržiavanie porušuje dva články
Všeobecnej deklarácie pre ľudské práva, ale najmä MPOPP. 33
Obidve dotknuté strany t.j. Veľká Británia aj Švédsko uviedli, že nebudú rešpektovať toto
rozhodnutie,34 o ilustruje nedostatok vynútiteľnosti samotných rozhodnutí. Obidva štáty sú signatármi
MPOPP, čo ich zaväzuje rešpektovať práva obsiahnuté v tomto dokumente. Podľa Rozhodnutia boli
porušené články:






Čl. 7 Nikto nesmie byť mučený alebo podrobený neľudskému alebo ponižujúcemu
zaobchádzaniu a trestaniu
Čl. 9 (1) Každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť. Nikto nesmie by svojvoľné
zatknutý alebo zadržaný. Nikto nesmie byt pozbavený slobody okrem prípadov, keď sa
tak na základe zákona a v zhode s konaním, ktoré ustanovuje zákon.
Čl. 9(3) a (4) týkajúce sa držania vo väzbe
Čl.10.Vyžadujúci aby sa so osobami pozbavenými slobody zaobchádzalo ľudsky
a s úctou k ich ľudskej dôstojnosti.
Čl.14 Rovnosť pred zákonom.35

Assange nikdy nebol vo Švédsku formálne obvinený.
http://www.ohchr.org/EN/NewYork/Stories/Pages/JulianAssangeArbitrarilyDetainedUNPanelFinds.aspx
30
Pozri aj Opinion No. 54/2015 adopted by Working Group on Arbitrary Detention at its seventy-fourth session.
A/HRC/WGAD/2015 odsek.91.
31
Tamtiež odsek. 92.
32
Podľa čl. 9 odsek 5 MPOPP
33
www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/A.HRC.WGAD.2015.docx
34
Predstaviteľ britskej vlády označil toto rozhodnutie ako „smiešne“.
http://www.theguardian.com/media/2016/feb/05/julian-assange-accuses-philip-hammond-insulting-united-nations
35
Bližšie pozri celé znenie dostupné na http://www.amnesty.sk/wpcontent/uploads/2012/01/Medzin%C3%A1rodn%C3%BD-pakt-o-ob%C4%8Dianskych-a-politick%C3%BDchpr%C3%A1vach.pdf
28
29
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Na základe vyššie uvedeného je možné povedať, že VB aj Švédsko sa previnili pomerne
závažným spôsobom, keďže porušili práva základné pána Assanga. 36 Ich odmietavá rekcia, vyvolala
otázku ak staré demokracie pristupujú k jednotlivým rozhodnutiam týmto spôsobom aké postoje je
možné čakať od krajín ako je Severná Kórea. Jednoznačne treba odmietnuť nerešpektovanie
rozhodnutí, ktoré konštatujú porušenie MPOPP prostredníctvom sankčného mechanizmu. Ak je OSN
schopné zablokovať jednostranné odstúpenie od zmluvy v prípade snáh Severnej Kórei, tak musí
nájsť dostatočne veľkú politickú vôľu presadiť opatrenia, ktoré zabezpečia dôsledné dodržiavanie
práv. V opačnom prípade sa celý dokument posúva do deklaratórnej roviny a stáva sa v praxi
nevyužiteľným, čo vedie k dezilúzii na strane jednotlivca.
ZÁVER
Prípad Assange dokumentuje situáciu a určitú formu bezzubosti ľudsko-právnych
dokumentov prijatých v rokoch 1966. Napriek faktu, že oslavujeme ich 50 výročie podpísania a 40
výročia ich platnosti, tak je nevyhnutné konštatovať, že problémy súvisiace s ich aplikáciou sa
neodstránili. Nato aby ľudskoprávne dokumenty mohli byť označené ako úspešné je potrebné prejsť
dlhú cestu, ktorá začína ich kreovaním, ratifikáciou, ale najdôležitejšia je otázka ich vynútiteľností.
Bohužiaľ musíme skonštatovať, že v tomto poslednom bode majú dokumenty a aj samotná OSN,
ktorá ich implementuje do praxe značné medzery. Situácia, kedy je dodržiavanie medzinárodných
Paktov ponechané na voľnej úvahe jednotlivých krajín, by mala byť nahradená podstatne
konkrétnejším sankčným konaním. Zriaďovanie expertných komisií a spoliehanie sa na morálne
aspekty jednotlivých aktérov sa ukazuje ako nedostatočné. Na jednej strane je OSN mimoriadne
horlivá ak ide o otázku viazanosti jednotlivých štátov, resp. obmedzeniu suverenity v prípade snáh
o odstúpenie od Paktu, ale na druhej strane absentuje akýkoľvek sankčný mechanizmus pre krajiny,
ktoré porušujú práva zakotvené v týchto dokumentoch. V situácii kedy čelní predstavitelia krajín ako
sú Veľká Británia alebo Švédsko reagujú promptne po zverejní správy, že nebudú rešpektovať závery,
ktoré sú v nej obsiahnuté, resp. samotnú správu označia ako „smiešnu“ je iba na voľnej úvahe, akú
hodnotu predstavujú podobné správy pre krajiny, ktoré mnohokrát označujeme ako nedemokratické
alebo s veľkými nedostatkami k ľudským právam.
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VÝZNAM A ÚLOHA EURÓPSKEHO VÝBORU NA ZABRÁNENIE
MUČENIA A NEĽUDSKÉHO ČI PONIŽUJÚCEHO
ZAOBCHÁDZANIA ALEBO TRESTANIA V SÚČASNEJ EURÓPE
Jakub Chrenšť
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Autor príspevku sa zameriava na základnú charakteristiku medzinárodnoprávnej úpravy
ochrany pred mučením, krutým, neľudským, ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním vo
vybraných systémoch ochrany ľudských práv s akcentom na európsky systém ochrany ľudských práv.
V rámci neho autor, okrem právnej úpravy problematiky v príslušných dohovoroch, venuje osobitnú
pozornosť postaveniu a činnosti Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či
ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT), ktorý prostredníctvom pravidelných návštev v
štátoch, ktoré sú zmluvnou stranu Európskeho dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či
ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, preveruje zaobchádzanie s osobami zbavenými
slobody na základe rozhodnutia štátneho orgánu s cieľom posilniť v prípade potreby ochranu ľudských
práv a základných slobôd takýchto osôb.
Kľúčové slová: Ochrana ľudských práv, mučenie, neľudské zaobchádzanie, ponižujúce
zaobchádzanie, trestanie, výbor CPT, osobná sloboda, Rada Európy.
Abstract: The author of a paper focuses on the basic characteristics of international-law protection
from torture, cruel, inhuman, degrading treatment or punishment in selected systems of human rights
protection with accent on the European system of human rights protection. Besides legislative issues
in the relevant conventions, the author pays special attention to the role and the activities of the
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment (CPT), which performs periodic visits in a Contracting States of European Convention for
the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. CPT examines the
treatment of persons deprived of their liberty by a public authority. Its mission is to strengthen the
protection of human rights and fundamental freedoms of these individuals.
Keywords: Human rights protection, torture, inhuman treatment, degrading treatment, punishment,
CPT, personal liberty, Council of Europe
ÚVOD
Zákaz mučenia, neľudského, ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania 1 a ochrana
jednotlivca pred takýmto zaobchádzaním predstavuje v demokratickej spoločnosti jednu zo
základných hodnôt. Ide o absolútne právo, ktoré nesmie byť nikdy obmedzené a jeho porušenie
nesmie byť nikdy a za žiadnych okolností ospravedlňované zo strany štátu, a to ani v čase vojny2, ani
v čase výnimočného verejného ohrozenia napr. v prípade teroristických akcií3 ani ak je ohrozený život
jednotlivca4. Tento zákaz vychádza z nevyhnutnosti zachovania telesnej a psychickej integrity
človeka, ktoré sú predpokladmi jeho humánneho zakotvenia v spoločnosti. Ide o právo absolútne,
pričom absolútnosť tohto ľudského práva znamená jeho aplikovateľnosť na všetkých ľudí, na každom
mieste, v každom čase.5

Pre účely príspevku budeme používať výrazy „mučenie“ alebo „zlé zaobchádzanie“ zahŕňajúc aj ostatné formy
zlého zaobchádzania s osobami, ktoré možno subsumovať pod vyššie uvedené pojmy, nakoľko obsahy týchto
pojmov sa prekrývajú, ich odlíšenie nie je v každej časti príspevku nutné a ich opakovanie by bolo neúčelné.
V prípade potreby oddelenia jednotlivých foriem zlého zaobchádzania, budú tieto formy explicitne uvedené.
2
Čl 15. ods.2 EDĽP.
3
Rozsudok ESĽP z dňa 28. 07. 1999, Selmouni v. Francúzsko, č. sťažnosti 25803/94, ods. 95.
4
Rozsudok ESĽP z dňa 01. 06. 2010, Gäfgen v. Nemecko, č. sťažnosti 22978/05, ods. 107.
5
SVÁK, J., Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov ochrany práv), s.
191.
1
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Povaha zákazu mučenia v medzinárodnom práve predstavuje ius cogens, ktoré predstavuje
normu všeobecného medzinárodného práva, od ktorej sa nemožno nijakým spôsobom odchýliť
a nemožno ju derogovať6. Absolútnosť a nederogovateľnosť zákazu mučenia sa prejavuje v praxi
štátov a možno ju doložiť významnými medzinárodnými dokumentmi univerzálnej aj regionálnej
povahy.
Zákaz mučenia, neľudského, ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania sa môžeme nájsť
vo významných dokumentoch humanitárneho práva, akými bezpochyby sú štyri Ženevské dohovory.
Na pôde OSN je zákaz mučenia vyjadrený predovšetkým7 v Všeobecnej deklarácii ľudských práv (čl.
5), Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach (čl. 7), Dohovore proti mučeniu
a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a jeho opčnom
protokole. Rovnakú snahu - jednoznačné odsúdenie takéhoto konania a zvýraznenie potreby ochrany
pred mučením vidíme aj v regionálnych systémoch ochrany ľudských práv. V americkom systéme je
to hlavne Medziamerický dohovor na predchádzanie a trestanie mučenia, v africkom systéme ochrany
ľudských práv je to Africká charta ľudských práv a práv národov (čl. 5), arabský systém ochrany
ľudských práv hovorí o ochrane pred mučením v Arabskej charte ľudských práv (čl. 8).
Pri uvedenom výpočte nemožno opomenúť ani európsky systém ochrany ľudských práv,
na ktorý je zameraný aj tento príspevok. Uvedený systém je reprezentovaný Európskou úniou a jej
Chartou základných práv EÚ, ale predovšetkým Radou Európy a jej dohovormi. V konkrétnej rovine
pôjde o Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „EDĽP“)
a Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania
alebo trestania, ktorý (ďalej len „Dohovor CPT“). Jedným z garantov ochrany práv je Európsky súd
pre ľudské práva (ďalej len ESĽP) sídliaci v Štrasburgu. Ten reprezentuje garancie ochrany
dodržiavania ľudských práv obsiahnutých v EDĽP vrátane dodržiavania zákazu mučenia
prostredníctvom fungujúceho mechanizmu sťažností (individuálnych alebo medzištátnych). Členské
štáty Rady Európy, uvedomujúc si potrebu prehlbovania ochrany ľudských práv, prijali záväzok
doplniť už existujúci systém ochrany ľudských práv o mimosúdny ochranný mechanizmus
preventívnej povahy. Z tohto dôvodu dňa 26. novembra 1987 prijal Výbor ministrov Rady Európy
Dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, na
základe ktorého je zriadený rovnomenný výbor („Committee for the Prevention of Torture“ ďalej len
„CPT“). Predmetom predkladaného príspevku je priblíženie činností CPT, spôsobu ich vykonávania
a zhodnotenie jeho významu v ochrane ľudských práv v súčasnej Európe.
CHARAKTERISTIKA VÝBORU CPT A JEHO ČINNOSTÍ
Inšpiračný základ vzniku CPT možno hľadať už začiatkom osemdesiatych rokoch minulého
storočia, kedy na pôde OSN intenzívne prebiehali rokovania o vzniku dohovoru proti mučeniu, ktorý
pripravovala Komisia OSN pre ľudské práva. Išlo o Dohovor proti mučeniu a inému krutému,
neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu a trestaniu8, ktorý prijalo Valné zhromaždenie OSN 10.
decembra 1984.9 Ďalším podnetom pre vznik výboru bola činnosť Medzinárodného výboru Červeného
kríža, ktorý prostredníctvom systematických návštev monitoroval dodržiavanie ochrany
zadržiavaných osôb.10 Výbor ministrov Rady Európy a jeho poradné výbory spolu s Európskou
komisiou pre ľudské práva, ESĽP, zástupcami Medzinárodnej komisie právnikov, Švajčiarskeho
výboru proti mučeniu, zástupcami Medzinárodného výboru Červeného kríža a znalcami z oblasti
psychiatrie viedli série rokovaní a konzultácií, ktoré viedli k prijatiu Dohovoru CPT dňa 26. novembra

Bližšie napr. článok 4, ods.2, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach.
OSN vydala celý rad dokumentov zaoberajúcich sa ochranu pred mučením a inými formami zlého
zaobchádzania, snahou autora bolo poskytnúť len ilustratívny výpočet kľúčových dokumentov z tejto oblasti.
8
General Assembly resolution 39/46, annex, 39 United Nations GAOR Supp. (No. 51) at 197, United Nations
document A/39/51 (1984), which entered into force on 26 June 1987
9
Európsky dohovor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (Text
dohovoru a dôvodovej správy), CPT/Inf/C (2002) 1
10
GETLÍK, L., Význam CPT pri prevencii mučenia, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania a trestania. In:
Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania :
Zborník z celoštátneho seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 26. apríla 2006 na Akadémii
Policajného zboru v Bratislave, s. 31.
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198711, tak ako sme už uviedli v úvode príspevku. Dohovor CPT dodnes ratifikovalo 47 štátov
a doposiaľ k nemu boli prijaté dva dodatkové protokoly12 pozmeňujúce pôvodný dohovor.
Keďže ide o mimosúdny mechanizmus preventívneho charakteru, je nutné zdôrazniť, že
cieľom CPT nie je sankcionovať alebo odsudzovať konanie štátu, ale identifikovať problematické
oblasti zaobchádzania s osobami zbavenými osobnej slobody na základe úradného rozhodnutia.
Následne CPT poskytne štátu odporúčania smerujúce k eliminácii nežiadúcej praxe jeho
orgánov pri výkone ich činností s cieľom zlepšiť ochranu osôb zbavených osobnej slobody
proti mučeniu a inému zlému zaobchádzaniu. Preventívny charakter pôsobenia CPT potvrdzuje aj
fakt, že správy z návštev jednotlivých štátov, ktoré vypracováva majú dôverný charakter, pričom štát
sám rozhodne o ich zverejnení. Zároveň však nemožno opomenúť fakt, že aj keď ide o preventívny
mechanizmus, zmluvné strany Dohovoru CPT nemôžu urobiť k nemu žiadne výhrady (článok 21
Dohovoru CPT) a sú povinné s CPT spolupracovať (článok 3 Dohovoru CPT).
Východiská činností CPT
Na rozdiel od dohovoru proti mučeniu z dielne OSN, ktorý definuje mučenie v článku 1 ods.113,
Dohovor CPT neobsahuje, žiadnu definíciu mučenia či inej formy zlého zaobchádzania. Preambula
Dohovoru CPT odkazuje na článok 3 EDĽP, ktorý predstavuje pre CPT referenčný bod pri
posudzovaní situácií, ktoré by bolo možné chápať ako mučenie, neľudské či ponižujúce
zaobchádzanie alebo trestanie. Usmernenia pre činnosť Výboru CPT treba hľadať predovšetkým
v rozhodovacej činnosti štrasburských orgánov ochrany práv t.j. v judikatúre ESĽP a bývalej
Komisie pre ľudské práva14 k článku 3 EDĽP. Činnosť výboru by sa mala zamerať na budúcu
prevenciu, než na samotný výklad uplatňovania článku 3 EDĽP. 15 Okrem judikatúry sa CPT pri svojej
činnosti riadi aj vlastnými Normami16, ktoré boli vytvorené praxou a tvoria ich výňatky z ustanovení
jednotlivých Všeobecných správ CPT, ktoré sú uverejňované raz za rok. Tvorba Noriem CPT je živý
proces, ktorý stále pokračuje, pretože sa v predmetnej oblasti objavujú stále nové problémy, ako aj
možnosti zlepšenia súčasného stavu.17
Zloženie výboru CPT
Počet členov Výboru CPT zodpovedá v zmysle článku 4 Dohovoru CPT počtu zmluvných strán
pričom každý štát môže mať vo Výbore CPT iba jedného svojho zástupcu (občana), ktorého nominuje
a následne je menovaný Výborom ministrov Rady Európy. Členovia CPT sú vyberaní spomedzi osôb
s vysokými morálnymi kvalitami a odbornými znalosťami v oblasti ľudských práv či iných predmetných
oblastiach. Ide predovšetkým o právnikov, rôzne špecializácie lekárskej profesie vrátane psychiatrie,
osoby pôsobiace v oblasti správy väzníc, osoby z policajného prostredia, prípadne osoby zamerané
Európsky dohovor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu
(Text dohovoru a dôvodovej správy), CPT/Inf/C (2002) 1, s. 17.
12
Oba prijaté 4. novembra 1993. Protokol č. 1 umožnil pristúpenie k Dohovoru CPT aj nečlenským štátom.
Protokol č. 2 pozmeňuje systém zaraďovania členov výboru tak, že polovica členov výboru rotuje v polovici
funkčného obdobia zostávajúcich členov (raz za 2 roky). Druhý protokol tiež zaviedol možnosť znovuzvolenia
člena Výboru CPT až na dve ďalšie funkčné obdobia. Oba protokoly nadobudli účinnosť 1. marca 2002
13
Výraz "mučenie" znamená akékoľvek konanie, ktorým je človeku úmyselne pôsobená silná bolesť alebo
telesné alebo duševné utrpenie s cieľom získať od neho alebo od tretej osoby informácie alebo priznanie,
potrestať ho za konanie, ktorého sa dopustil on alebo tretia osoba alebo z ktorého sú podozriví alebo s cieľom
zastrašiť alebo prinútiť jeho alebo tretiu osobu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu založeného na diskriminácii
akéhokoľvek druhu, keď takú bolesť alebo utrpenie pôsobí verejný činiteľ alebo iná osoba konajúca z úradného
poverenia alebo z ich podnetu alebo s ich výslovným alebo tichým súhlasom. Toto vymedzenie nezahŕňa bolesť
alebo utrpenie, ktoré vznikajú iba v dôsledku zákonných sankcií, sú od týchto sankcií neoddeliteľné alebo sú s
nimi náhodou vyvolané.
14
Komisia zanikla v roku 1998 na základe Protokolu č. 11 k EDĽP
15
Európsky dohovor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu
(Text dohovoru a dôvodovej správy), CPT/Inf/C (2002) 1, s. 20.
16
Najaktuálnejšia verzia Noriem CPT - CPT standards („Substantive“ sections of the CPT’s General Reports)
CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2015 [online] [citované dňa: 31.03.2016], dostupné na internete:
<http://www.cpt.coe.int/en/documents/eng-standards.pdf>
17
GETLÍK, L., Význam CPT pri prevencii mučenia, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania a trestania. In:
Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania:
Zborník z celoštátneho seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 26. apríla 2006 na Akadémii
Policajného zboru v Bratislave, s. 35.
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na humanitárne misie, prácu s mládežou, prácu s cudzincami a pod. Okrem samotných členov CPT
sa na jeho návštevách zúčastňujú aj iné osoby. V zmysle článku 7 ods.2 môže v prípade potreby
pribrať znalcov a tlmočníkov. Všetky uvedené osoby sú povinné dodržiavať mlčanlivosť
o skutočnostiach a informáciách, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie pre CPT, a to aj po
jej skončení (článok 13 Dohovoru CPT). Zároveň členovia výboru a znalci sú pri výkone svojich funkcií
subjektami výsad a imunít (článok 16 a príloha Dohovoru CPT).
Pôsobnosť CPT
Pôsobnosť Výboru CPT je vymedzená v zmysle článku 2 Dohovoru CPT na ktorékoľvek
miesta, kde sa nachádzajú osoby zbavené slobody na základe rozhodnutia štátneho orgánu. 18 Pojem
„zbavenie slobody“ sa na účely Dohovoru CPT má chápať v zmysle článku 5 EDĽP19 tak ako ho
spresňuje judikatúra ESĽP a Komisie pre ľudské práva. Z hľadiska právomocí výboru však odlíšenie
zákonného od nezákonného zbavenia slobody, ktoré existuje v súvislosti s článkom 5 EDĽP nie je
relevantné20
Miesta, ktoré CPT navštevuje a vykonáva v nich kontrolu môžu mať povahu súkromných aj
verejných inštitúcií. Kritériom je, či je zbavenie slobody výsledkom konania súdu alebo správneho
orgánu. V konkrétnej rovine tieto miesta predstavujú: policajné stanice (resp. policajné zariadenia,
kde sú umiestnené zaistené osoby bez ohľadu na označenie tohto zariadenia), väznice,
psychiatrické liečebne21, miesta zadržiavania v kasárňach, záchytné tábory pre žiadateľov
o azyl, miesta na zaistenie cudzincov, miesta, kde sa môžu nachádzať mladiství zbavení
slobody.22
Návštevy a oprávnenia CPT
Systém návštev v zmluvných štátoch Dohovoru CPT rozoznáva dva typy návštev. Ide
o pravidelné návštevy a ad hoc návštevy. Aj keď by povaha ad hoc návštev mohla evokovať, že
pôjde o návštevu neohlásenú, opak je pravdou. V oboch prípadoch sú návštevy CPT vopred ohlásené
príslušným vládam, pričom rozdiel spočíva predovšetkým v dĺžke času medzi oznámením návštevy
a samotným príchodom členov CPT. Presná lehota oznamovania však nie je stanovená23. V prípade
pravidelných návštev je zámer navštíviť konkrétny štát ohlásený v každoročnom programe návštev
a následný príchod členov CPT je ohlásený spravidla s dostatočným časovým predstihom
a vytýčením konkrétnych miest, ktoré plánuje navštíviť. Ad hoc návštevy sú ohlasované spravidla
bezprostredne pred príchodom. V oboch prípadoch môže (ale nemusí) CPT uviesť zoznam miest,
ktoré plánuje navštíviť, nie je však vylúčené, že navštívi aj iné miesta. 24 Podľa údajov z 31.03.2016
bolo doposiaľ vykonaných 388 návštev CPT, z čoho 230 predstavovali pravidelné návštevy a 158
návštevy ad hoc.25

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 26/1995 Z.z. o prijatí Európskeho dohovoru
na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, článok 2.
19
Zákonné uväznenie po odsúdení príslušným súdom; zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie slobody osoby
preto, že sa nepodrobila rozhodnutiu vydanému súdom podľa zákona, alebo preto, aby sa zaručilo splnenie
povinnosti ustanovenej zákonom; zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie slobody osoby za účelom
predvedenia pred príslušný súdny orgán pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, alebo ak sú
oprávnené dôvody domnievať sa, že je potrebné zabrániť jej v spáchaní trestného činu alebo v úteku po jeho
spáchaní; iné pozbavenie slobody maloletého na základe zákonného rozhodnutia na účely výchovného dohľadu
alebo jeho zákonné pozbavenie slobody na účely jeho predvedenia pred príslušný orgán; zákonné držanie osôb,
aby sa zabránilo šíreniu nákazlivej choroby, alebo duševne chorých osôb, alkoholikov, narkomanov alebo
tulákov; zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie slobody osoby, aby sa zabránilo jej nepovolenému vstupu na
územie, alebo osoby, proti ktorej prebieha konanie o vyhostenie alebo vydanie.
20
Európsky dohovor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu
(Text dohovoru a dôvodovej správy), CPT/Inf/C (2002) 1, s. 20.
21
Návštevy v psychiatrických resp. iných zdravotníckych zariadeniach sú zamerané na nedobrovoľných
pacientov týchto zariadení. CPT však môže v rámci návštevy požadovať informácie aj o dobrovoľných pacientov
týchto zariadení, pričom skúma či umiestnenie týchto osôb je naozaj dobrovoľné.
22
Normy CPT (Podstatné časti všeobecných správ CPT), CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2011, s. 5.
23
Príkladom ohlásenia návštevy bezprostredne pred príchodom členov CPT iba s 24 hodinovým predstihom sú
ad hoc návštevy v Španielskom kráľovstve v apríli 1991, apríli 1994 a júni 1994, CPT/Inf (96)9, 196.
24
RODLEY, N., POLLARD, M., The Treatment of Prisoners under International Law, s. 233.
25
The CPT in brief [online] [citované dňa: 31.03.2016], dostupné na internete:
<http://www.cpt.coe.int/en/about.htm>
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Oprávnenia CPT pri vykonávaní jeho návštev vyplývajú z článku 8 Dohovoru CPT, ktorý
stanovuje, že po oznámení návštevy CPT môže kedykoľvek navštíviť ktorékoľvek miesto v rámci
jeho pôsobnosti (ods.1), pričom prijímajúci členský štát musí vytvoriť výboru nasledovné
podmienky (ods.2):
a) vstup na územie a právo cestovať bez obmedzenia;
b) všetky informácie o miestach, kde sa nachádzajú osoby zbavené slobody;
c) neobmedzený prístup do ktoréhokoľvek miesta, kde sa nachádzajú osoby zbavené slobody
vrátane práva neobmedzeného pohybu v týchto miestach;
d) ďalšie informácie, ktoré má strana k dispozícii a ktoré sú potrebné na plnenie úloh CPT, pri
rešpektovaní vnútroštátnych právnych predpisov a profesionálnej etiky26.
Ďalším oprávnením, ktoré musí štát výboru umožniť je uskutočňovanie rozhovorov bez
prítomnosti tretej osoby (ods.3). Na tieto rozhovory si CPT môže vyberať vlastných tlmočníkov a ich
trvanie nesmie byť časovo obmedzené. Osoba zbavená slobody nemusí súhlasiť s tým, že vstúpi do
kontaktu s členom CPT, avšak výbor musí mať možnosť preveriť či ide skutočne o slobodné
rozhodnutie danej osoby. Výbor sa môže voľne stýkať s každým, o kom sa domnieva, že mu
môže poskytnúť príslušné informácie (ods.4). Pôjde predovšetkým o rodinu, právnikov, lekárov
a ošetrujúci personál osôb zbavených slobody. Posledným oprávnením v zmysle článku 8 Dohovoru
CPT je možnosť okamžitého informovania príslušných úradov o nedostatkoch zistených
návštevou, a to ešte pred vypracovaním správy z návštevy (ods.5). Túto možnosť CPT využíva
spravidla len pri výnimočných situáciách, kedy vzhľadom na okolnosti je naliehavo potrebné zasiahnuť
a zlepšiť zaobchádzanie s osobami zbavenými osobnej slobody.27
Dohovor CPT tiež umožňuje vládam zmluvných štátov vo výnimočných situáciách
obmedziť tieto oprávnenia. Vláda príslušného štátu má právo v zmysle článku 9 ods. 1 Dohovoru
CPT vzniesť námietku voči oznámenému času návštevy alebo voči návšteve konkrétneho miesta
navrhnutého CPT. Dôvodmi pre takéto námietky sú obmedzené na dôvody obrany štátu, verejnej
bezpečnosti, vážnych nepokojov v miestach, kde sa nachádzajú osoby zbavené slobody,
zdravotného stavu osoby alebo z dôvodu neodkladného výsluchu týkajúceho sa závažnej trestnej
činnosti. Hoci okruh dôvodov na námietky vlád je stručný, existujú možné tendencie ich širokej
interpretácie. Na druhej strane však obmedzenia nie sú nezvratné. Obvykle iba vedú ku konzultácii
medzi vládou a CPT za účelom vyjasnenia situácie a hľadania zhody v opatreniach umožňujúcich čo
najurýchlenejšie možnosti pokračovania výkonu právomocí CPT(článok 9 ods.2). 28
SPRÁVY CPT
Po každej uskutočnenej návšteve je CPT povinný vypracovať v zmysle článku 10 ods. 1
Dohovoru CPT správu o skutočnostiach zistených v jej priebehu, pričom berie do úvahy aj
pripomienky zúčastnenej strany. Po vypracovaní odovzdá CPT navštívenému štátu správu
s odporúčaniami, ktorých cieľom je, v prípade potreby, zlepšenie ochrany osôb zbavených slobody.29
Vo svojej činnosti sa CPT riadi princípom dôvernosti. Znamená to, že všetky informácie, ktoré výbor
pri svojej návšteve získa sú dôverné a to isté platí aj pre vypracované správy ako aj pre konzultácie
s príslušnou vládou resp. ňou poverenými subjektmi. Správa CPT a odpoveď vlády na ňu môže byť
zverejnená len za predpokladu, že dotknutý štát sám o takéto zverejnenie požiada30 alebo správu
sám zverejní31.
Ako už bolo uvedené, CPT má preventívnu úlohu. Vo svojich správach neukladá sankcie
a neformuluje odsudzujúce závery. Jeho úlohou je predkladať odporúčania, ako riešiť a odstraňovať
negatívne javy, ako zmeniť a zlepšiť zistený stav. Sankcie za porušenie ustanovenia článku 3 EDĽP,
môže vysloviť len súd. CPT má tiež možnosť prijať sankciu voči zmluvnej strane. Ide o celkom
výnimočné opatrenie, ktorým je verejné vyhlásenie v zmysle článku 10 ods.2 Dohovoru CPT. Nejde
však o sankciu za zistené nedostatky. Ide o sankciu, ktorú môže CPT prijať voči štátu, ktorý porušil

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 26/1995 Z.z. o prijatí Európskeho dohovoru
na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, článok 8.
27
Európsky dohovor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu
(Text dohovoru a dôvodovej správy), CPT/Inf/C (2002) 1, s. 27
28
RODLEY, N., POLLARD, M., The Treatment of Prisoners under International Law, s. 233 – 234.
29
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 26/1995 Z.z. o prijatí Európskeho dohovoru
na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, článok 10
30
Výbor musí zverejniť správu aj so všetkými pripomienkami dotknutého štátu (článok 11 ods. 2).
31
V tomto prípade by ju mal štát zverejniť v plnom znení.
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svoju povinnosť spolupracovať s CPT tak, že nereagoval na odporúčania Výboru a ani neučinil také
opatrenia, ktoré by nasvedčovali ochotu zlepšiť situáciu v zmysle týchto odporúčaní. CPT má právo
pristúpiť k takejto sankcii za splnenia dvoch podmienok. Prvou je skutočnosť, že štát dostal možnosť
sa k veci vyjadriť a predložiť svoje stanovisko. Druhou podmienkou je, že rozhodnutie o verejnom
vyhlásení bude schválené dvojtretinovou väčšinou všetkých členov výboru. 32 Ide o jediný spôsob,
akým CPT môže zverejniť informácie, ktoré sú inak chránené princípom dôvernosti, avšak aj tu by
mal prihliadať na nutnosť nezverejňovať informácie súvisiace s prebiehajúcim vyšetrovaním.33
Postoje zmluvných štátov k zverejňovaniu správ CPT
Vo všeobecnosti platí, že hoci správy CPT nemajú záväzný charakter a nemožno ich základe
vyvodiť medzinárodnoprávnu zodpovednosť, majú vysoký politický význam, ktorý môže mať vplyv na
reputáciu štátu v medzinárodných vzťahoch. Tá môže byť do istej miery formovaná aj na základe
postoja štátu k zverejňovaniu správ CPT. Aj keď stále platí dôvernosť správ uvedená v článku 11
ods.1 Dohovoru CPT, štáty v prevažnej väčšine prípadov prejavujú ochotu tieto správy uverejňovať
resp. požiadať CPT o ich uverejnenie. Mnohokrát tak urobia zároveň so zverejnením odpovede vlády
na správu, čo môže v niektorých prípadoch predstavovať aj niekoľkoročný odklad. Vlády niektorých
vybraných štátov pristúpili k tomu aby sa správy CPT z ich štátov uverejňovali automaticky, bez
potreby súhlasu. Automatický súhlas s publikáciou správ dalo Moldavsko v roku 2011 s možnosťou
odloženia publikácie v prípade vážnych výhrad vlády, Ukrajina v roku 2014 s možnosťou odkladu
publikácie z vážnych dôvodov najviac na dobu šiestich mesiacov. Nedávno, 4. marca 2016, do tejto
skupiny pribudli aj Bulharsko a Luxembursko, ktoré povolili automatickú publikáciu správ CPT
a odpovedí vlád, a to bez ďalších výhrad.34 Opačným príkladom sú štáty, ktoré častejšie využívajú
svoje právo vychádzajúce z princípu dôvernosti a správy CPT publikujú len výnimočne. Rusko
doposiaľ publikovalo len 3 z 21 správ CPT a Azerbajdžan 2 z 9 správ CPT.35
AKTUÁLNE PROBLÉMY V SPRÁVACH CPT
Kým sa budeme venovať konkrétnym najčastejším problémom štátov, vznikajúcich pri
realizácii ochrany pred mučením a inými formami zlého zaobchádzania, je potrebné zodpovedať
otázku obsahu správ CPT. Jednotlivé správy CPT vychádzajú spravidla z rovnakej štruktúry, pričom
v úvodnej časti sú uvedené údaje týkajúce sa zloženia výboru, navštívených miest, konzultácie
a spolupráce s štátnymi orgánmi, národných preventívnych mechanizmov, poznatkov CPT, ktoré boli
oznámené vláde ešte počas návštevy, prípadne iné formálne náležitosti. Hlavnú časť správ CPT tvoria
skutočnosti zistené pri návšteve a návrhy opatrení na zlepšenie rozdelené osobitne pre každý typ
zariadení36 (policajné, väzenské, cudzinecké, psychiatrické...). Poslednú časť tvoria prílohy, ktorých
obsahom bývajú zoznamy konzultovaných orgánov, zoznamy odporúčaní a pod.
Podkladom pri spracovaní príspevku boli správy CPT uverejnené v období od marca 2015 do
marca 2016. Zamerali sme sa na najčastejšie uvádzané formy porušovania zákazu mučenia spoločné
pre väčšinu sledovaných štátov. Išlo o správy z desiatich štátov: Albánsko37, Bulharsko38, Česká

HÁJEK, Z., Význam CPT při prevenci mučení a nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání
(Spolupráce CPT s partnerskými stranami). In: Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či
ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania: Zborník z celoštátneho seminára s medzinárodnou účasťou
konaného dňa 26. apríla 2006 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, s. 39 – 40.
33
Európsky dohovor na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu
(Text dohovoru a dôvodovej správy), CPT/Inf/C (2002) 1, s. 28.
34
Bulgaria and Luxembourg agree to automatic publication of reports by Council of Europe anti-torture
Committee, [online] [citované dňa: 31.03.2016], dostupné na internete:
<http://www.cpt.coe.int/en/documents/2016-03-04-eng.htm>
35
Publication of CPT visit reports (as at 4 March 2016), [online] [citované dňa: 31.03.2016], dostupné na
internete: <http://www.cpt.coe.int/en/documents/2016-03-04-eng-table.pdf>
36
Správa CPT neobsahuje vždy všetky typy miest v ktorých sú osoby zbavené slobody, ale iba tie, ktoré boli
reálne navštívené. V tomto smere prevládajú policajné a väzenské zariadenia.
37
Report to the Albanian Government on the visit to Albania carried out by the European Committee for the
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 4 to 14 February 2014,
CPT/Inf (2016) 6.
38
Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out by the European Committee for the
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 13 to 20 February 2015,
CPT/Inf (2015) 36.
32
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republika39, Grécko40, Gruzínsko41, Holandsko42 (Karibská časť Holandského kráľovstva), Írsko43,
Rakúsko44, Spojené kráľovstvo (Zámorské územie Spojeného kráľovstva Gibraltár)45 a Švédsko46.
Policajné zaistenie








Zlé zaobchádzanie – aj keď vo väčšine prípadov bol celkový stav zaobchádzania so
zaistenými osobami hodnotený pozitívne, vyskytli sa preukázateľné nedostatky.
Najčastejšie uvádzané sťažnosti smerovali ku konaniam ako: neprimerané použitie sily
počas služobného zákroku, silné zovretie pút, facky, údery, kopance, údery obuškom za
účelom vynútenia priznania, vyhrážky, slovné útoky rasistického a xenofóbneho
charakteru, pripútavanie osôb k pevným premetom, neopodstatnené osobné prehliadky
„donaha“.
Záruky proti zlému zaobchádzaniu – prístup k lekárovi, právnemu zástupcovi alebo
k možnosti informovať o zaistení tretiu osobu bol vo väčšine prípadov dodržaný.
V niektorých prípadoch (najmä Grécku v niektorých štátoch bývalého „východného
bloku“) bol prístup k právnikovi umožnený až po prvotnom vypočutí resp. po priznaní.
Vo viacerých štátoch sú systémy sťažností nejednotné, neefektívne, rozhodnutia o nich
vykonajú osoby v priamom kontakte s porušiteľmi, podmienené zaplatením
administratívneho poplatku (Grécko).
Materiálne podmienky zaistenia – obvykle hodnotené ako nedostatočné predovšetkým
v ekonomicky menej vyspelých štátoch47. Najčastejšie problémy: Nedostatok, alebo
úplná absencia denného svetla, nedostatočné umelé osvetlenie, hygienické podmienky,
nedostatočný technický stav vybavenia cely, absencia pobytu na čerstvom vzduchu,
narúšanie súkromia stálym kamerovým dohľadom na cele (Gibraltár).
Odporúčania – zavedenie vychádzok na čerstvom vzduchu pre osoby zaistené dlhšie
než 24 hodín, zjednotenie evidencií, povinná dôkladná evidencia zdravotného stavu
zaistenej osoby (najmä pri poraneniach), zlepšenie fungovania mechanizmu sťažností
(zrušenie poplatkov, vybavovanie sťažností nezávislým orgánom).

Väzenské zariadenia


Zlé zaobchádzanie – zo strany personálu väzenských zariadení obvykle nedochádza
k zlému zaobchádzaniu, v niektorých krajinách (Gruzínsko, Holandské Antily) boli
nahlásené tzv. bitky na uvítanie (kopance a údery od dozorcov). Najrozšírenejší problém

39

Report to the Czech Government on the visit to Czech Republic carried out by the European Committee for
the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 1 to 10 April 2014,
CPT/Inf (2015) 18.
40
Report to the Greek Government on the visit to Greece carried out by the European Committee for the
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 14 to 23 April 2015,
CPT/Inf (2016) 4.
41
Repot to the Georgian Government on the visit to Georgia carried out by the European Committee for the
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 1 to 11 December 2014,
CPT/Inf (2015) 42.
42
Report to the Netherlands Government on the visit to Caribbean part of the Kingdom of the Netherlands
carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment (CPT) from 12 to 22 May 2014, CPT/Inf (2015) 27.
43
Report to the Government of Ireland on the visit to Ireland carried out by the European Committee for the
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 16 to 26 September
2014, CPT/Inf (2015) 38
44
Report to the Austria Government on the visit to Austria carried out by the European Committee for the
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 22 September to 1
October 2014, CPT/Inf (2015) 34.
45
Report to the Government of the United Kingdom on the visit to Gibraltar carried out by the European
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 13
to 17 November 2014, CPT/Inf (2015) 40
46
Report to the Swedish Government on the visit to Sweden carried out by the European Committee for the
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 18 to 28 May 2015,
CPT/Inf (2016) 1
47
CPT zohľadňuje finančné možnosti daného štátu a obvyklé podmienky života bežnej populácie.
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je násilie medzi väzňami, z viacerých príčin (preplnenosť kapacít, nedostatok personálu,
užívanie drog).
Materiálne podmienky – v niektorých krajinách (Bulharsko, Grécko, Albánsko)
preplnené cely s menej než 2m2 na osobu. Problémy s nedostatkom denného svetla,
nedostatočná hygiena, nedostatkom zmysluplného trávenia voľného času, trávenie
času na čerstvom vzduchu je mnohokrát dodržaný v minimálnej miere.
Zdravotná starostlivosť - poskytovaná podľa možností, vo väčšine sledovaných štátov
je nedostatok zdravotníckeho personálu, liekov. Nedostatočné vedenie zdravotnej
evidencie a porušovanie jej dôvernosti.
Samoväzba – dlhé držanie v samoväzbe považuje CPT za neľudské a ponižujúce
zaobchádzanie.
Odporúčania – zvýšiť priestorovú kapacitu aspoň na 4 m 2 na väzňa, posilniť možnosti
zmysluplného trávenia času mimo celu (práca, kurzy, školenie) a aj na čerstvom
vzduchu (cvičenie), v prípadoch násilia zo strany personálu zlepšiť ich tréning,
nedostatočne vyškolení dozorcovia sa uchyľujú k častejšiemu využívaniu fyzického
donútenia a zastrašovania, sfunkčniť mechanizmy sťažností a spresniť zdravotné
evidencie.

Psychiatrické liečebne, väzenské zariadenia pre mladistvých a zariadenia na zaistenie
cudzincov
Tieto typy zariadení v prevažnej väčšine vykazujú dobré výsledky pri návštevách CPT, každé
z nich má však svoje špecifické problémy.

Psychiatrické liečebne – najčastejšie vyčítaným nedostatkom je častá absencia súhlasu
pacienta s aplikáciou liečby. V konkrétnej rovine bola riešená otázka podávania antiandrogénnych látok sexuálnym deviantom. CPT odporúča povinný súhlas pred začatím
terapie uvedenými látkami a možnosť pacienta kedykoľvek súhlas vziať späť. Ďalším
problémom sú spôsoby obmedzovania rizikových pacientov či už ide o používanie
diskutovaných sieťových postelí (Česká republika), nejasné podmienky evidencie
a absencia dohľadu nad osobami pripútanými popruhmi k lôžku (Rakúsko),
nariaďovanie používania spútavacích prostriedkov bez predchádzajúceho priameho
kontaktu s pacientom (Švédsko).

Väzenské zariadenia pre mladistvých - podobne ako pri ostatných väzniciach, býva
prístup personálu hodnotený kladne. Násilie medzi väzňami nie je tak dominantné.
Často vyčítaným problémom je nedostatok zmysluplných aktivít mimo cely/izby a tiež
nedostatočná profesionálna príprava personálu týchto zariadení, ktorý nie je vhodne
vyškolený na prácu s mladistvými.

Zariadenia na zaistenie cudzincov – v týchto zariadeniach prevláda vysoký štandard
dodržiavania ľudských práv zo strany personálu. Problémom je fakt, aj keď ide
o zaistenie nekriminálnej povahy a slúži na iné účely, spôsob výkonu zaistenia, nie vždy
korešponduje s uvedeným faktom. To sa prejavuje najmä v nedostatku možností aktivít
mimo ciel/izieb. Ďalším problémom je nedostatočný tréning personálu s prácou
v multikultúrnom prostredí a tiež nedostatočné jazykové znalosti personálu.
ZÁVER
Systém návštev výboru CPT za necelých 30 rokov jeho fungovania preukázal, že aj
mimosúdny mechanizmus preventívnej povahy zastáva významné miesto v ochrane jednotlivcov pred
mučením, neľudským či ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním. Toto tvrdenie možno podložiť
prínosmi vo viacerých oblastiach. V prvom rade ide o pôsobenie smerom k obetiam mučenia a iných
foriem zlého zaobchádzania. Druhý rozmer predstavujú odporúčania CPT smerujúce k zlepšeniu
praxe štátov v tejto oblasti, ktoré boli prebraté zo správ alebo z Noriem, či iných materiálov CPT.
Ďalším prínosom CPT je zníženie možností vykonávania zlej praxe samotným výkonom návštev.
Správy CPT majú napriek svojej nezáväznosti vysoký politický význam reflektujúci hodnoty a úroveň
dodržiavania ľudských práv v štáte. Napriek tomu, že ide o mimosúdny mechanizmus a jeho správy
a Normy nie sú právne záväzné, do istej miery ovplyvňujú výklad článku 3 EDĽP pri rozhodovacej

213

činnosti ESĽP. Judikatúra ESĽP48 odkazuje v bodoch venovaných právu a praxi na jednotlivé
všeobecné správy, ako aj správy z jednotlivých návštev alebo ich časti alebo ich priamo cituje.
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ZÁSADY SÚKROMNÉHO PRÁVA V PRIPRAVOVANEJ
REKODIFIKÁCII OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA
Monika Pavlovová
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá zásadami súkromného práva v pripravovanej rekodifikácii
Občianskeho zákonníka. V druhej kapitole približuje stručný historický vývoj rekodifikácie na
Slovensku. Tretia kapitola analyzuje súčasný stav Občianskeho zákonníka a poukazuje na jeho
nedostatky. Štvrtá kapitola je venovaná zmenám, ktoré sú zakotvené v Legislatívnom zámere
Občianskeho zákonníka v oblasti vybraných zásad. Šiesta kapitola sa zaoberá zásadami súkromného
práva v Novom českom občianskom zákonníku. Posledná- siedma kapitola približuje súčasný stav
rekodifikácie na Slovensku, pojednáva o vybraných zásadách súkromného práva a ich možnom
uplatnení v rekodifikovanom Občianskom zákonníku.
Kľúčové slová: Zásada, Občiansky zákonník, rekodifikácia, súkromné právo.
Abstract: The contribution deals with the principles of private law in prepared recodification of the
Civil Code. In second chapter is presented a brief historical development of recodification in Slovakia.
The third chapter analyzes the current status of the Civil Code, and points to weaknesses. The fourth
chapter is devoted to the changes that are reflected in the Legislative intent of the Civil Code in
selected principles. The sixth chapter deals with the principles of private law in the new Czech Civil
Code. Last seventh chapter presents the current status of the recodification in Slovakia, discusses
the selection of private law principles and their possible application in recodification of the Civil Code.
Key words: Principle, the Civil Code, recodification, private law.
ÚVOD
Téma rekodifikácie súkromného práva na Slovensku je témou, ktorou sa zaoberá široká
laická i odborná verejnosť už vyše dvadsať rokov. Samotný proces rekodifikácie súkromného práva
začal ešte v deväťdesiatych rokoch 20. storočia počas spoločnej Českej a Slovenskej Federatívnej
republiky. Cieľom rekodifikácie bolo po desaťročiach hospodárskej, spoločenskej ale aj politickej
stagnácie obnoviť demokratické princípy štátnosti, dopomôcť k rastu trhového hospodárstva ale aj k
rešpektovaniu sociálnych záujmov jednotlivcov. Počas tých vyše dvadsať rokov prác sa rekodifikácia
takmer dostala do „semifinále“, inokedy opäť na „štart“, vystriedalo sa pri nej množstvo odborníkov,
bolo vypracovaných množstvo článkov, príspevkov, vyslovených úvah. Postupne sa prepracovávame
k jasnejšej predstave, aký by mal slovenský kódex súkromného práva byť. „Do pohára súkromného
práva sa postupne nalieva čistá voda“ a v rámci tohto príspevku sa budeme účelom zaoberať kvalitou
rekodifikácie z hľadiska miery koncentrácie zásad súkromného práva.
STRUČNÝ HISTORICKÝ VÝVOJ REKODIFIKÁCIE NA SLOVENSKU
Nakoľko nie je príspevok zameraný výlučne na proces rekodifikácie, ale na rekodifikáciu vo
svetle zásad súkromného práva, budeme sa historickému vývoju rekodifikácie Občianskeho
zákonníka venovať len v krátkosti.
Na novom slovenskom Občianskom zákonníku začala intenzívnejšie pracovať komisia
odborníkov pod vedením profesora Planka približne od roku 1996. Komisia vypracovala prvý návrh
paragrafového znenia Občianskeho zákonníka, avšak zmenou politických štruktúr po voľbách v roku
1998 sa v legislatívnych prácach už nepokračovalo.
Rekodifikačné snahy sa dostali na začiatok a v roku 2002 bol menovaný do čela komisie,
ktorej sa podarilo predložiť vláde legislatívny zámer Občianskeho zákonníka, profesor Vojčík.
Dňa 27. novembra podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti Slovenskej
republiky Štefan Harabin vymenoval profesora Lazara za predsedu rekodifikačnej komisie, ktorej
úlohou bolo vypracovať návrh nového občianskeho zákonníka vo volebnom období 2006 – 2010.
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Komisia pracovala aktívne od januára 2007. Dňa 14. januára 2009 schválila vláda na rokovaní Návrh
legislatívneho zámeru.
Vo februári 2013 bol za predsedu rekodifikačnej komisie ustanovený docent Dulák. Dňa 16.
septembra 2015 komisia pod jeho vedením doručila ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky
prvú kompletnú pracovnú verziu návrhu Občianskeho zákonníka. Návrh nového Občianskeho
zákonníka obsahoval 1754 paragrafovaných ustanovení systematicky usporiadaných do šiestich
častí: Prvá: Všeobecná časť, druhá: Rodinné právo, tretia: Vecné právo, štvrtá: Dedičské právo
a piata: Záväzkové právo, ktorá sa člení na „Všeobecné ustanovenia”, „Záväzky zo zmlúv a iných
právnych úkonov” a „Záväzky z iných právnych dôvodov”. Posledná, šiesta časť, bola vyhradená
spoločným a záverečným ustanoveniam.
Nakoľko sa názory odborníkov na Návrh paragrafového znenia nového Občianskeho
zákonníka v určitých častiach rozchádzali, bol dňa 1. júla 2015 menovaný ministrom spravodlivosti
Tomášom Borecom nový predseda rekodifikačnej komisie, docent Števček. Úlohou komisie pod
novým vedením by malo byť podľa všetkého podrobenie Návrhu paragrafového znenia nového
Občianskeho zákonníka kritickej revízii.1 1. plenárne zasadnutie sa uskutočnilo v novembri 2015 a
komisia začala aktívne pracovať na rekodifikačných prácach rozdelená do viacerých pracovných
skupín.
SÚČASNÝ STAV OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA
Pokiaľ chceme hovoriť o súčasnom Občianskom zákonníku, je možné „sucho“ skonštatovať,
že pri jeho mnohopočetných2 a rozsiahlych novelizáciách neboli brané do úvahy systémové kritériá,
čo sa odzrkadlilo na pôvodnej koncepcii. V dôsledku zásahov je celková štruktúra Občianskeho
zákonníka značne nekonzistentná, čo je vidno aj v číslovaní paragrafov.
Aktuálne stále chýbajú v Občianskom zákonníku, prípadne sú upravené nedostatočne alebo
v rozpore s požiadavkami aké sú kladené v iných európskych občianskoprávnych kódexoch, mnohé
dôležité otázky. Ako vhodné príklady možno uviesť nedostatočnú: úpravu osobnostných práv, právnu
úpravu neplatnosti právnych úkonov s dôrazom na absolútnu neplatnosť, úpravu zodpovednosti za
škodu, alebo s dôrazom na zásady súkromného práva, absentujúcu úpravu zásady „superficies solo
cedit“, ku ktorej sa vrátime v šiestej kapitole.
V úvode prvej časti, prvej hlavy absentuje uvedenie a charakteristika zásad, ktorými sa riadi
Občiansky zákonník a občianske právo ako také.3
Nejednota a nekoncepčnosť Občianskeho zákonníka sa prejavila aj pri novelách, ktoré sa
snažili implementovať niektoré smernice Európskej únie do občianskeho práva. V súčasnosti je
prítomnosť sociálnych prvkov nepatrná, čo nekorešponduje so súčasným európskym sociálnym
modelom súkromného práva, v ktorom sa vyžaduje už výrazná prierezová prítomnosť sociálnych
prvkov. Vyžaduje sa posilnenie zásady zákazu zneužívania práv, zásady dobromyseľnosti, právnej
rovnosti, aequitas ale aj zásady autonómie osôb. Vhodným príkladom je uviesť potrebu posilnenia
autonómie vôle poručiteľa v oblasti dedičského práva. Napríklad zavedením fideikomisárnej
substitúcie by zákonodarca mohol umožniť ustanovenie náhradného dediča poručiteľom v závete.
V prípade, že by po poručiteľovi nededil ním ustanovený dedič z akéhokoľvek dôvodu, povolá sa na
miesto tohto dediča, ktorý dedičstvo nenadobudol, iný- náhradný dedič. Inštitút fideikomisárnej
substitúcie by tak posilnil možnosť poručiteľa odkázať svoj majetok tomu, komu on sám chce, resp.
tú časť majetku osobe, ktorú si on vyvolil. Posilnila by sa poručiteľova istota, že majetok nepripadne
nevhodnej osobe, resp. že majetok ostane v rodine a úžitky z tohto majetku budú slúžiť jeho dedičovi.
Taktiež by stálo za úvahu určitým spôsobom „posilniť“ váhu závetu a dedičov zaviazať k jeho
rešpektovaniu, pokiaľ by samotný závet spĺňal zákonom predpísané podmienky. Tým by sa posilnila
nielen autonómia vôle poručiteľa, že sám rozhodne ako majetok prerozdelí, ale aj zásady dobrých
mravov.

REKODIFIKÁCIA OZ: Poznáme mená nových členov rekodifikačnej komisie, [online] Dostupné na internete:
http://www.najpravo.sk/clanky/rekodifikacia-oz-pozname-mena-novych-clenov-rekodifikacnej-komisie.html
2
Zákon č. 40 /1964 Zb. Občiansky zákonník bol počas svojej platnosti novelizovaný viac ako štyridsaťkrát,
najväčší „úspech“ dosiahla tzv. Veľká novela Občianskeho zákonníka, zákon č. 509/1991 Zb., ktorá doplnila asi
80 % pôvodného textu občianskeho zákonníka. Žiaľ, nevyriešila celkovú diskontinuitu spôsobenú
predchádzajúcim 40-ročným vývojom.
3
Na rozdiel od Nového českého občianskeho zákonníka, ktorý poukazuje na zásady, ktorými sa riadi v prvej
hlave, prvom diely.
1
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ČO NA TO LEGISLATÍVNY ZÁMER OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA?
Na základe skúmania vývojových trendov na Slovensku ale i v okolitých krajinách, ktoré už
majú nové Občianske zákonníky, sa rozhodlo, že bude vhodnejším monistický model Občianskeho
zákonníka, ktorý sa presadil v tých krajinách, v ktorých prebiehala rekodifikácia v 20. storočí.
Monistický model občianskeho zákonníka majú Švajčiarsko, Holandsko, Rusko, Litva 4 ale aj kanadská
provincia Québec.5
Za všeobecný ideový základ poňal Legislatívny zámer všeľudské hodnoty, ktoré sú
uznávané v demokratických štátoch a to: rovnosť, individuálna sloboda, ľudská dôstojnosť, ktoré
pramenia z Liberalizmu osemnásteho a devätnásteho storočia. Vzhľadom k ochrane nedotknuteľných
a nescudziteľných ľudských práv bude venovaná zvýšená pozornosť úprave osobnostných práv,
osobitne obsažne a podrobne bude v novom kódexe upravené právne postavenie osôb, či fyzických
alebo právnických ako aj osobnostné práva a ich ochrana.
Nový kódex bude „prioritne osnovaný na tradičných zásadách demokratických právnych
poriadkov. Ide najmä o zásadu slobodnej autonómie osôb, právnej rovnosti, aequitas, zákaz
zneužívania práv, neminem laedere, zásadu dobromyseľnosti a celý rad ďalších. Súčasne ich
uplatnenie však musí byt zosúladené s európskymi požiadavkami o potrebe sociálnych prvkov v
súkromnom práve, ktoré budú výrazne zastúpené najmä v oblasti rodinného práva a v úprave vzťahov
medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi.“6
Výrazné posilnenie tzv. sociálnej línie občianskoprávneho kódexu predpokladal Legislatívny
zámer aj z dôvodu súladu so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o založení Európskeho
spoločenstva v znení návrhu Lisabonskej zmluvy - v čl. 3 ods. 3, kde je výslovne zdôraznené úsilie
Európskej únie o vytvorenie „sociálne trhového hospodárstva“ s vysokou mierou
konkurencieschopnosti a následne aj s princípom „sociálnej spravodlivosti“. Z toho dôvodu navrhoval
Legislatívny zámer začleniť do kódexu prejavy niektorých zásad európskeho súkromného práva ako
napr.: zásada solidarity, zásada spolupráce, antidiskriminačná zásada, regard, ochrany dôvery
a mnohé iné. Prejav sociálnych prvkov predpokladal v modifikácii niektorých tradičných zásad,
nakoľko Legislatívny zámer počíta s budovaním kódexu v prospech ochrany slabšej strany. Rukav ruke so snahou posilniť ochranu slabšej strany by mala byť posilnená ochrana rodiny a najmä
maloletých.
V oblasti zmluvného práva by mala vystúpiť do popredia zásada zmluvnej slobody, a to
z toho dôvodu, aby bola zachovaná rovnováha medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi, medzi nájomníkmi
bytov a prenajímateľmi.
Legislatívny zámer pamätá aj na rozmer „európskych zásad“, ktoré vyplývajú z mnohých
nadnárodných projektov ako UNIDROIT7 a z projektov vypracovaných akademickými pracovníkmi,
ako napr. CECL, PECL, PETL, DCFR8 a pod.
ZÁSADY SÚKROMNÉHO PRÁVA V NOVOM ČESKOM OBČIANSKOM ZÁKONNÍKU
Dňa 1. januára 2014 nadobudol v Českej republike účinnosť zákon č. 89/2012Sb.- Nový
Občiansky zákonník, ktorý nahradil zákon č. 40/1964 Sb. Nový český Občiansky zákonník má 3081
paragrafov, pričom v sebe zhromažďuje množstvo pravidiel, ktoré doteraz upravovali iné zákony
Litva má Obchodný zákonník z roku 1995, ktorý obsahuje všeobecné ustanovenia o podnikoch, obchodných
spoločnostiach a obchodnom registri. Všetky ustanovenia týkajúce sa osobitnej časti záväzkového práva sú
obsiahnuté len v Občianskom zákonníku.
5
LAZAR, J: Východiská a zásady kodifikácie slovenského súkromného práva. In: Základné zásady súkromného
práva v zjednotenej Európe, 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2007. s. 270
6
LAZAR, J: Návrh legislatívneho zámeru rekodifikácie súkromného práva, 1. vyd. BRATISLAVA: Ministerstvo
spravodlivosti SR, 2008. s. 23
7
Institut International pour l´Unification du Droit Privé - Inštitút pre unifikáciu práva, bol založený pod záštitou
OSN v roku 1926 založený so sídlom v Ríme. Inštitút bol zameraný predovšetkým na organizáciu a správnu
formuláciu medzinárodných zmlúv v oblasti súkromného práva. Za najvýznamnejší úspech Inštitútu je možné
považovať Haagsku dohodu o predaji tovaru z roku 1964, ktorá bola neskôr v roku 1980 predlohou pre
Viedenský dohovor o medzinárodnej kúpnej zmluve, ktorá bola vytvorená pod záštitou organizácie pre unifikáciu
obchodného práva (United Nations Commission o International Trade Law- UNCITRAL). UNCITRAL sa na
rozdiel od UNDROIT zaoberá najmä tvorbou modelových právnych predpisov, ktoré poskytujú vzor pre
vytváranie národných právnych úprav s detailnejším rozpracovaním. RABAN, P. Unifikace soukromého práva
v EU a u nás, In: Právní rozhledy, 2008, č, 11, s. 397
8
Commission on European Contract Law, Principles of European Contract Law, Principles of European Tort
Law, Draft Common Frame of Regerence
4
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(Zákon o rodine, Obchodný zákonník, Zákon o združovaní občanov apod.), ktoré sa samozrejme
zrušujú. Snahou zákonodarcu bolo prispôsobiť nový kódex moderným potrebám, z toho dôvodu
dopĺňa alebo spresňuje niektoré pravidlá, ktoré súkromné právo doteraz neupravovalo v dostatočnej
miere alebo neriešilo, aj napriek tomu, že to prax vyžadovala.
Akousi „predlohou“ alebo zdrojom ideí sa stal pre nový český kódex Vládny návrh
občianskeho zákonníka z roku 1937, ktorý nebol prijatý z dôvodu uzatvorenia Mníchovskej dohody
a následného politicko- historického vývoja. Český zákonodarca však hľadal inšpiráciu aj
v jestvujúcich občianskoprávnych kódexoch a to napr.: v rakúskom, nemeckom, švajčiarskom
a talianskom.
Kódex je rozdelený do piatich častí (Všeobecná časť, Rodinné právo, Absolútne majetkové
práva, Relatívne majetkové práva a Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia). Aby bol zákon
prehľadnejší bola prijatá zásada, že jeden paragraf má obsahovať najviac dva odstavce a jeden
odstavec paragrafu má obsahovať najviac dve vety. Avšak nie pri všetkých sa podarilo túto zásadu
dodržať.
Základnou zásadou Nového Občianskeho zákonníka je, že osoby sa môžu dojednať na
právach a povinnostiach odchylne od zákona, samozrejme, pokiaľ to zákon nezakazuje – posilnenie
slobody, zásada slobodného konania osôb. Ide o tzv. legálnu licenciu. Zákon však ďalej zakazuje
dohody, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi, verejným poriadkom alebo s právami, ktoré sa
týkajú postavenia osôb..
Nový Občiansky zákonník v Čechách otvoril širší rámec uplatneniu slobodnej vôli jednotlivca,
vôli žiť život podľa vlastných rozhodnutí. Dispozitívne ustanovenia sú obmedzené iba dobrými mravmi,
verejným poriadkom a ochranou osobnosti. Ochrana života, zdravia, slobody, cti, dôstojnosti
a súkromia je premietnutá v práve na ochranu svojich prirodzených práv. Toto právo potvrdzuje, že
občiansky zákonník vychádza z prirodzeno-právnej teórie, podľa ktorej právo na život, vlastníctvo
a pod. človek získava narodením. Štát ich preto musí chrániť a nesmú byť človeku svojvoľne
obmedzené. Súčasne sú vymedzené medze slobody každého človeka tak, že výkon jeho práv a ich
ochrana nesmie spôsobovať bezdôvodne ujmu druhým (sloboda jednotlivca končí tam, kde začína
sloboda iného).9
Zásadou zákazu šikany a zneužívania vlastnej neschopnosti chráni občiansky zákonník na
jednej strane všetkých, ktorí by z dôvodu svojich nedostatočných schopností (či už z dôvodu
nedostatku veku, rozumu alebo z dôvodu závislosti mohli utrpieť nedôvodnú ujmu, ale na druhej
strane zakazuje, aby niekto ťažil z vlastnej neschopnosti na úkor druhých.
Zvádza sa všeobecný zákaz zneužitia práva, ktorý možno považovať za hlavnú zásadu novej
právnej úpravy. Konanie, ktoré by tejto zásade odporovalo nepožíva právnu ochranu (vo vzťahu
k výkonu zdanlivého práva). Novinkou je zavedenie prezumpcie dobrej viery, ktoré spočíva v tom, že
ak niekto popiera poctivé konanie urobené v dobrej viere, musí byť toto tvrdenie preukázané. Nový
kódex zároveň zakotvuje povinnosť konať v právnom styku poctivo.
Zásada pacta sunt servanda je naplnená výslovným príkazom, že daný sľub zaväzuje a
zmluvy majú byť plnené.10
Výklad ustanovení nového kódexu je možný iba v súlade s Listinou základných práv a
slobôd, ústavným zákonom a zásadami v ňom zakotvenými. Pri výklade sa nikto nemôže dovolávať
právneho predpisu v jeho rozpore11. Ak neexituje ustanovenie, ktoré by upravovalo určitý prípad,
posúdi sa tento prípad podľa ustanovení, ktoré sa vzťahuje na prípad obsahovo a účelovo najbližší.
V prípade, že neexistuje ani takéto ustanovenie, posúdi sa podľa princípu spravodlivosti a
všeobecných zásad s prihliadnutím k právnej náuke a po novom aj s prihliadnutím k rozhodovacej
praxi súdov12.
Zásada ochrany vlastníckeho práva je obsiahnutá v ustanovení § 3 ods. 2, písm. e):
„vlastnické právo je chráněno zákonem a jen zákon může stanovit, jak vlastnické právo vzniká a
zaniká.“

NOVOTNÝ, P a kol.: Nový občanský zákonník, Principy a základní pojmy, 1. vyd. Praha. GRADA Publishing, a.
s., 2014. s. 12
10
ust. § 3 ods. 2, písm. d) zákona č. 89/2012Sb.- Nový Občiansky zákonník: „daný slib zavazuje a smlouvy
mají být splněny“
11
Zákaz obchádzania zákona.
12
Nový český Občiansky zákonník takto dáva čiastočný priestor pre možnosť sudcovskej tvorby práva.
9
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Potvrdením starej rímskej zásady qui tacet consentire videtur (kto užíva svojho práva,
neublíži nikomu) je, že nikomu nie je možné odoprieť to, čo mu právom náleží ako osobe, zakotvené
v ustanovení § 3 ods. 2 písm. f) „nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží.“
SÚČASNÝ STAV REKODIFIKÁCIE NA SLOVENSKU
Súčasný stav rekodifikácie na Slovensku možno len s ťažkosťou podložiť vedeckými
monografiami alebo odbornými článkami. Je možné vychádzať najmä zo zápisníc zasadnutia Komisie
pre rekodifikáciu súkromného práva, prípadne informácií dostupných na webových stránkach
Ministerstva spravodlivosti a právnych fórach, ktoré sprostredkujú ľudia blízki kodifikácii. Ako sme už
uviedli vyššie, v súčasnej dobe je predsedom komisie docent Števček. Ku dňu 29.03.2016 boli
uskutočnené celkovo 4 stretnutia Komisie- 1. plenárne zasadnutie Komisie a 3 zasadnutia
Predsedníctva Komisie, posledné dňa 16.02.2016.
Komisia pre rekodifikáciu súkromného práva sa prioritne zaoberala otázkou aktuálnosti
Legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka. V konečnom dôsledku bolo skonštatované, že je
nevyhnutné Legislatívny zámer aktualizovať, nie však zásadne meniť. Niektoré časti by mali byť
upravené podľa potrieb súčasnosti formou dodatku k existujúcemu Legislatívnemu zámeru.13
V oblasti náhrady škody sa predbežne Predsedníctvo zhodlo na upustení od pôvodného
konceptu jednotného ponímania deliktu a na prevzatí koncepcie akademického projektu PETL 14 iba
v určitých častiach (napr. vo vzťahu k flexibilite právnej úpravy a možnosti súdnej praxe reagovať
pružne na spoločenské posuny bez potreby zmeny normatívneho textu).15
V rámci rekodifikačných prác bude posilnená ochrana slabšej strany a to v rôznych
oblastiach. Ako prvú možno spomenúť oblasť spotrebiteľského práva. Oblasť spotrebiteľského práva
(menovite jeho základ) sa navrhuje upraviť v pripravovanom Občianskom zákonníku, všetky
osobitosti ako napr. nekalé obchodné praktiky alebo neprijateľné zmluvné podmienky a iné, by mal
upravovať samostatný Spotrebiteľský kódex, ktorého vytvorenie je podporené aj v nadväznosti na
Uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky č. 502 z 24.06.2015 bod 5: „V rovine legislatívnej
navrhuje ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky po prerokovaní návrhov k zmene a doplneniu
zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, k zmene vyhlášky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych
exekútorov v znení neskorších predpisov a návrhu k rozšíreniu „Doložky vybraných vplyvov“ pripraviť
návrh zákona, ktorým sa prijíma Spotrebiteľský kódex.“16
Ako druhú oblasť, kde by mala byť posilnená ochrana slabšej strany možno uviesť oblasť
rodinného práva, ktoré by sa malo stať súčasťou nového súkromnoprávneho kódexu, pokiaľ ide
o oblasť súkromnoprávnych vzťahov. Oceňujeme iniciatívu pracovnej skupiny pre rodinné právo,
vstúpiť do rokovaní s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Komisárom
pre deti, Komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím a zástupcami Výboru pre osoby so
zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť o
budúcej právnej úprave tejto oblasti a inkorporovať ich do pracovnej skupiny. Veríme, že zapojenie
odborníkov, ktorí sa zaoberajú a poznajú rôzne prípady z rodinného prostredia v praxi, prispeje k
pokroku v oblasti rodinného práva. Dúfame, že bude pamätané na fakt, že deti nie sú schopné „samé
sa brániť“ a tak sa stávajú rukojemníkmi rodičovských alebo ex-manželských vzťahov, prípadne
tyranie a podobne. Z toho dôvodu dúfam, že budú posilnené ustanovenia, ktoré budú skutočne
chrániť najlepší záujem dieťaťa.

Zápisnica z 1. plenárneho zasadnutia Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva zo dňa 09.11.2015, [online]
Dostupné na internete: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Nase-projekty/Obcianskyzakonnik/Obciansky-zakonnik.aspx
14
Princípy európskeho deliktuálneho práva (vytvorené Európskou skupinou pre deliktuálne právo, ktorá bola
založená v roku 1992, predtým nazývaná ako Tilburská skupina, na čele ktorej stáli koordinátori Helmut Koziol
a Jaap Spier. Táto skupina spolupracuje s viedenským Európskym centrom pre deliktuálne a poistné právo.)
JANČO, M., JURČOVÁ, M., NOVOTNÁ, M. a kol. Európske súkromné právo, Bratislava: 2012, EUROIURIS –
Európske právne centrum, o. z. s. 54
15
Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva zo dňa 13.01.2016
[online] Dostupné na internete: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Nase-projekty/Obcianskyzakonnik/Obciansky-zakonnik.aspx
16
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Pokiaľ ide o zásadu superficio solo cedit, od myšlienky jej zavedenia sa upúšťa. Podľa
predsedníctva komisie tomu bráni: dlhodobo zžitá odborná i laická prax a rozsiahly dopad takejto
zmeny (napr. na daňové právo, katastrálny zákon a pod.).
Dovolíme si konštatovať, že zavedenie tejto zásady do slovenského právneho poriadku by
nielen vnieslo chaos, ale aj isté nóvum, ktoré sa na našom území nepoužívalo. Na území dnešného
Slovenska sa v minulosti používalo uhorské obyčajové právo až do prijatia kodifikácie súkromného
práva v roku 1950.17
V roku 1918 prostredníctvom recepcie rakúsko – uhorského právneho poriadku bývalým
Československom bola recipovaná do československého občianskeho práva zásada superficio solo
cedit, avšak s tým, že naďalej zotrvával v rámci nového štátu právny dualizmus, uplatňovalo sa v
Čechách sa rakúske AGBG18 v recepčnej forme a na území Slovenska pretrvávalo obyčajové právo19.
Iniciatívy o vytvorenie spoločného civilného kódexu, ktorý by platil jednotne na území celej republiky
rástli, čo vyústilo do vytvorenia vládneho návrhu Občianskeho zákonníka z roku 1937, ktorý naďalej
počítal so zachovaním zásady superficiálnej zásady. Návrh však nikdy nebol prijatý, z dôvodu
rozpadu prvej Československej republiky.
K významnej zmene v uplatňovaní zásady došlo zmenou politického režimu a prijatím
Občianskeho zákonníka č. 141/1950 Zb. Tento právny predpis zásadu „zrúcal“ zakotvením, že stavba
nepredstavuje súčasť pozemku. „Súčasťou pozemku je všetko, čo na ňom vzíde. Stavby nie sú
súčasťou pozemku.“20Dôvody, ktoré viedli k negovaniu tradičnej rímsko-právnej zásady, ktorá je
v európskych krajinách hlboko zakorenená bolo budovanie ľudovodemokratického zriadenia a
presadzovaním socialistických ideí. Ponechanie zásady v platnosti by znemožňovalo kolektivizáciu,
rozvoj družstevníctva a prechod k plánovanému hospodárstvu. Z vyššie uvedeného vyplýva, že
zásada superficio solo cedit na Slovensku nikdy neplatila.
Oblasť dedičského práva možno v rámci rekodifikácie označiť za mierne spornú.
Predsedníctvo komisie aktuálne navrhlo vypustiť právnu úpravu ústneho závetu z nového
Občianskeho zákonníka a to najmä z toho dôvodu, že by tento inštitút mohlo byť v praxi zneužívaný.
Avšak s prihliadnutím na dnešné možnosti v oblasti elektrotechniky je zvažované zavedenie ústneho
závetu zachytenom na elektronickom nosiči, čo by výrazne prispelo k posilneniu zásady autonómie
vôle poručiteľa.
V súvislosti s inštitútom vykonávateľa závetu sa Predsedníctvo Komisie, uznieslo, že so
zavedením tohto inštitútu do nového kódexu nesúhlasí a navrhuje posilniť úlohu správcu dedičstva
(jeho kompetencie), ktoré si vyžaduje súčasná právna úprava. 21
Koncepcia budúcej právnej úpravy ďalších inštitútov dedičského práva ešte nie je úplne
jasná, pravdepodobne príde k odklonu v porovnaní s Legislatívnym zámerom Občianskeho
zákonníka. Z toho dôvodu sa predsedníctvo rozhodlo, že je potrebné vypracovať systém základných
zámerov a zásad dedičského práva, vrátane vypracovania prehľadu najčastejších problémov tejto
oblasti v praxi, spolu s návrhmi ich riešení. Podľa nášho názoru by však stálo za úvahu prikloniť sa
aspoň k niektorým inštitútom navrhovaným Legislatívnym zámerom Občianskeho zákonníka.
Napríklad inštitút dedičskej zmluvy by dal dedičskému právu možnosť, ako urýchliť priebeh konania
o dedičstve. Taktiež dúfame, že celkovo bude dedičské právo disponovať ustanoveniami, ktoré budú
viac chrániť autonómnu vôľu poručiteľa.
ZÁVER
Rekodifikáciu Občianskeho zákonníka nemožno považovať za oblasť, ktorú by bolo možné
vykonať v krátkom čase. Nový slovenský Občiansky zákonník by mal byť moderným kódexom 21.
storočia, ktorý bude reflektovať potreby súčasnej spoločnosti, preto je nevyhnutné aby „dozrel“. Ako
príklad nám môže poslúžiť rekodifikácia v Čechách, kde medzi vypracovaním konečnej podoby
Nového občianskeho zákonníka a skončením legislatívneho procesu uplynulo približne 69 mesiacov.

ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J.: Komentár k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské
právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 2. Praha: CODEX Bohemia, 1998. s. 41
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Súčasťou ktorého bolo uplatňovanie zásady „superficio solo cedit“
19
Obyčajové právo z čias Uhorska nepoznalo zásadu „superficio solo cedit“
20
Ustanovenie § 25 zákona č. 141/1950 Zb. Občiansky zákonník
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Podľa nášho názoru je hodnotová orientácia kódexu načrtnutá dostatočne jasne. Súkromné
právo a teda aj jeho základný kódex bude zvyšovať využitie zásad „sociálneho charakteru“, zásady
ochrany slabšej strany a iných zásad súkromného práva, na ktoré nebol doteraz dostatočne
upriamený pohľad. Smerovanie rekodifikačných prác je podľa nášho názoru správne, najmä
z hľadiska naplňovania pozitívnoprávnej úpravy zásadami. Dúfame, že pri kreovaní konečnej verzie
nového, moderného a nadčasového slovenského kódexu sa bude zákonodarca či už trocha
inšpirovať v pozitívach českej rekodifikácie, alebo naopak, bude sa snažiť vyvarovať určitých kuriozít
či komplikácií. Taktiež veríme, že v prípade, že sa dočkáme konečnej verzie súkromnoprávneho
kódexu, prejde legislatívnym procesom „so vztýčenou hlavou.“ Dúfame, že sa dočkáme čoskoro.
Použitá literatúra:
JANČO, M., JURČOVÁ, M., NOVOTNÁ, M. a kol. Európske súkromné právo, 1. Vydanie. Bratislava:
EUROIURIS – Európske právne centrum, o. z., 540 s., ISBN 978-80-89406-19-7, 540 s.
NOVOTNÝ, P a kol.: Nový občanský zákonník, Principy a základní pojmy, 1. vyd. Praha. GRADA
Publishing, a.s., 2014. 144s. ISBN 978-80-247-5163-4
LAZAR, J: Východiská a zásady kodifikácie slovenského súkromného práva. In: Základné zásady
súkromného práva v zjednotenej Európe, vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2007. 315s. ISBN 978-808078-184-2.
LAZAR, J: Návrh legislatívneho zámeru rekodifikácie súkromného práva, 1. vyd. BRATISLAVA:
Ministerstvo spravodlivosti SR, 2008. 295s. ISBN 978-80-89363-14-8
RABAN, P. Unifikace soukromého práva v EU a u nás, In: Právní rozhledy, 2008, č, 11, s. 397-401,
ISSN: 1210-6410,
ROUČEK, F.,SEDLÁČEK, J.: Komentár k československému obecnému zákoníku občanskému a
občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 2. Praha: CODEX Bohemia, 1998.
970 s. ISBN 80-85963-64-7.
REKODIFIKÁCIA OZ: Poznáme mená nových členov rekodifikačnej komisie, [online] Dostupné na
internete: http://www.najpravo.sk/clanky/rekodifikacia-oz-pozname-mena-novych-clenovrekodifikacnej-komisie.html
Zápisnica z 1. plenárneho zasadnutia Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva zo dňa
09.11.2015, [online] Dostupné na internete: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Naseprojekty/Obciansky-zakonnik/Obciansky-zakonnik.aspx.
Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva zo dňa
13.01.2016 [online] Dostupné na internete: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Naseprojekty/Obciansky-zakonnik/Obciansky-zakonnik.aspx.
Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva zo dňa
16.02.2016, [online] Dostupné na internete: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Naseprojekty/Obciansky-zakonnik/Obciansky-zakonnik.aspx.
Uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky č. 502 z 24.06.2015, [online] Dostupné na internete:
http://www.zasadnutia.sudnarada.gov.sk/data/att/1964.pdf.
Zákon č. 141/1950 Zb. Občiansky zákonník
Zákon č. 40 /1964 Zb. Občiansky zákonník
Zákon č. 40/1964 Sb. Občiansky zákonník
Kontaktné údaje:
JUDr. Mgr. Monika Pavlovová
pavlovova.monika@gmail.com
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Ústav súkromného práva
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Slovenská republika

222

O RIADNYCH OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH
V REKODIFIKOVANOM CIVILNOM SPOROVOM PROCESE
Adam Aštary
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na zmeny, ktoré prináša zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový
poriadok do systému opravných prostriedkov, pokiaľ ide o opravné prostriedky proti neprávoplatným
rozhodnutiam súdu prvej inštancie. Pozornosť sa sústredí na sťažnosť ako novozavedený prostriedok
smerujúci len proti rozhodnutiam súdu prvej inštancie vydaným súdnym úradníkom. Cieľom je
poukázať na nové riešenia, ako aj na ich možné problematické aspekty.
Kľúčové slová: Civilný sporový poriadok, rekodifikácia, opravné prostriedky, sťažnosť, odvolanie
Abstract: The paper is concerned with changes in the system of recourses against not-final decisions
of the first instance courts caused by the Act No 160/2015 Code of Civil Contentious Procedure. The
attention is focused on a complaint being a newly established remedy against just the first instance
court´s decisions issued by a judicial clerk. The aim is to underline new legal solutions, as well as to
bring attention to the possible problematic aspects of the new regulation.
Key words: Code of Civil Contentious Procedure, Recodification, Remedies, Complaint, Appeal
ÚVOD
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“), predstavujúci rekodifikáciu
civilného procesného práva v sporovej oblasti a nahrádzajúci doterajší civilno-procesný kódex, zákon
č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej „OSP“), pozostáva
z piatich častí, pričom v štvrtej časti s názvom Opravné prostriedky sú upravené odvolanie, žaloba na
obnovu konania, dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora. Okrem toho v druhom oddiele piatej
hlavy druhej časti CSP (teda systematicky v rámci konania v prvej inštancii a v hlave upravujúcej
súdne rozhodnutia) zákon reglementuje nový procesný prostriedok – sťažnosť.
RIADNE OPRAVNÉ PROSTRIEDKY V CSP
V súvislosti s odvolaním nie je sporné, že i v intenciách CSP je potrebné zaraďovať ho medzi
riadne opravné prostriedky (v časti zákona týkajúcej sa opravných prostriedkov je jeho úprava aj
začlenená). Podľa dôvodnej správy ide o jediný riadny opravný prostriedok.22 V Legislatívnom
zámere rekodifikácie civilného práva procesného boli predpokladané dva riadne opravné prostriedky
– okrem odvolania ním mala byť aj sťažnosť, ktorá by bola tiež upravená v časti venovanej opravným
prostriedkom.23 Podľa systematiky prijatého zákona úprava sťažnosti nie je zaradená do piatej časti
CSP a zákonodarca ju v dôvodovej správne ani nepovažuje za opravný prostriedok, ale za osobitný
prostriedok procesnej obrany.24
Vyhodnotenie charakteru sťažnosti podľa CSP podľa našej mienky vyžaduje hlbšiu analýzu
a nemôže vychádzať výlučne zo systematiky zákona resp. z dôvodovej správy. Na úvod je potrebné
vymedziť, čo je vlastne opravný prostriedok a opravné konanie.

Vládny návrh zákona Civilný sporový poriadok. Parlamentná tlač 1333, 6. volebné obdobie NR SR. Dôvodová
správa. Osobitná časť. K § 348. Dostupné na:
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5280
23
Návrh Legislatívneho zámeru rekodifikácie civilného práva procesného. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky, 2013, s. 85. Dostupné na:
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Nase-projekty/Obciansky-sudny-poriadok/Uvod.aspx
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Vládny návrh zákona Civilný sporový poriadok. Parlamentná tlač 1333, 6. volebné obdobie NR SR. Dôvodová
správa. Osobitná časť. K § 237 až 240. Dostupné na:
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5280
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Prikláňame sa k definícii, podľa ktorej opravným prostriedkom je právny inštitút, ktorý pri
súčasnom splnení všetkých zákonom požadovaných podmienok, t. j. prípustnosti, včasnosti
a oprávnenej osoby, umožňuje preskúmanie rozhodnutia a jemu predchádzajúceho konania
príslušným súdom v rámci opravného konania za účelom dosiahnutia nápravy napadnutého
rozhodnutia.25 Obranné prostriedky ako napr. odpor, námietky, návrh na zrušenie rozsudku pre
zmeškanie sú podľa prevažujúcich záverov právnej vedy považované za osobitné prostriedky
procesnej obrany, a nie za opravné prostriedky.26
Aj keď v literatúre sa možno stretnúť s posudzovaním inštitútov ako (riadnych) opravných
prostriedkov alebo iných prostriedkov procesnej obrany na základe kritéria, či je s nimi spojený
suspenzívny a devolutívny účinok, s takýmto konceptom sa celkom nestotožňujeme. Suspenzívny
a devolutívny účinok sú síce charakteristickými znakmi riadnych opravných prostriedkov, nie však ich
definičnými znakmi (napr. odvolanie ani podľa OSP nemalo resp. nemuselo mať v každom prípade
devolutívny účinok, čo však neznamená, že by nešlo o opravný prostriedok; podobne dovolanie proti
rozhodnutiam odvolacieho súdu v prípadoch, keď v prvom stupni rozhodoval krajský súd, nemalo
devolutívny účinok a pod.). Referenčné kritérium riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov
vidíme v tom, či sa nimi napáda zatiaľ neprávoplatné alebo už právoplatné rozhodnutie.
Vychádzajúc z vyššie naznačených teoretických záverov sa domnievame, že sťažnosť podľa
CSP aj napriek jej systematickému zaradeniu treba považovať za opravný prostriedok, a to za
opravný prostriedok riadny. Sťažnosť smeruje proti neprávoplatnému uzneseniu (pozri § 247 CSP)
súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, pričom na jej základe sa rozhodnutie preskúmava
sudcom súdu prvej inštancie, ktorý môže v prípade dôvodnosti sťažnosti napadnuté uznesenie zrušiť
alebo zmeniť (§ 250 ods. 2 CSP). Sťažnosťou teda osoba oprávnená na jej podanie iniciuje opravné
konanie (i keď na tom istom súde a pod touže spisovou značkou – treba poznamenať, že pravidlá
priraďovanie spisovej značky sú predmetom iba podzákonnej úpravy), v ktorom sa preskúmava
napadnuté rozhodnutie (jeho správnosť), ktoré môže byť zrušené alebo zmenené. Tým sa sťažnosť
odlišuje napr. od odporu proti platobnému rozkazu, na základe ktorého nedochádza k preskúmavaniu
platobného rozkazu, ale k jeho zrušeniu ex lege, ako aj od návrhu na zrušenie rozsudku pre
zmeškanie, ktorý nevedie k prieskumu vecnej správnosti rozsudku pre zmeškanie, ale iba
k posúdeniu, či strana zmeškala pojednávanie z ospravedlniteľného dôvodu alebo nie. Prieskum
napadnutého rozhodnutia na základe sťažnosti je z obsahovej stránky prakticky totožný a jeho
výsledok v prípade dôvodnosti sťažnosti môže mať rovnaký charakter (zmenu, zrušenie rozhodnutia)
ako preskúmanie rozhodnutia v odvolacom konaní. Napokon je nutné dodať, že sťažnosť má vo
vzťahu k právoplatnosti uznesenia suspenzívny účinok (§ 238 ods. 1 v spojení s 247 CSP), nemá ho
však – podobne ako ani odvolanie – vo vzťahu k vykonateľnosti (§ 238 ods. 3); sťažnosť taktiež nemá
odkladný účinok (§ 248 CSP); absencia devolutívneho účinku, ako sme už vyššie uviedli, však podľa
nás nemôže vylučovať záver o povahe sťažnosti ako opravného prostriedku, keďže metodologicky
ide o typický, nie pojmový znak opravného prostriedku.
V ďalšej časti príspevku sa zameriame na vymedzenie niektorých povšimnutiahodných
aspektov týkajúcich sa sťažnosti v novom zákone, najmä v porovnaní s odvolaním.
VYMEDZENIE SŤAŽNOSTI
Podľa dôvodovej správy k vládnemu návrhu CSP cieľom a zmyslom sťažnosti je „jednoznačne
zrýchlenie súdneho konania“.27
Úprava sťažnosti v ustanoveniach § 239 až 250 CSP je pomerne koncízna. Sťažnosť sa
podáva proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť (§ 239
CSP). Z ustanovenia § 235 ods. 1 CSP vyplýva, že písomne sa vyhotovuje a stranám doručuje
uznesenie, ak je proti nemu prípustné odvolanie, alebo ak je to pre vedenie konania potrebné, alebo
ak ide o uznesenie, ktorým sa v konaní ukladá nejaká povinnosť. Vzhľadom na to, že súdny úradník
nikdy nerozhoduje na pojednávaní na predbežnom prejednaní sporu, v zásade každé uznesenie
vydané súdnym úradníkom, ktoré sa týka prejednávanej veci, musí byť podľa nášho názoru

FICOVÁ, S.: Systém opravných prostriedkov v civilnom procese. 1. vyd. Bratislava: MANZ, 1998, s. 11-12.
Porovnaj napr. GEŠKOVÁ, K.: Dovolanie v civilnom procese. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 4.
27
Vládny návrh zákona Civilný sporový poriadok. Parlamentná tlač 1333, 6. volebné obdobie NR SR. Dôvodová
správa. Osobitná časť. K § 233. Dostupné na:
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5280 .
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vyhotovené písomne a doručené stranám (čo zároveň v zmysle § 235 ods. 1 CSP zakladá prípustnosť
sťažnosti proti nemu).28
Doterajší procesný predpis upravoval rozhodovanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu
vydanému súdnym úradníkom v konečnom stupni sudcom súdu prvej inštancie v dvoch prípadoch –
pokiaľ ide o odvolanie proti výroku platobného rozkazu o náhrade trov konania,29 alebo pokiaľ ide
o včasné a oprávnenou osobou podané odvolanie proti rozhodnutiu vydanému súdnym úradníkom,
proti ktorému by inak odvolanie nebolo prípustné.30 Na rozdiel od druhej uvedenej situácie, v prípade
sťažnosti podľa CSP je podstatnou odlišnosťou skutočnosť, že uznesenie vydané súdnym úradníkom
sa podaním sťažnosti podľa CSP zo zákona nezrušuje, ale o jeho preskúmaní vydá sudca ďalšie
(zamietajúce, zrušujúce, zmeňujúce) uznesenie.
Konštrukcia prípustnosti sťažnosti a odvolania zvolená v CSP má za následok, že proti
vybraným druhom uznesení súdu prvého stupňa bude v prípade, ak také uznesenie vydá sudca,
prípustné odvolanie, ktoré sa bude spravovať ustanoveniami § 355 až 396 CSP, avšak v prípade, ak
uznesenie o tej istej veci vydá súdny úradník, napadnúť ho bude možné sťažnosťou. Napr. uznesenie
o zastavení konania (ak nebude vyhlásené na pojednávaní alebo na predbežnom prejednaní sporu)
môže v rámci prvoinštančného konania vydať sudca i ním poverený vyšší súdny úradník; to platí tiež
pre uznesenie o odmietnutí podania vo veci samej, uznesenie o prerušení konania, uznesenie
o návrhu na opravu chýba v písaní a počítaní a iných zrejmých nesprávností a pod.31 Podľa doterajšej
procesnej úpravy ak sudca súdu prvého stupňa sám v celom rozsahu nevyhovie odvolaniu podanému
proti uzneseniu vydanému súdnym úradníkom, pričom druhovo nejde o uznesenie, proti ktorému inak
odvolanie nie je prípustné, procesný režim jeho preskúmania je rovnaký ako v prípade, ak by také
uznesenie vydal sudca, teda o odvolaní rozhodne odvolací súd v odvolacom konaní (§ 374 ods. 4
OSP). Myslíme si, že riešenie zvolené zákonodarcom v CSP, v zmysle ktorého proti určitému druhu
uznesení (napr. o zastavení konania) sa vylúči ich prieskum v odvolacom konaní iba na základe toho,
že uznesenie vydá súdny úradník poverený sudcom, môže viesť k tomu, že sudcovia súdov prvej
inštancie budú vydávaním takýchto uznesení zásadne poverovať vyšších súdnych úradníkov
a nebudú ich vydávať sami. Domnievame sa, že pri zavedení sťažnosti v podobe, akú má v CSP, by
bolo žiaduce vyhodnotiť početnosť prípadov, keď sudcovia súdu prvého stupňa v režime § 374 ods.
4 druhej vety OSP nevyhoveli odvolaniu podanému proti rozhodnutiu vydanému súdnym úradníkom
a odvolací súd následne takémuto odvolaniu vyhovel.32
Vzniká tu tiež otázka, či pri zastavení konania súdom prvej inštancie alebo odmietnutí
podania vo veci samej ide o také rozhodnutia, pri ktorých je efektívne vylúčiť odvolací a následne
prirodzene i dovolací prieskum.33 V takýchto prípadoch nemožno použiť ani neskorší odvolací dôvod
podľa § 365 ods. 2 CSP, ktorý inak zmierňuje možné následky nesprávneho procesného rozhodnutia
súdu prvej inštancie, keďže meritórne rozhodnutie vôbec nebude vydané. Odbremenenie odvolacích
súdov, ktoré bolo sledované zavedením sťažnosti, totiž iste nemá mať za následok, že bezprostredne
nasledujúcou inštanciou naprávajúcou pochybenia okresných súdov (hoc aj ústavnoprávnej
dimenzity) sa stane Ústavný súd Slovenskej republiky. Ako čiastočné riešenie by prichádzalo do
úvahy zmeniť zákonnú úpravu tak, aby určité procesné rozhodnutia (§ 6 písm. r) zákona č. 549/2003
Z. z. o súdnych úradníkoch), ktoré majú zásadný význam (napr. o zastavení konania pre
neodstrániteľný nedostatok procesných podmienok, o odmietnutí podania vo veci samej), mohol
vydať iba sudca.34

Takýto výklad je zároveň v súlade s čl. 142 ods. 2 treťou vetou Ústavy Slovenskej republiky, teda s ústavným
príkazom prípustnosti opravného prostriedku proti rozhodnutiu zamestnanca súdu povereného sudcom.
29
O takomto odvolaní rozhodoval sudca súdu prvého stupňa v postavení odvolacieho súdu aj vtedy, ak platobný
rozkaz vydal sudca. Pozri § 174 ods. 2 posledná veta OSP.
30
§ 374 ods. 4 posledná veta OSP.
31
Pozri § 6 zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov.
32
Naše praktické skúsenosti naznačujú, že sudcovia na súde prvého stupňa nie sú veľmi náchylní vyhovovať
odvolaniam podaným proti rozhodnutiam „ich“ súdnych úradníkov.
33
Zastavenie konania i odmietnutie podania vo veci samej bez toho, aby pre taký postup boli splnené zákonné
podmienky, nepochybne predstavuje odvolací dôvod podľa § 365 ods. 1 písm. b) CSP a dovolací dôvod podľa §
420 písm. f) CSP.
34
Na druhej strane zastavenie konania pred prvým pojednávaním povedzme pre včasné nezaplatenie súdneho
poplatku je pomerne rutinným úkonom, pri ktorom nemožno namietať jeho vydanie súdnym úradníkom.
28
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SŤAŽNOSŤ A ODVOLANIE – VYBRANÉ PRIENIKY A ODLIŠNOSTI
Tendencia zákonodarcu poňať sťažnosť nie ako opravný prostriedok, ale iba ako osobitný
prostriedok procesnej obrany, sa zreteľne prejavila i v tom, že CSP neustanovuje vo vzťahu
ku sťažnosti subsidiárne, resp. primerané použitie ustanovení o odvolaní; konanie o sťažnosti je
zrejme chápané ako jednotná súčasť prvoinštančného konania. Nie je však vylúčené (považujeme to
skôr za vysoko pravdepodobné), že pri rozhodovaní o sťažnosti nastanú situácie, ktoré budú
vyžadovať riešenie aj s analogickou aplikáciou ustanovení o odvolaní, ktoré napriek všetkému možno
pokladať za ustanovenia upravujúce problematiku obsahovo a účelom najbližšiu (porovnaj čl. 4 ods.
1 základných princípov CSP).
Demonštratívne uvádzame, že zákon zakotvuje rovnakú dĺžku lehoty na podanie sťažnosti (15
dní od doručenia uznesenia),35 ako je lehota na podanie odvolania, avšak vôbec neustanovuje, ako
postupovať v prípade, ak bola sťažnosť podaná oneskorene.36 V diskusii o príspevku zaznel názor,
že na oneskorene podanú sťažnosť sudca súdu prvej inštancie iba neprihliadne v zmysle § 153 ods.
2 CSP.
V súvislosti s riešením naznačenej problematiky považujeme za podstatné predovšetkým
poukázať na to, že zásadným nedostatkom procesnej úpravy v súvislosti so sťažnosťou je, že CSP
ukladá súdu uviesť v písomnom vyhotovení uznesenia výslovne iba „poučenie o odvolaní“, a nie aj
prípadné poučenie o možnosti napadnúť uznesenie sťažnosťou (§ 236 CSP). Myslíme si, že
ustanovenie § 236 CSP je nutné v súlade s požiadavkou ústavno-konformného výkladu interpretovať
jedine tak, že písomné vyhotovenie uznesenia súdu prvej inštancie vydaného súdnym úradníkom
musí vždy obsahovať poučenie o sťažnosti, vrátane uvedenia lehoty na jej podanie. Nemožno podľa
nášho názoru vo vzťahu k poučeniu ako podstatnej náležitosti uznesenia vychádzať iba
z formalistického náhľadu „vigilantibus iura scripta sunt“; poučenie je štandardnou
a neopomenuteľnou náležitosťou rozsudku,37 uznesenia, ako aj platobného rozkazu. Význam
poučenia o (ne)prípustnosti opravného prostriedku v rozhodnutí všeobecného súdu nedávno
osobitne akcentoval Ústavný súd Českej republiky v náleze, sp. zn. II. ÚS 1237/15, z 15.03.2016,
v ktorom konštatoval, že poučovacia povinnosť súdov predstavuje jeden zo základných predpokladov
práva na spravodlivý proces.38
Ak teda prijmeme záver, že súčasťou uznesenia napadnuteľného sťažnosťou musí byť
poučenie o sťažnosti, vzniká otázka, ako má sudca súdu prvej inštancie postupovať, ak bola sťažnosť
podaná po uplynutí lehoty 15 dní od doručenia uznesenia, avšak preto, že sťažovateľ sa spravoval
nesprávnym poučením v napadnutom uznesení alebo ak napadnuté uznesenie poučenie o lehote na
podanie sťažnosti neobsahovalo. Z ustanovení zákona o sťažnosti odpoveď nevyplýva, treba ju však
podľa našej mienky vyvodiť na základe analogickej aplikácie ustanovení § 362 ods. 3 a 4 CSP.
Taktiež si – vychádzajúc z nášho nazerania na sťažnosť ako na opravný prostriedok –
myslíme, že o oneskorene podanej sťažnosti musí byť sudcom súdu prvej inštancie rozhodnuté
a nepostačuje iba neprihliadnutie na ňu. Odpor proti platobnému rozkazu nepredstavuje ani podľa
nášho nazerania opravný prostriedok, napriek tomu i nový zákon prevzal pravidlo, že oneskorene
podaný odpor sa odmieta uznesením.39 Nepovažujeme za zodpovedajúce právu na prístup k súdu,
aby o zákonom ustanovenom procesnom prostriedku, ktorým sa strana bráni proti rozhodnutiu
a žiada o preskúmanie jeho správnosti, nebolo rozhodnuté, a to ani v prípade, ak bol taký prostriedok
podaný napr. oneskorene. Za najvhodnejší postup v prípade oneskorenej sťažnosti považujeme jej
odmietnutie uznesením sudcu súdu prvej inštancie podľa § 386 písm. a) CSP, prípadne i § 267 ods.
2 písm. a) CSP, per analogiam. To platí obdobne v prípade sťažnosti podanej neoprávnenou osobou.
Možno považovať za sporné, aké procesné následky spôsobuje absencia náležitostí sťažnosti,
ktoré sú ustanovené v § 243 CSP. Zákon výslovne zakotvuje, že ustanovenia o odstraňovaní vád
podania sa nepoužijú (§ 246 CSP). Zmysel tejto úpravy pravdepodobne spočíva len v urýchlení
konania (čo aj podľa dôvodovej správy má byť „cieľ a zmysel sťažnosti“), keďže v prípade odvolania
zákonodarca zachoval povinnosť súdu prvej inštancie usilovať o odstránenie vád odvolania (§ 373
ods. 1 CSP). Výklad ustanovenia § 246 CSP môže viesť k dvom protichodným záverom: buď je sudca
súdu prvej inštancie povinný napadnuté uznesenie vydané súdnym úradníkom vecne preskúmať aj
Pozri § 242 CSP.
Pozri § 362 ods. 1 CSP.
37
V CSP sa dokonca nad rámec OSP zakotvuje obligatórne poučenie o prípustnosti dovolania v rozhodnutí
odvolacieho súdu (§ 393 ods. 1 CSP).
38
Nález Ústavného súdu Českej republiky, sp. zn. II. ÚS 1237/15, z 15.03.2016.
39
§ 267 ods. 2 písm. a) CSP.
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vtedy, ak sťažnosť neobsahuje predpísané náležitosti, alebo naopak vady sťažnosti spôsobujú, že
o takej sťažnosti sa nemôže vecne rozhodnúť a musí byť odmietnutá podľa § 386 písm. d) CSP per
analogiam (prípadne podľa iného názoru sa na ňu neprihliadne). Pokiaľ ide o prvý možný záver, je
potrebné konštatovať, že v prípade niektorých vád sťažnosti sudca o sťažnosti principiálne nemôže
meritórne rozhodnúť bez toho, aby boli jej vady odstránené (napr. ak sťažnosť nie je podpísaná alebo
v nej nie je uvedené, proti ktorému uzneseniu smeruje). Na druhej strane, náhľad, že sťažnosť, ktorá
neobsahuje predpísané náležitosti, musí byť odmietnutá bez toho, aby sa súd pokúsil o odstránenie
jej vád, nie je podľa nášho názoru v súlade s právom na spravodlivé súdne konanie. Nevytvorenie
príležitosti zo strany súdu pre účastníkov odstrániť zjavnú nesprávnosť v ich procesných úkonoch sa
môže vyhodnotiť ako prehnaný formalizmus, ktorého dôsledkom je sofistikované zdôvodňovanie
zjavnej nespravodlivosti.40
Ak by sme mali konštatovať, že vady sťažnosti nebudú brániť meritórnemu prieskumu
uznesenia vydaného súdnym úradníkom, takýto výklad by musel nutne vychádzať z predpokladu, že
súd rozhodujúci o sťažnosti nie je viazaný jej dôvodmi. Otázka viazanosti súdu dôvodmi sťažnosti je
jednou z kľúčových; zákon na ňu nedáva výslovnú odpoveď. Z ustanovenia § 250 ods. 1 CSP, podľa
ktorého súd sťažnosť zamietne, „ak nie je dôvodná“, ako aj z ustanovenia § 245 CSP, limitujúceho
určitým spôsobom predkladanie nových skutočností a dôkazov v sťažnosti, by sa dalo skôr vyvodiť,
že súd je sťažnostnými dôvodmi viazaný, prípadne s výnimkou, ak ide o vady týkajúce sa procesných
podmienok alebo iné zásadné procesné vady (čo by zodpovedalo aj koncepcii viazanosti odvolacieho
súdu odvolacími dôvodmi podľa § 380 CSP). Napokon možno dodať i to, že by bolo značne nelogické,
keby bol síce odvolací súd (s výnimkou podľa § 380 ods. 2 CSP) viazaný odvolacími dôvodmi, súd
rozhodujúci o sťažnosti však nie, keď vo viacerých prípadoch pôjde o rozhodovanie o opravných
prostriedkoch proti druhovo identickým rozhodnutiam, rozhraničené medzi odvolanie a sťažnosť len
na základe toho, či napádané rozhodnutie vydal sudca alebo súdny úradník súdu prvej inštancie. Ak
by súd nebol viazaný dôvodmi sťažnosti, úprava prípustnosti uplatnenia skutkových nóv v sťažnosti,
obsiahnutá v § 245 CSP, by bola prakticky obsolétna.
Podľa nášho názoru je potrebné ustanovenie § 246 CSP aplikovať vo vzťahu k dôvodom
a petitu sťažnosti. To znamená, že aj keď v sťažnosti nebudú obsiahnuté dôvody alebo nebude
vymedzené, čoho sa sťažovateľ domáha, avšak sťažnosť bude inak obsahovať základné náležitosti
podania (kto ju podáva, v akej veci, proti ktorému rozhodnutiu smeruje), sudca súdu prvej inštancie
preskúma napadnuté uznesenie z toho hľadiska, či pri jeho vydaní nenastali vady týkajúce sa
procesných podmienok (§ 380 ods. 2 CSP per analogiam), prípadne aj iné závažné procesné vady
majúce za následok nesprávnosť rozhodnutia. V prípade, ak by však sťažnosť neobsahovala ani také
náležitosti, bez ktorých by o nej nebolo možné rozhodnúť, podľa nášho názoru bude napriek zneniu
§ 246 CSP nevyhnutný postup podľa § 373 ods. 1 CSP per analogiam a v prípade nesplnenia výzvy
súdu na odstránenie vád sťažnosti jej odmietnutie bez vecného prieskumu rozhodnutia. Netreba však
dodať, že výslovná resp. precizovaná zákonná úprava týchto – ako aj ďalších načrtnutých otázok
súvisiacich s inštitútom sťažnosti – by bola najvhodnejším riešením.41
Jedno z kľúčových pravidiel upravujúcich sťažnosť zakotvuje, že nové skutočnosti a dôkazy
možno v sťažnosti uvádzať vtedy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné
(§ 245 CSP). Prima facie je zreteľné, že jazykové vyjadrenie predmetného ustanovenia vykazuje
značnú mieru neurčitosti. Dôvodová správa konštatuje, že vylúčenie nových skutočností a dôkazov
v sťažnosti povahou veci bude dané častejšie ako u odvolania (sic!), súd však musí prihliadnuť i na
tzv. novoty, ku ktorým došlo po rozhodnutí súdnym úradníkom.42 CSP úpravou v § 245 a v § 366
zaviedol zásadnú zmenu v režime riadnych opravných prostriedkov oproti OSP: kým podľa staršieho
procesného kódexu sa obmedzenie skutkových nóv v odvolaní vzťahovalo iba na odvolanie proti
rozsudku alebo uzneseniu vo veci samej,43 právne normy v § 245 a § 366 CSP ustanovujú režim
neúplnej apelácie s obmedzenosťou skutkových nóv aj v prípadoch, ak sa napádajú iba procesné
uznesenia. Pojem „možnosti“ a „účelnosti“ uplatňovania nových skutočností a dôkazov v sťažnosti
v zmysle § 245 CSP treba podľa nášho názoru vykladať so zreteľom na obsahovo najbližšie

Porovnaj nález Ústavného súdu Českej republiky, sp. zn. III. ÚS 127/96, z 11.07.1996.
Myslíme si, že pri stručnosti vlastnej úpravy sťažnostnej problematiky malo byť prinajmenej zakotvené pravidlo
o primeranom použití ustanovení o odvolaní.
42
Vládny návrh zákona Civilný sporový poriadok. Parlamentná tlač 1333, 6. volebné obdobie NR SR. Dôvodová
správa. Osobitná časť. K § 237 až 240. Dostupné na:
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5280 .
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§ 205a ods. 1 OSP.
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ustanovenie § 366 CSP, teda tak, že skutkové nóva budú v sťažnosti prípustné najmä vtedy, ak sa
budú týkať procesných vád alebo ak ich sťažovateľ nemohol uplatniť skôr bez svojho procesného
zavinenia. Z určitých hľadísk treba považovať úpravu obmedzujúcu skutkové nóva aj v prípade
napádania procesných rozhodnutí za prínosnú – strany je potrebné viesť (avšak s aktívnym prístupom
súdu) k včasnému predkladaniu nielen skutkových tvrdení a dôkazov hmotnoprávne relevantných pre
meritórne rozhodnutie, ale tiež skutočností potrebných pre rozhodovanie o procesných otázkach resp.
nárokoch.
Absenciu bližšej procesnej úpravy rozhodovania o sťažnosti demonštrujeme na ďalšom
prípade. CSP obligatórne ustanovuje rozhodovanie o výške náhrady trov konania samostatným
uznesením vydaným súdnym úradníkom súdu prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým
sa konanie končí (§ 262 ods. 2 CSP), čo znamená, že opravným prostriedkom proti takémuto
uzneseniu bude vždy sťažnosť. Ak sudca vyhodnotí sťažnosť proti uzneseniu o výške náhrady trov
konania ako dôvodnú a sťažovateľ bude zároveň požadovať náhradu trov konania spojených s touto
sťažnosťou (spravidla trov právneho zastúpenia), náhrada takýchto účelne vynaložených trov by mu
zásadne mala byť priznaná v súlade s pravidlom úspechu (§ 255 CSP). Tu však nepochybne vzniká
problém v tom, ako túto náhradu trov konania priznať, keďže zákon výslovne predpokladá
rozhodovanie o výške náhrady trov konania iba súdnym úradníkom súdu prvej inštancie, a nie
sudcom rozhodujúcim o sťažnosti. Vzhľadom na to by o výške trov konania spojených s podaním
sťažnosti zrejme mal rozhodnúť samostatným uznesením súdny úradník po rozhodnutí sudcu o jeho
predchádzajúcom rozhodnutí, pričom proti druhému rozhodnutiu súdneho úradníka bude opäť
prípustná sťažnosť. Ak proti takémuto uzneseniu podá sťažnosť napr. protistrana pôvodného
sťažovateľa, sťažovateľ sa k sťažnosti vyjadrí a uplatní si náhradu trov konania s tým spojených,
situácia sa môže dokonca opakovať. Je, pravdaže, otázne, či je takýto postup efektívny a súladný so
základným cieľom a zmyslom sťažnosti, ktorým je zrýchlenie konania.
Zákon neupravuje ani doručovanie sťažnosti ostatným stranám. Ak je sťažnosť podaná včas,
oprávnenou osobou a s vecným odôvodnením, domnievame sa, že napriek mlčaniu zákona ju súd
musí doručiť ostatným stranám, ktorých sa týka, na oboznámenie a prípadné vyjadrenie. Takáto
interpretácia je zároveň v súlade s čl. 9 základných zásad CSP, podľa ktorého strany sporu majú
právo oboznámiť sa s vyjadreniami, návrhmi a dôkazmi protistrany.
ZÁVER
V príspevku sme sa snažili poukázať na sťažnosť ako na novozavedený procesný inštitút
v civilnom sporovom práve, ktorý – i keď bez opory v systematike zákona – považujeme spolu
s odvolaním za riadne opravné prostriedky v civilnom sporovom procese. Analýza inštitútu sťažnosti
musí zahŕňať komparáciu práve s novou reguláciou odvolania. Rozhodovanie o sťažnosti sa zároveň
zrejme nezaobíde bez aspoň analogickej aplikácie niektorých ustanovení upravujúcich odvolanie.
Vzhľadom na požadovaný rámcový rozsah príspevku je nevyhnutné podrobne spracovať úpravu
odvolania v samostatnom výstupe.
Samotné zavedenie dvojkoľajného systému preskúmavania niektorých druhov uznesení
súdu prvej inštancie, rozhraničeného medzi odvolanie a sťažnosť iba v závislosti od toho, či
napadnuté uznesenie vydá sudca alebo ním poverený súdny úradník, je možné hodnotiť ako
diskutabilné. Sme si, samozrejme, vedomí, že zásada „dvojinštančnosti“ civilného súdneho konania
nemá spravidla ústavnoprávny charakter a okrem námietok skôr mimoprávneho charakteru (najmä
pripravenosti sudcov okresných súdov na inštančnú konečnosť výrazne väčšieho počtu ich rozhodnutí
než doposiaľ) nemožno mať výhrady voči tomu, aby určité nemeritórne rozhodnutia súdu prvého
stupňa nepodliehali prieskumu odvolacím súdom.44 Ako istú korekciu vo vzťahu k vyššie uvedenému
Na druhej strane podľa niektorých (pre nás skôr dubióznych) rozhodnutiach Ústavného súdu Slovenskej
republiky bolo „právo na dvojinštančné konanie“ povýšené na súčasť práva na spravodlivý proces. Napr.
v náleze sp. zn. III. ÚS 452/2010 z 10.05.2011 Ústavný súd Slovenskej republiky posudzoval prípad, keď
v konaní pred všeobecnými súdmi bol v priebehu odvolacieho konania podaný návrh na pripustenie zmeny
žalobcu v zmysle § 92 ods. 2 OSP, ktorému odvolací súd uznesením nevyhovel. Proti uzneseniu podali
odvolanie žalobca i osoba uchádzajúca sa o vstup do konania na jeho miesto, pričom Najvyšší súd Slovenskej
republiky konanie o odvolaniach zastavil pre absenciu funkčnej príslušnosti, keďže sa nimi napádalo rozhodnutie
odvolacieho súdu. Ústavný súd Slovenskej republiky konštatoval, že právo na dvojinštančné konanie je
v dôsledku výkladu vnímané ako súčasť v širšom slova zmysle ponímaného práva na spravodlivý proces.
Podstatou tejto otázky je, že dôležité a najmä právne otázky po rozhodnutí na súde prvého stupňa môžu byť
následne predmetom posúdenia prostredníctvom opravného prostriedku na inštančne vyššom súde. Vzhľadom
na to, že sťažovateľka požiadala o pripustenie zmeny účastníka konania v štádiu, keď sa vec nachádzala na
44
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potom CSP ustanovuje ako samostatný odvolací dôvod proti rozhodnutiu vo veci samej, že
právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má
niektorú z vád spôsobilých založiť odvolacie dôvody, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie vo veci
samej; je zrejmé, že môže ísť aj o uznesenie napadnuté sťažnosťou, o ktorej súd prvej inštancie
(vecne nesprávne) rozhodol.45 46
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odvolacom súde, čo zákon nevylučuje, najvyšší súd mal v tejto otázke aj v zmysle v súkromnom práve prípustnej
analógie pripustiť preskúmanie rozhodnutia v tejto veci. V súlade so zásadou práva na spravodlivý proces je
potrebné, aby sa subjekty mali možnosť vyjadriť ku každému právnemu názoru vyjadrenému v odôvodnení
rozhodnutia, najmä ak je iný ako právny ako právny názor prezentovaný niektorou zo sporových strán. Krajský
súd rozhodoval o otázke zmeny účastníka na strane žalobcu síce v odvolacom konaní, ale rozhodol o nej
samostatne pred rozhodnutím o merite veci, pričom predtým táto otázka nebola rozhodovaná na okresnom
súde. O pripustenie zmeny účastníka požiadali žalobca a sťažovateľka v štádiu opravného konania, čo zákon
nevylučuje, preto je logický postup, keď sťažovateľka podá proti rozhodnutiu v danej veci opravný prostriedok,
argumentujúc, že je prípustné, keďže o danej otázke rozhodol všeobecný súd prvýkrát. Najvyšší súd nepripustil
možnosť realizácie procesných práv sťažovateľky, lebo jej neumožnil prieskum správnosti tých tvrdení, ktoré boli
pre vec právne významné. Sťažovateľka nemala možnosť namietať a zdôvodňovať prípadné nesprávne právne
závery súdu pri posúdení prípustnosti zmeny účastníka konania. Ústavný súd zhodnotil, že rozhodnutím
o zastavení odvolacieho konania bolo sťažovateľke odňaté právo namietať správnosť právneho názoru súdu
rozhodujúceho vo veci na inštančne vyššom súde.
45
§ 365 ods. 2 CSP.
46
Domnievame sa, že odvolací dôvod podľa § 365 ods. 2 CSP by mal byť aplikovateľný (aj keď zo zákonnej
textácie to nevyplýva) iba v prípade uznesenia súdu prvej inštancie predchádzajúceho rozhodnutiu vo veci
samej, proti ktorému nebolo prípustné odvolanie (ale mohla byť prípustná sťažnosť). Ak totiž odvolanie prípustné
bolo, predmetné uznesenie už buď bolo odvolacím súdom preskúmané (v ktorom prípade jeho opätovné
preskúmavanie odvolacím súdom po právoplatnosti nie je prípustné), alebo strany dobrovoľne nevyužili právo
podať proti nemu odvolanie, čo nemôže byť reparované až dodatočným namietaním takéhoto uznesenia
v odvolaní proti rozhodnutiu vo veci samej.
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PROCESNÁ EFEKTIVITA SKRÁTENÝCH KONANÍ
Katarína Hodálová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa venuje procesnej efektivity skrátených konaní s prihliadnutím na aspekty
zachovania práva na spravodlivý proces, a to najmä vo svetle novelizácií a rekodifikácie civilného
procesu v Slovenskej republike v ostatnom období. V príspevku sú podrobnejšie rozobraté jednotlivé
procesné inštitúty typické pre skrátené konania.
Kľúčové slová: skrátené konania, procesná efektivita, platobný rozkaz, zmenkový a šekový platobný
rozkaz , vecné odôvodnenie odporu
Abstract: Article deals with the process efficiency of summary proceedings, taking into account
aspects of maintaining the right to a fair trial, particularly in the light of amendments and recodification
of ciivil procedure rules in the Slovak Republic in the recent period. The article focuses in more details
on the various procedural institutes typical of summary proceedings.
Key words: summary proceedings, process efficiency, payment order, exchange and cheque
payment order, substantive reasoning of appeal statement
ÚVOD
Právo na spravodlivý proces ako imanentná súčasť základných ľudských práv a slobôd
deklarovaná v čl. 46 Ústavy SR (zákon č. 460/1992 Zb.) a v čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv
a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) predstavuje právo nielen na spravodlivé a verejné
prejednanie veci nezávislým a nestranným súdom, ale aj právo na prejednanie veci v primeranej
lehote. Prejednanie veci v primeranej lehote možno premietnuť do pojmu procesnej ekonómie a
efektivity súdnych konaní, ktoré možno subsumovať pod jednu zo základných zásad súdneho
konania, ktorou je zásada účelnosti, hospodárnosti a rýchlosti konania.
Vzhľadom na signifikantný počet konaní, ktorých predmetom je vymáhanie pohľadávok
veriteľov, či už na základe nezaplatených faktúr alebo pôžičiek, sú tieto typy konaní a ich úprava
v civilných procesných kódexoch štandardne vyčlenené do osobitných tzv. skrátených konaní, ktoré
sa vyznačujú viacerými špecifikami, prostredníctvom ktorých je umožnené vydať zrýchleným
spôsobom meritórne rozhodnutie tzv. rozkaz, čím sa vo zvýšenej miere sleduje procesná efektivita
a ekonómia konania.
Zefektívnenie a zrýchlenie súdnych konaní je predpokladom nielen pre zabezpečenie
spravodlivosti súdnych konaní ale aj pre efektívne fungovanie podnikateľského prostredia v právnom
štáte, v ktorom má podnikateľ (ak nie už istotu) tak aspoň nádej rýchleho vymoženia svojho práva
resp. pohľadávky.
ÚPRAVA A ŠPECIFIKÁ SKRÁTENÝCH KONANÍ
Skráteným konaním pri vydávaní platobného rozkazu sa rozumie postup súdu, v ktorom sa
poskytuje ochrana právam a oprávneným záujmom fyzických a právnických osôb prostredníctvom
platobného rozkazu ako osobitnej formy rozhodnutia. Predstavuje zjednodušený spôsob konania,
pokiaľ sa nároky javia ako dostatočne zrejmé.1
Rozkazy vydávané v skrátených konaniach predstavujú osobitnú formu rozhodnutia vo veci
samej, ktoré sa odlišujú od uznesenia a rozsudku jednoduchšími podmienkami vydania ako aj typom
opravných prostriedkov, ktoré možno proti ním podať. Jednou z osobitostí vydania platobného
rozkazu je aj skutočnosť, že skutkový stav veci sa pred jeho vydaním nezisťuje v takom rozsahu ako

FICOVÁ, S., ŠTEVČEK, M. a kol.: Občiansky súdny poriadok I. a II. diel, komentár. C.H.Beck, 2012. ISBN 97880-7400-406-3.
1
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pred vydaním iných rozhodnutí vo veci samej. Špecifické sú aj účinky platobného rozkazu, ktorý nebol
napadnutý odporom, a to účinky právoplatného a súčasne vykonateľného rozsudku. 2
Do 22.12.2015 Občiansky súdny poriadok (zákon č. 99/1963 Zb.) upravoval nasledovné typy
skrátených konaní, ktorých výsledkom bolo vydanie týchto typov rozkazov:

platobný rozkaz,

európsky platobný rozkaz,

zmenkový platobný rozkaz,

šekový platobný rozkaz,

rozkaz na plnenie.
V dôsledku úprav civilného procesu v ostatných mesiacoch, vrátane nového Civilného
sporového poriadku (zákon č. 160/2015 Z. z.) s účinnosťou od 1. júla 2016, ktorých cieľom je
vytvorenie takých procesnoprávnych inštitútov, ktoré umožnia sa čo najviac priblížiť k ideálu rýchlej
a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov procesných strán za predpokladu
zodpovedného prístupu subjektov civilného procesu k súdnemu konaniu3, došlo k redukcii typov
skrátených konaní tak, že v civilnom procese zostanú upravené len nasledovné typy skrátených
konaní:

platobný rozkaz

európsky platobný rozkaz
V dôsledku rekodifikácie slovenského civilného procesu teda dochádza k viacerým funkčným
zmenám v oblasti regulácie skrátených konaní, ktorých primárnym cieľom je procesná efektivita
a riešenie aplikačných problémov. Dochádza nielen k redukcii typov skrátených konaní zrušením
zmenkového a šekového platobného rozkazu ale aj k obsahovej úprave týchto inštitútov ako napr.
úprava inštitútu vecného odôvodnenia odporu, ktoré má byť vykladané ako podanie odôvodnenia vo
veci samej, teda so splnením si povinnosti tvrdenia a dôkaznej povinnosti a vyhnúť sa tak
odôvodneniam odporu spočívajúcich v jednej vete.4 Znamená to, že odôvodnenie odporu má
obsahovať také vecné a právne tvrdenia a skutočnosti, ktoré preukazujú, že opodstatnenosť nároku
uvedeného v platobnom rozkaze nie je daná resp. by spochybňovali opodstatnenosť povinnosti
uloženej v platobnom rozkaze resp. žalobcom tvrdeného nároku5, čo má pomôcť prispieť k procesnej
efektivite skrátených konaní.
NÁSTROJE ZABEZPEČENIA PROCESNEJ EFEKTIVITY SKRÁTENÝCH KONANÍ
Ako už bolo spomínané vyššie, skrátené konania sa vyznačujú určitými špecifikami v porovnaní
so štandardným priebehom súdneho konania, ktoré umožňujú primárne úsporu času ale v nemalej
miere aj samotné náklady účastníkov konania spojené s vymáhaním ich práva. Spomínané špecifiká
sú nasledovné:

zásadne písomný charakter konania, z dôvodu, že súd môže vydať rozkaz aj bez
nariadenia pojednávania a bez vyjadrenia žalovaného,

pri podaní samotného návrhu žalobcom existuje možnosť využiť formulár dostupný na
webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky – vďaka použitiu
formulára, ktorý obsahuje potrebné náležitosti návrhu sa eliminuje potenciálne
predlžovanie konania z dôvodu potreby odstránenia vád podania hneď na začiatku
konania,

v prípade použitia spomínaného formulára a splnenia ostatných zákonných podmienok
vrátane zaplatenia súdneho poplatku je určená osobitná lehota, v ktorej má súd vydať
platobný rozkaz, a to najneskôr do 10 pracovných dní od splnenia uvedených
podmienok – to znamená, že ak si žalobca dôsledne splní svoje zákonom vyžadované
povinností, vrátane unesenia dôkazného bremena prostredníctvom predkladaných
listín, súd v krátkej lehote vydá rozhodnutie – rozkaz,
FICOVÁ, S., ŠTEVČEK, M. a kol.: Občianske súdne konanie. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. 493 s. ISBN 97880-7400-312-7.
2

Dôvodová správa k Civilnému sporovému poriadku. Dostupné na:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5280
4
Dôvodová správa k Civilnému sporovému poriadku . Dostupné na:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5280
5
HORVÁTH, E., ANDRÁŠIOVÁ, A.: Civilný sporový poriadok. Komentár. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer s. r.
o., 2015. 842 s. ISBN 978-80-8168-318-3.
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obmedzené dokazovanie resp. preskúmavanie skutkového stavu pred samotným
vydaním platobného rozkazu – platobný rozkaz sa pri splnení zákonných predpokladov
môže stať exekučným titulom bez nariadenia pojednávania a vypočutia odporcu
(dlžníka)6, čo však súčasne nemôže byť na ujmu žalovanému – žalovaný má totiž právo
podať vecne odôvodnený odpor,
nenariaďuje sa pojednávanie,
súčasné doručovanie žaloby a už vydaného platobného rozkazu (do vlastných rúk),
povinnosť podať opravný prostriedok – vecne odôvodnený odpor – do 15 dní od
doručenia (ako už bolo uvedené vyššie vecným odôvodnením odporu sa má rozumieť
podanie odôvodnenia vo veci samej, teda so splnením si povinnosti tvrdenia a dôkaznej
povinnosti) – v zmysle Civilného sporového poriadku sa žalovanému teda ukladá, aby
v odôvodnení opísal rozhodujúce skutočnosti o ktoré opiera svoju obranu proti
uplatnenému nároku a súčasne pripojil listiny na ktoré sa odvoláva resp. označil dôkazy
na preukázanie svojich tvrdení,
pri nedostatku vecného odôvodnenia odporu súd nevyzýva na jeho doplnenie alebo
opravu, ale takýto vecne neodôvodnený odpor uznesením odmietne a po nadobudnutí
právoplatnosti tohto uznesenia, platobný rozkaz nadobúda právoplatnosť.

NÁSTROJE ZABEZPEČENIA PRÁVA NA SPRAVODLIVÝ PROCES
V prípade potenciálneho namietania, že vyššie uvedené nástroje vedúce k zrýchleniu konania
v sebe nesú zárodok potenciálneho porušenia práva na spravodlivý proces napr. z dôvodu, že
žalovanému nie je poskytnutý dostatočný priestor alebo čas na procesnú obranu jeho práv alebo
oprávnených záujmov, možno protiargumentovať nasledovným:

na to aby súd mohol o žalobe rozhodnúť bez vyjadrenia žalovaného a bez nariadenia
pojednávania, skutočnosti tvrdené žalobcom v jeho žalobe, majú byť preukázané
(Civilný sporový poriadok demonštratívne uvádza, že najmä listinnými dôkazmi) – súdu
je tak ponechaná možnosť v rámci sudcovskej úvahy, aby sám hodnotil skutočnosti
a nároky, ktoré jednoznačným spôsobom neboli preukázané alebo nie sú objektívne
preukázateľné, čím má byť zabezpečený princíp tzv. arbitrárneho poriadku, ktorý býva
často označovaný ako nosný princíp práve civilného sporového konania, v zmysle
ktorého súd určuje rýchlosť a priebeh konania pričom má prihliadať na princíp
hospodárnosti – inak povedané, zo žaloby musí vyplývať, že skutočnosti v nej uvedené
odôvodňujú uplatnené právo, inak by žaloba trpela vadou a vydanie platobného rozkazu
by nebolo možné,

doručovanie do vlastných rúk – neuplatňuje sa fikcia doručenia,

možnosť žalovaného brániť sa podaním odporu – pred nadobudnutím právoplatnosti
platobného rozkazu (odpor sa považuje za špecifický prostriedok procesnej ochrany,
a nie za opravný prostriedok, a to aj z dôvodu, že o opravnom prostriedku rozhoduje
súd vyššej inštancie, pričom o odpore rozhoduje ten istý súd, ktorý vydal platobný
rozkaz7),

platobný rozkaz zrušuje súd a spolu s uznesením doručí žalobcovi odpor, ktorý naň
môže reagovať v ďalšom procesnom postupe,

v prípade včasného podania odporu s vecným odôvodnením súd zruší platobný rozkaz
a nariaďuje pojednávanie,

možnosť obnovy konania ako mimoriadneho opravného prostriedku.
EGISLATÍVNE ZMENY V ÚPRAVE SKRÁTENÝCH KONANÍ
Nová úprava skrátených konaní si stanovila za cieľ viesť k procesnej efektivite nielen súdy, ale
aj v samotných účastníkov konania, ktorí sú povinní uniesť dôkazné bremeno nimi uvádzaných tvrdení
či už v žalobe žalobcom alebo v odpore žalovaným. V prípade, ak je odpor podaný včas oprávnenou
Platobný rozkaz v praxi. Bratislava: Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s. r. o., 2012. 32 s. ISBN 978-80-89010-387.
6

DANIEL, P.: Správa a vymáhanie pohľadávok. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, spol. s r.o., 2013. 454 s. ISBN
978-80-8078-660-1.
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osobou a obsahuje aj vecné odôvodnenie, súd je povinný platobný rozkaz zrušiť. Tu dochádza
k úprave doterajšej právnej úpravy, podľa ktorej podaním odporu dochádzalo ex lege k zrušeniu
platobného rozkazu bez potreby osobitného rozhodnutia. V novej úprave podľa Civilného sporového
poriadku sa opúšťa koncepcia zrušenia procesného úkonu zo zákona z dôvodu právnej istoty strán
a kvôli zabezpečeniu koncentrovaného a kontradtiktórneho konania vo veci samej.8
Pôvodne plánované zrušenie zmenkového platobného rozkazu a šekového platobného rozkazu
nadobudnutím účinnosti nového Civilného sporového poriadku od 1.7.2016, bolo vykonané už
s účinnosťou od 23.12.2015 z dôvodu, že zákonodarca mal za to, že zrušenie týchto rozkazov je
potrebné už skôr s prihliadnutím najmä na ochranu spotrebiteľa. V zmysle dôvodovej správy k zákonu
č. 438/2015 Z. z., ktorým sa v decembri 2015 menil a dopĺňal Občiansky súdny poriadok, dôvodom
tejto úpravy bolo predísť priznaniu nárokov zo zmeniek, ktoré v skutočnosti pochádzali zo
spotrebiteľských zmlúv a mohlo dôjsť k situácii, že súd v konaní neprihliadol na ochranu spotrebiteľa,
či na zákaz neprijateľných zmluvných podmienok a v konečnom dôsledku mohli byť priznané
neprimerane vysoké úroky.9
Súčasne so zrušením zmenkového a šekového platobného rozkazu bola do Občianskeho
súdneho poriadku zavedená povinnosť súdu skúmať, či pri uplatnení nároku zo zmenky, táto
nevznikla zo vzťahu so spotrebiteľom. Týmto došlo k reflektovaniu § 5a ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.
z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľov“), v zmysle ktorého je
neprípustné zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy
zmenkou alebo šekom. Ochrana spotrebiteľa tak má byť zintenzívnená povinnosťou navrhovateľa
v súdnom konaní predložiť skutočnosti a dôkazy ohľadne vlastného vzťahu ako aj výslovnou
povinnosťou súdu ex offo prihliadať na ochranu spotrebiteľa za účelom poskytnutia reálnej ochrany
spotrebiteľa.
V zmysle prechodných ustanovení k zákonu č. 438/2015 Z. z. účinného od 23.12.2015 sa na
konania začaté predo dňom účinnosti tohto zákona použijú predpisy účinné odo dňa účinnosti tohto
zákona, ak nie je v zákone uvedené inak. V prípade ak zmenkový alebo šekový platobný rozkaz bol
doručený do dňa účinnosti tohto zákona, súd bude postupovať podľa doterajších predpisov. V prípade
zmenkového a šekového platobného rozkazu nedoručeného do dňa účinnosti tohto zákona, súd vo
vzťahu k takémuto odporcovi tento zruší a nariadi pojednávanie.
Prijatý balík legislatívnych zmien vo vzťahu k Občianskeho súdneho poriadku bol premietnutý aj
do úpravy exekučných konaní tým, že bola upravená možnosť súdu odmietnuť vydať poverenie na
vykonanie exekúcie v prípade, ak sa navrhuje vykonanie exekúcie na podklade exekučného titulu,
ktorý bol vydaní v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky a vyšlo najavo, že vymáhaný nárok
vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na neprijateľné zmluvné
podmienky, obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky, alebo rozpor s dobrými mravmi, resp.
v prebiehajúcich exekučných konaniach exekúciu zastaviť. Týmto zákon umožňuje súdu prihliadať na
spotrebiteľské vzťahy aj v konaniach, kde súdy svoju povinnosť prihliadať na spotrebiteľské vzťahy
opomenuli.
ZÁVER
Existenciu skrátených konaní v regulácii civilného procesu možno jednoznačne považovať za
pozitívny prvok z pohľadu procesnej efektivity a hospodárnosti súdnych konaní, ktorý dáva veriteľom
šancu v skrátenom procese dosiahnúť uspokojenie a vymoženie svojich pohľadávok.
Vzhľadom na relatívne krátku účinnosť vyššie uvedených legislatívnych noviniek praktický
dopad novej legislatívnej regulácie na procesnú efektívnosť vymáhania pohľadávok veriteľmi nie je
možné v tomto momente demonštrovať, iba predpokladať a ich procesnú a ekonomickú efektívnosť
preukáže až prax v nasledujúcom období.
Použitá literatúra:
DANIEL, P.: Správa a vymáhanie pohľadávok. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, spol. s r.o., 2013. 454
s. ISBN 978-80-8078-660-1.
HORVÁTH, E., ANDRÁŠIOVÁ, A.: Civilný sporový poriadok. Komentár. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer s. r.
o., 2015. 842 s. ISBN 978-80-8168-318-3.
9
Dôvodová správa k zákonu č. 438/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny
poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonay. Dostupné na:
http://www.nrsr.sk/web/Page.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=1684
8

234

FICOVÁ, S., ŠTEVČEK, M. a kol.: Občianske súdne konanie. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. 493 s.
ISBN 978-80-7400-312-7.
FICOVÁ, S., ŠTEVČEK, M. a kol.: Občiansky súdny poriadok I. a II. diel, komentár. C.H.Beck, 2012.
ISBN 978-80-7400-406-3.
Platobný rozkaz v praxi. Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. ISBN 978-80-89010-38-7
HORVÁTH, E., ANDRÁŠIOVÁ, A.: Civilný sporový poriadok. Komentár. 1. vyd. Bratislava: Wolters
Kluwer s. r. o., 2015. 842 s. ISBN 978-80-8168-318-3.
Platobný rozkaz v praxi. Bratislava: Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s. r. o., 2012. 32 s. ISBN 97880-89010-38-7.
Dôvodová správa k Civilnému sporovému poriadku. Dostupné na:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5280
Dôvodová správa k zákonu č. 438/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákonay. Dostupné na:
http://www.nrsr.sk/web/Page.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=1684

Kontaktné údaje:
Mgr. Katarína Hodálová
katarina.hodalova@flaw.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
Katedra občianskeho práva
Šafárikovo nám. 6
810 00 Bratislava 1
Slovenská republika

235

PRENESENÉ DÔKAZNÉ BREMENO A SÚD AKO
„VYŠETROVATEĽ“ V ANTIDISKRIMINAČNÝCH SPOROCH
Michal Cenkner
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Procesný inštitút preneseného dôkazného bremena je súčasťou antidiskriminačných
civilných sporových konaní v Slovenskej republike už viac než desaťročie. Jeho praktické využitie
v civilnom súdnom konaní je aj v súčasnosti predmetom odborných diskusií, pričom zahraničná
antidiskriminačná legislatíva tento inštitút až na niektoré výnimky nepozná. Tento článok ponúka
úvahy nad novoprijatou právnou úpravou Civilného sporového poriadku v súvislosti so zvýšenou
ingerenciou súdu, protektívnou funkciou civilných súdnych konaní v sporoch s ochranou slabšej
strany a príklonom k vyšetrovacej zásade v rámci týchto konaní.
Kľúčové slová: diskriminácia, civilné súdne konanie, slabšia strana, dôkazné bremeno, ochranná
funkcia, vyšetrovacia zásada.
Abstract: Reversed burden of proof represents significant part of anti-discriminatory civil proceedings
in the Slovak Republic for more than last ten years. Its practical utilization within the civil proceedings
is still subject of expert discussions, while anti-discriminatory legislation abroad does not recognize
this institution except of some exceptions. This article offers the contemplation on new legislative
measures of the Code of contentious civil procedure in relation to increase of court involvement,
protective function of civil proceedings within the protection of the weaker party and shift towards
investigating principle within the proceedings.
Key words: discrimination, civil proceeding, weaker party, burden of proof, protective function,
investigative principle.
LEGISLATÍVNY RÁMEC
Režim procesného inštitútu dôkazného bremena vykazuje v rámci antidiskriminačných sporov
znaky diverzity vo vzťahu k všeobecnej zásade unesenia dôkazného bremena stranou sporu, ktorá
tvrdí určité skutočnosti. Prejavuje sa tým protektívna funkcia antidiskriminačného civilného súdneho
konania, pričom zákonodarca priznáva zvýšenú mieru ochrany žalobcovi, teda strane sporu, ktorá
namieta porušenie zásady rovnakého zaobchádzania.
Existencia procesného inštitútu preneseného dôkazného bremena v antidiskriminačných
sporoch vychádza z legislatívnej iniciatívy európskeho normotvorcu, ktorý zaviazal členské štáty
Európskej únie k prijatiu nevyhnutných opatrení, ktorými bude zabezpečená právna ochrana osoby
poškodenej nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania, pričom táto osoba predloží súdu
skutočnosti, na základe ktorých existuje dôvodný predpoklad, že došlo k priamej alebo nepriamej
diskriminácii. Následne je na žalovanom, aby preukázal opak.
Európska legislatíva upravuje procesný inštitút preneseného dôkazného bremena
v jednotlivých ustanoveniach smernice Rady Európskej únie č. 2000/43/ES, ktorou sa zavádza
zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod1 (ďalej
v texte len ako „Smernica Rady č. 2000/43/ES), smernice Rady Európskej únie č. 2000/78/ES, ktorá
ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, smernice Rady
Európskej únie č. 97/80/ES2 o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia,
ktorá bola neskôr zrušená smernicou Rady Európskej únie č. 2006/54/ES o vykonávaní zásady

Bližšie pozri čl. 8 Smernice Rady č. 2000/78/ES, dostupné aj na: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:sk:HTML
2
Bližšie pozri čl. 4 bod 1 Smernice Rady č. 97/80/ES, dostupné aj na: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0080:sk:HTML
1
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rovností príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti
a povolania (prepracované znenie).3
Cieľom vyššie uvedenej právnej úpravy je predovšetkým ochrana slabšej strany sporu, ktorú
predstavuje osoba, ktorá súdu oznámi skutočnosti nasvedčujúce tomu, že došlo k porušeniu zásady
rovnakého zaobchádzania. Z ustanovenia čl. 8 bodu 2 Smernice Rady č. 2000/43/ES vyplýva, že
európsky normotvorca zvolil benevolentnejší prístup k strane, ktorá namieta diskrimináciu, a to tým,
že pre účely začatia konania postačuje, ak táto strana sporu súdu „oznámi skutočnosti nasvedčujúce
tomu, že došlo k priamej alebo nepriamej diskriminácii.“
Z hľadiska záväznosti vyššie uvedených legislatívnych aktov je relevantným článok 288
Zmluvy o fungovaní Európskej únie4, podľa ktorého je smernica záväzná pre každý členský štát,
ktorému je určená, a to vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť, pričom voľba foriem a metód
je výlučne vecou legislatívnych orgánov členských štátov. Procesný inštitút preneseného dôkazného
bremena bol do slovenského právneho poriadku implementovaný zákonom 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).
Podľa ustanovenia § 11 ods. 2 antidiskriminačného zákona je „žalovaný povinný preukázať,
že neporušil zásadu rovnakého zaobchádzania, ak žalobca oznámi súdu skutočnosti, z ktorých
možno dôvodne usudzovať, že k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania došlo.“ V tomto
ustanovení je konkretizovaná ochranná funkcia inštitútu preneseného dôkazného bremena.
Miera právnej ochrany osoby namietajúcej porušenie práva na rovnaké zaobchádzanie, t.j.
vychádzajúc z hmotnoprávnej roviny slabšej strany sporu, by sa navyše mala nadobudnutím účinnosti
zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku zvýšiť, avšak až samotná rozhodovacia prax
súdov ukáže či sa toto konštatovanie potvrdí alebo nie.
PROCESNÁ ROVNOSŤ STRÁN ANTIDISKRIMINAČNÉHO SPORU PRED SÚDOM
Z dostupnej judikatúry je možné dospieť k zisteniu, že v minulosti žalovaná strana sporu
viackrát namietala porušenie práva na spravodlivý súdny proces v súvislosti s prenesením dôkazného
bremena na žalovaného.5 V tomto kontexte považujeme za obzvlášť dôležité poukázať na potrebu
teleologického výkladu ustanovenia § 11 ods. 2 antidiskriminačného zákona.
Účelom uvedeného ustanovenia je predovšetkým ochrana účastníka konania, ktorý sa
domnieva, že utrpel ujmu na svojich právach v príčinnej súvislosti s porušením zásady rovnakého
zaobchádzania. Aplikácia procesného inštitútu preneseného dôkazného bremena nepredstavuje
porušenie základného práva každého účastníka konania pre súdom, a to práva na spravodlivý súdny
proces. Týmto postupom sa žiadnej zo strán sporu neodníma možnosť domáhať sa zákonom
stanoveným postupom svojich práv na nezávislom a nestrannom súde.
Aj keď ustanovenie § 11 ods. 2 antidiskriminačného zákona do istej miery zvýhodňuje žalobcu
na úkor žalovaného, a to z dôvodu povinnosti žalovaného preukázať pred súdom skutočnosti, ktorých
sa nedomáha, napriek tomu takýmto postupom nie sú narušené princípy rovnosti zbraní, resp. „fair
trial“6 princípy. Tvrdenie o zvýhodnení žalobcu oproti žalovanému vychádza z čisto formálneho
chápania preneseného dôkazného bremena.
Preto považujeme za dôležité poukázať na skutočnosť, že dôkazné bremeno neprechádza na
žalovaného automaticky, resp. za účelom správneho chápania existencie tohto procesného inštitútu,
je obzvlášť dôležité uvedomenie si momentu prechodu dôkazného bremena na žalovaného.
Žalobcovi, t.j. osobe, ktorá súdu oznámi skutočnosti o tom, že sa stala obeťou priamej alebo
nepriamej diskriminácie nepostačuje aby oznámil súdu akékoľvek skutočnosti, ale len také, ktoré
z hľadiska obsahu rešpektujú zákonnú požiadavku kvality a odôvodňujú záver o možnej

Bližšie pozri (30) Smernice Rady č. 2006/54/ES, dostupné aj na: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:sk:PDF
4
Dostupné aj na: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026sk.pdf
5
Bližšie pozri napríklad Nález Ústavného súdu Českej republiky so spisovou značkou: Pl. ÚS 35/06, zo dňa 26.
apríla 2006. Dostupné aj na: www.ja-sr.sk/files/Pl-37-04.doc
6
Bližšie o problematike princípov „fair trial“ pozri aj na:
https://www.ag.gov.au/RightsAndProtections/HumanRights/PublicSectorGuidanceSheets/Pages/Fairtrialandfairh
earingrights.aspx
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diskriminácii.7 Ústavný súd Českej republiky vychádzal okrem iného z judikatúry Európskeho súdneho
dvora, ktorý má, pokiaľ ide o otázku preneseného dôkazného bremena, rovnaký právny názor. 8
Cieľom inštitútu preneseného dôkazného bremena je dosiahnutie rovnováhy medzi
jednotlivými stranami sporu. Obeť diskriminácie totiž často krát nedisponuje dôkaznými prostriedkami,
ktorými by preukázala súdu tvrdené skutočnosti o priamej či nepriamej diskriminácii. Z toho dôvodu
sa dostáva do stavu dôkaznej núdze a nie je schopná uniesť dôkazné bremeno.9 Napriek tomu je na
žalobcovi, aby súdu oznámil také skutočnosti, ktoré odôvodňujú záver o porušení zásady rovnakého
zaobchádzania žalovaným. Na základe uvedeného nie je správne tvrdenie, podľa ktorého je na
žalovaného prenesené dôkazné bremeno v absolútnom ponímaní. Dôvodnosť záveru o možnej
diskriminácii rešpektuje zásadu spravodlivého procesu a kladie na žalobcu nároky spojené s podaním
návrhu na začatie konania na príslušný súd.
Rovnosť účastníkov antidiskriminačného civilného súdneho konania je navyše zaručená
prostredníctvom postavenia súdu, ktoré sa vyznačuje svojou inštitucionálnou nezávislosťou
a nestrannosťou.
Existenciu procesného inštitútu preneseného dôkazného bremena v slovenskom právnom
poriadku odôvodňuje tiež chápanie tohto inštitútu ako účinného prostriedku, ktorý garantuje
vymožiteľnosť práva. V tejto súvislosti je rovnako možné tvrdiť, že prispieva k rovnosti možnosti
vymožiteľnosti porušeného subjektívneho práva v komparáciami s inými ako antidiskriminačnými
konaniami.
V rozhodovacej praxi slovenských súdov sme sa však od prijatia európsky konformnej
zákonnej úpravy, ktorá ma za cieľ procesné vyrovnávanie nerovného hmotnoprávneho vzťahu strán
antidiskriminačného sporu, nestretli s jej dôkladným uplatňovaním. Príčiny tohto stavu môžeme nájsť
aj v doteraz absentujúcej legislatívnej úprave, ktorá by garantovala zvýšenú právnu ochranu
diskriminovanej strane sporu priamo v civilnom procesnom kódexe.
Obdobne znaky však vykazuje aj rozhodovacia prax zahraničných vnútroštátnych orgánov
ochrany práva. Tak je to napríklad v Belgicku, kde nie je inštitút preneseného dôkazného bremena
všeobecne akceptovaný súdmi, napriek jeho regulácii v rámci antidiskriminačnej legislatívy.
ANTIDISKRIMINAČNÉ SPORY A SÚD AKO VYŠETROVATEĽ?
Civilný proces v podmienkach Slovenskej republiky prechádza v tomto období rekodifikáciou
a od 1. júla 2016 nadobudne účinnosť zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok 10(ďalej v texte
len ako „zákon“), ktorý som sebou prinesie zmeny aj v oblasti antidiskriminačných sporov.
Zákonodarca reguloval antidiskriminačné sporové konanie diverzným spôsobom oproti
všeobecnému procesnému postupu, o čom sa môžeme presvedčiť už pri pohľade na systematiku
zákona. Antidiskriminačné spory zaradil do druhej hlavy, druhého dielu zákona a konkrétne je
procesná úprava tohto druhu sporov upravená v § 307 až § 315 zákona. V tomto článku upriamime
svoju pozornosť predovšetkým na výklad ustanovenia § 311.
§ 311 upravuje „možnosť súdu vykonať aj tie dôkazy, ktoré žalobca nenavrhol, ak je to
nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci, pričom súd obstará alebo zabezpečí takýto dôkaz.“ Ide tu
o osobitný procesný postup, ktorý vykazuje znaky príklonu k vyšetrovaciemu princípu v sporovom
konaní. Tento odklon od všeobecného procesného postupu súdu odôvodňuje zákonodarca zvýšenou
mierou ingerencie orgánu ochrany práva do antidiskriminačných právnych vzťahov. 11
Prof. JUDr. Hora uvádza, že k dosiahnutiu cieľa civilného súdneho konania môže súd dospieť
jedine v prípade, ak je stav veci zistený čo najúplnejšie, teda tak, aby čo možno najviac zodpovedal
skutočnému stavu veci, pričom takýto stav je možné dosiahnuť za aktívnej účasti súdu. 12 Napriek
tomu, že sa prof. Hora v uvedenom kontexte zmienil v rámci výkladu o dovtedy príliš formálne
chápanej prejednacej zásade, môžeme z neho vyvodiť zrejmú snahu o dôraz na dosiahnutie účelu
civilného sporového súdneho konania, ktorým je vydanie spravodlivého rozhodnutia. Prof. JUDr. Hora
Bližšie pozri odôvodnenie Nálezu Ústavného súdu Českej republiky so spisovou značkou: Pl. ÚS 35/06, zo dňa
26. apríla 2006. Dostupné aj na: www.ja-sr.sk/files/Pl-37-04.doc
8
Bližšie pozri rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci T-11/03 Afari v. Európska centrálna banka.
Dostupný aj na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62003TJ0011
9
FRŤALOVÁ, A.: Obrátené dôkazné bremeno pri právnej ochrane pred diskrimináciou a o spôsoboch jej
nápravy; Justičná revue, 67, 2015, č. 1, s. 17-29.
10
Bližšie pozri úplné znenie aj na: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-160
11
Bližšie pozri osobitnú časť dôvodovej správy k zákonu, ktorá je okrem iného dostupná aj na:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5280
12
HORA, V.: Československé civilní právo procesní. I – III díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, 288s.
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však vo svojom diele, rovnako ako prof. JUDr. Ott, upriamujú svoju pozornosť na uplatňovanie
prejednacej zásady v civilnom sporovom konaní, pričom obaja zdôrazňujú potrebu súčinnosti strán
sporu a súdu pri hľadaní pravdy s cieľom assequendum iustitiam.13
Ak má civilné súdne konanie udržiavať vysoký stupeň usporiadanosti hmotnoprávnych
vzťahov, nebol by tento spoločenský cieľ priebežne plnený, ak by ochrana nebola poskytovaná
v plnom súlade so skutočnými hmotnoprávnymi pomermi, a to s rešpektovaním objektívnych
skutočností, na základe ktorých dochádza k vzniku, zániku i zmene súkromnoprávnych vzťahov.
V tomto kontexte je samozrejmou požiadavka, kladená na civilný proces, aby rozhodujúce skutočnosti
boli zistené pravdivo a úplne.14
Výsledkom gramatického výkladu predmetného ustanovenia je záver, podľa ktorého súd vyvíja
zvýšenú aktivitu súvisiacu s obstarávaním dôkazných prostriedkov až v prípade, keď je to nevyhnutné
pre rozhodnutie vo veci samej. Vychádzajúc z tohto výkladu, je potom zrejmé, že ak súdu postačia
na rozhodnutie vo veci samej tvrdenia strán antidiskriminačného sporu a dôkazy získané z dôkazných
prostriedkov, ktoré súdu strany predložili, súd nebude obstarávať ďalšie dôkazné prostriedky, ale
rozhodne na základe takto zisteného skutkového stavu veci.
V súvislosti s procesným inštitútom preneseného dôkazného bremena, ktorý má svoje miesto
v slovenskom právnom poriadku v antidiskriminačnom zákone, by nás takáto právna úprava
procesného postupu súdu mohla zvádzať ku konštatovaniu, že je nadbytočnou a žalobcovi poskytuje
dostatočnú právnu ochranu už samotná existencia inštitútu preneseného dôkazného bremena.
S týmto tvrdením sa však nemôžeme stotožniť z viacerých dôvodov. Už z historického
hľadiska je aktívna činnosť súdu žiaducou pri dosiahnutí cieľa civilného sporového konania, ktorým je
vydanie spravodlivého rozhodnutia vo veci samej. Považujeme za dôležité, uvedomiť si túto
skutočnosť aj v kontexte antidiskriminačných sporov, kde strana domáhajúca sa ochrany svojho
porušeného práva na rovnaké zaobchádzanie, nemá v mnohých prípadoch objektívnu možnosť
prístupu k dôkazným prostriedkom, keďže o diskriminácii v mnohých prípadoch neexistujú priame
dôkazné prostriedky. Žalobca nedisponuje dostatkom informácií, na základe ktorých by mohol bez
pochybností preukázať existenciu diskriminácie, resp. porušenie zásady rovnakého zaobchádzania 15.
Práve preto sa zákonodarca v uvedenom § 311 zákona prikláňa k vyšetrovacej zásade
a vyššie uvedené úvahy obhajujú jeho zákonodarnú vôľu, avšak zároveň podotýkame, že uvedené
ustanovenie neznamená automatickú aktivitu súdu pri obstarávaní dôkazných prostriedkov
v antidiskriminačných sporoch. Z hľadiska teórie práva ide o právnu normu s odkladacou podmienkou
predpokladu existencie stavu nevyhnutnosti pre rozhodnutie vo veci.
Považujeme za opodstatnené zdôrazniť skutočnosť, že vzhľadom na vyššie uvedené ide
o odôvodnený príklon k vyšetrovacej zásade a teda uvedené ustanovenie nemožno chápať
v absolútnom poňatí. Sudca nemá vyšetrovať, ale poznávať, nemá predbiehať činnosť strán pri
objasňovaní veci, ale iba v prípade nutnosti zasiahnuť, nemal by sa pýtať na skutočnosti, ktoré strany
v rámci konania neuviedli, avšak rovnako tak by nemal v konaní vystupovať len ako pozorovateľ.
Činnosť sudcu pri zisťovaní skutkového by nemala byť posudzovaná podľa strnulých formálnologických kategórií, ale je potrebné brať do úvahy praktickú potrebu jeho aktívnej súčinnosti
s procesnými stranami.
O vyšetrovaní v jeho vlastnom slova zmysle však v uvedenom kontexte nemožno hovoriť,
pretože súkromnoprávna sloboda strán sporu zostáva rešpektovaná, a to z pohľadu vzťahu
prejednacej a vyšetrovacej zásady, kde jedna umožňuje korigovať druhú. Diferenciácia dvoch
rozdielnych javov, z ktorých každý obsahuje niektoré prvky tvoriace obsah druhého javu, je modernou
vedou uznávaná a je bežne uplatňovaná v súvislosti s posudzovaním rôznych javov prírodnej
a spoločenskej reality. Podľa Kocha činnosť sudcu v civilnom procese nemožno charakterizovať ani
ako vyšetrovanie skutočností proti vôli procesných strán, ani ako obyčajné pátranie po
skutočnostiach, ktoré sa zdajú byť pre rozhodnutie vo veci podstatné.16
Procesná činnosť strán predstavuje hybnú silu civilného súdneho konania a umožňuje súdu,
aby na základe kontradiktórnej aktivity strán sporu, t.j. uplatňovania prostriedkov civilnej obrany
a prostriedkov civilného útoku, viedol celé súdne konanie bez prílišného uplatňovania mocenských
Bližšie informácie sú dostupné aj na internetovej adrese:
http://is.vsfs.cz/el/6410/zima2014/B_TePr/um/4193778/4194777/Hledani_pravdy_v_civilnim_procesu.txt
14
MACUR, J.: Postmodernismus a zjišťování skutkového stavu. Masarykova univerzita v Brne, 2001, s. 62.
15
DEBRECÉNIOVÁ, J.: Antidiskriminačný zákon, komentár. Bratislava: Občan a demokracia, 2008, s. 226.
16
MACUR, J.: Zásada projednací v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997, s. 62
a nasledujúce.
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prostriedkov.17 Na druhej strane sa nám však javí správnou voľba zákonodarcu, poskytnúť slabšej
strane sporu, t.j. strane sporu, u ktorej existuje dôvodné podozrenie zo vzniknutej ujmy
zapríčinenej správaním odporcu, ktoré vykazovalo znaky porušenia zásady rovnakého
zaobchádzania, právnu ochranu. Tá okrem iného spočíva aj v možnosti súdu obstarávať dôkazné
prostriedky, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci samej.
„...AK JE TO NEVYHNUTNÉ PRE ROZHODNUTIE VO VECI...“
Ako sme už uviedli, na to, aby po účinnosti Civilného sporového poriadku súd postupoval
v procesnom štádiu dokazovania v civilnom antidiskriminačnom sporovom konaní v súlade
s vyšetrovacou zásadou, je nevyhnutné, aby takémuto postupu predchádzala dôsledná úvaha súdu,
spočívajúca v posúdení otázky, či je takýto procesný postup nevyhnutný pre rozhodnutie vo veci
samej.
Považujeme za dôležité zaoberať sa otázkou, či je posúdenie uvedenej podmienky výlučne
vecou úvahy súdu, pričom si pomáhame teleologickým výkladom a základnými princípmi, na ktorých
je postavený Civilný sporový poriadok.
Zákonodarca v čl. 15 ods. 1 Civilného sporového poriadku uvádza jeden zo základných
princípov civilného procesu, podľa ktorého „dôkazy a tvrdenia strán sporu hodnotí súd podľa svojej
úvahy v súlade s princípmi, na ktorých spočíva tento zákon.“ V tejto súvislosti nadviažeme na ďalší
zo základných princípov civilného sporového procesu, ktorým je princíp právnej istoty. V čl. 2 ods. 2
zákona zákonodarca legálne definuje právnu istotu, pod ktorou rozumie „stav, v ktorom každý môže
legitímne očakávať, že jeho spor bude rozhodnutý v súlade s ustálenou rozhodovacou praxou
najvyšších súdnych autorít, pričom ak takejto ustálenej rozhodovacej praxe niet, aj stav, v ktorom
každý môže legitímne očakávať, že jeho spor bude rozhodnutý spravodlivo.“
Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že ak súd nedospeje na základe tvrdení strán
sporu a vykonaných dôkazov s uplatnením procesného inštitútu preneseného dôkazného bremena
k dôvodnému záveru, že sú splnené všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia v súlade s ustálenou
rozhodovacou praxou najvyšších súdnych autorít, resp. ak nie sú splnené podmienky pre vydanie
spravodlivého rozhodnutia, obstará aj bez návrhu strán dôkazné prostriedky a vykoná dokazovanie
potrebné na vydanie takéhoto rozhodnutia vo veci samej. Následne rozhodne v súlade s princípom
právnej istoty, na ktorý kladie zákonodarca osobitný dôraz v čl. 2 ods. 1 zákona: „Ochrana ohrozených
alebo porušených práv a právom chránených záujmov musí byť spravodlivá a účinná ak, aby bol
naplnený princíp právnej istoty.“18
ZÁVER
Bude rozhodne zaujímavé sledovať aplikáciu ustanovenia § 311 Civilného sporového poriadku
v praxi, avšak už teraz je zrejmé, že samotná existencia uvedené ustanovenia v civilnom procesnom
kódexe poskytne zvýšenú mieru právnej ochrany tej slabšej strane antidiskriminačného sporu, ktorej
subjektívne právo na rovnaké zaobchádzanie bolo porušené a zároveň slabšia strana
antidiskriminačného sporu nebude mať prístup k relevantným dôkazným prostriedkom v takej miere
aby súd rozhodol v súlade s ustálenou rozhodovacou praxou najvyšších súdnych autorít, resp. vydal
spravodlivé rozhodnutie vo veci samej.
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NESPLNENIE OZNAMOVACEJ POVINNOSTI SÚDU PRI
VEREJNOM VYHLÁSENÍ ROZSUDKU, AKO PREDPOKLAD
PORUŠENIA PRÁVA NA SPRAVODLIVÝ PROCES
Tamara Čipková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá aktuálnou rozhodovacou praxou Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky vo veciach odňatia možnosti konať pred súdom ako dovolacieho dôvodu, v prípadoch
nedodržania zákonu zodpovedajúceho spôsobu oznámenia o mieste a čase verejného vyhlásenia
rozsudku. Hlavný dôraz kladie na otázku zákonnej úpravy oznamovacej povinnosti súdu, miery
porušenia procesných práv, ako aj zachovania princípu právnej istoty. Príspevok zároveň sleduje
aplikabilitu doterajšej rozhodovacej praxe v prostredí rekodifikovaného civilného konania.
Kľúčové slová: verejné vyhlásenie rozsudku, oznamovacia povinnosť súdu, spravodlivý proces.
Abstract: The paper deals with the current decision-making practice of the Supreme Court of the
Slovak Republic concerning the withdrawal from acting as an extraordinary appeal before a court, in
case of a breach of the corresponding process of notifying the place and time of the public
announcement of the judgment. The main emphasis is on the issue of regularization of the court’s
obligation to notify, the level of violation of procedural rights , and to respect the principle of legal
certainty. The paper also follows the applicability of decision-making practice in an environment of
recodification of the Civil Procedure.
Key words: public announcement of the judgment, court’s obligation to notify, fair trial.
ÚVOD
Procesný postup súdu pri konštituovaní rozhodnutia musí zabezpečovať ústavné a zákonné
predpoklady spravodlivého súdneho konania. V prípade, keď odvolací súd rozhoduje bez nariadenia
pojednávania je zodpovedný za dodržanie riadneho upovedomenia strán sporu o mieste a čase
verejného vyhlásenia rozsudku a umožnenie uplatnenia ich procesných práv. Problematickým sa na
základe rozhodovacej praxi súdov javí obsah spisu, ktorý napriek pomerne dôkladnej písomnej
evidencii preukazujúcej zachovanie postupu podľa § 156 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky
súdny poriadok v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „OSP“) nie je dostačujúcim
dôkazom skutočného vyvesenia oznámenia o verejnom vyhlásení rozsudku na úradnej tabuli súdu
v lehote najmenej piatich dní pred jeho vyhlásením, následne je dovolacím súdom vyhodnotený ako
procesne nesprávny postup súdu, ktorý predstavuje porušenie práva na spravodlivý proces.
ROZHODOVACIA PRAX NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Primárny podnet na bližšie rozobratie problematiky náležitostí oznámenia o mieste a čase
verejného vyhlásenia rozsudku predstavuje rozhodnutie 14/2010 vydané v Zbierke stanovísk NS
a rozhodnutí súdov SR 2/2010, ktorého právna veta znie: „Verejné vyhlásenie rozsudku je úkon súdu,
ktorý je z hľadiska vecného, časového, miestneho a personálneho neopakovateľný a nezameniteľný
s iným úkonom súdu. Ak súd účastníka neupovedomil zákonu zodpovedajúcim spôsobom o mieste a
čase verejného vyhlásenia rozsudku, odňal mu možnosť pred súdom konať [§ 237 písm. f) O. s. p.];
táto procesná vada konania je odstrániteľná len zrušením rozhodnutia vydaného v konaní, v ktorom
k nej došlo.“1 V odvolacom konaní, ktoré predchádzalo takémuto rozhodnutiu NS SR rozhodoval
odvolací súd bez nariadenia ústneho pojednávania. Príslušný súdny spis však neobsahoval žiadnu
úpravu, ktorá by preukazovala zachovanie postupu oznámenia o mieste a čase verejného vyhlásenia
rozsudku podľa § 156 ods. 3 OSP. V spise nebol evidovaný pokyn k oznámeniu, záznam, že by sa
tak stalo, ani iné úpravy, z ktorých by bolo možné osvedčiť realizáciu oznamovacej povinnosti súdu.
1

Rozhodnutie NS SR uverejnené v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR 2/2010, R 14/2010
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Na základe týchto skutočností Najvyšší súd SR, ako súd dovolací, dospel k záveru, že došlo
k neoznámeniu miesta a času verejného vyhlásenia rozsudku, a tým k odňatiu možnosti účastníka
konať pred súdom podľa § 237 písm. f) OSP. S uvedeným názorom Najvyššieho súdu sa do značnej
miery stotožňujeme. Následná rozhodovacia prax Najvyššieho súdu však zašla pri posudzovaní
obsahu spisu ešte ďalej. V inom konaní, v ktorom opäť rozhodoval odvolací súd bez nariadenia
ústneho pojednávania, podal jeden z účastníkov konania dovolanie. Vo svojej argumentácii ohľadom
opodstatnenosti dovolania dovolateľ neuviedol odňatie možnosti konať pred súdom z dôvodu
porušenia § 156 ods. 3 OSP, t.j. neoznámenia miesta a času verejného vyhlásenia rozsudku na
úradnej tabuli súdu. Avšak vzhľadom na to, že Najvyšší súd je v konaní o dovolaní povinný (ex lege)
prihliadnuť na všetky vady konania uvedené v § 237 OSP, napokon dospel k záveru, že i keď tie
okolnosti, na ktoré poukázal dovolateľ, nesvedčia o vade konania v zmysle § 237 OSP predsa len je
dôvodné tvrdenie, že k vade takej povahy v konaní pred odvolacím súdom došlo, práve vo vzťahu
k oznamovaniu verejného vyhlásenia rozsudku. Tentokrát súdny spis obsahoval písomný pokyn
predsedu senátu určený súdnej kancelárii, aby oznámila na úradnej tabuli, že rozsudok v danej veci
bude vyhlásený dňa 29. septembra 2010 o 9.30 hod., následne kancelária do odtlačku pečiatky
vpísala „odpísané dňa 13. augusta 2010. Zároveň súdny spis obsahoval písomné vyhotovenie
oznámenia o konaní verejného vyhlásenia rozsudku, ako aj zápisnicu zo samotného konania
verejného vyhlásenia. Napriek týmto úpravám a nenamietaniu nedodržania postupu dovolateľom
dospel dovolací súd k záveru, že obsah spisu ako celok i jeho konkrétne označené súčasti nedávajú
žiadny podklad, ktorý by umožňoval záver, že miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku boli
oznámené na úradnej tabuli odvolacieho súdu a, že bola zachovaná lehota vyplývajúca z § 156 ods.
3 OSP. V konečnom dôsledku dospel k rovnakému záveru, ako v prvom uvádzanom prípade, a teda,
že na základe uvedeného postupu došlo k odňatiu možnosti konať pred súdom podľa § 237 ods. 1,
písm. f) OSP.2
K DÔVODOM PORUŠENIA PRÁVA NA SPRAVODLIVÝ PROCES
Odôvodnenia uvedených rozhodnutí sú do značnej miery totožné aj napriek tomu, že skutkový
stav z akého vychádzali sa odlišuje rozsahom úprav a záznamov obsiahnutých v súdnych spisoch.
Vo vzťahu k právnemu posúdeniu veci Najvyšší súd SR argumentoval najmä bezvýnimočnou
povinnosťou vyhlásenia rozsudku verejne, ktorá vyplýva z ustanovenia čl. 142 ods. 3 Ústavy SR, ako
aj z § 156 ods. 1 OSP. Verejné vyhlásenie rozsudku je jednak naplnením ústavného princípu
verejnosti súdnictva, ktorý má byť zárukou verejnej kontroly súdnej moci a zároveň naplnením
požiadaviek § 1 OSP pre zabezpečenie spravodlivej ochrany práv a oprávnených záujmov
účastníkov, výchovy k zachovávaniu zákonov, čestného plnenia povinností a úcty k právam iných
osôb.3 Na jednej strane vystupuje povinnosť súdu verejne vyhlásiť rozsudok a predtým o tom náležite
informovať strany sporu, a na druhej strane právo účastníka konania byť prítomný na tomto vyhlásení,
ktoré v sebe zahŕňa možnosť rozhodnúť sa, či sa zúčastní alebo nie. Najvyšší súd svoje rozhodnutia
odôvodňuje najmä tým, že verejné vyhlásenie rozsudku nie je len formálny a samoúčelný úkon,
pretože jeho podstata má zásadný význam a spája sa s viacerými procesnoprávnymi dôsledkami.
Dovolací súd rozlišuje štyri základné hľadiská, na základe ktorých možno verejné vyhlásenie rozsudku
považovať za neopakovateľný a nezameniteľný úkon súdu vo vzťahu k procesným právam
a povinnostiam účastníka konania. V prvom rade je to vecné hľadisko. V prípade, ak boli dodržané
predpoklady oznámenia o vyhlásení rozsudku má účastník konania možnosť kontroly súdu, ktorá
zabezpečuje ochranu pred tajnou justíciou. Konkrétne toto svoje oprávnenie účastník realizuje najmä
kontrolou, či súd naozaj rozsudok verejne vyhlásil, aké je znenie vyhlásených výrokov. Vzhľadom na
to, že verejné vyhlásenie rozsudku musí vždy obsahovať výrokový časť rozsudku v jeho plnom znení,
ako aj stručné odôvodnenie a príslušné poučenia. Výrok rozsudku uvedený v zápisnici z verejného
vyhlásenia rozsudku musí byť v zásade totožný so znením výroku v písomnom vyhotovení rozsudku
doručovanom účastníkom konania. Rovnako tak ústne odôvodnenie rozhodnutia sa musí zhodovať s
odôvodnením uvedeným v písomnom vyhotovení rozsudku. Len čo súd rozsudok vyhlási je ním
viazaný. Viazanosť súdu, ako procesnoprávny účinok vyhlásenia rozsudku je výrazom právnej istoty
a autority súdneho rozhodnutia. 4 Zároveň si účastník konania môže overiť, či súd naozaj vyhlásil

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 5. januára 2012, sp. zn. 3 Cdo 218/2011.
ŠTEVČEK, M. a kol.: Civilné právo procesné. 2. zmen. a dopl. vyd. Bratislava: PEVŠ, 2013. s. 387.
4
FICOVÁ, S., ŠTEVČEK, M. a kol.: Občianske súdne konanie. Praha: C.H. Beck, 2013. s. 259.
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rozsudok na rovnakom mieste a v rovnakom čase, aké uviedol v oznámení (hľadisko miestne
a časové) a v akom zložení súd rozsudok vyhlásil (hľadisko personálne).
Neumožnenie uplatnenia spomenutých kontrolných a ochranných oprávnení účastníka
konania nedodržaním postupu podľa § 156 ods. 3 OSP je podľa najvyššieho súdu z procesného
hľadiska nenapraviteľný, keďže došlo k stavu, kedy sa mu postupom súdu odňala možnosť konať
pred súdom, čím bolo porušené aj jeho ústavné právo na súdnu ochranu a spravodlivý proces.
Z týchto dôvodu možno nápravu dosiahnuť len zrušením rozsudku vydaného v konaní postihnutom
takouto vadou.
Vo väčšine sporov, kde skutočne chýbala akákoľvek úprava v spise, ktorá by preukazovala
vyvesenie oznámenia na úradnej tabuli5 považujeme odôvodnenia rozhodnutí za dostatočne
vyčerpávajúce. Zároveň však v prípade, kde spisová evidencia existovala nenájdeme v odôvodnení
rozhodnutia dovolacieho súdu argumenty, prečo bola aj v takomto rozsahu nedostatočná.
Rozhodnutie v takomto prípade nepovažujem za správne, s ohľadom na viacero nedostatkov.
Ako vyplýva z § 214 OSP, okrem prípadov uvádzaných v ods. 1 možno o odvolaní rozhodnúť
aj bez nariadenia pojednávania. Pokiaľ sú rozhoduje bez nariadenia pojednávania je povinný, oznámiť
miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku na svojej úradnej tabuli v lehote najmenej päť dní pred
jeho vyhlásením. Tu nastáva problém, ako má súd preukázať vyvesenie oznámenia na úradnej tabuli
umiestnenej v budove súdu? Podľa § 141 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny
súd a vojenské súdy (ďalej len „Spravovací a kancelársky poriadok“) sa na rozhodnutiach, ktoré majú
byť vyvesené na úradnej tabuli súdu vyznačí kedy boli vyvesené a keď uplynie určená lehota, pri
zvesení sa vyznačí kedy boli zvesené. Následne sa založia do príslušného súdneho spisu. Uvedené
ustanovenie predstavuje jedinú úpravu formálnej stránky postupu oznamovania na úradnej tabuli
súdu, ktorá sa v tomto prípade síce týka rozhodnutí, ale predpokladajme, že je aplikovateľná aj na
oznámenie o mieste a čase verejného vyhlásenia rozsudku. Na základe úprav, ktoré obsahoval spis
v druhom opisovanom prípade by malo byť dostatočne zrejmé, že tak predseda senátu, ako aj
kancelária vykonali potrebné kroky k vyveseniu oznámenia. Sudca, ako aj iní zamestnanci súdu by
mali byť považovaní za dostatočne dôveryhodné osoby, na to, aby súd vyššej inštancie
nespochybňoval ich záznamy. To či skutočne na úradnej tabuli v lehote najmenej piatich dní bolo
oznámenie vyvesené, je s určitosťou možné dokázať pravdepodobne len videozáznamom, ktorý by
zaznamenal celú dobu vývesky. Takýto spôsob určite nemožno považovať za efektívny, či už
z pohľadu samotného vyhotovenia alebo následnej kontroly a preto ide skôr o absurdný príklad.
Reálnejšie sa javí napríklad konkrétnejšia právna úprava v Spravovacom a kancelárskom poriadku
pre súdy, ktorý by špecifikoval písomné úkony dostatočné na preukázanie splnenia požiadaviek
vyplývajúcich z § 156 ods. 3 OSP. Prípadne považovať za dostačujúci dôkaz informáciu z internetovej
úradnej tabule súdu, že tam uvedené oznámenie bolo vyvesené počas zákonnej doby.
Čo sa týka zachovania kontrolných a ochranných oprávnení strany sporu je podľa môjho
názoru na mieste ich ochrana, aj napriek tomu, že nemajú priamy vplyv na právne posúdenie
skutkového stavu sporu a rozhodnutie vo veci samej. Je nevyhnutné zachovať transparentnosť
rozhodovania a nikomu nebrániť, aby sa mohol zúčastniť na verejnom vyhlásení rozsudku. Opäť však
musím, vo vzťahu k druhému posudzovanému prípadu, zdôrazniť, že išlo z môjho pohľadu o príliš
formalistické posúdenie a vyhodnotenie spisových záznamov, aj s ohľadom na to, že strana sporu sa
v tomto prípade zjavne necítila na svojich procesných právach týkajúcich sa kontroly súdu pri
vyhlásení rozsudku dotknutá, keďže to vo svojom dovolaní nenamietala. Zároveň si myslím, že takýto
postup dovolacieho súdu má za následok len ďalšie navyšovanie trov konania, ako aj predlžovanie
trvania sporu, vzhľadom na to, že pri opätovnom rozhodovaní odvolacieho súdu by mala byť, podľa
môjho názoru, následkom takto zrušeného rozhodnutia náprava spôsobených formálnych
nedostatkov a nezasahovanie do pôvodného právneho posúdenia veci. Ak by totiž došlo k zmene
rozhodnutia vo veci samej znamenalo by to zásah do princípu právnej istoty. Keďže súd by v tej istej
veci rozhodol rozdielne na základe tých istých skutkových okolností, bez vyjadrenia dovolacieho súdu
k právnemu posúdeniu veci, keďže v predmetných konaniach mu takéto neprináležalo. Vzhľadom na
existujúcu zákonnú úpravu, nemožno vylúčiť, že by pri novom rozhodovaní odvolací súd zmenil
právne posúdenie veci, keďže obmedzenie v tomto smere mu zákon neukladá.
Samozrejme pri všetkých úvahách nemožno opomenúť súčasne zákonom upravenú možnosť
požiadať o elektronické doručenie upovedomenia o mieste a čase verejného vyhlásenia rozsudku (§
214 ods. 3 OSP), ktoré vyžaduje aktívny krok zo strany účastníka konania. Táto zákonná úprava do
5

Porovnaj napr.: 3 Cdo 179/2010, 3 Cdo 236/2010, 5 Cdo 120/2009, 5 Cdo 218/2009

244

istej miery spresňuje oprávnenie účastníka konania vo vzťahu k upovedomeniu o verejnom vyhlásení
rozsudku, a tým aj konkretizuje jeho právo na doručenie takéhoto upovedomenia. V prípade
nedodržania tohto zákonom presne predpísaného postupu súdu Najvyšší súd judikoval, že dochádza
k odňatiu možnosti konať pred súdom podľa § 237 ods. 1 písm. f) OSP. 6 V tomto prípade chcem
upriamiť pozornosť aj na rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré vychádzalo z odvolacieho konania,
v ktorom obsiahnuté spisové úpravy boli rozsahom podobné druhému nami posudzovanému prípadu.
V tomto prípade ich však dovolací súd vyhodnotil, ako dostačujúce pre zachovanie možnosti konať
pred súdom, aj napriek tomu, že v konečnom dôsledku skonštatoval vadu odvolacieho konania práve
z dôvodu nedoručenia upovedomenia elektronickými prostriedkami, aj napriek žiadosti účastníka
konania o takéto doručovanie.7
ZÁVER8
Účelom ustanovení upravujúcich civilný proces by malo byť urýchlenie, zhospodárnenie a
najmä racionalizácia konania. Rozhodovacia prax Najvyššieho súdu SR vo veciach posúdenia
nedostatkov oznámenia o verejnom vyhlásení rozsudku neodzrkadľuje ani jeden z uvedených
predpokladov, v prípadoch keď sa v súdnom spise nachádza viacero záznamov súvisiacich
s oznámením o mieste a čase verejného vyhlásenia. Podľa môjho názoru zbytočne formalistický
prístup k vyhodnoteniu, či došlo k odňatiu možnosti konať pred súdov má za následok len zvyšovanie
trov konania, predlžovanie už aj tak dlhotrvajúcich konaní a z pohľadu uplatniteľných procesných práv
účastníka, ktoré by mali vplyv na rozhodnutie vo veci samej nemá negatívny dopad na jeho postavenie
v konaní. Príspevok mal za cieľ priniesť možné návrhy riešenia posudzovania formálnych náležitostí
evidencie v súdnom spise. Základným odporúčaním napriek tomu ostáva doručovanie upovedomení
o verejnom vyhlásení rozsudku stranám sporu, či už vo forme korešpondenčnej alebo elektronickej
komunikácie.
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KAUZÁLNA PRÍSLUŠNOSŤ V SPOROCH Z PRIEMYSELNÉHO
VLASTNÍCTVA A SPRAVODLIVÝ SÚDNY PROCES
Petra Janská
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Od účinnosti nového Civilného sporového poriadku bude na prejednávanie
a rozhodovanie o sporoch z priemyselného vlastníctva príslušný okresný súd v Banskej Bystrici
pre celé územie Slovenskej republiky. Daná úprava by mala znamenať väčšiu špecializáciu sudcov
na rozhodovanie a z toho vyplývajúcu kvalitu odôvodnení súdnych rozhodnutí v danej právnej oblasti.
Autorka sa vo svojom príspevku bude venovať otázke, či nová právna úprava kauzálnej príslušnosti
súdov bude mať vplyv na zvýšenie garancie práva na spravodlivý súdny proces.
Kľúčové slová: príslušnosť súdu - priemyselné vlastníctvo - odôvodnenia súdnych rozhodnutí - právo
na spravodlivý súdny proces
Abstract: Once the new Civil Procedure Code enters into force the hear and determine disputes
arising from industrial property will be the competent the District Court in Banská Bystrica for the whole
territory of the Slovak Republic. Given the adjustment should involve greater specialization of judges
in decision making and the resulting quality of the reasoning of the decision in the legal field. The
author in his contribution will be given to the question whether the new legislation causal jurisdiction
will have the effect of increasing the guarantee of the right to a fair trial.
Key words: jurisdiction - industrial property - the reasoning of the decision - the right to a fair trial
ÚVOD
Predpoklad rozhodovania súdov vo veci samej obsahovo vyjadrujú procesné podmienky
ktoré súd skúma ex offo. Medzi východiskové procesné podmienky na strane súdu patrí jeho
príslušnosť na prejednanie a rozhodnutie veci, ktorú členíme na vecnú (vecnú kauzálnu), miestnu
a funkčnú. Kauzálna vecná príslušnosť vymedzuje rozsah pôsobnosti iba medzi niektorými súdmi
toho istého druhu pri prejednávaní určitej veci v prvom stupni, čím sa rozlišuje od vecnej príslušnosti,
pri ktorej o sporoch rozhodujú všetky súdy toho istého druhu. 1
Tiež je potrebné
v úvode spomenúť názor, že kauzálne kritérium predstavuje kritérium stanovovania právomoci súdov,
resp. právomoci špecializovaných senátov rôznych súdov v rámci súdnej sústavy, teda by nemalo byť
kritériom príslušnosti súdov. Toto kritérium je podľa názoru autora nesprávne vnímané, nakoľko to
jednotná sústava civilných súdov v Slovenskej republike pojmovo vylučuje. Kauzálne kritérium
prichádza do úvahy výlučne v takých súdnych sústavách, kde by bolo možné hovoriť o paralelnej
existencii viacerých sústav civilných súdov alebo minimálne o existencii senátov s odlišným zložením
oproti bežným senátom v rámci jednej sústavy súdov.2 Daný názor však súvisí skôr s historickoprávnymi súvislosťami a s hľadiskom právno-dogmatickým a v záujme koncentrácie sa na
problematiku, ktorú si dáva daný príspevok za cieľ rozobrať by bolo kontraproduktívne existenciu
kritéria kauzálnej príslušnosti ďalej spochybňovať.
Predkladaný príspevok sa teda zameriava najmä na kauzálnu príslušnosť súdu, ktorou sa
slovenská procesná teória takmer vôbec nezaoberá. Kauzálna príslušnosť prichádza do úvahy
v prípade špecifických, resp. zriedka sa vyskytujúcich predmetov konania, kedy je prejednanie
a rozhodovanie o veciach určitého druhu zverené konkrétnym súdom z existujúcej sústavy súdov.
Kauzálna vecná príslušnosť je v súčasnosti upravená v zákone č. 371/2004 Z. z. o sídlach
a obvodoch súdov Slovenskej republiky, kde príslušným súdom pre kauzálne vymedzené konania
FICOVÁ, S., ŠTEVČEK, M. a kol.: Občianske súdne konanie. 2. vyd., Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN: 97880740-0509-1. s. 86
2
Viac sa možno dočítať v článku: Števček, M. K problematike tzv. kauzálnej príslušnosti niektorých slovenských
súdov, In: Justičná revue. 2009. Roč. 61, č. 6-7, s. 852-860
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určuje väčší územný obvod. V rámci príspevku sa zameriame konkrétne na agendu
priemyselnoprávnej ochrany, t.j. konania vo veciach ochrany práv k predmetom priemyselného
vlastníctva podľa osobitných predpisov. Kauzálne príslušnými súdmi podľa súčasnej úpravy sú
Okresný súd Bratislava I (pre obvody Krajských súdov v Bratislave, Trnave a Nitre), Okresný súd
Banská Bystrica (pre obvody Krajských súdov v Banskej Bystrici, Žiline a Trenčíne) a Okresný súd
Košice I (pre obvody Krajských súdov v Košiciach a Prešove). Počas prípravy nového kódexu –
Civilného sporového poriadku (zákon č. 160/2015 Z. z. – ďalej len „CSP“) bola táto príslušnosť
prehodnotená a s účinnosťou tohto kódexu dôjde k zmene úpravy v danej oblasti. Dnešná právna
úprava totiž stále príliš zaťažuje súdy a podľa skúseností mnohých advokátskych kancelárií je
nepriaznivá pre kvalitu spravodlivosti doručovanej občanom a podnikateľom v týchto sporoch.3
Domnievame sa, že práve uvedené skutočnosti boli dôvodom zmeny doterajšej právnej úpravy
a zakotvením ustanovenia § 25 v CSP, ktorý stanovuje na prejednávanie a rozhodovanie o sporoch
z priemyselného vlastníctva jeden okresný súd, a to v Banskej Bystrici pre obvod celej Slovenskej
republiky.
PÁR SLOV K ŠPECIALIZÁCII SÚDNICTVA
Potreba špecializácie justície predstavuje v poslednej dobe snahu o zvýšenie odbornosti
a efektivity súdnictva. S kúskom nadsázky stojí za zamyslenie sa nad názorom advokáta Stevena
Kerna, ktorý tvrdí, že rozvojom modernej spoločnosti je odmietanie špecializovanej justície podobné,
ako tvrdiť, že obvodný lekár je schopný vykonávať operáciu mozgu, alebo učiteľ matematiky je
schopný učiť dejepis.4 Martin Husovec, právnik v EISi5 špecializujúci sa na oblasť duševného
vlastníctva, vo jednom zo svojich článkov uvádza, že analýza súdnych štatistík, súdnych rozhodnutí
a séria osobných rozhovorov ukázala, že súčasné nastavenie, kedy o sporoch
z priemyselných práv rozhodujú tri okresné súdy (tzv. CbPv agenda) je enormným plytvaním
verejných zdrojov i ľudských síl. Pri približne 100 ukončených sporoch z danej oblasti práva ročne ide
o veľký luxus zo strany štátu. Luxus, ktorý negatívne vplýva na kvalitu spravodlivosti doručovanej
občanom a podnikateľom. V roku 2012 bolo zistené, že takto špecializovaný sudca
z agendy CbPv rozhodol za rok v priemere len niečo okolo 6 prípadov tejto agendy. Pri takom nízkom
počte je pochopiteľne ťažko mysliteľné, aby sa tento sudca špecializoval. Je tiež potrebné uviesť, že
pre celoúnijné priemyselné práva, kde v štyridsaťmiliónovom Poľsku rozhoduje len jeden súd 6, máme
na Slovensku súdy rovno tri.7 Dovolíme si tiež spomenúť, že špecializáciu súdnictva je možné badať
aj v ďalších krajinách. Napríklad v Rakúsku existuje výlučná jurisdikcia pre všetky prípady
zamestnávania, penzií a sociálneho zabezpečenia vo forme špecializovaných sociálnych a
pracovných súdov. Vo Viedni má obchodný súd výlučnú právomoc pre všetky patentové spory. V
Belgicku majú obchodné súdy na starosti obchodnú agendu pri sporoch prevyšujúcich určitú finančnú
hranicu. Pracovné súdy v Belgicku majú na starosti spory týkajúce sa zamestnancov a
zamestnávateľov a približne štvrtina sudcov nemeckého justičného systému slúži v systéme
špecializovaných súdov, a to v oblasti správnej, daňovej, pracovnej alebo sociálnej.8
Za hlavné pozitívum špecializovanej justície považujeme vyššiu mieru efektívnosti rozhodnutí,
nakoľko čím užší je rozsah odvetví, za ktoré sudca zodpovedá, tým je väčší predpoklad efektivity jeho
práce. Ďalším argumentom špecializácie súdnictva by mohla byť uniformita rozhodovania, ktorá
zvyšuje vo verejnosti dôveru, a to väčšou predpovedateľnosťou rozhodovania. Ďalej
pravdepodobnosť, že si „všeobecný“ nešpecializovaný sudca vypracuje expertné znalosti
v akejkoľvek oblasti práva je vzhľadom na rozsiahlu sporovú agendu relatívne nízka. Problémom

Pozri napr.: HUSOVEC, M.: Pohľad advokátov na prax práva duševného vlastníctva
In: Najprávo.sk - najlepší právny poradca [online]. 16.10. 2012 [cit: 2016-04-14] dostupné
na internete: <http://www.najpravo.sk/clanky/pohlad-advokatov-na-prax-prava-dusevneho-vlastnictva.html>
4
Kern, S.I., Do we need specialized Courts?, New Jersey Law Journal, číslo 186, 2006, s. 1
5
European Information Society Institute je slovenská mimovládna organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom
technológií, práva a informačnej spoločnosti
6
Pozn.: rovnako jeden súd majú aj napr. Holandsko, Írsko, Francúzko, Rakúsko, Fínsko, Česko, Španielsko
7
MARTIN HUSOVEC: Našimi podaniami chceme súdom pomôcť. In: Najprávo.sk - najlepší právny poradca
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práce obecných sudcov je tak skutočnosť, že sa musia pri každom novom prípade nanovo zapodievať
technicky náročnými otázkami, ktoré pre špecializovaných sudcov odpadávajú.9
V tejto časti je však nutné spomenúť aj negatíva, ktorým špecializovanejšia justícia čelí, a to
ak je sudca špecializovaný na jeden právny odbor, tak sa do istej miery stáva izolovaným od iných
oborov, čo môže mať vplyv na flexibilitu v rozhodovaní.10
V závere tejto časti uvádzame z nálezu Ústavného súdu SR, že vytváranie špecializovaných
súdov (resp. súdov so špecializovanou agendou) je na Slovensku, ako i na celom svete, pomerne
bežnou skutočnosťou, ktorá je bez väčších problémov zlučiteľná s organizáciou súdnej moci
v demokratickom a právnom štáte (je teda v súlade s podmienkami materiálneho právneho štátu).
V právnom poriadku Slovenskej republiky sú v rámci všeobecného súdnictva ako súdy
so špecializovanou agendou vytvorené (okrem súdov s agendou priemyselnoprávnej ochrany) napr.
konkurzné a vyrovnacie súdy, zmenkové a šekové súdy, súd s agendou ochrany práv
z hospodárskej súťaže, súd s agendou burzových obchodov či súdy s azylovou agendou. 11
CESTA K NOVEJ PRÁVNEJ ÚPRAVE
Organizácia EISi navrhla, že by pre priemyselnoprávne spory (tiež pre autorskoprávne
a spory z nekalej súťaže) mal byť dezignovaný iba jeden súd pre celé územie Slovenskej republiky.
V návrhu odporučili, že na prvom stupni by mal rozhodovať z nižšie uvedených dôvodov Okresný súd
Banská Bystrica a na druhom stupni Krajský súd v Banskej Bystrici.
Jednoznačne dominujúcim dôvodom bolo, že pri nízkych číslach sporov v predmetnej oblasti
je neefektívne, aby sa na túto vysoko náročnú agendu špecializoval viac ako jeden okresný súd. Právo
duševného vlastníctva je vskutku dynamickou a náročnou disciplínou, ktorá ešte stále nie je na
Slovensku dostatočne akademicky rozpracovaná. Navyše, ide o oblasť, kde harmonizácia
v rámci Európskej únie je na pomerne vysokej úrovni, čo znamená, že vychádza kvantum rozhodnutí
Súdneho dvora EÚ, ktoré musia naši sudcovia obsiahnuť. V opačnom prípade hrozí Slovenskej
republike zodpovednosť za nesprávny výklad Únijného práva. Systémovým riešením sa javila len
vyššia špecializácia súdov a ich odborných asistentov.
Podľa analýzy judikatúry a rozhovorov s odborníkmi sa najkvalitnejšou javí rozhodovacia
činnosť na Krajskom súde v Banskej Bystrici, keďže tento súd často rieši správne žaloby voči
rozhodnutiam ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva - Úradu
priemyselného vlastníctva SR. Pre výber Banskej Bystrice svedčala aj samotná skutočnosť, že sa
tam nachádza Úrad priemyselného vlastníctva SR, kde je prevádzkovaná špecializovaná knižnica
WIPO12, čím sú vytvorené lepšie predpoklady pre vzdelávanie sudcov.13
Dňa 3.decembra 2012 sa uskutočnilo pracovné stretnutie Medzirezortnej komisie
pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu, kde okrem
prezentovania vyššie uvedených návrhov na zlepšenie špecializácie súdov v oblasti práv duševného
vlastníctva odznel aj úmysel zahrnúť tento návrh do legislatívneho plánu Ministerstva spravodlivosti
SR.14 Zákonodarca si uvedené argumenty zjavne osvojil, keďže právne spory
z oblasti duševného vlastníctva, ktoré nie sú na súdoch tak frekventované ako iné právne veci, budú
od účinnosti CSP (odo dňa 1.7.2016) kauzálne príslušné na prejednanie súdy v Banskej Bystrici.
Dôvodová správa k CSP uvádza, že tomu tak bude vzhľadom na potrebu špecializácie na túto agendu
a zjednocovania judikatúry. V zmysle § 40 CSP bude súd aj bez námietky skúmať kauzálnu
príslušnosť počas celého konania.

Tamtiež
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KAUZÁLNA PRÍSLUŠNOSŤ A SPRAVODLIVÝ PROCES
Ako bolo vyššie ozrejmené, nová právna úprava súvisiaca so zmenou kauzálnej príslušnosti
v oblasti priemyselného vlastníctva by mala pre túto špecifickú právnu oblasť znamenať vyššiu
odbornú úroveň rozhodnutí súdov, väčší rešpekt Únijného práva a snáď aj lepšiu predvídateľnosť
práva a kvalitu spravodlivosti. Kvalitu spravodlivosti odzrkadľuje aj úroveň dodržiavania práva
na spravodlivý proces, resp. práva na spravodlivé konanie. Kauzálna príslušnosť má nesporne priamy
súvis s kvalitou rozhodnutí, resp. s úrovňou odôvodňovania rozhodnutí.15
Súčasťou obsahu základného práva na spravodlivé konanie podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy
a čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd je aj právo účastníka konania na také odôvodnenie
súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo
relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a obranu proti
takému uplatneniu. Nedostatočné odôvodnenie súdnych rozhodnutí zasahuje do práva na súdnu
ochranu a spravodlivý proces. Inak povedané odôvodnenie, ktoré spôsobuje nepreskúmateľnosť
rozhodnutia treba považovať za porušenie práva účastníka na spravodlivý súdny proces. Právna veta
v stanovisku občianskoprávneho kolégia NS SR znie nasledovne: „Nepreskúmateľnosť rozhodnutia
zakladá inú vadu konania v zmysle § 241 ods. 2 písm. b) OSP. Výnimočne, keď písomné vyhotovenie
rozhodnutia neobsahuje zásadné vysvetlenie dôvodov podstatných pre rozhodnutie súdu, môže ísť
o skutočnosť, ktorá zakladá príspustnosť dovolania podľa § 237 ods. 1 písm. f) Občianskeho súdneho
poriadku.“16 Porušenie práva na spravodlivý proces teda napĺňa znaky odňatia možnosti konať pred
súdom, čo je vadou pripúšťajúcou dovolanie podľa uvedeného ustanovenia Občianskeho súdneho
poriadku, resp. od 1.7.2016 podľa ustanovenia § 420 písm. f) CSP (§ 431 ods. 1 CSP). Taktiež
nedostatok alebo nezrozumiteľnosť dôvodov rozhodnutia predstavuje závažné procesné pochybenie
súdu spočívajúce v odňatí možnosti konať pred súdom podľa uvedeného ustanovenia.
ZÁVER
Z uvedeného by sme mohli odvodiť, že pri vyššej odbornosti sudcov sa predpokladá aj
kvalitnejšie odôvodňovanie súdnych rozhodnutí a tiež rozhodovanie v súlade s ustálenou
rozhodovacou praxou, čím sa bude vo väčšej miere predchádzať porušovaniu práva na spravodlivý
proces v súvislosti s riadnym odôvodňovaním rozhodnutí, čo môže viesť k menšiemu množstvu
podaných dovolaní a tým pádom i k odľahčeniu súdneho systému. Táto úvaha sa môže javiť na prvý
pohľad naivnou, ale až čas ukáže, či sa špecializovanejšia justícia v oblasti priemyselného vlastníctva
dokáže tak vypracovať, aby svojimi argumentmi a v súlade s právom EÚ dokázala presvedčiť
účastníka konania, aby prijal a stotožnil sa s rozhodnutím súdu bez využitia všetkých opravných
prostriedkov. Podmienky na to vďaka novému CSP má.
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SPOLOČNOSŤ V KRÍZE – DOPAD NA DELENIE ZISKU ALEBO
INÝCH VLASTNÝCH ZDROJOV SPOLOČNOSTI
Barbora Grambličková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Cieľom príspevku je analyzovať ako skutočnosť, že sa spoločnosť dostala do krízy
ovplyvňuje delenie zisku alebo iných vlastných zdrojov spoločnosti. Zákonodarca nepremietol
moment krízy do ustanovení Obchodného zákonníka regulujúcich delenie zisku alebo iných vlastných
zdrojov spoločnosti, či už v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, alebo akciovej spoločnosti.
Zákonodarca v § 123 a § 179 Obchodného zákonníka ustanovil, že spoločnosť môže medzi
spoločníkov a akcionárov rozdeliť čistý zisk alebo iné vlastné zdroje, ak tým s prihliadnutím na všetky
okolnosti nespôsobí svoj úpadok. Tým, že vo vyššie uvedených ustanoveniach nie je odkaz na krízu
ale úpadok vzniká otázka, či by mohlo dôjsť k deleniu zisku alebo iných vlastných zdrojov spoločnosti,
ak by tým bola spôsobená alebo prehlbovaná kríza spoločnosti, a či by nedošlo k porušeniu
osobitných povinností štatutárneho orgánu ustanovených v § 67b Obchodného zákonníka.
Kľúčové slová: Spoločnosť v kríze, delenie zisku/iných vlastných zdrojov spoločnosti, osobitné
povinnosti štatutárneho orgánu
Abstract: The aim of my contribution is to analyze, what is the impact of the fact that the company
gets into a crisis on the distribution of profits and other own resources of the company. The legislator
did not incorporate the moment of crisis into the sections of the Commercial Code regulating the
distribution of profit and other own resources of the company, nor in the limited liability company,
neither in the joint stock company. The legislator stipulated in Sections 123 and 179 of the Commercial
Code, that the company can distribute among its shareholders the net profit or other own resources
of the company, if, considering all the circumstances, the company does not give rise to its bankruptcy.
In the above mentioned sections there is no reference to crisis but to the bankruptcy, thus a question
may arise whether there can occur such distribution of profits and other own resources of the
company, which will cause its crisis or deepen its crisis and whether such distribution will not cause
breach of specific duties of the statutory body of the company described in Section 67b of the
Commercial Code.
Key words: Company in crisis, distribution of profit/other own resources of the company, specific
duties of the statutory body
ÚVOD
Cieľom príspevku je analýza dopadu novely Obchodného zákonníka Lex Váhostav1 na delenie
zisku a iných vlastných zdrojov zo spoločnosti v čase jej krízy. Príspevok je analyzovaný na
teoretickom základe odlišných záujmov spoločníkov a veriteľov voči spoločnosti (agency problem
between shareholders and creditors). Hypotézou príspevku bola existencia možnosti rozhodnutia
valného zhromaždenia spoločnosti o delení zisku zo spoločnosti v čase, keď už je spoločnosť v kríze
a konflikt osobitných povinností štatutárneho orgánu pod vplyvom Lex Váhostav, ktoré by boli
v rozpore s vyššie uvedeným rozhodnutím valného zhromaždenia, ak by mal štatutárny orgán takéto
rozhodnutie vykonať.
SPOLOČNÍK VERSUS VERITEĽ – ROZDIELNE ZÁUJMY VOČI SPOLOČNOSTI
Rôzne záujmy entít v spoločnosti (agency problems)
V obchodnej spoločnosti vznikajú v rámci jej jednotlivých entít problémy (agency problems)
spôsobené rozdielnymi záujmami týchto entít. Tieto problémy vznikajú v prípade, ak je prosperita

1

Zákon č. 87/2015 Z. z.

253

zmocniteľa (principal) závislá od úkonov a krokov zmocnenca (agent).2 Táto situácia nastáva, ak sa
jedná o určitú úlohu alebo projekt, ktorý zmocniteľ nedokáže vykonať sám.3 V tomto vzťahu medzi
zmocniteľom a zmocnencom sa zmocnenec zaväzuje, že jeho úkony budú v záujme zmocniteľa.4
Základným bodom tohto problému v obchodnej spoločnosti je motivácia zmocnenca konať v prospech
zmocniteľa. Avšak, zmocnenec má tendenciu správať sa oportunisticky smerom k zmocnencovi, čo
má za následok pokles kvantitatívneho a kvalitatívneho výkonu zmocnenca v prospech zmocniteľa
alebo úplne presunutie záujmu výkonu činnosti zmocnenca vo svoj prospech. Základným problémom
zmocniteľa je vykonávanie dohľadu nad zmocnencom, ktorý je vo svojej podstate neefektívny, pretože
zmocnenec je držiteľom zásadných informácií ohľadom biznisu a spoločnosti.5 Vyššie uvedené je
spôsobené informačnou nerovnomernosťou (information asymmetries) medzi týmito dvoma entitami.6
V rámci spoločnosti je možné identifikovať tri základné problémy (i) medzi štatutárnym
orgánom a spoločníkom (v prípade, že sa jedná o rozličné entity), (ii) medzi majoritným spoločníkom
a minoritným spoločníkom a (iii) medzi spoločnosťou a ostatnými entitami (veritelia, zamestnanci,
zákazníci).
Záujem spoločníkov v. záujem veriteľa
Teoretickým základom tohto príspevku je rozdielnosť záujmov medzi spoločníkom a veriteľom
(agency problem between shareholders and creditors). Veriteľ ako zmocnenec prenecháva svoj
majetok do rúk spoločníka (spoločnosti) ako zmocniteľa. Hlavným záujmom veriteľa spoločnosti je,
aby si spoločnosť plnila svoje záväzky včas a riadne, to znemená, že má záujem na tom, aby
v spoločnosti bolo vždy dostatok likvidných prostriedkov na plnenie záväzkov. Na druhú stranu,
spoločníci7 majú záujem dostať zo spoločnosti maximum kapitálu a čo najviac znásobiť svoju
investíciu do spoločnosti. Spoločníci ako investori do vlastného imania spoločnosti nesú reziduálne
riziko, keďže v prípade, že spoločnosť zlyhá zaradia sa spoločníci za veriteľov spoločnosti. 8 Zároveň
sú ale spoločníci chránení samostatnou právnou subjektivitou spoločnosti. 9 Táto tenzia medzi
spoločníkmi a veriteľmi môže vyústiť do znižovania hodnoty spoločnosti.10
Poškodzovanie veriteľa spoločníkmi
Základom problému rozdielnosti záujmov medzi spoločníkmi a veriteľmi je oportunistické
správanie spoločníkov voči veriteľom, ktoré má za následok poškodzovanie a ukracovanie veriteľov.
Toto oportunistické správanie môže byť charakterizované týmito piatimi základnými činnosťami
spoločníkov: (i) delenie majetku, (ii) rozpúšťanie majetku, (iii) substitúcia majetku, (iv) predaj majetku
and (v) zadlžovanie spoločnosti.11
V prípade delenia majetku spoločnosti môžu spoločníci rozhodnúť o takej distribúcii majetku
zo spoločnosti, že spoločnosti ostane menej aktív na pokrytie záväzkov voči svojim veriteľom – jedná
sa najmä o vyplácanie dividend, ktoré neberie do úvahy situáciu v spoločnosti.12
ARMOUR, J. – HANSMANN, H. – KRAAKMAN, R.: ‘Agency Problems and Legal Strategies’ The Anatomy of
Corporate Law. A Comparative and Functional Approach., s. 35
3
BLAIR, M. M. – STOUT, L. A.: A Team Production Theory of Corporate Law, s. 258-259 and ARMOUR, J. –
HANSMANN, H. – KRAAKMAN, R.: ‘Agency Problems and Legal Strategies’ The Anatomy of Corporate Law. A
Comparative and Functional Approach., s. 35
4
ARMOUR, J. – HANSMANN, H. – KRAAKMAN, R.: ‘Agency Problems and Legal Strategies’ The Anatomy of
Corporate Law. A Comparative and Functional Approach, s. 35
5
BLAIR, M. M. – STOUT, L. A.: A Team Production Theory of Corporate Law, s. 258-259
6
ARMOUR, J. – HANSMANN, H. – KRAAKMAN, R.: ‘Agency Problems and Legal Strategies’ The Anatomy of
Corporate Law. A Comparative and Functional Approach, s. 35-37
7
Pojem spoločník v tomto príspevku zahŕňa aj pojem akcionár.
8
VAHTERA, V.:‘Capital structure and corporate governance’ Company Law and Finance, s. 66
9
SEPE, S. M.: Corporate Agency Problems and Equity Contracts, s. 115
10
PAYNE, J. – SMITH, T.: Legal Capital and Creditor Protection in UK Private Companies, s. 223 and
ARMOUR, J. – HERTIG, G. – KANDA, H.: ‘Transactions with Creditors’ The Anatomy of Corporate Law. A
Comparative and Functional Approach, s. 118
11
ENRIQUES, L. – MACEY, J. R.: Creditors versus Capital Formation: The Case against the European Legal
Capital Rules, s. 1168-1169; ARMOUR, J. – HERTIG, G. – KANDA, H.: ‘Transactions with Creditors’ The
Anatomy of Corporate Law. A Comparative and Functional Approach, s. 116-117; ARMOUR, J.: Share Capital
and Creditor Protection: Efficient Rules for a Modern Company Law, s. 357-360; SCHMIDT, K. M.: The
Economics of Covenants as Means of Efficient Creditor Protection, s. 90-91 and PAYNE, J. – SMITH, T.: Legal
Capital and Creditor Protection in UK Private Companies, s. 223
12
PAYNE, J. – SMITH, T.: Legal Capital and Creditor Protection in UK Private Companies, s. 223
2

254

Rozpúšťanie majetku spoločnosti zasa predstavuje vyťahovanie majetku spoločnosti iným
spôsobom ako vyplácaním dividend. Spoločnosti opätovne ostane majetok, ktorý nedokáže pokryť
nároky veriteľov.13 Rozpúšťanie majetku sa v spoločnosti môže diať v prípade, že spoločníci
vykonávajú transakcie so spoločnosťou, ktoré sú podhodnotené.14
Substitúcia majetku môže mať negatívny dopad na veriteľov v prípade, ak spoločníci
nahrádzajú aktíva spoločnosti investované do nízkorizikových projektov aktívami investovanými do
vysokorizikových projektov, pretože sú chránení právnou subjektivitou spoločnosti.15 V prípade, ak
takáto investícia dopadne dobre, tak svoju investíciu spoločníci náležite znásobia, ak ale takáto
investícia nedopadne dobre, tak sú spoločníci chránení právnou subjektivitou spoločnosti.16 Vyššie
uvedené kroky môžu výrazným spôsobom pozmeniť investičný profil spoločnosti, ktorý je veľmi
dôležitý pre veriteľov spoločnosti.17
Spoločníci môžu navyše poškodiť veriteľov predajom majetku. Pri tomto kroku jednoducho
spoločníci rozhodnú o predaji majetku spoločnosti a zisk z takéhoto predaja si následne rozdelia.
Takýmto krokom dochádza k znižovaniu menej likvidného majetku, z ktorého by následne mohli byť
uspokojovaní veritelia.
Posledným identifikovaným spôsobom poškodzovanie veriteľov je nadmerné zadlžovanie
spoločnosti, to znamená, že spoločnosť v čase zlej finančnej situácie naberá nové úvery a iné
inštrumenty, ktoré ju zadlžujú. Sami spoločníci poskytujú spoločnosti úvery, a tým sa snažia ovládnuť
proces blížiacej sa insolvencie, čím dochádza k zhoršeniu pozície nespriaznených veriteľov
spoločnosti.18
LEX VÁHOSTAV
Národná rada Slovenskej republiky dňa 23. apríla 2015 v zrýchlenom legislatívnom procese
s chválila rozsiahle novely zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov19 a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.20 Dôvodom
prijatia tohto zákona bol medializovaný reštrukturalizačný proces spoločnosti Váhostav. Základným
zámerom novely bola ochrana nezabezpečených veriteľov.
Vo Váhostave dochádzalo k poškodzovaniu veriteľov najmä tým, že spoločnosť v čase zlého
finančného stavu naberala na seba ďalšie úvery, ktoré ju nezdravo zadlžovali a navyše tieto úvery
boli poskytované zo strany spoločníkov, ktorý sa stávali spriaznenými veriteľmi pripravujúcimi sa na
ovládnutie konkurzného a reštrukturalizačného procesu na úkor nezabezpečených veriteľov.
Ciele novely
Základným cieľom novely Obchodného zákonníka bolo riešenie nedostatkov legislatívnej
úpravy, ktoré sa odzrkadľovali v problémoch v procese konkurzu a reštrukturalizácie, ktoré vyúsťovali
do nevyriešených obchodných vzťahov, poškodzovali veriteľov a mali neblahé sociálne dopady.
Zákonodarca chcel prijatím Lex Váhostav zabrániť tunelovaniu spoločností a posilniť ochranu
veriteľov.21
Lex Váhostav umocňuje princíp zachovania kapitálu v spoločnosti (capital maintenance rules),
to znemená, že v čase nepriaznivej finančnej situácie má spoločnosť prekonať toto nepriaznivé
finančné obdobie zvyšovaním svojho základného imania a nie prijímaním pôžičiek, či už reálnych
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alebo fiktívnych, od majiteľov spoločnosti. Majitelia spoločnosti zneužívajú interné informácie o stave
spoločnosti a pripravujú sa na jej ovládnutie v procese konkurzu a reštrukturalizácie na úkor
skutočných nespriaznených veriteľov spoločnosti.
V dôvodovej správe Lex Váhostav je uvedené, že ak spoločnosť nedisponuje dostatkom
kapitálu, tak by spoločnosť nemala vyplácať zisk svojim spoločníkom a akcionárom.22 Delením zisku
zo spoločnosti v čase, keď už spoločnosť nedisponuje dostatkom kapitálu dochádza k priamemu
poškodzovaniu veriteľov zneužitím interných informácií o spoločnosti. Dôvodová správa takisto
stanovuje, že štatutárny orgán má povinnosť preveriť, či v dôsledku vyplatenia zisku zo spoločnosti
nedôjde k ohrozeniu splnenia záväzkov voči svojim veriteľom riadne a včas.23
Lex Váhostav uvádza do Obchodného zákonníka aj koncept predinsolvenčných opatrení
(vicinity of oinsolvency). Tieto predinsolvenčné opatrenia predstavujú osobitné mechanizmy
v spoločnoti, ktoré sa aktivizujú v prípade, že spoločnosť je v zlom finančnom stave – spoločnosť sa
ocitne v kríze.
SPOLOČNOSŤ V KRÍZE
Lex Váhostav zakotvil v Obchodnm zákonníku režim spoločnosti v krízy. Kríza spoločnosti
predstavuje špecifické obdobie spoločnosti, ktoré je charakterizované zlou finančnou situáciu
spoločnosti. Spoločnosť sa podľa § 67a Obchodného zákonníka nachádza v kríze ak je v úpadku
alebo jej úpadok hrozí. Obchodný zákonník neobsahoval definíciu pojmu úpadok ani hroziaci úpadok.
Lex Váhostav neprináša definíciu pojmu úpadok, pre definovanie tohto pojmu je potrebné nahliadnuť
do ustanovení Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý v § 3 stanovuje, že dlžník je v úpadku ak
je (i) platobne neschopný24 alebo (ii) predlžený25. Pojem hroziaci úpadok26 zadefinoval Lex Váhostav
a teraz je upravený v § 67a ods. 2 Obchodného zákonníka ako stav spoločnosti, v ktorej je pomer
vlastného imania a záväzkov menej ako 8 ku 100. Vyššie uvedený pomer sa bude aplikovať od roku
2018, v roku 2017 sa bude aplikovať pomer 6 ku 100 a momentálne sa aplikuje prvý pomer – 4 ku
100.27
Úprava spoločnosti v kríze sa vzťahuje na spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú
spoločnosť a komanditnú spoločnosť, v ktorej komplementárom nie je fyzická osoba.28 Lex Váhostav
zároveň uvádza negatívnu enumeráciu subjektov, na ktoré sa režim spoločnosti v kríze nevzťahuje,
jedná sa o banky, inštitúcie elektronických peňazí, poisťovne, zaisťovne, zdravotné poisťovne,
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správcovské spoločnosti, obchodníkov s cennými papiermi, burzy cenných papierov a centrálne
depozitáre cenných papierov.29
V prípade, že sa spoločnosť nachádza v kríze, tak nastupuje v rámci spoločnosti osobitný
režim, ktorý je dôležitý pre posúdenie (i) charakteru plnení poskytnutých spoločnosti, ktoré sa
nachádzajú v takejto osobitnej situácii30, (ii) osobitných povinností štatutárneho orgánu, ktoré sú
vysvetlené v nasledujúcom bode nášho príspevku a (iii) možnosti delenia zisku a iných vlastných
zdrojov zo spoločnosti.
DELENIE ZISKU A INÝCH VLASTNÝCH ZDROJOV ZO SPOLOČNOSTI V ČASE KRÍZY
Ustanovenia § 123 ods. 2 a § 179 ods. 4 Obchodného zákonníka regulujú delenie zisku a iných
vlastných zdrojov zo spoločnosti v spoločnosti s ručením obmedzeným a v akciovej spoločnosti.
Novelou Lex Váhostav boli obe tieto ustanovenia Obchodného zákonníka doplnené a to nasledujúcim
spôsobom:
§ 123 ods. 2 Obchodného zákonníka
„Spoločnosť môže vyplácať podiely na zisku len pri splnení podmienok podľa § 179 ods. 3 a 4
a ak tým s prihliadnutím na všetky okolnosti nespôsobí svoj úpadok. Spoločnosť nesmie
vyplácať najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na podiely na zisku.“
§ 179 ods. 4 Obchodného zákonníka
„Spoločnosť nemôže rozdeliť medzi akcionárov čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti,
ak tým s prihliadnutím na všetky okolnosti spôsobí svoj úpadok, a ak vlastné imanie zistené
podľa schválenej riadnej účtovnej závierky je alebo by bolo v dôsledku rozdelenia zisku nižšie ako
hodnota základného imania spolu s rezervným fondom (§ 217), prípadne ďalšími fondmi vytváranými
spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo stanov nesmú použiť na plnenie akcionárom, znížená o
hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených
v súvahe podľa osobitného zákona.“
Z vyššie uvedeného jasne vyplýva, že novelou Lex Váhostav sa do ustanovení Obchodného
zákonníka o delení zisku a iných vlastných zdrojov spoločnosti nepremietol pojem kríza, ale pojem
úpadok. Ako uvádza dôvodová správa, novelou Lex Váhostav došlo k uvedeniu úpadkového testu do
Obchodného zákonníka.
ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O DELENÍ ZISKU A INÝCH VLASTNÝCH
ZDROJOV ZO SPOLOČNOSTI V ČASE KRÍZY
Delenie zisku
O delení zisku zo spoločnosti rozhoduje na základe § 125 ods. 2 pís. b) Obchodného
zákonníka a § 187 ods. 1 pís. e) Obchodného zákonníka valné zhromaždenie spoločnosti. Návrh na
delenie zisku predkladajú valnému zhromaždeniu konatelia alebo predstavenstvo spoločnosti
(štatutárny orgán). Pri príprave návrhu na delenie zisku zo spoločnosti konatelia alebo predstavenstvo
spoločnosti vychádzajú z riadnej individuálnej účtovnej závierky, keďže za vedenie účtovníctva
zodpovedá na základe § 135 a § 192 Obchodného zákonníka štatutárny orgán spoločnosti. Dozorná
rada v spoločnosti, ak je vytvorená, sa vyjadruje k návrhu na rozdelenie zisku.31
Delenie iných vlastných zdrojov
Medzi iné vlastné zdroje spoločnosti je možné zaradiť najmä delenie (i) fondov vytvorených
spoločnosťou dobrovoľne a (ii) množstva rezervného fondu vytvoreného v spoločnosti nad povinne
vytváraný limit. V zásade by sa delenie iných vlastných zdrojov spoločnosti malo mutatis mutandis
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riadiť rovnakými princípmi ako je delenie zisku zo spoločnosti. 32 Na delenie iných vlastných zdrojov
zo spoločnosti sa aplikujú rovnaké distribučné testy ako na delenie zisku zo spoločnosti. Jedinou
otázkou, ktorá nie je v Obchodnom zákonníku priamo riešená je, že kto môže v spoločnosti
rozhodovať o delení iných vlastných zdrojov, keďže v prípade zisku Obchodný zákonník jasne
odkazuje na valné zhromaždenie spoločnosti.33 Rozhodovanie o delení iných vlastných zdrojom
spoločnosti bude závisieť od povahy týchto zdrojov.
Distribučné testy
Distribučné testy sú v Obchodnom zákonníku uvedené v § 179. Základným distribučným
testom je súvahový test, ktorý vychádza zo schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierky. Lex
Váhostav uviedol do Obchodného zákonníka test úpadkový.
Súvahový test
Súvahový test je stanovený v Obchodnom zákonníku v § 179. Spoločnosť môže medzi svojich
akcionárov rozdeliť čistý zisk znížený o prídely do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ktoré
spoločnosť vytvára podľa zákona, a o neuhradenú stratu z minulých období, a zvýšený o nerozdelený
zisk z minulých období a iné vlastné zdroje, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené.34 Druhú časť
súvahového testu tvorí test vlastného imania, ktorý je stanovený v § 179 ods. 4 Obchodného
zákonníka - spoločnosť môže rozdeliť medzi svojich akcionárov čistý zisk a iné vlastné zdroje
spoločnosti, ak vlastné imanie podľa schválenej riadnej účtovej závierky je alebo by bolo v dôsledku
rozdelenia zisku nižšie ako hodnota základného imania spolu s rezervným fondom (§ 217), prípadne
ďalšími fondmi vytváranými spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo stanov nesmú použiť na
plnenie akcionárom, znížená o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je
zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona.
Úpadkový test
Úpadkový test bol do Obchodného zákonníka uvedený novelou Lex Váhostav. Spoločnosť
nemôže medzi seba rozdeliť čistý zisk alebo iné vlastné zdroje, ak by tým spôsobila svoj úpadok.
Dôvodová správa stanovuje, že tento test je možné rozdeliť na test platobnej schopnosti a test
predlženia, oba tieto testy sa budú opierať o Zákon o konkurze a reštrukturalizácii.
Delenie zisku a iných vlastných zdrojov zo spoločnosti v čase krízy
Na základe vyššie uvedených skutočností je relevantné sa zaoberať hypotézou, či môže valné
zhromaždenie rozhodnúť o delení zisku a iných vlastných zdrojov zo spoločnosti, ak o delení takýchto
zdrojov zo spoločnosti rozhoduje, v čase krízy a krízu spoločnosti tým ešte prehĺbiť, samozrejme bez
toho aby bol spôsobený úpadok spoločnosti, to znamená, že by nedošlo k porušeniu ustanovenia §
179 ods. 4 Obchodného zákonníka. Na základe jazykového výkladu § 123 a § 179 Obchodného
zákonníka je možné dospieť k záveru, že valné zhromaždenie môže legitímne rozhodnúť o delení
zisku zo spoločnosti v čase krízy, ak tým samozrejme nespôsobí svoj úpadok. Pri analýze týchto
ustanovení je potrebné sa zaoberať tým, či bol do paragrafového znenia pretavený zámer
zákonodarcu zachytený v dôvodovej správe: „Pred vyplatením zisku bude štatutár povinný preveriť
vždy aj to, či v dôsledku jeho vyplatenia majiteľom firmy nebude ohrozené zaplatenie faktúr
veriteľom.“35 Toto odôvodnenie naznačuje, že do ustanovení § 123 a 179 Obchodného zákonníka mal
byť prenesený pojem kríza a nie pojem úpadok.

Vykonanie rozhodnutia valného zhromaždenia o delení zisku a iných vlastných zdrojov
spoločnosti v čase krízy – rozpor s osobitnými povinnosťami štatutárneho orgánu
Rozhodnutie valného zhromaždenia o delení zisku zo spoločnosti je vykonané štatutárnym
orgánom. V prípade, že valné zhromaždenie rozhodne o delení zisku alebo iných vlastných zdrojov
zo spoločnosti v čase krízy, tak sa štatutárny orgán pri implementácii takéhoto rozhodnutia dostáva
KOTLÁRIK, M.: Ostatné kapitálové fondy – úvahy de lege lata a de lege ferenda., s. 1
§ 125 ods. 1 pís. b) a § 187 ods. 1 pís. e) Obchodného zákonníka
§ 179 ods. 3 Obchodného zákonníka
35
Dôvodová správa, Lex Váhostav
32
33
34
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do rozporu so svojimi osobitnými povinnosťami na základe § 67b Obchodného zákonníka. Tieto
osobitné povinnosti sú v Obchodnom zákonníku definované nasledovne: „Štatutárny orgán
spoločnosti, ktorý zistil alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol zistiť, že spoločnosť je v kríze,
je povinný v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starostlivosti urobiť všetko, čo
by v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na jej prekonanie.“
Tieto osobitné povinnosti štatutárneho orgánu boli uvedené do Obchodného zákonníka novelou Lex
Váhostav. To znamená, že ak je spoločnosť v kríze, tak sa u štatutárneho orgánu spoločnosti
aktivizujú osobitné povinnosti, ktoré by sa mali pretaviť hlavne do úsporných opatrení – malo by sa
eliminovať vyplácanie vlastného kapitálu spoločnosti, ta aby nedošlo k ohrozeniu platobnej
schopnosti. Na základe vyššie uvedeného sa domnievam, že by štatutárny orgán nemal takéto
rozhodnutie valného zhromaždenia vykonať, pretože by došlo k porušeniu jeho povinností
ustanovených v § 67b Obchodného zákonníka.
ZÁVER
Spoločníci a veritelia majú rozdielne záujmy voči spoločnosti – spoločníci chcú maximalizovať
svoju investíciu do spoločnosti, sú ochotní riskovať, pretože sú chránení právnou subjektivitou
spoločnosti, na druhú stranu veritelia majú záujem aby spoločnosť mala vždy dostatok likvidných
prostriedkov na splnenie svojich záväzkov riadne a včas. Pod vplyvom poškodovania nespriaznených
veriteľov v spoločnosti Váhostav bola prijatá rozsiahla novela, ktorá mala tieto problémy eliminovať.
Novela Lex Váhostav premietla do ustanovení regulujúcich delenie zisku a iných vlastných zdrojov
spoločnosti pojem úpadok, cez potrebu predchádzania úpadku. Tým, že nedošlo k premietnutiu
pojmu kríza do týchto ustanovení je možné pochybovať, či sú veritelia viac chránení pri rozpúšťaní
vlastného imania spoločnosti, keďže valné zhromaždenie môže legitímne rozhodnúť o delení zisku
a iných vlastných zdrojov zo spoločnosti aj v čase krízy. Problém nastane ale pri výkone takéhoto
rozhodnutia štatutárnym orgánom spoločnosti, keďže ten sa dostáva do rozporu so svojimi osobitnými
povinnosťami vyviesť spoločnosť z krízy stanovenými v § 67b Obchodného zákonníka.
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SMĚNKA JAKO NÁSTROJ VYVÁDĚNÍ PENĚZ Z OBCHODNÍ
KORPORACE
Zuzana Filipová
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Abstrakt: Duplicitní podpisy jednatelů na smlouvách se staly každodenní praxí. Jako typický příklad
je možné uvést úvěrovou smlouvu, ve které vystupuje jedna osoba, jednatel obchodní korporace,
ve dvou rolích. Jednak jako jednatel obchodní korporace, příjemce úvěru, jednak jako fyzická osoba,
ručitel. Stejný model si lze představit i při vystavení směnky. Jednatel podepisuje směnku za výstavce,
obchodní korporaci, a dále připojuje i vlastní podpis a směnku avaluje jako fyzická osoba. Přestože
se jedná o běžnou situaci, stranou pozornosti zůstává možný konflikt zájmů obchodní korporace a
jednatele, a rizika, které s sebou směnka pro obchodní korporaci přináší (abstraktnost směnečného
závazku, regres avala vůči avalátovi, námitkového postavení obou osob). Směnka proto může sloužit
v tomto modelu jako nástroj vyvádění peněz z obchodní korporace.
Autorka se v příspěvku zaměřuje na identifikaci problému hrozícímu obchodní korporaci při podpisu
směnky a riziku zneužití tohoto nástroje při vyvádění peněz z obchodní korporace. Celý problém pak
zasazuje do obecné roviny konfliktu zájmů obchodní korporace a jednatele, či dalších osob za směnky
zavázaných a ochrany věřitelů v těchto situacích.
Kľúčové slová: obchodní korporace, jednatel, směnka, aval, ručení, konflikt zájmů, ochrana věřitelů,
vyvádění peněz z obchodní korporace
Abstract: Executive directors´ duplicated signatures on contracts have become an everyday practice.
A typical example is a loan agreement.One person appears in two different roles - it could be a part
of the business corporation director or loan recipient or he could perform an individual guarantor. The
same model can be imagined even by exposing drafts. An executive director signs a bill as a promisor.
He also connects its own signature and concept the bill as an individual. Although it is a common
situation, a possible conflict of interests of corporations and directors and risksof another bill (an
abstractness of exchange liability, regress of an aval towards an obligor, opposite positions of parties)
remains out of the spotlight. The bill may be used as an instrument to escort money from business
corporations.
The author of this paper focuses on identifying the problem which can loom a Business Corporation
connected with the signing of the bill and the danger of misusing of this instrument in escorting money
from Business Corporation. The whole problem is put into a general level of conflicts of interests of
Business Corporations and directors, or other participators obliged to the bill.
Key words: Business Corporation, Managing Director, Bill of Exchange, Aval, Liability, Conflict of
Interest, Protection of Creditors, Escort of Money from Business Corporation
VÝCHODISKA
Příčiny, které vedou obchodní korporaci do úpadku, jsou různé. Může se jednat o okolnosti
existující mimo schránku obchodní korporace, které její vedení nemůže ovlivnit. Stejně tak ale může
jít o vnitřní záležitosti, se kterými jsou orgány obchodní korporace, zvláště pak orgány statutární,
schopny pracovat. Jako příklad první skupiny skutečností lze uvést hospodářskou krizi, kdy
hospodářský vývoj obchodní korporace, i přes snahu jejího vedení, bude směřovat k úpadku. Pokud
se jedná o vnitřní záležitosti obchodní korporace, které zapříčiňují úpadek obchodní korporace, může
jako příklad posloužit obsazení statutárního orgánu osobou, která nebude disponovat dostatečnými
znalostmi nebo která nebude jednat s péčí řádného hospodáře. Následkem jednání takové osoby pak
zpravidla nebude generování zisku, ale spíše naopak zvýšení rizika vzniku ztráty obchodní korporace,
platební neschopnost a následný úpadek. Příčinou krize ve společnosti rovněž může být i úmyslné
jednání některého z jejích členů nebo členů jejich orgánů zacílené na poškození obchodní korporace
nebo ostatních společníků, jako je např. vyvádění peněz z obchodní korporace, tunelování
společnosti.
V příspěvku se zaměřím na posledně popsanou situaci, tedy na úmyslné poškozování
obchodní korporace, jejímž důsledkem může být až úpadek, a to za využití směnek, zvláště pak
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institutu směnečného rukojemství. V praxi pravidelně dochází k situaci, že poskytovatel úvěru při
uzavírání úvěrové smlouvy s obchodní korporací, vyžaduje jako podmínku poskytnutí takového úvěru
vystavení zajišťovací směnky obchodní korporací, která bude avalována jejím statutárním orgánem.
Byť by se na první pohled mohlo zdát, že avalováním směnky dochází pouze k posílení bonity směnky
a aval jedná v nejlepším zájmu obchodní korporace, mám za to, že svým jednáním vystavuje
obchodní korporaci riziku, které avalování směnek obecně přináší.
Riziko z avalovaných směnek hrozí obchodní korporaci i v případě, že statutární orgán jedná
bez úmyslu společnost poškodit a institut směnečného rukojemství zneužít. Pokud se však statuární
orgán, případně jiná osoba v postavení avala, rozhodne situaci zneužít, může se jednat o nástroj,
kterým může být z obchodní korporace vyčerpáno značné množství finančních prostředků.
V následujících kapitolách se zaměřím na identifikaci rizika, které obchodní korporaci
z avalovaných směnek hrozí a možné prevenci pře tímto rizikem.
Text se bude vztahovat pouze ke kapitálovým společnostem.
RIZIKA HROZÍCÍ OBCHODNÍ KORPORACI Z AVALOVANÝCH SMĚNEK
Podstata směnečné rukojemství
Institut směnečného rukojemství se zásadně liší od obecné úpravy ručení v občanském
a obchodním zákoníku732. Nejde přitom jen o otázku formální, ale i principy charakterizující ručení
jako obecný institut, jsou do značné míry modifikovány 733. Institut směnečného rukojemství je
postaven na zásadě, podle které je směnečný rukojmí zavázán jako ten, za koho se zaručil 734.
Směnečné rukojemství se však neomezuje pouze na zajištění závazku osoby, za kterou aval
rukojemství přebírá, směnečné rukojemství je garancí za zaplacení směnky jako takové.
Princip akcesority vyjadřuje existenční vazbu mezi závazkem rukojmího a směnkou. „Nemůže
být platného rukojemství, není-li platné směnky.“735 Od směnky se však neodvíjí pouze existence
závazku rukojmího jako takové, ale i jeho obsah, tedy pokud jde modality jako je osoba věřitele, místo
a datum placení736.
Co se týče vztahu avala a avaláta, i do něj se promítá tento princip. Jedná se však čistě
o akcesoritu formální737. Podle čl. I § 32 odst. 2 ZSŠ totiž platí, že pokud se vyskytnou u podpisu
avaláta formální vady, není aval zavázán.
Akcesorita se dotýká i zániku směnečného závazku avaláta, který přivodí vždy i zánik závazku
avala738.
Přestože je podepsaná rukojemská doložka, a to i ve své redukované podobě, dostatečným
důvodem závazku avalisty, pravidelně bude avalování směnky předcházet směnečná smlouva.739
Zákon pro směnečnou smlouvu nepředepisuje žádnou zvláštní formu, může být tedy uzavřena
písemně, ústně, ale i konkludentně, a to fakticky podpisem avala na směnce, pokud mu bude zcela
jasné, k čemu se svým podpisem zavazuje, resp. to bude zřejmé oběma stranám směnečné smlouvy.
Jak uvádí Z. Kovařík740, jedna smluvní strana bude vždy jistá, přičemž takovou smluvní stranou bude
vždy aval. Druhou smluvní stranou však může být buď remitent, nebo avalát, a to podle toho, kdo
směnku avalovi k podpisu předloží, resp. s kým směnečné rukojemství aval ujedná. Postavení
smluvního partnera a obsah směnečné dohody pak významným způsobem ovlivňuje námitky, které
může aval vznášet věřiteli.
Institut směnečného rukojemství se tedy zcela zásadním způsobem odlišuje od běžného
institutu ručení, upraveného občanským nebo obchodním právem. Do značné míry je modifikován

Jak uvádí Z. Kovařík, nejedná se o pouhou variantu obecného ručení ať občansko nebo obchodně právního.
KOVAŘÍK, Z.: Úskalí směnečného rukojemství (I. část). In: Bulletin advokacie, 2002, č. 11-12, s. 57. Tento závěr
platí bez dalšího i po provedené rekodifikaci, institut směnečného rukojemství je tedy odlišný od institutu ručení
upraveného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
733
KOTÁSEK, J.: Zákon směnečný a šekový. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 178.
734
Ust. Čl. I § 32 zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů
735
KOVAŘÍK, Z.: Úskalí směnečného rukojemství (I. část). In: Bulletin advokacie, 2002, č. 11-12, s. 57.
736
Výjimku představuje výše závazku – aval se může od výše směnečné sumy uvedené ve směnce odchýlit,
pouze však směrem dolů – podle čl. I § 30 odst. 1 ZSŠ platí, že zaplacení směnky může být pro celý směnečný
peníz neboho jeho část zaručeno směnečným rukojemstvím.
737
KOTÁSEK, J.: Zákon směnečný a šekový. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 178.
738
KOVAŘÍK, Z.: Úskalí směnečného rukojemství (I. část). In: Bulletin advokacie, 2002, č. 11-12, s. 58.
739
KOVAŘÍK, Z.: Úskalí směnečného rukojemství (I. část). In: Bulletin advokacie, 2002, č. 11-12, s. 60.
740
KOVAŘÍK, Z.: Úskalí směnečného rukojemství (I. část). In: Bulletin advokacie, 2002, č. 11-12, s. 60.
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princip akcesority, který se uplatní pouze ve formální rovině. Základem závazku rukojmího je
bezformální směnečná smlouva.
Námitky avala vůči věřiteli
Aval se stává směnečním dlužníkem vedle osoby, za kterou se zaručil. Proto může proti
nárokům majitele uplatňovat námitky. Námitky představují obranu směnečného rukojmího proti
věřiteli, který se na něho obrátí při inkasování směnky. S uplatněním námitek však nemusí dlužník
čekat až do zahájení rozkazního řízení, tyto námitky může uplatnit ještě před zahájením soudního
řízení, v okamžiku, kdy se na něj věřitel obrátí s žádostí o zaplacení směnky.
Aval disponuje několika různými námitkami. Předně má ke své obraně k dispozici absolutní
směnečné námitky, které může uplatňovat vůči kterémukoli dalšímu účastníkovi směnečných vztahů.
Příkladem může být námitka neplatnosti směnky. Jak bylo uvedeno výše, z neplatné směnky nemůže
být nikdo zavázán. Aval však disponuje i námitkami relativními. Podstatou relativních námitek je, „(…)
že jsou vázány jen na postavení namítajícího v určitém vztahu (relaci) a jiní dlužníci, stojící mimo tuto
relaci, nemohou je používat“.741 Do této kategorie námitek spadá námitka materiální vady podpisu
podle čl. I § 7 ZSŠ nebo námitka změny textu směnky po podpisu dlužníka. Tyto námitky může uplatnit
aval za podmínky, že se týkají jeho samotného. Nemůže tedy namítat, že avalát není ze směnky
zavázán např. pro materiální vadu avalátova podpisu. Naopak ale rukojmí bude disponovat
námitkami, které jsou vyhrazeny speciálně jeho osobě, a které nemůže využít nikdo jiný. Příkladem
bude námitka neplatnosti rukojemské doložky z hlediska obsahového, absence avaláta na směnce
nebo zánik směnečného závazku avaláta.742
Aval však bude disponovat i námitkami kauzálními. Jak uvádí J. Kotásek, „(p)odle
převažujícího názoru aval může uplatnit pouze ty námitky, které se zakládají na jeho vlastních
vztazích k majiteli směnky, nikoliv ale na vztazích avaláta k majiteli směnky. Nemůže tedy bez dalšího
namítat cokoli z kauzálních vztahů avaláta k věřiteli.“743 Tento závěr potvrzuje i Z. Kovařík, když
uvádí, že „(a)val sám o sobě nemá žádný vztah ke kauzálnímu důvodu směnky. Proto pokud hodlá
rukojmí používat na svou obranu i některé námitky kauzální, je to možné jen potud, pokud je sám
účastníkem nějakých mimosměnečných vztahů, zpravidla smluvních, které budou pro takové námitky
podkladem. (…) Avalista nestává se jen z důvodu svého rukojemství na směnce nikterak účastníkem
těchto avalátových mimosměnečných smluvních vztahů.“744
Stejné stanovisko zastávají i české a slovenské745 soudy. Judikatura setrvává dlouhodobě
na stanovisku, že směnečný rukojmí nemůže vůči věřiteli uplatnit námitky z vlastních vztahů avaláta
nebo jiných osob a věřitele.746 Tento závěr pak potvrdil Nejvyšší soud, když uvádí: „Směnečný ručitel
sice nemůže uplatnit proti směnečnému platebnímu rozkazu námitky, které se zakládají pouze
na vztahu remitenta a akceptanta, může však uplatnit námitky, které se zakládají na jeho vlastním
vztahu k remitentovi.“747 V této souvislosti se může zdát průlomovým rozsudek Nejvyššího soudu
ze dne 30. 6. 2009, sp. zn. 29 Cdo 3727/2007, ve kterém Nejvyšší soud připouští kauzální námitky
avaláta i avalovi, a to v jednom speciálním případě, kdy aval byl jednatelem avaláta, výstavce směnky
vlastní. V posuzovaném případě uzavřela společnost s ručením omezeným kupní smlouvu, přičemž
součástí kupní smlouvy byla i směnečná dohoda mezi remitentem a společností s ručením
omezeným. Tuto kupní smlouvu podepsal jednatel společnosti s ručením omezeným, který následně
avaloval zajišťovací směnku. Proto, pokud remitent v žalobě netvrdil, že s jednatelem jako avalem
uzavřel směnečnou dohodu o jiném obsahu, než jaký byl obsahem směnečné smlouvy obsažené
v kupní smlouvě, není pochyb o tom, že jednatel převzal směnečné rukojemství se souhlasem
remitenta za stejných podmínek, za jakých převzala závazek ze směnky společnost s ručením
omezeným. Proto jednateli jako avalovi, žalovanému, přísluší kauzální námitka zániku zajištěného
závazku z jeho vlastního vztahu s remitentem, žalobcem.
Přestože se posledně uvedené rozhodnutí může zdát východiskem s předestřeného problému
a v mnoha případech jistě bude, stále zde mohou existovat situace, kdy avalování směnky může
obchodní korporaci obrazně řečeno zlomit vaz. V posuzované situaci byla směnečné dohoda
KOVAŘÍK, Z.: Úskalí směnečného rukojemství (dokončení). In: Bulletin advokacie, 2003, č. 1, s. 65.
KOVAŘÍK, Z.: Úskalí směnečného rukojemství (dokončení). In: Bulletin advokacie, 2003, č. 1, s. 65.
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prokazatelně součástí kupní smlouvy, kterou podepsal jednatel, aval. Směnečná smlouva však může
být ale zcela neformálního charakteru. Aval nemusí mít přístup ke kauzálním námitkám (může se
jednat již o bývalého jednatele), nebo nemusí mít zájem takové námitky vznést (záměrem bude
poškodit obchodní korporaci), a proto tyto kauzální námitky vůči věřiteli neuplatní. Směnku zaplatí,
stane se jejím majitelem a následně povede regres vůči osobě, za kterou se zaručil.
Ve směnečné smlouvě s věřitelem si však aval může uplatnění námitek, které by jinak
příslušely pouze avalátovi, vyhradit.
Souhlasím proto s názorem J. Kotáska, že větší riziko než avalovi hrozí při směnečném
rukojemství avalátovi. „U směnek zatížených námitkami tohoto hlavního dlužníka je totiž možné, že
majitel směnky takticky vykoná práva vůči avalovi a obejde avaláta – z oprávněné obavy
z relevantních kauzálních námitek. Sám aval se ale těmito námitkami, pokud si je nevyhradil
ve zvláštní dohodě s příslušným věřitelem, tj. ve vlastní směnečné smlouvě, bránit podle aktuální
judikatury nemůže. Pokud aval ve sporu podlehne a zaplatí, bude samozřejmě vést svůj vlastní
regres. Avalát mu pak nebude moci namítat kauzální námitky, ty mu přísluší jen vůči věřiteli (opět
předpokládejme absenci směnečné smlouvy s opačným ujednáním.“748
Jednatel tedy svým podpisem směnky v postavení avala vystavuje obchodní korporaci riziku,
že věřitel bude inkasovat směnku u něj a on se, z jakéhokoli důvodu, neubrání kauzálními námitkami,
směnku tedy bude muset zaplatit. Může se tak stát, že při vystavení zajišťovací směnky inkasuje
věřitel plnění dvakrát. Poprvé z titulu kauzálního závazku od obchodní korporace, podruhé z titulu
směnečného rukojemství od avala.
Regres avala vůči avalátovi
Nyní se dostáváme do situace, kdy věřitel inkasoval směnku u avala, který se neubránil
námitkami a směnku zaplatil. Aval se v takovém případě bude obracet na avaláta a bude se po něm
formou regresu domáhat zaplacení částky, kterou sám uhradil věřiteli.
Podle čl. I § 32 odst. 3 ZSŠ platí, že pokud směnečný rukojmí zaplatí směnku, nabývá práv ze
směnky proti tomu, za koho se zaručil, a proti všem, kdož jsou této osobě směnečně zavázáni. Po
zaplacení směnky nenabývá aval práv za toho, za koho se zaručil, ale stává se originárním majitelem
směnky. Ustanovení tímto zakládá následný regres avala vůči avalátovi. Jiný výklad, který by toto
právo avalovi upíral, by byl proto contra legem a je třeba jej odmítnou jako nepřípustný.
Aval získává okamžikem, kdy plnil, právo na výkon dalšího postihu. Tyto nároky budou vždy
následným postihem ve smyslu čl. I § 49 ZSŠ.749
Od výše uvedené situace je však nutné odlišit případy, kdy směnečný závazek mezi avalem a
avalátem nevznikl, a není proto možné v takovém případě postupovat podle čl. I § 32 odst. 3 ZSŠ.
Krajský soud v Nitře v jednom ze svých rozhodnutí750 posuzoval regresní nárok avala vůči
avalátovi z neplatné směnky. Slovenská společnost TP uzavřela se společností OBH faktoringovou
smlouvu, na základě které OBH poskytla společnosti TP překlenovací úvěr. V souvislosti s uzavřením
této smlouvy byla v Bratislavě vystavena směnka, ve které byla jako remitent směnky uvedena
společnost OBH, jako směnečník společnost TP. Jako aval pak směnku podepsal mimo jiné QO,
žalobce. Směnečník se ve směnce zavázal zaplatit dne 19. 11. 2003 společnosti OBH sumu
578188,70 Sk. Dále byla dne 24. 11. 2003 uzavřena dohodu o převzetí dluhu s žalovaným V. G, čímž
se VG stal dlužníkem vůči OBH vedle TP. Protože společnost TP nesplatila společnosti OBH
překlenovací úvěr, byl aval QO věřitelem vyzván k úhradě dlužné částky ve výši 593000,-Kč z titulu
směnečného rukojemství. Aval QO z titulu směnečného rukojmí požadovanou částku ve splátkách
uhradil. Následně se, jako žalobce, domáhal vůči žalované, společnosti VG, zaplacení částky
593000,-Kč s příslušenstvím vůči žalovanému z titulu následného regresu podle § 550 občanského
zákoníku. Podle názoru prvostupňového soudu následný regres ve věci není daná ani podle
občanského zákoníku ani podle ZSŠ.
Soud totiž posoudil směnku jako neplatnou, a to z důvodu vnitřního rozporu směnky. Protože
je směnka neplatná, je neplatný i celý rukojemský závazek žalobce. Z toho vyplývá, že žalobce platit
společnosti OBH bez právního titulu, z neplatné směnky. Proto není možné aplikovat § 32 odst. 4 čl.
I ZSŠ a regres žalobce podle tohoto ustanovení není přípustný. Dalším důvodem pro nepřiznání
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regresu podle směnečného zákoníku je nezavázanost žalovaného ze směnky. Žalovaný vůbec
nefiguruje jako účastník směnečných vztahů a proto po něm nelze regres požadovat.
Popsaná situaci se však liší od případu uvažovaného v tomto příspěvku. Pokud jednatel
avaluje směnku za společnost, avaláta, bude mít podle čl. I § 32 odst. 3 ZSŠ v případě, že směnku
zaplatí sám, vůči společnosti regres.
Jak již bylo uvedeno výše, obsah práv avala vůči avalátovi pak určuje pak čl. I § 49 ZSŠ 751.
Podle tohoto ustanovení platí, že kdo zaplatí směnku, může vymáhat na svých předchůdcích celou
částku, kterou zaplatil, šestiprocentní úroky z této částky ode dne, kdy zaplatil, své útraty, odměny
která se vypočten podle § 48 odst. 1 č. 4.
Pokud tedy aval bude uplatňovat vůči společnosti jako avalátovi regres, společnost nejen že
zaplatí částku uvedenou jako jistinu ve směnce, která by měla odpovídat dlužné částce, ale i další
náklady v podobě úroků, směnečné odměny a nákladů, a to jak nákladů věřitele při uplatnění směnky
vůči avalovi, tak náklady avala, které mu vzniknou při uplatňování regresu vůči avalátovi.
Pokud se vrátím k případu uvedenému v předchozí kapitole, společnost se ocitá v situaci, kdy
zaplatila kauzální závazek a z titulu následného regresu i směnečnou jistinu navýšenou podle čl. I
§ 49 ZSŠ. Obchodní korporaci proto nepochybně vzniká škoda.
MOŽNÁ OBRANA SPOLEČNOSTI
Z avalované směnky tedy hrozí obchodní korporaci riziko vzniku škody v podobě následného
regresu avala. Způsoby, jakým se obchodní korporace může bránit, jsou v zásadě dva. První vychází
z pravidel o střetu zájmů, druhý pak ze směnečného práva.
Nad rámec uvedeného je nutné ještě posoudit, zda právnická osoba je ze směnky vůbec
zavázaná, tedy zda statutární orgán svým podpisem na směnce zavázal právnickou osobu, za kterou
jedná752, nebo zda omezení statutárního orgánu při podpisu směnky nepramení ze zvláštních
právních předpisů753. Posledně dvěma uvedeným však více pozornost věnovat nebudu s ohledem
právě na nezavázanost právnické osoby ze směnky.
Pravidla o střetu zájmů
Pro posuzovanou situaci, tedy avalování směnky statutárním orgánem kapitálové společnosti,
je relevantní právní úprava obsažená v § 54 a 55 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních
korporacích.
Ustanovení § 54 ZOK je obecné a upravuje obecné důsledky situace, kdy se zájmy obchodní
korporace dostanou do střetu zájmů se zájmy člena orgánu obchodní korporace. Podle prvního
odstavce tohoto ustanovení mimo jiné platí, že dozví-li se člen orgánu obchodní korporace, že může
při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmů se zájmem obchodní korporace, informuje o tom bez
zbytečného odkladu ostatní členy orgánu, jehož je členem, a kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak
nejvyšší orgán. Tato zákonná notifikační povinnost vzniká členovi orgánu již v okamžiku, kdy se dozví,
že při výkonu funkce může dojít ke střetu zájmů. Rozhodující je tedy samotná možnost vzniku konfliktu
zájmů mezi ním a obchodní korporací.
Ustanovení § 54 ZOK tedy obsahuje obecnou úpravu střet zájmů. Další ustanovení upravující
střet zájmů pak vymezují konkrétní situace, kdy může dojít ke střetu zájmů, a obsahují pro tyto případy
speciální úpravu. Pro účely tohoto příspěvku je relevantní § 55 ZOK, jehož první část zní: „Hodlá-li
člen orgánu obchodní korporace uzavřít s touto korporací smlouvu, informuje o tom bez zbytečného
odkladu orgán, jehož je členem, a kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak nejvyšší orgán. (…)“
Ustanovení tedy zakládá, stejně jako § 54 ZOK, notifikační povinnost. „Notifikační povinnost
představuje součást povinnosti loajality. Pokud tak člen orgánu notifikační povinnost podle § 55 odst.
1 ZOK poruší, poruší tím povinnost jednat s péčí řádného hospodáře svým neloajálním jednáním a
může (při splnění ostatních zákonných předpokladů) odpovídat za újmu z tohoto vzniklou.“754
Notifikační povinnost vzniká členovi orgánu v okamžiku, kdy pojme úmysl uzavřít s obchodní
korporací smlouvu, resp. v okamžiku, kdy tento úmysl projeví navenek. „Notifikační povinnost je proto
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nutné vykládat tak, že člen orgánu je povinen notifikovat příslušný orgán bez zbytečného odkladu
poté, co se s ohledem na skutkové okolnosti uzavření smlouvy mezi členem orgánu obchodní
korporace a touto obchodní korporací jeví jako pravděpodobné, a uzavření takové smlouvy nebrání
žádná faktická nebo zákonná překážka, vždy však předtím, ne je předmětná smlouva mezi členem
orgánu obchodní korporace a obchodní korporací uzavřena.“755
„Z hlediska notifikační povinnosti je nerozhodné, zda je konfliktem zájmů dotčeno dvoustranné
právní jednání anebo vícestranné právní jednání, kde člen orgánu obchodní korporace (…). Není
rozhodující ani obsah předmětné smlouvy. Zákon vychází z předpokladu, že v případě uzavírání
smlouvy mezi členem obchodní korporace a obchodní korporací je dán možná střet zájmů vždy. Není
proto důvod omezovat notifikační povinnost ve smyslu § 55 odst. 1 ZOK pouze na některé typy
smluvních ujednání.“756
Jak již bylo uvedeno výše, jednatel uzavírá při avalování směnky s obchodní korporací
směnečnou smlouvu. Proto mu podle § 55 ZOK vzniká notifikační povinnost.
Na první pohled by se mohlo zdát, že jednatel při avalování směnky jedná v nejlepším zájmu
obchodní korporace, neboť sám sebe vystavuje riziku, že v případě, že směnka nebude zaplacena,
bude to on, na koho se věřitel obrátí. Avalování směny pak často bývá i nepsanou podmínkou
poskytnutí úvěru, kdy si úvěrující společnost vynucuje takovouto formu zajištění jako podmínku
poskytnutí úvěru. Jednatel tedy nad rámec již uvedeného svým jednáním dopomáhá korporaci
k úvěru.
Závazek avala nespočívá však v jeho postavení dlužníka, nese v sobě ale potencionální regres
pro případ, že sám směnku zaplatí. Minimálně pak v tomto okamžiku, při uplatnění regresu, bude jeho
jednání v rozporu se zájmy korporace. Zájem korporace bude žádné peníze v rámci regresu
nevyplatit, naopak v zájmu jednatele bude získat peníze v rámci regresu od korporace.
Ustanovení § 55 ZOK však předpokládá, že vždy, když je uzavírána smlouva mezi společností
a jednatelem, je zde přítomný konflikt zájmů. I bez předchozí úvahy, které střet zájmů jen potvrzuje,
má jednatel povinnost před uzavřením směnečné smlouvy notifikační povinnost podle § 55 odst. 1
ZOK.
Orgán, kterému jednatel oznámil úmysl uzavřít smlouvu, má následně možnost podle § 56
odst. 2 ZOK uzavření takové smlouvy zakázat, pokud uzavření takové smlouvy není v zájmu
korporace. I pokud však jednatel takový zákaz poruší, nezakládá to neplatnost uzavřené směnečné
smlouvy757. Důsledkem takového jednání jednatele bude pouze porušení péče řádného hospodáře,
a společnosti se tak otevře cesta k případnému sankcionování jednatele za porušení těchto pravidel.
I pokud bychom však dovodili neplatnost směnečné smlouvy mezi avalem a avalátem, tato
skutečnost se nepromítne do vztahu avala a věřitele, tedy věřitel nebude touto neplatností na právech
vůči avalovi nijak dotčen. Jednatel se však prokazatelně dopustí porušení pravidel péče řádného
hospodáře a obchodní korporace se na něm bude moci domáhat náhrady škody. Jedná se tedy o
řešení pouze v rovině korporátní.
Úprava námitek ve smlouvě mezi avalem a věřitelem
Jak již bylo výše uvedeno, základem postavení avala bude směnečná smlouva, ať již uzavřená
s avalátem nebo remitentem. Obsahem této smlouvy může být vedle dalšího i ujednání o možnosti
avala uplatňovat vůči věřiteli námitky z vlastních vztahů avaláta.
Byť judikatura českých soudů kauzální námitky avaláta přiznává ve speciálním případě
i avalovi, společnost by měla, pokud se přes výše uvedená rizika rozhodně přistoupit vystavení
zajišťovací směnky avalované jejím jednatelem, obchodní korporace by měla v rámci prevence trvat
na precizní úpravě přípustných námitek avala vůči remitentovi a písemné formě této dohody.
Zároveň by měla trvat na uzavření písemné směnečné dohody s avalem, ve které by rovněž
byly vymezeny námitky, které může společnost, v případě, že bude vůči ní uplatňován avalem regres,
vůči avalovi uplatnit.
Domnívám se, že se jedná o možnou cestu, jak riziku předcházet.
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SHRNUTÍ
Pokud obchodní korporace za sebe nechá avalovat směnku, vystavuje se tím riziku, že
závazek uhradí vícekrát. Aval se neubrání námitkami vůči věřiteli, směnku vyplatí, a následně se bude
domáhat po obchodní korporaci, jako avalátovi, vyplacení směnky z titulu regresu.
Statutární orgán, dříve než se na směnku v postavení avala podepíše, má notifikační povinnost
vůči obchodní korporaci podle ustanovení § 55 ZOK regulující jeden z případů střetu zájmů obchodní
korporace a člena jejího orgánu. Na základě těchto pravidel obchodní korporace dostane informaci o
tom, že se statutární orgán chystá avalovat směnku, a avalování směnky mu může zakázat. Porušení
notifikační povinnosti však nezakládá neplatnost směnečné smlouvy ani rukojemského prohlášení.
Obchodní korporaci zakládá pouze právo na náhradu škody.
Obchodní korporace by však měla vždy trvat na písemné úpravě směnečných smluv a vymínit
si zakotvení práva avala vznášet vůči věřiteli námitky z vlastních vztahů avaláta a věřiteli.
Obchodní korporace se i bez úmyslu avala ji poškodit vystavuje při avalování směnky riziku
opakovaného placení ze stejného titulu. Pokud do rovnice dosadíme úmysl avala ze společnosti
vyvádět peníze a jeho spolupráci s věřitelem, může obchodní korporace přijít o značné množství
finančních prostředků. Směnka v této podobě tedy může být podle mého názoru sloužit jako účinný
nástroj vyvádění peněz z obchodní korporace.
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SPOLOČNOSŤ V KRÍZE – VYBRANÉ APLIKAČNÉ PROBLÉMY
Peter Lukáčka
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor v príspevku analyzuje dopady zavedenia nového inštitútu „spoločnosť v kríze“ na
oblasť práva obchodných spoločností s osobitným zreteľom na posudzovanie zodpovednosti
štatutárnych orgánov v čase, kedy obchodná spoločnosť spĺňa podmienky resp. definičné znaky
spoločnosti v kríze.
Kľúčové slová: spoločnosť v kríze, štatutárny orgán, porušenie povinností pri výkone pôsobnosti,
zodpovednosť za škodu, odborná starostlivosť.
Abstract: The author in this article analyzes the impact of creating a new institut callled "company in
crisis" in the filed of company law, with particular consideration on assessing the liability of statutory
authorities at the time, when the company meets the conditions of the company crisis.
Keywords: company in crisis, statutory authorities, violation of legal responsibilites, liability for
damages, professional care
ÚVOD
Spoločnosť v kríze ako nový pojem obchodného práva významným spôsobom rozvíril
reaktívne pokojné hladiny právnej úpravy v oblasti práva obchodných spoločností, ktorá sa primárne
nachádza v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj „ObZ“ a „Obchodný zákonník“).
Tento inštitút bol do právneho priadku Slovenskej republiky zavedený zákonom č. 87/2015 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej aj „novela obchodného zákonníka). Tento zákon
do obchodného zákona okrem iných zmien zaviedol viaceré ustanovenia, ktorých účelom je reagovať
na aktuálne problémy súvisiace s procesom konkurzu a reštrukturalizácie v Slovenskej republike a na
súvisiace otázky v obchodných vzťahoch a s tým spojených sociálnych dopadoch. Osobitne sa nová
právna úprava zameriava na vytváranie podmienok pre zamedzenie poškodzovania veriteľov rámci
konkurzného a reštrukturalizačného konania a taktiež na posilnenia zodpovednosti za podnikanie.
Vzhľadom na skutočnosť, že od účinnosti predmetnej novely uplynulo do času písania tohto príspevku
len pár mesiacov je do istej miery až príliš ambiciózny názov tohto príspevku, keďže aktuálne nie je
k danej problematike dostupná skoro žiadna odborná literatúra a samozrejme neexistuje ani
relevantná judikatúra, ktorá by aplikovala predmetné ustanovenia. Preto sa zameriavame na
modeláciu situácií, ktorých vznik možno predpokladať a pri ktorých môže dochádzať k nejasnostiam
pri hľadaní ich riešení a tak prispieť k otvoreniu diskusií na túto tému. Zároveň je potrebné
poznamenať, že novosť skúmanej oblasti rovnako determinuje aj nižší počet zdrojov použitých na
podporu našich úvah. V príspevku sa osobitne zameriavame na vybrané aspekty týkajúce sa jedného
z hlavných účelov tejto novely, ktorým je snaha o posilňovanie zodpovednosti za podnikanie, ktorá
významným spôsobom rezonuje v podnikateľskej praxi a ktorá tvorí zároveň stabilnú a možno aj
nevyčerpateľnú tému vedeckých prác a odborných diskusií.
SPOLOČNOSŤ V KRÍZE – VŠEOBECNÉ VÝCHODISKÁ
Novelou obchodného zákonníka došlo (okrem iného) k doplneniu resp. zmene viacerých
ustanovení obchodného zákonníka (§ 13a – register diskvalifikácií, § 59a, § 60, § 66), ale najmä
k doplneniu ustanovení, ktoré vymedzujú spoločnosť v kríze a ďalšie pojmy, ktoré priamo súvisia
s jeho aplikáciou (napr.: osobitné povinnosti štatutárneho orgánu spoločnosti, plnenie nahradzujúce
vlastné zdroje, zákaz vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje, zabezpečenie záväzkov
nahradzujúce vlastné zdroje a pod.).
Vymedzenie pojemu „kríza“ sa z hľadiska pochopenia predmetnej novely ObZ javí ako
kľúčové. Z etimologického hľadiska pochádza zo slova κρίση, „úsudok, výsledok procesu, bod obratu,
výber, rozhodnutie“ (podľa Thúkydiada) ale taktiež „nezhoda“ alebo „hádka“ (podľa Platóna), teda
základ, od ktorého sa odvodzuje slovo kritérium, „prostriedok k hodnoteniu“, ale taktiež „schopnosť
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rozlišovať“, a slovo kritický, „schopný hodnotiť“, „rozhodný“, „rozhodujúci“ a taktiež súvisiaci s umením
rozhodovania. V tejto súvislosti sa ako konkrétnejší a bližší samotnému definovaniu pojmu spoločnosť
v kríze javí pojem „ekonomická kríza“ ktorú je možné identifikovať ako obdobie recesie, pre ktoré je
typický nedostatok investícií, pokles výroby, vzostup nezamestnanosti, ide o pojem, ktorý všeobecne
popisuje nepriaznivé podmienky, často spojené s ekonomikou.1
Vzhľadom na uvedené všeobecné ponímanie významu slova kríza je možné s určitou mierou
pravdepodobnosti odôvodňovať aj postup zákonodarcu pri výbere tohto pojmu, ktorý sa v čo možno
najvyššej miere približuje zachyteniu istého negatívneho stavu v rámci fungovania obchodnej
spoločnosti, ktorý však nevyhnutne nemusí mať za následok jej zánik, ale mal by byť v tomto ponímaní
spúšťačom opatrení, ktoré budú smerovať k odstráneniu tohto stavu a k vytvoreniu predpokladov pre
zlepšenie resp. racionalizáciu fungovania obchodnej spoločnosti.
Isté náznaky uvedeného všeobecného vymedzenia krízy je tak možné vnímať v § 67a ods. 1
ObZ podľa ktorého je spoločnosť2 v kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Pre správnu
pochopenie, či je spoločnosť v úpadku je nutné pristúpiť k aplikácii ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZKR“), ktoré
definujú prípady kedy je obchodná spoločnosť v úpadku. Podľa § 3 ods. ZKR je dlžník v úpadku, ak
je platobne neschopný alebo predlžený. Ak dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu, predpokladá
sa, že je v úpadku. Zároveň tento zákon definuje situácie kedy dlžník (obchodná spoločnosť) spĺňa
kritéria platobnej neschopnosti a kedy je v predĺžená.3 Druhým prípadom, kedy je obchodná
spoločnosť v kríze je situácia ak jej úpadok hrozí. Spoločnosti hrozí úpadok ak pomer vlastného
imania4 a záväzkov je menej ako 8 ku 100. V zmysle § 768n ObZ sa tento pomer vlastného imania
a záväzkov pre posudzovanie toho či je obchodná spoločnosť v kríze alebo nie bude aplikovať až
v roku 2018. Dovtedy budú platiť osobitné pomery pre rok 2016 (4 ku 100) a pre rok 2017 bude tento
pomer vlastného imania a záväzkov spoločnosti 6 ku 100. Vzhľadom na uvedené, je potrebné
poznamenať, že skutočnosť či je spoločnosť v kríze alebo nie bude posudzovaná najmä na základe
účtovníctva podnikateľa. Takáto konštrukcia sa javí ako racionálna pre dosiahnutie účelu, ktorý
prijatím tejto novely obchodné zákonníka sledoval zákonodarca, ale v ďalšom texte sa pokúsime
naznačiť možné aplikačné problémy, ktoré sa v tejto oblasti môžu v najbližšom období prejaviť
a zároveň významne ovplyvniť činnosť štatutárnych orgánov obchodných spoločností a to aj
negatívnym spôsobom v zmysle posilňovania sankčných mechanizmov, ktoré sú voči nim primárne
smerované a ktorých rozsah ako aj obmedzené možnosti liberácie môžu v konečnom dôsledku
odrádzať kompetentné osoby od výkonu týchto funkcií v obchodných spoločnostiach.
ZODPOVEDNOSŤ ŠTATUTÁROV V KONTEXTE ZMIEN PRÁVNEJ ÚPRAVY
Problematiku zodpovednosti štatutárnych orgánov je z hľadiska práva obchodných spoločností
možné označiť za jednu z kľúčových zložiek ovplyvňujúcich správne fungovanie obchodných
spoločností a to nie len do vnútra spoločností, ale aj nepriamo vo vzťahu navonok k ostatným
podnikateľským subjektom a to vzhľadom na skutočnosť, že práve tieto osoby resp. výkon ich funkcie
významným spôsobom ovplyvňuje platobnú schopnosť spoločnost, ktorých činnosť riadia. Z tohto
dôvodu sa v istom zmysle javí ako zmysluplné, že zákonodarca za účelom dosiahnutia jedného zo
svojich cieľov v rámci predmetnej novely, ktorým je snaha o posilňovanie zodpovednosti za
podnikanie sa práve zameral na štatutárne orgány, ktoré ako sme uviedli majú spravidla najväčší
podiel na fungovaní spoločností, na jej úspechoch resp. neúspechoch v hospodárskej oblasti.
Predmetná novela obchodného zákonníka zaviedla vo vzťahu k štatutárnym orgánom viaceré
zmeny, ktoré sa de facto zameriavajú jednak na ustanovenie osobitných povinností týchto osôb
v prípade, ak je spoločnosť v kríze a jednak prostredníctvom sankcií spojených s nedodržaním týchto
Bauman Z., Bordoni C.: Stát v Krizi. Broken Books. s. 14
V zmysle § 67i Obchodného zákonníka môže byť spoločnosťou v kríze len spoločnosť s ručením obmedzeným,
akciová spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktorej komplementárom nie je žiadna fyzická osoba. Banka,
inštitúcia elektronických peňazí, poisťovňa, zaisťovňa, zdravotná poisťovňa, správcovská spoločnosť, obchodník
s cennými papiermi, burza cenných papierov a centrálny depozitár cenných papierov nemôže byť spoločnosťou
v kríze.
3
Podľa § 3 ods. 2 ZKR je platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň
dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi.
Podľa § 3 ods. 3 ZKR je predlžený ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, má viac ako
jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.
4
Vlastné imanie tvoria vlastné zdroje financovania obchodného majetku podnikateľa podľa osobitného predpisu.
1
2
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povinností posilňovať tlak na zodpovedný výkon ich funkcií a to najmä vo vzťahu k získavaniu zdrojov
financovania spoločností resp. zamedzovaniu znižovania miery uspokojovania veriteľov spoločností
v ktorých figurujú.
Vzhľadom na viaceré významné negatívne následky spojené s porušením povinnosti
štatutárneho orgánu v čase kedy je spoločnosť v kríze sa javí ako vhodné položiť otázku, či je tento
pojem, t.j. spoločnosť v kríze z pohľadu štatutára a v kontexte uplatňovania zodpovednosti5 voči nemu
objektívny a v každom okamihu fungovania spoločnosti jednoznačne identifikovateľný pojem? Iste, je
možné voči tomuto namietnuť, že predsa kríza spoločnosti má v zmysle § 67a ods.2 ObZ jasne dané
kritéria pomeru vlastného imania a záväzkov spoločnosti. Je však možné v akomkoľvek momente
existencie spoločnosti hoci aj na základe vynaloženia odbornej/náležitej starostlivosti podľa §67b ObZ
absolútne a bez akejkoľvek možnosti omylu identifikovať, či je spoločnosť v kríze alebo nie? Alebo by
sa štatutár mohol zbaviť zodpovednosti obdobne ako v prípade jeho zodpovednosti za škodu podľa §
135a resp. § 194 ObZ ? Domnievame sa, že určenie, či sú na štatutárny orgán kladené osobitné
povinnosti v zmysle ustanovení o spoločnosti v kríze závisí najmä od správneho a presného vedenia
účtovníctva. To potvrdzuje aj znenie dôvodovej správy k zákonu č. 87/2015 Z.z., v ktorej sa k § 67d
uvádza: „Skutočnosť, že spoločnosť sa nachádza v kríze, sa odvíja od účtovníctva spoločnosti. Ak
účtovníctvo nebolo riadne vedené, vychádza sa z predpokladaného stavu, ktorý by tu bol, ak by
účtovníctvo bolo vedené riadne.“ V zmysle uvedeného je na mieste otázka, akým spôsobom sa bude
postupovať v prípade, ak štatutár nebude mať v priebehu roka správne resp. pravdivé informácie od
osoby, ktorá vedie účtovníctvo či už ako zamestnanec alebo externá spoločnosť, keďže povinnosťou
štatutára nie je viesť, ale zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva spoločnosti. Odpoveď na túto otázku
je zásadná pre posúdenie dvoch závažných následkov pre štatutára.
1. Splnenie jeho povinnosti podľa § 67b ObZ v zmysle ktorého „Štatutárny orgán
spoločnosti, ktorý zistil alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol zistiť, že
spoločnosť je v kríze, je povinný v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo
náležitej starostlivosti urobiť všetko, čo by v obdobnej situácii urobila iná rozumne
starostlivá osoba v obdobnom postavení na jej prekonanie.“ Domnievame sa, že
dôsledkom nesplnenia si tejto povinnosti bude prichádzať do úvahy možnosť uplatňovať
voči štatutárovi zodpovednostné nároky podľa § 135a ods. 2 resp. § 194 ods. 6 ObZ t.j.
zodpovednosť za škodu a to aj napriek tomu, že ide vo aplikáciu nového ustanovenia
o spoločnosti v kríze a ustanovenia o zodpovednosti za škodu štatutárov tento prípad
vyslovene neupravujú. V tejto súvislosti sa však domnievame, že je rovnako možné pri
porušení povinnosti podľa § 67b uvažovať o možnostiach liberácie štatutára podľa 135a
ods. 3 a 194 ods. 7 ObZ a to napríklad v prípade, ak by nastalo pochybenie na strane
osoby poverenej vedením účtovníctva na základe čoho štatutár nemohol ani pri
vynaložení odbornej/náležitej starostlivosti odhaliť, že spoločnosť sa nachádza v kríze.
Rovnako považujeme za potrebné poukázať, a to aj napriek jeho tradícii, na pojem
odborná starostlivosť resp. náležitá starostlivosť,6 ktoré z hľadiska ich výkladu aj v rámci
ich skoršieho používania v práve obchodných spoločností spôsobovali isté aplikačné
problémy a to najmä v rámci identifikácie ich obsahu, resp. identifikácie požiadaviek,
ktoré sú kladené na osoby konajúce v rámci odbornej resp. náležitej starostlivosti.
V tomto zmysle sa domnievame, že obdobné výkladové problémy je možné očakávať
aj v súvislosti s identifikáciou splnenia resp. nesplnenia povinnosti podľa § 67b o to viac,
že tieto pojmy sú doplnené o nový pojem „iná rozumne starostlivá osoba“, ktorý
z hľadiska identifikácie jeho obsahu môže spôsobovať významné aplikačné problémy,
ktoré bude nutné odstrániť až prostredníctvom judikatúry, čo však bude pravdepodobne
trvať ešte pomerne dlhé obdobie. K odstráneniu týchto pochybností taktiež významne
nenapomáha ani snaha o hľadanie odpovedí, alebo aspoň úmyslu zákonodarcu, keďže
k tomuto ustanoveniu sa v dôvodovej správe nachádza len pomerne všeobecný text:
„Štatutárne orgány spoločnosti v kríze majú mať v zmysle predkladaného návrhu

K pojmu zodpovednosť bližšie pozri: Mitterpachová J.: Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve. Bratislava:
Wolters Kluwer s. r. o., s. 32
6
K pojmu odborná starostlivosť a náležitá starostlivosť bližšie pozri: Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník –
komentár. Tretie aktualizované vydanie. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 416, s. 582-583
5
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osobitné povinnosti, ktoré vyplývajú z charakteru samotnej krízy a majú smerovať k jej
prekonaniu, ako aj k sledovaniu, či opatrenia na jej prekonanie sú účinné.“
Na druhej strane je nutné uviesť, že vzhľadom na predpokladaný široký rámec činností,
ktorých realizácia by mohla byť žiaduca zo strany štatutára spoločnosti, ktorá sa
nachádza v kríze by ani nebolo vhodné príliš úzke vymedzenie resp. taxatívny výpočet
týchto činností, resp. úkonov, ktoré by bolo možné požadovať, avšak v rovine úvah de
lege ferenda by sa isté spresnenie resp. demonštratívny výpočet javil ako opodstatnený.
2.

Druhým je následok sa prejavuje vo vzniku zákonného ručenia štatutára podľa § 67f
ods. 2 ObZ v prípade, ak poruší zákaz ustanovený v § 67f ods. 1 Obchodného
zákonníka tzn. vráti plnenie nahradzujúce vlastné zdroje, ak je spoločnosť v kríze, alebo
ak by sa v dôsledku toho do krízy dostala. Domnievame sa, že v tomto prípade by bolo
problematické hľadať akékoľvek možnosti pre zamedzenie vzniku tohto následku pre
štatutára (tzn. vzniku ručenia za vrátenie plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje) a to aj
v prípade, ak objektívne nemal vedomosť o tom, že je spoločnosť v kríze (napr.:
nesprávne vedenie účtovníctva zo strany osoby, ktorá je poverená jeho vedením).
V tomto zmysle sa môže javiť predmetné ustanovenie ako príliš prísne. Iste, bolo by
možné namietať právo takéhoto štatutára uplatňovať si vo forme prípadných regresných
nárokov škodu voči osobám, ktoré viedli účtovníctvo danej spoločnosti, ale to
v konečnom dôsledku nemusí byť uspokojujúce riešenie a to buď v dôsledku
obmedzenej zodpovednosti zamestnanca - účtovníka alebo nemajetnosti spoločnosti,
ktorá vedenie účtovníctva zabezpečovala.

Odhliadnuc od uvedeného sa domnievame, že isté nejasnosti môže taktiež vzbudzovať výklad
znenia § 67e písm. b) ObZ v zmysle ktorého sa „za plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje nepovažuje
poskytnutie peňažných prostriedkov spoločnosti na dobu nepresahujúcu 60 dní; to neplatí, ak sú
poskytnuté opakovane.“ a to najmä z hľadiska vymedzenia použitého pojmu „opakovane“. Zastávame
názor, že nie je celkom zrejmé, či sa v tomto prípade majú považovať za opakované plnenia také,
ktoré sú realizované len medzi rovnakými subjektmi alebo je de facto potrené toto obmedzenie
vykladať vo všeobecnej rovine v čoho dôsledku je možné poskytnúť spoločnosti v kríze krátkodobé
financovanie nepresahujúce 60 dní len jeden krát počas krízy a to bez ohľadu na subjekty, ktoré jej
tieto prostriedky poskytli. K vyriešeniu načrtnutého problému taktiež zásadným spôsobom neprispieva
ani znenie dôvodovej správy k predmetnému ustanoveniu v ktorom sa uvádza: „Ustanoveniami o
plnení nahradzujúcom vlastné zdroje by nemali byť dotknuté pravidlá pre riešenie krízových situácií
vo formálnom procese reštrukturalizácie. Predpisy o reštrukturalizácii obsahujú vlastné pravidlá
priority pre nové financovanie počas úpadku resp. hroziaceho úpadku. Rovnako sa navrhuje zaviesť
výnimky pre krátkodobé financovanie a pre poskytnutie bezodplatných plnení.“ Zo znenia dôvodovej
správy teda nie je možné jednoznačne identifikovať v akom rozsahu sa má táto výnimka pre
krátkodobé financovanie vykladať, čo môže v budúcnosti vyvolať pomerne značnú neistotu
v subjektoch, ktoré by za účelom prekonania krízy poskytnutie takéhoto financovania zvažovali. Preto
v rovine úvah de lege ferenda by bolo vhodné zvážiť také znenie predmetného ustanovenia, ktoré
nebude vzbudzovať pochybnosti o jeho výklade.
ZÁVER
Aj napriek istým výhradám, ktoré v tomto príspevku uvádzame k prijatému zákonu č. 87/2015
Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony považujeme snahu zákonodarcu
o zamedzenie konaní poškodzujúcich najmä veriteľov obchodných spoločností za žiaducu a potrebnú
pre riešenie aktuálnych otázok, ktoré súvisia nie len so samotnou oblasťou práva obchodných
spoločností, ale najmä ide o problematiku, ktorá významne ovplyvňuje situáciu v podmienkach
podnikania v SR. Zásadným a aktuálnym problémom podnikania v SR je tzv. sekundárna platobná
neschopnosť, ktorá môže byť spôsobená práve konaním, ktorému sa predmetná novela Obchodného
zákonníka snaží zamedziť. Domnievame sa, že rovnako ako názov tohto príspevku je aj zámer
zákonodarcu odvážny avšak len aplikačná prax ukáže, či skutočne došlo k naplneniu cieľov tejto
novely ObZ alebo sa nájdu spôsoby, ktoré budú umožňovať i naďalej takéto nežiaduce konania
štatutárov a naopak „doplatia“ na ňu tí, ktorí takýto úmysel nemali a zároveň budú postihovaní
prísnymi sankciami, čo nie je možné nepovažovať za správny výsledok.
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PRÁVNE NÁSTROJE OCHRANY ZAMESTNANCOV
V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH
Jozef Pavol
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa v spracovanom príspevku zameriava na jednotlivé inštrumenty právnej ochrany
zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch. Dôraz sa kladie na teoreticko-právne aspekty
jednotlivých inštrumentov za súčasného pomenovania aplikačných problémoch pri ich uplatňovaní.
Osobitne sa autor v predmetnom príspevku venuje otázke právnej ochrany zamestnancov v zmysle
novej procesnej normy - civilného sporového poriadku.
Kľúčové slová: zamestnanec, zamestnávateľ, zákonník práce, civilný sporový poriadok, sťažnosť,
právna ochrana.
Abstract: The author of the processing contribution focuses on the individual instruments of legal
protection for employees in labor relations. The emphasis is on theoretical and legal aspects of the
various instruments while naming application problems in their application. In particular, the author of
the pertinent paper addresses the issue of legal protection for employees under the new procedural
rule - civil procedural code.
Key words: employee, employer, labor code, civil procedural code, complaint, legal protection.
ÚVOD
Tento príspevok je vypracovaný v zmysle grantovej činnosti Katedry pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na tému „Pracovný
súdny poriadok (nová právna norma v oblasti pracovného práva)“.
Primárnym cieľom autora je poukázať na exitujúci katalóg právnych nástrojov ochrany
prednostne zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch za súčasného zhodnotenia teoretickoprávneho legálneho vymedzenia jednotlivých prostriedkov ochrany s poukazom na prípadné
aplikačné problémy pri ich uplatňovaní v praxi v podmienkach Slovenskej republiky.
Možno vo všeobecnosti konštatovať, že zamestnanec, resp. za istých okolností fyzická osoba,
disponuje pomerne širokou paletou právnych nástrojov ochrany svojich práv v pracovnoprávnych
vzťahoch s tým, že jednotlivé prostriedky ochrany nemusia byť automaticky regulované normami
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“) alebo normami pracovného
práva ako samostatného právneho odvetvia slovenského právneho poriadku. Pracovné právo vo
všeobecnosti v prvom rade napĺňa ochrannú funkciu, ktorá v zásade podmienila vznik pracovného
práva vôbec. Napĺňanie ochrannej funkcie avšak súčasne spolu s pracovným právom sleduje o.i. aj
trestné právo, ústavné právo, správne právo a ďalšie právne odvetvia.
V zmysle uvedeného sú jednotlivé prostriedky ochrany rozčlenené do troch základných skupín,
a to najmä podľa povahy konkrétneho nástroja ochrany. Prvú skupinu reprezentujú prostriedky
mimosúdnej ochrany, druhú skupinu prostriedky súdnej ochrany a na záver tzv. doplnkové alebo
alternatívne nástroje ochrany.
PROSTRIEDKY MIMOSÚDNEJ OCHRANY
Spoločným menovateľom právnych nástrojov zaradených do tejto časti je skutočnosť, že
predstavujú mnohokrát nástroj preventívnej povahy, ktorý sa vyznačuje nižšou mierou formálnosti v
porovnaní s prostriedkami súdnej ochrany, ktoré naopak vyžadujú aktívnu účasť osôb, ktorých práva
boli porušené, počas súdneho konania vedeného pred súdom. Osoba, ktorá sa cíti byť dotknutá na
svojich právach konaním zamestnávateľa, resp. iným zamestnancom, môže sa domáhať svojich práv
menej formálnym spôsobom, ktorý v sebe nesubsumuje konanie pred súdom. Za týmto účelom boli
do tejto časti zaradené nasledovné prostriedky ochrany – sťažnosť podľa § 13 Zákonníka práce,
sťažnosť podľa § 14 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) a podnet na inšpektorát práce.
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Sťažnosť v zmysle Zákonníka práce
Zamestnanec má právo podať zamestnávateľovi sťažnosť jednak pre porušenie zásady
rovnakého zaobchádzania a jednak všeobecne pre zásah do jeho práv a povinností pri výkone
pracovnoprávnych vzťahov, pričom v zmysle Zákonníka práce sa osobitne poukazuje na možnosť
podať sťažnosť pre neoprávnené porušenie súkromia zamestnanca na pracovisku.
Právny dôsledok podania sťažnosti spočíva v povinnosti zamestnávateľa na sťažnosť
zamestnanca bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a
odstrániť jeho následky. Zákonník práce bližšie nešpecifikuje, čo presne má takáto sťažnosť
obsahovať. Aby ju však zamestnávateľ mohol prešetriť a vykonať nápravu, nemal by v nej chýbať
opis konania, v dôsledku ktorého k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania došlo, a tiež
označenie osoby alebo osôb, ktoré sú podľa sťažovateľa za toto porušenie zodpovedné. Z dikcie
Zákonníka práce rovnako nevyplýva, že zamestnanec, ktorý má právo podať takúto sťažnosť, musí
byť zároveň obeťou neoprávneného zásahu do práv a oprávnených záujmov. Z toho vyplýva, že
sťažnosť môže podať aj ktorýkoľvek iný zamestnanec, ktorý je svedkom takéhoto neoprávneného
konania voči inému zamestnancovi.
Zo znenia § 13 Zákonníka práce ďalej nevyplýva, že by bola zakázaná anonymná sťažnosť. V
praxi anonymná sťažnosť pre zamestnávateľa znamená nemožnosť na ňu odpovedať. Napriek
uvedenému nič neprekáža zamestnávateľovi v jej prešetrení a vo vykonaní nápravy a prijatí opatrení,
ktoré by zamedzili opakovanému namietanému porušeniu do budúcna.
Sťažnosť bezpochyby predstavuje prostriedok právnej ochrany, ktorého potenciál prevyšuje
jeho reálne uplatnenia a jeho momentálnu reálnu efektivitu pri dosahovaní ochrany práv
zamestnancov.
Sťažnosť v zmysle zákona o službách zamestnanosti
Právna úprava sťažnosti podľa zákona o službách zamestnanosti sa vo svojej podstate
zhoduje s tou upravenou Zákonníkom práce s určitými osobitosťami.
V zmysle § 14 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti: „Občan má právo podať úradu
sťažnosť v súvislosti s porušením práv a povinností ustanovených v odsekoch 1 až 3; úrad je povinný
na sťažnosť občana bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania
a odstrániť jeho následky.“
V prvom rade rozdiel spočíva v podstate namietaného porušenia. Sťažnosť podľa zákona o
službách zamestnanosti sa výhradne vzťahuje na porušenie práva občana – fyzickej osoby na prístup
k zamestnaniu, čím je zároveň vyjadrený aj druhý rozdiel, ktorým je subjekt oprávnený na podanie
takejto sťažnosti. Sťažnosť podľa Zákonníka práce v zásade podáva zamestnanec, podľa zákona o
službách zamestnanosti občan (fyzická osoba), ktorý si hľadá zamestnanie a teda nie je subjektom
pracovnoprávnych vzťahov. Tretím zásadným rozdielom je subjekt, ktorému sa sťažnosť adresuje.
Sťažnosť podľa zákona o službách zamestnanosti sa podáva na príslušnom úrade práce, sociálnych
vecí a rodiny. Všeobecne možno konštatovať, že sa jedná o duplicitnú právnu úpravu v porovnaní
s právnou úpravou obsiahnutou v Zákonníku práce.
Podnet na inšpekciu práce
Ďalším uvádzaným inštrumentom ochrany zamestnancov, ktorý nie je označovaný ako
sťažnosť, ale svojou povahou sa sťažnosti najviac približuje, predstavuje podnet na inšpekciu práce.
Možnosť domáhať sa ochrany svojich práv pre zamestnancov pramení z § 150 ods. 2
Zákonníka práce, podľa ktorého: „Zamestnanci, ktorí sú poškodení porušením povinností
vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, ako aj zástupcovia zamestnancov, ktorí sú v pracovnom
pomere u zamestnávateľa, u ktorého kontrolnou činnosťou podľa § 239 zistili porušenie
pracovnoprávnych predpisov, môžu podať podnet na príslušnom orgáne inšpekcie práce.“ Samotný
postup inšpekcie práce u zamestnávateľa je následne vykonávaný v súlade so zákonom č. 125/2006
Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o inšpekcii práce“).
V súlade s ustanovením § 2 zákona o inšpekcii práce vykonávajú inšpektoráty práce v rámci
inšpekcie práce dozor nad celou škálou práv a povinností subjektov pracovnoprávnych vzťahov.
Inšpekcia práce reprezentuje významný nástroj ochrany práv zamestnancov, a to aj s ohľadom
na oprávnenia inšpektorov práce a výšku sankcii, ktoré sú oprávnení uložiť zamestnávateľovi pre
porušenie povinností v pracovnoprávnych vzťahoch.
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Inak efektívny nástroj ochrany práv a oprávnených záujmov zamestnancov má svoje limity,
ktoré v súčasnosti reprezentuje najmä nízky počet inšpektorov práce, ktorí z personálnoorganizačných dôvodov nie sú objektívne spôsobilí riadne a účinne postihovať porušenia povinností
v pracovnoprávnych vzťahoch, a tak sa úzko zameriavajú len na niektoré vybrané problémy
slovenského pracovného trhu.
PROSTRIEDKY SÚDNEJ OCHRANY
Ochrana zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch zabezpečovaná prostredníctvom
súdov v civilnom konaní súdnom predstavuje účinný nástroj boja proti neoprávnenému zásahu do
práv a právom chránených záujmov zamestnancov.
Možnosť uplatniť, resp. brániť svoje práva na súde pramení pre zamestnancov z viacerých
ustanovení Zákonníka práce764, na základe ktorých zákonodarca výslovne konštatuje jednak
všeobecne možnosť zamestnanca (rovnako aj zamestnávateľa) uplatniť svoje práva na súde z
dôvodu poškodenia porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a jednak
osobitne Zákonník práce pojednáva a možnosti domáhať sa svojich práv na súde z dôvodu porušenia
zásady rovnakého zaobchádzania či súkromia zamestnanca na pracovisku.
V zmysle uvedeného môže mať žaloba na súd rôzny charakter, od nedodržania spomínanej
zásady rovnakého zaobchádzanie, porušenia súkromia zamestnanca, nevyplatenia mzdy alebo
odmeny (resp. iného peňažného plnenia), nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru, alebo
akékoľvek ďalšie porušenie práv a oprávnených záujmov zamestnanca v pracovnoprávnych
vzťahoch.
V súčasnosti sa ešte stále tzv. pracovnoprávne spory spravujú režimom civilného konania
podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „O.s.p.“). S účinnosťou od 1. júla
2016 čakajú spoločnosť zmeny v súvislosti s prijatím zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový
poriadok (ďalej len „CSP“), v zmysle ktorého boli pracovnoprávne spory a antidiskriminačné spory
spolu so spotrebiteľskými spormi zaradené medzi spory s ochranou slabšej strany – zamestnanca.
Nový CSP zásadne mení koncepciu civilného konania súdneho, čím budú dotknuté aj
pracovnoprávne spory. Pracovnoprávne spory sa vyznačujú viacerými osobitosťami v porovnaní s
inými súdnymi spormi, ktoré je potrebné zohľadniť pri koncipovaní noriem procesnej povahy
regulujúce tieto konania. Samotným zaradením pracovnoprávnych sporov medzi spory s ochranou
slabšej strany zákonodarca sleduje práve naplnenie aj tohto účelu. Správnosť zvoleného postupu
bude možné hodnotiť s odstupom niekoľkých rokov.
CSP v zásade preberá väčšinu už existujúcich inštitútov s tým, že podľa môjho názoru
podstatným rozdielom je spôsob ich legálneho vymedzenia, ktorý motivuje účastníkov, no najmä
sudcov (v prípade konaní s ochranou slabšej strany) k aktívnejšej participácii na týchto sporoch –
sprvoti je preto možné dôvodne predpokladať, že sudcovia budú postupovať v súlade s doteraz
zaužívanými postupmi a ich aktívna účasť bude skôr výnimočná, na strane druhej má CSP potenciál
motivovať sudcov a účastníkov konania k aktívnejšiemu prístupu k prejednávanej právnej veci.
S účinnosťou CSP dochádza k značnej zmene. V prvej časti, tretej hlave, treťom diely novej
procesnej normy zákonodarca prevzal a upravil kauzálne vecnú príslušnosť doposiaľ upravovanú
zákonom o sídlach a obvodoch súdov s tým, že bola v § 23 CSP doplnená kauzálna príslušnosť súdov
v pracovnoprávnych sporoch, na základe čoho budú individuálne pracovnoprávne spory rozhodovať
osem vybraných kauzálne príslušných súdov.765
Ďalšou možnosťou súdnej ochrany, ktorá nebola výslovne vyššie uvedená, pramení z § 11
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“), na základe ktorého sa
môže aj zamestnanec, resp. jeho pozostalí domáhať na súde ochrany prostredníctvom žaloby na
ochranu osobnosti, a to najmä pri sporoch vyplývajúcich z pracovných úrazov.

Pozri čl. 9 Základných zásad Zákonníka práce, § 13 ods. 6, § 13 ods. 7, § 14 Zákonníka práce.
Zákonodarca určil kauzálnu príslušnosť v pracovnoprávnych sporoch v prospech Okresného súdu Bratislava
III pre obvod Krajského súdu v Bratislave, Okresného súdu Piešťany pre obvod Krajského súdu v Trnave,
Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom pre obvod Krajského súdu v Trenčíne, Okresného súdu Topoľčany pre
obvod Krajského súdu v Nitre, Okresného súdu Ružomberok pre obvod Krajského súdu v Žiline, Okresného
súdu Zvolen pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici, Okresného súdu Poprad pre obvod Krajského súdu v
Prešove a Okresného súdu Košice II pre obvod Krajského súdu v Košiciach.
764
765

276

DOPLNKOVÉ / ALTERNATÍVNE NÁSTROJE OCHRANY
Posledné kategóriu nástrojov právnej ochrany zamestnancov reprezentujú prostriedky
ochrany, ktoré svojou povahou nemožno zaradiť do prvej a druhej už uvedenej kategórie.
Najzásadnejším diferenčným znakom týchto prostriedkov je skutočnosť, že nie sú regulované
normami pracovného práva a ako nástroje ochrany zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch sa
aplikujú skôr okrajovo a ojedinele.
Podnet na priestupkové konanie
Jednou z alternatív je iniciovanie priestupkového konania podľa zákona č. 362/1990 Zb.
o priestupkoch (ďalej len „zákon o priestupkoch“). Porušenie práv a povinností v pracovnoprávnych
vzťahoch by bolo možné v istých prípadoch subsumovať pod priestupok proti občianskemu
spolunažívaniu podľa § 49 zákona o priestupkoch, ktorý zahŕňa viacero skutkových podstát.
Ako už bolo naznačené, tento postup predstavuje skôr okrajový a ojedinelý nástroj ochrany
tých dotknutých osôb, ktoré nie sú znalé ďalších právnych možností, resp. dotknutá osoba nechce
privodiť porušovateľovi jej práv prílišnú ujmu s ohľadom na možné sankcie ukladané za takéto
priestupky, ktoré radovo dosahujú niekoľko desiatok eur.
Podanie trestného oznámenia
Obdobne ako podnet na priestupkové konanie aj podanie trestného oznámenia predstavuje
nástroj ochrany zamestnancov prostredníctvom noriem trestného práva, nakoľko zamestnávateľ
môže rovnako svojím protiprávnym konaním naplniť niektorú skutkovú podstatu trestného činu.
V praxi sa najčastejšie zamestnávatelia dopúšťajú trestného činu nevyplatenia mzdy
a odstupného podľa § 214 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon /ďalej len „Trestný zákon“).
Nie je vylúčené ani naplnenie iných skutkových podstát trestných činov obsiahnutých
v osobitnej časti Trestného zákona, ich aplikácia v súvislosti s porušením povinností
v pracovnoprávnych vzťahoch je skôr výnimočná, resp. doplnková.
Iné nástroje ochrany
V závere uvádzame pre úplnosť niektoré inštitúcie, ktorého zastávajú významnú úlohu na
čiastkových úsekoch napĺňania ochrannej funkcie pracovného práva. Z tohto pohľadu nemožno
opomenúť činnosť Centra právnej pomoci, Verejného ochrancu práv, Slovenského národného
strediska pre ľudské práva a iné obdobné inštitúcie, ktoré spravidla orientujú svoje pôsobenie na
rešpektovanie zásady rovnakého zaobchádzania, ktorej uplatňovanie má bezpochyby svoje miesto aj
v pracovnoprávnych vzťahoch.
ZÁVER
Zamestnanci ako aj fyzické osoby disponujú celý katalógom nástrojov právnej ochrany, ktoré
z hľadiska stavu de lege lata reprezentujú široko uplatniteľný a efektívny systém právnej ochrany
v pracovnoprávnych vzťahoch a vzťahoch s nimi súvisiacimi, ktorý možno považovať za dostačujúci.
Napriek postačujúcemu legislatívnemu vymedzeniu jednotlivých nástrojov sa domnievam, že
ich efektívne uplatnenie v praxi má svoje značné obmedzenia, ktoré pramenia z právneho povedomia
zainteresovaných osôb. Osobitnú pozornosť by bolo vhodné venovať vzdelávaniu a náležitému
poučeniu zamestnancov o ich právach a povinnostiach a možnostiach ochrany v prípady ich
porušenia.
Osobitne pozorne budeme v najbližších rokoch sledovať uplatňovanie nových procesných
noriem občianskeho súdneho konania so zameraním na riešenie pracovnoprávnych sporov. Prijatie
nových procesných noriem v oblasti pracovnoprávnych sporov bolo nevyhnutné, avšak otázne
ostáva, či príslušné ustanovenia CSP napomôžu v súlade so zámerom zákonodarcu k skvalitneniu
konania a súdnych rozhodnutí z oblasti pracovného práva. Právna úprava v oblasti kauzálnej
príslušnosti súdov v pracovnoprávnych sporov vyvoláva pochybnosti o požiadavke prístupnosti
súdnej ochrany pre všetkých.
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ZABEZPEČOVACIE PROSTRIEDKY V CIVILNOM PROCESE
A PRACOVNOPRÁVNE SPORY*
Andrej Poruban
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá úpravou procesných zabezpečovacích prostriedkov podľa nového
Civilného sporového poriadku a ich vplyvu na postavenie zamestnanca v pracovnoprávnych sporov.
Kľúčové slová: Civilný sporový poriadok č. 160/2015 Z.z., pracovnoprávne spory, neodkladné
opatrenie, predbežná vykonateľnosť.
Abstract: This paper deals with regulation of civil procedure security instruments in new Civil Dispute
Procedure Code and impact on the status of employee in labour disputes.
Key words: Civil Dispute Procedure Code, no. 160/2015 Coll., labour disputes, immediate measure,
provisionally enforceable.
ÚVOD
Civilným procesom sa in genere rozumie vzájomne spätá činnosť súdu a subjektov
zúčastnených na riešení danej veci, najmä sporových strán, zameraná na ochranu ohrozených či
porušených subjektívnych práv vyplývajúcich zo súkromnoprávnych vzťahov. 1 Ide teda o kontrolný
systém s mocensko-donucujúcím pôsobením, ktorým sa zabezpečuje riadne usporiadanie fungovanie
civilnoprávnych vzťahov.2
Druhom civilného procesu je zabezpečovacie konanie, ktoré síce nie je v Civilnom sporovom
poriadku č. 160/2015 Z.z. (ďalej aj ako CSP), vyslovene uvedené pod jednotným legislatívnym
pomenovaním, ale CSP ho pozitívne právne reguluje. Procesným zabezpečením rozumieme
provizórnu úpravu pomerov strán sporu na základe formálneho rozhodnutia súdu, ktorá umožňuje
hladký priebeh rozhodovania vo veci samej.3 Tento cieľ sa podľa Mazáka4 dosahuje najmä
predbežnými opatreniami – ktorým v novej úprave zodpovedajú neodkladné opatrenia - a predbežnou
vykonateľnosťou, kedy súdne rozhodnutie sa stáva exekučným titulom napriek tomu, že nie je
podložené právoplatnosťou.5 Tieto procesné inštitúty sa starajú o „dosiahnutie čiastkových účelov
civilného procesného práva v rámci ústavného práva na súdnu a inú právnu ochranu“6.
NEODKLADNÉ OPATRENIE
Civilný proces tým, že sa v ňom riešia spory o právo, ktoré vznikli v rámci pracovnoprávnych
vzťahov, chráni aj samotné postavenie zúčastnených subjektov nielen v právnych, ale i v širších
sociálnych vzťahoch. S dôrazom na ochrannú funkciu civilného práva procesného sa priznávajú
zamestnancovi v postavení žalobcu určité dodatočné záruky na úrovni procesných práv, aby on
a ďalšie osoby, voči ktorým ho viaže vyživovacia povinnosť, neboli úplne zbavené príjmu, čo vyplýva

* Príspevok vznikol za podpory prostriedkov poskytnutých z projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) reg. číslo 1/0023/12
s názvom Pracovný súdny poriadok (nová právna norma v oblasti pracovného práva).
1
Porovnaj s FICOVÁ, S. – ŠTEVČEK, M. a kol.: Občianske súdne konanie. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 20.
2
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 29 Odo 649/2001 „Cíl občanského soudního řízení (…) je
především zajištění spravedlivé ochrany těch práv a oprávněných zájmů účastníků, pro něž byl spor zahájen.“
3
Pozri aj HRDLIČKA, J: Zajišťovací prostředky v civilním procesu. In: Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 1974,
č. 4, s. 29.
4
MAZÁK, J.: Zabezpečovacie prostriedky v civilnom procese.
Bratislava: Iura Edition, 1997, 310 s.
5
Vychádzame z Mazákovho triedenia, aj keď CSP disponuje novým inštrumentáriom s takmer rovnakým
označením - zabezpečovacím opatrením. (§ 343 ods. 1 CSP: „Zabezpečovacím opatrením môže súd zriadiť
záložné právo na veciach, právach alebo na iných majetkových hodnotách dlžníka na zabezpečenie peňažnej
pohľadávky veriteľa, ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.“)
6
VOJČÍK, P.: Mazák, Ján: Zabezpečovacie prostriedky v civilnom procese. In: Právny obzor, 1998, č. 4, s. 421.
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z alimentačnej funkcie mzdy.7 K tomu slúži predovšetkým neodkladné opatrenie podľa ustanovenia §
325 ods. 2 písm. a) CSP8, pri ktorom súd na návrh (bývalého) zamestnanca nariaďuje
zamestnávateľovi, aby poskytol aspoň časť pracovnej odmeny, ak i/ ide o trvanie pracovného pomeru
a ii/ zamestnanec zo závažných dôvodov nepracuje. Obe tieto podmienky musia byť splnené
kumulatívne.9
Zákonným predpokladom nariadenia neodkladného opatrenia je informácia o tom, že spor
o trvanie pracovného pomeru sa začal aspoň v hmotnoprávnej sfére a to buď oznámením
zamestnanca zamestnávateľovi, že skončenie pracovného pomeru považuje za neplatné, alebo
podaním žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru podľa ustanovenia § 77
Zákonníka práce10 alebo to môže byť aj návrh na začatie konania, ktorým sa zamestnanec domáha
určenia, že jeho pracovný pomer trvá11. Druho podmienkou je, že zamestnanec zo závažných
dôvodov nemá žiadny príjem zo závislej práce, ani žiadny iný zárobok (napr. z podnikania) a ani
príjem nahrádzajúci zárobok, t.j. niektorá z dávok nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia,
úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti podľa zákona č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení.
Vo výroku uznesenia súd nariadi zamestnávateľovi, aby poskytol aspoň časť pracovnej
odmeny. Väčšina odbornej literatúry sa prikláňa k interpretácií, že súdu nič nebráni uložiť
zamestnávateľovi povinnosť poskytovať celú pracovnú odmenu. 12 My sa však stotožňujeme s
názorom, že 'časť pracovnej odmeny' je potrebné vykladať tak, že nie je možné uložiť zaplatiť celú
odmenu, ale iba v nevyhnutnej existenčnej miere za predpokladu osvedčenia potreby zamestnanca. 13
O možnosti podať neodkladné opatrenie poučí zamestnanca súd v rámci jeho manudukčnej
povinnosti, ktorá prejavuje zvýšenou mierou individualizácie vo vzťahu zamestnancovi.14 Na tomto
mieste je potrebné tiež akcentovať aj vzťah dvoch neodkladného a zabezpečovacieho opatrenia,
pretože platí, že prioritu má opatrenie zabezpečovacie, zatiaľ čo opatrenie neodkladné sa uplatní až
subsidiárne.15

K tomu napr. pozri nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. II. ÚS 51/01, týkajúci sa prieťahov v
konaní: „Doterajšia dĺžka konania nie je akceptovateľná aj preto, že ide o pracovný spor, v ktorom sa pre
navrhovateľa vždy rieši existenčná otázka. Takou otázkou je totiž trvanie pracovného pomeru, ktorého
jestvovanie je základom pre príjem navrhovateľa zabezpečujúci jeho živobytie, prípadne je aj zdrojom pre
financovanie potrieb spoločnej domácnosti. V takýchto sporoch by súd mal postupovať čo najrýchlejšie a
efektívne, lebo len ich vyriešenie právoplatným rozhodnutím súdu umožní navrhovateľovi hľadať si nové
zamestnanie, prípadne pokračovať v tom pracovnom vzťahu, ktorý bol neplatne skončený. Ústavný súd
konštatuje, že v tejto veci, v ktorej skúma zbytočné prieťahy, súd nevenoval pozornosť uvedenej povahe sporu a
ani tomu, aký vplyv má vyriešenie tohto sporu na existenčné postavenie navrhovateľa, hoci aj povaha tohto
sporu determinuje chápanie zbytočných prieťahov v prísnejšom meradle, než je to pri iných súdnych sporoch,
ktoré nemajú priamy súvis s existenčnými otázkami účastníka.“
8
§ 325 ods. 2 písm. a) CSP: „Neodkladným opatrením možno strane uložiť najmä, aby poskytla aspoň časť
pracovnej odmeny, ak ide o trvanie pracovného pomeru a navrhovateľ zo závažných dôvodov nepracuje.“
9
Ustanovenie § 325 ods. 2 písm. a) CSP kopíruje pôvodný text predbežné opatrenia podľa § 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.“
10
Pozri aj NESROVNAL, V. a kol.: Občianske právo s vysvetlivkami 2. zväzok. Bratislava : IURA EDITION.
1996, s. 108f.
11
VLČEK,R. - KRŠÍKOVÁ, E.: Druhy predbežných opatrení v civilnom súdnom konaní. In: Ošetrovateľský obzor,
2010, č.6, s. 151.
12
Napr. VITÁSEK, V.: K predbežnému opatrení podle § 76 odst. 1 písm. c) o. s. r. In: Socialistická
zákonnost,1971, č. 6, s. 362; DAVID, L. a kol.: Občanský soudní řád : komentář. I. díl, (§ 1 až 200za). Praha :
Wolters Kluwer ČR. 2009, ISBN 978-80-7357-460-4, s. 1108; MAZÁK, J. in MAZÁK, J. a kol.: Základy
občianskeho procesného práva. Bratislava: Iura Edition, 2009.
13
WINTEROVÁ, A. in ŠKÁROVÁ, M. a kol.: Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. Praha : Linde,
2009.
14
§ 318 písm. b) CSP: „Súd pri prvom procesnom úkone vo vzťahu k zamestnancovi vhodným spôsobom
zamestnanca poučí o jeho procesných právach a povinnostiach nielen v rozsahu všeobecnej poučovacej
povinnosti, ale poučí ho aj o dôkazoch, ktoré je potrebné predložiť, o možnosti podať návrh na neodkladné
opatrenie alebo zabezpečovacie opatrenie a o iných možnostiach potrebných na účelné uplatnenie alebo
bránenie jeho práv.“
15
§ 324 ods. 3 CSP: „Neodkladné opatrenie súd nariadi iba za predpokladu, ak sledovaný účel nemožno
dosiahnuť zabezpečovacím opatrením.“
7
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PREDBEŽNÁ VYKONATEĽNOSŤ ROZSUDKU
Do nadobudnutia účinnosti Civilného sporového poriadku dňom 1. júla 2016 zabezpečoval
možnosť aspoň čiastočnej obživy aj ďalší procesný nástroj. V zmysle ustanovenia § 162 ods. 2
Občianskeho súdneho poriadku išlo predbežnú vykonateľnosť rozsudkov odsudzujúcich na plnenie
pracovnej odmeny, ktorej splatnosť nastala v posledných troch mesiacoch pred vyhlásením
rozsudku.16 Pracovnou odmenou sa rozumela nielen mzda, odmena za pracovnú pohotovosť či
odmena z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer, ale aj náhrady mzdy za dovolenku,
za sviatok a pri prekážkach v práci a náhrada mzdy poskytovaná pri neplatnom skončení pracovného
pomeru.17
Nový procesnoprávny kódex predbežnú vykonateľnosť priamo zo zákona neprevzal
a ponechal iba vo fakultatívnej rovine.18 Zákonodarca to odôvodnil primknutím sa k princípu
kontradiktórnosti, ktorá nahrádza bývalú zásadu rovnosti účastníkov konania. 19 Priklonenie k tomuto
poňatiu, kedy proti sebe stoja strany sporu s protichodným záujmom na jeho výsledku, by sme mohli
hodnotiť pozitívne so zreteľom na priorizovanie kontradiktórnosti sporu ovládaného prejednacím
princípom a koncentráciou konania. To by si však predkladateľ nemohol zásadným spôsobom
protirečiť, pretože v pracovnoprávnych sporoch Civilný sporový poriadok opúšťa prísnu koncentráciu
ako základný kameň sporového konania v prospech ochrany zamestnanca ako slabšej strany. 20
Kauzálne príslušné súdy21 budú obligatórne prihliadať na určitú faktickú (nie právnu) nerovnováhu
zamestnanca a zamestnávateľa, ktorú si zmluvné strany prenesú aj do procesnoprávnej sféry. To je
zakotvené aj priamo vo výkladových pravidlách obsiahnutých v Základných princípoch predpisu.22
Zvýšená protektívna ingerencia súdu sa prejavuje predovšetkým v opustení vyšetrovacieho princípu23
a výnimke z procesnej preklúzie.24
Zamestnanec bude mať, samozrejme, stále možnosť navrhnúť predbežnú vykonateľnosť.
Treba však zdôrazniť, že v takýchto situáciách sa nepoužije vyššie spomínané ustanovenie § 319
§ 162 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku: „Predbežne vykonateľné sú rozsudky odsudzujúce na plnenie
výživného alebo pracovnej odmeny za posledné tri mesiace pred vyhlásením rozsudku.“
17
BUREŠ, J. - DRÁPAL, L. - KRČMÁŘ, Z. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H.
Beck, 2006. s. 864.
18
§ 233 CSP: „Na návrh strany, ktorej by inak hrozilo nebezpečenstvo ťažko nahraditeľnej alebo značnej škody
alebo inej ujmy, súd môže vo výroku rozsudku vysloviť, že rozsudok je vykonateľný doručením; taký výrok sa na
účely odvolania považuje za uznesenie.“
19
Dôvodová správa – osobitná časť k návrhu Civilného sporového poriadku. Číslo parlamentnej tlače 1333,
šieste volebné obdobie. Dostupné na internete:
http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=408705: „Koncepčnou zmenou režimu vykonateľnosti
sleduje predkladateľ prehĺbenie prvkov kontradiktórnosti sporu - vyslovenie predbežnej vykonateľnosti je možné
len na návrh, zo sporového konania sa zámerne odstránila predbežná vykonateľnosť určitých typov rozhodnutí
priamo zo zákona.“
20
Dôvodová správa – osobitná časť k návrhu Civilného sporového poriadku. Číslo parlamentnej tlače 1333,
šieste volebné obdobie. Dostupné na internete:
http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=408705: „Navrhovaná právna úprava reflektuje jeden zo
základných princípov nového sporového konania, podľa ktorého prísne dopady kontradiktórneho
koncentrovaného sporu na určité subjekty nebudú žiaduce. Odôvodnenosť tohto postulátu spočíva v objektívnej
hmotnoprávnej i procesnoprávnej nerovnosti určitých subjektov práva, ktorú musí súd kompenzovať uplatnením
osobitných procesných postupov divergentných od všeobecných procesných inštitútov sporového konania, inak
by nebol naplnený účel sporového konania, ktorým je spravodlivá a rýchla ochrana porušených alebo
ohrozených subjektívnych práv. V zhode s judikatúrou, doktrínou i relevantnou spoločensko – ekonomickou
praxou predkladateľ za subjekt hodný takejto procesnej ochrany ustanovil spotrebiteľa v spotrebiteľských
procesných vzťahoch, zamestnanca v pracovnoprávnych sporoch.“
21
K tomu pozri napr. PORUBAN, A.: Kauzálna príslušnosť súdu v pracovnoprávnych sporoch. Pracovný súdny
poriadok (nová právna norma v oblasti pracovného práva) Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická
fakulta, 2016.
22
Čl. 6 CSP: „Strany sporu majú v konaní rovné postavenie spočívajúce v rovnakej miere možností uplatňovať
prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany okrem prípadu, ak povaha prejednávanej veci
vyžaduje zvýšenú ochranu strany sporu s cieľom vyvažovať prirodzene nerovnovážne postavenie strán sporu.“
23
§ 319 CSP: „Súd môže vykonať aj tie dôkazy, ktoré zamestnanec nenavrhol, ak je to nevyhnutné pre
rozhodnutie vo veci. Súd aj bez návrhu obstará alebo zabezpečí taký dôkaz; na tento účel je zamestnávateľ
povinný poskytnúť súčinnosť, ak to možno od neho spravodlivo žiadať.“
24
§ 320 CSP: „Zamestnanec môže predložiť alebo označiť všetky skutočnosti a dôkazy na preukázanie svojich
tvrdení najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej. Ustanovenia o sudcovskej koncentrácii konania a
zákonnej koncentrácii konania sa nepoužijú.“
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CSP, podľa ktorého sa súd nebude v plnej miere spoliehať na splnenie si dôkaznej povinnosti
zamestnanca a vykoná aj ďalšie dôkazy na jeho ochranu. Pri takomto návrhu bude zamestnanec
nielen povinný tvrdiť rozhodné skutočnosti, z ktorých objektívne vyplýva hrozba nebezpečenstva
ťažko nahraditeľnej alebo značnej škody alebo inej ujmy, ale bude aj niesť dôkazné bremeno ohľadom
ich preukázania. To čiastočne sťaží jeho procesnú situáciu, ktorú mu inak zákonodarca značne
uľahčuje modifikovaním všeobecných pravidiel konania.
ZÁVER
Zmyslom zabezpečovacích prostriedkov je dosiahnuť parciálne výsledky pri spravodlivej
a účinnej ochrane porušených práv alebo ohrozených práv subjektov konania, pre účely nášho
príspevku zamestnanca v súlade s Čl. 2 ods. 1 CSP25. Pri porovnaní starej a novej úpravy
zabezpečovacích prostriedkov však vidíme zreteľné oslabenie procesného postavenia zamestnanca,
keď prichádza o možnosť predbežnej vykonateľnosti zo zákona. Napriek tomu, že absencia ex lege
predbežnej vykonateľnosti má svoje ratio, sme toho názoru, že jej vyňatie z Civilného sporového
poriadku je nesystémové a nesystematické vzhľadom na tendovanú ochranu zamestnanca, ktorá
prekonala aj vžitú ochranu spotrebiteľa. Jeho postavenie slabšej strany je síce kompenzované inými
odchýlkami od generálnej úpravy civilného procesu.26 Predbežná vykonateľnosť rozsudkov
ukladajúcich povinnosť zaplatiť pracovnú odmenu za posledné tri mesiace pred vyhlásením rozsudku
však mohla byť zachovaná už aj z toho dôvodu, že z praxi nebol zaznamenaný zvýšený dopyt po
takejto zmene.
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ANALÝZA NOVÝCH ZÁSAD VEDENIA PRACOVNOPRÁVNYCH
SPOROV PODĽA CIVILNÉHO SPOROVÉHO PORIADKU
Vladimír Minčič
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa bude zaoberať analýzou uplatniteľnosti nových zásad vedenia sporov
z pracovnoprávnych vzťahov pred súdmi po účinnosti Civilného sporového poriadku.
Kľúčové slová: Pracovný pomer, Civilný sporový poriadok, Kauzálna príslušnosť, Pracovnoprávny
spor.
Abstract: The author will focus on examining the applicability of the new principles governing the
labor relations disputes before the courts after the effectiveness of Code of contentious Civil
Procedure..
Key words: Employment,Code of contentious Civil Procedure, causal affiliation, labor disputes.
ÚVOD
V zmysle čl. 46 ods. 1 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Ústava SR“) má každý bez ohľadu na štátnu príslušnosť právo domáhať sa
svojich práv na súde alebo na inom orgáne. „Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným
postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na
inom orgáne Slovenskej republiky.“1 Ústavné právo na súdnu a inú právnu ochranu je jedným zo
základných pilierov právnej a demokratickej spoločnosti („Slovenská republika je zvrchovaný,
demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo“)2, ktorou Slovenská
republika je, resp. sa ňou snaží byť, keďže v súčasnej dobe sa slovenské súdnictvo nachádza
v nelichotivej situácii, keď podľa dostupných výsledkov prieskumu konanom na vybranej zložke
obyvateľstva mu nedôveruje až 74% opýtaných, čo je vzhľadom na výsledky rovnakého prieskumu
v ostatných krajinách Európy až alarmujúce číslo, keď sa Slovenská republika ocitla na chvoste
Európy spolu s Českou republikou, a slovenskému a českému súdnictvu vyjadrilo podporu iba 25 %
opýtaných. Sám z vlastnej skúsenosti musím rovnako poznamenať, že slovenské súdnictvo ani
zďaleka nedosahuje kvalitu, ktorá je v spoločnosti želaná. Dôvody, ktoré takýto stav vyvolali je možné
zadeliť do viacerých skupín, avšak asi najpravdepodobnejšími budú personálna poddimenzovanosť
okresných súdov, ktorá ústi do zdĺhavého trvania sporov a zakorenená rodinná personálna politika na
súdoch. Všetky dôvody spoločne ústia v problém, ktorý je efektívnym ukazovateľom fungovania
trhového mechanizmu a kvality podnikateľského prostredia a tým je nízka vymožiteľnosť práva.
„Vymožiteľnosťou práva sa spravidla rozumie súhrn možností dosiahnuť ochranu práv a právom
chránených záujmov spôsobom stanoveným zákonom, a to nielen deklarovaním štátom určenou
autoritou, ale aj faktickým výkonom svojich uplatnených nárokov. Vymožiteľnosť práva je jedným z
najpálčivejších spoločenských problémov. Zabezpečenie rýchleho a zároveň spravodlivého súdneho
konania je ideálny stav, ktorý sa rekodifikácia snaží naplniť.“3 Prvý a tretí dôvod je možné len veľmi
ťažko odstrániť, a tak je nielen podľa môjho názoru nutné sa zamerať na zrýchlenie priebehu konaní
na súdoch. Takýto cieľ si dala za úlohu pracovná skupina, ktorá bola poverená pripraviť rekodifikáciu
predpisov upravujúcich súdne konanie. Výsledkom ich činnosti bolo zrušenie zákona č. 99/1963 Zb.
Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“) a jeho nahradenie
úplne novými právnymi predpismi procesného charakteru, ktorými sú Civilný sporový poriadok,
Správny súdny poriadok a Civilný mimosporový poriadok. Keďže sa v článku zameriavame na
analýzu zásad riešenia pracovnoprávnych sporov, tak budeme ďalej používať iba ustanovenia zákona
č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“ vo všetkých tvaroch).
Čl. 46 ods. 1 Ústavy SR.
Čl. 1 ods. 1 Ústavy SR.
3
Dôvodová správa – všeobecná časť k zákonu č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok. 2.
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Zákonodarca sa prijatím nového CSP snažil nielen o zvýšenie vymožiteľnosti práva
a zrýchlenie samotného procesného konania ale aj o vytvorenie takých pravidiel, „ktoré priebeh
konania zhospodárnia, a zároveň vytvoria rámec na efektívnu ochranu celého spektra práv
vyplývajúcich z hmotného práva.“4
CHÁPANIE ZÁSAD V PRÁVNOM PORIADKU
Načo sú nám však v právnom poriadku a v právnych predpisoch zásady práva, resp. aký účel
vlastne zásady v práve zohrávajú?
Tak na takto položenú otázku nie je ľahké nájsť odpoveď, keďže odpovede sa skrývajú
v celkovom nazeraní na právo a právny poriadok a odvíjajú sa najmä od toho, či ten, kto si vysvetľuje
funkciu zásad práva je prívržencom alebo skôr oponentom právneho pozitivizmu.
Z názorov popredných napr. poľských zástancov právneho pozitivizmu je možné právne
zásady chápať ako normy, ktoré
zaujímajú vysoké miesto v hierarchii systému práva, alebo
stanovujú účel pre ďalšie normy alebo
zohrávajú kľúčovú úlohu pri konštrukcii právnej inštitúcie alebo
sú uznávané za zásady na základe iných hodnotení spoločensko-politickej povahy.5
Pozitivistické vnímanie práva sa vyznačuje rozlišovaním zásad na tzv. zásady systému práva
a postuláty systému práva.
Zásady systému práva majú na rozdiel postulátov systému práva významnejšie postavenie
v procese tvorby a aplikácie práva. Zásady systému práva pomáhajú udržať jednotu systému práva.
Zákonodarca je nimi pri tvorení právnych noriem viazaný.
V procese aplikácie práva zásady systému práva slúžia pri stanovovaní záväznosti právnych
noriem a ich správneho pochopenia v systéme práva a pri odstraňovaní medzier v práve („analogia
iuris“).6
Na druhej strane postuláty systému práva nemajú tak veľký vplyv na tvorbu práva a nemali by
mať vplyv ani na výklad samotných právnych noriem. Ich význam spočíva skôr do budúcna ako určité
postuláty „de lege ferenda“.7
Uvedené chápanie a delenie zásad vychádza z pozitivistického pohľadu na právo, ktoré je
systémom, resp. súborom platných právnych noriem. A teda aby boli zásady súčasťou práva, musia
byť súčasťou právneho textu, čiže obsiahnuté v záväzných právnych normách.
Podľa autorov, ktorí nie sú zástancami právneho pozitivizmu (napr. R. Dworkin a jeho teória)8
zásady (principles) nie sú zavedené do systému práva s podporou druhotných noriem, ale sú výrazom
istej politicko-morálnej doktríny. Sú tak základom rozriešenia situácie pri ťažkých prípadoch (hard
cases), vďaka čomu dokonca aj v takých situáciách existuje jediné správne riešenie, ktoré má sudca
nájsť.9
Podľa iného autora (R. Alexy) sú zásady akýmisi predstaviteľmi hodnôt v práve o ktoré je nutné
sa usilovať – majú tak charakter optimalizačných direktív.10
Úplne odlišne sú zásady v práve a ich význam chápané zástancami idey prirodzeného práva,
ktorí právne zásady chápu ako podmienky, ktorých nedodržanie vedie nielen k nespravodlivosti, ale
aj k neefektívnosti práva (stará teória prirodzeného práva). Podľa zástancov novej teórie chápania
prirodzeného práva vychádzajú zásady a podriaďujú sa nie právu ako takému, ale rozumu, praktickej
úvahe, hlasu svedomia a všeobecnému dobru.11
Zástancovia prirodzenej teórie práva tak existenciu právnych zásad stotožňujú s pravidlami
všeobecného dobra a rozdeľujú zásady podľa toho, či sú primárnymi myšlienkami vychádzajúcimi
z rozumu a praktickej rozumnosti (principles) alebo sú tzv. druhotnými myšlienkami (rules of
recognition), prostredníctvom ktorých sa interpretujú a používajú iné právne normy. Prvá skupina
Dôvodová správa – všeobecná časť k zákonu č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, s. 2.
Labieniec, P.: Pozitivistický a nepozitivistický opis podstaty zásad práva. In: Právny obzor, roč. 86 (2003), č. 4,
s. 424.
6
Wróblewski, J.: Wstep do prawoznawstva. Lódz, IV. Wydawnictwo, 1984, s. 62.
7
K tomu pozri napr. Wronkowska, S., Zielinski, M., Ziembinski, Z.: Zasady prawa. Zadadnienia podstatowe.
Waršava, PWN, 1974.
8
K tomu pozri Dworkin, R.: Taking rights seriously. London, Duckworth, 1977, s. 2-28.
9
K tomu pozri Labieniec, P.: Pozitivistický a nepozitivistický opis podstaty zásad práva. In: Právny obzor, roč. 86
(2003), č. 4, s. 426.
10
K tomu pozri aj Alexy, R.: Theorie der Grunrechte. Baden-Badenm 1985, s. 189.
11
K tomu pozri aj Finnis, J. M.: Natural Law and Natural Rights, VII edition, Clarenden Oxford, 1992, s. 85-89.
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zásad podľa tejto teórie pozostáva napr. z takých myšlienok, ako práva všetkých na život, práva
všetkých na rozhodovanie v rovnakých veciach rovnako a pod. Do druhej skupiny následne zaraďujú
napr. „Qui prior est tempore, potior est iure, in aequali jure“ – väčšie právo má ten, kto príde skôr.
„Praktickým uvažovaním, rešpektujúcim vlastné základné požiadavky, možno napokon vyvodiť
katalóg zásada charakteristických pre rôzne právne odvetvia práva, ako napr. príkaz nahradenia
škody spôsobenej vyvlastnením, zásadu pacta sunt servanda, ....., či napokon procedurálne zásady
audiatur et altera pars (vypočuj aj druhú stranu, poznámka autora), nemo iudex in causa sua (nikto
nesmie byť sudcom vo vlastnej veci, pozn. autora). Uznajúc záväznosť takých zásad treba
predpokladať existenciu istých právnych procedúr a inštitúcií, čiže súdov.“12
Z uvedeného vyplýva, že chápanie významu a postavenia zásad v práve sa líši v závislosti od
toho, či autor vykladajúci ich význam je zástancom pozitivistickej alebo prirodzenej teórie práva.
Z môjho pohľadu sa pod pojmom právna zásada ukrýva abstraktné pravidlo správania sa,
ktoré má ustálený obsah v správaní sa spoločnosti a ktoré spoločnosť viac menej dobrovoľne
dodržiava. Má teda akýsi zvykový charakter. Podľa niektorých autorov ide o zvykové normy a pre
prípad, že z nich chceme spraviť záväzné pravidlá správania sa, tak je nutné ich obsiahnuť
v normatívnom texte právneho predpisu.
Z pohľadu zákonodarcu nového CSP sa princípy chápu skôr ako výkladové pravidlá a teda
slúžia najmä ako pomocné (druhotné) pravidlá, prostredníctvom ktorých sa interpretujú a používajú
právne normy. „Základné princípy tvoria rámec výkladových pravidiel, v súlade s ktorými majú byť
aplikované interpretované právne normy Civilného sporového poriadku.“13 Aj keď zákonodarca použil
pojem princípy, tak z analýzy významu zásad podľa jednotlivých teórií práva vyplýva, že lepším
pomenovaním výkladových pravidiel nachádzajúcich sa na začiatku nového CSP v článkoch 1 až 18
je pojem zásada a nie princíp. Princíp, vychádzajúc z teórie prirodzeného práva, je skôr akousi
morálnou, politickou, právnou konštantou, čiže nemennou myšlienkou, z ktorej právo ako také
vychádza. Princípmi by tak mali byť iba základné myšlienky, na ktorých sú postavené celé právne
odvetvia, ako napr. princípy právneho štátu, princíp právnej istoty a pod. Túto teóriu koniec-koncov
potvrdzuje aj vysvetlenie samotného legislatívca, ktorý hneď v úvode osobitnej časti dôvodovej správy
k novému CSP uvádza, že cit.: „základné princípy, na ktorých spočíva tento zákon tvoria rámec
výkladových pravidiel, v súlade s ktorými majú byť aplikované a interpretované právne normy
Civilného sporového poriadku (ďalej len „CSP“) a subsidiárne aj Civilného mimosporového poriadku
(ďalej len „CMP“) a Správneho súdneho poriadku (ďalej len „SSP“). Základné princípy sú rovnocenné
a ich poradie nevyjadruje ich dôležitosť.“14 Naopak ak sa zamyslíme, nad významom zásad podľa
zástancov teórie prirodzeného práva, tak princípy uvedené na začiatku nového CSP napĺňajú svojim
obsahom a významom charakter primárnych myšlienok vychádzajúcich z rozumu a praktickej
rozumnosti ale aj druhotných myšlienok. Z uvedeného máme zato, že zákonodarca nerozlišuje, čo do
významu, medzi princípmi a zásadami a oba pojmy skôr chápe ako synonymá a prisudzuje im tak
význam primárnych myšlienok ako aj výkladových pravidiel (čiže druhotných myšlienok).
ZÁSADY A PRINCÍPY V CSP
Ako sme už spomínali, tak legislatívec pri tvorbe nového CSP v úvode do právneho predpisu
zakomponoval zoznam tzv. základných princípov na podporu výkladu a aplikácie samotných
právnych noriem. Celkovo ide o 18 samostatných článkov, v ktorých sú obsiahnuté nové ale aj
staronové výkladové pravidlá procesného charakteru, ktorých základným účelom je zrýchliť konanie,
a dosiahnuť taký stav, aby vymožiteľnosť práva nebola len planým sľubom a snom. Medzi uvedenými
princípmi sa nachádzajú napr. princíp priorizácie súdu, princíp právnej istoty, priorizácia
teleologického výkladu pred gramatickým výkladom, princíp analógie legis a iurus, princíp legality,
princíp hospodárnosti konania, princíp voľného pohybu súdnych rozhodnutí v rámci európskeho
priestoru, princíp priamosti a bezprostrednosti, zásada ústnosti, princíp tzv. arbitrárneho poriadku ako
aj zákaz zneužitia práva atď.
Osobitnú kategóriu tvoria tie zásady, resp. princípy, ktoré zákonodarca zavádza v prípade
riešenia pracovnoprávnych sporov. Vychádzame pritom z úvahy, že druhotné zásady sú výkladovými

Labieniec, P.: Pozitivistický a nepozitivistický opis podstaty zásad práva. In: Právny obzor, roč. 86 (2003), č. 4,
s. 428.
13
Dôvodová správa – všeobecná časť k zákonu č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, s. 3.
14
Dôvodová správa – osobitná časť k zákonu č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, s. 1.
12

286

pravidlami, ktoré sú obsiahnuté v právnych normách a teda v prípade, že ich chceme identifikovať, je
nutné analyzovať jednotlivé právne normy.
Najvýznamnejšou zásadou, resp. princípom dotýkajúcim sa pracovnoprávnych sporov, ktorá
sa bude uplatňovať je princíp tzv. ochrany slabšej strany, ktorý bol doteraz viditeľný len v prípade
hmotnoprávnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov, keďže samotný pracovnoprávny vzťah je možné
definovať ako spoločenský vzťah, ktorý vzniká pri výkone závislej práce, a je charakterizovaný
nadriadenosťou zamestnávateľa a podriadenosťou zamestnanca a za tým účelom, je tento vzťah
vyvážený zvýšenou ochranou slabšej strany, ktorou je jednoznačne samotný zamestnanec. V rámci
procesných predpisov boli, aj napriek oslabenej pozícii zamestnanca, zamestnanec a zamestnávateľ
rovnocennými účastníkmi súdneho konania, čo vnášalo do samotného priebehu konania určitú
neistotu, najmä z pohľadu zamestnanca, ktorý sa neraz ocitol v dôkaznej núdzi.
Ide tak o jeden zo základných princípov nového sporového konania, podľa ktorého prísne
dopady kontradiktórneho koncentrovaného sporu na určité subjekty nebudú žiaduce. Okrem
zamestnancov a pracovnoprávnych sporov sa tento princíp bude uplatňovať aj na antidiskriminačné
spory a spotrebiteľské spory.
Princíp zvýšenej ochrany slabšej strany v spore sa sám o sebe vyznačuje najmä právnou
úpravou, ktorá zohľadňuje slabšie postavenie subjektu spočívajúce v objektívnej nerovnosti
účastníkov konania vyplývajúcej už z hmotnoprávnej úpravy a vyznačujúcej sa dôkaznou núdzou zo
strane slabšieho účastníka. Procesná právna úprava tak uplatňuje na tieto subjekty osobitné procesné
postupy a to za účelom úplného naplnenia práva na spravodlivý a rýchly proces a ochranu práv
a právom chránených záujmov poškodených účastníkov.
Princíp ochrany slabšej strany sa tak v samotnom konaní pred súdom prejavuje najmä
v podobe
možnosti zamestnanca využiť procesné zastúpenie odborovou organizáciou,
ďalej vo zvýšenej mandukačnej povinnosti súdu,
príklone k vyšetrovaciemu princípu zo strany súdu,
uvoľnenie pravidiel koncentrácie konania,
zákaze vydávania kontumačných rozsudkov,
povinnosti verejného pojednávania,
vylúčenie zásady „ne ultra petitum“.
Zvýšená mandukačná povinnosť súdu
Princíp zvýšenej mandukačnej povinnosti súdu je zakotvený v § 318 ods. 1 a 2 CSP a spočíva
v povinnosti súdu vhodným spôsobom zamestnanca poučiť o možnosti zastúpenia, a o jeho
procesných právach a povinnostiach nielen v rozsahu všeobecnej poučovacej povinnosti, ale poučí
ho aj o dôkazoch, ktoré je potrebné predložiť, o možnosti podať návrh na neodkladné opatrenie alebo
zabezpečovacie opatrenie a o iných možnostiach potrebných na účelné uplatnenie alebo bránenie
jeho práv.15
Zákonodarca tu nad rozsah všeobecnej mandukačnej povinnosti súdu uložil súdu osobitné
povinnosti vo vzťahu k účastníkovi konania, ktorým je zamestnanec a to z dôvodu vyváženia
nerovností medzi účastníkmi sporu. Je ťažké si teraz predstaviť ako bude prebiehať samotné konanie
pred súdom, avšak z obsahu samotnej normy ako aj z účelu a zmyslu právnej úpravy je možné
dedukovať, že súd kedykoľvek počas konania zamestnanca upozorní a navrhne zamestnancovi
uplatniť iné, resp. nové postupy k ochrane jeho práv a právom chránených záujmov a to najmä
v podobe predloženia dôkazov, podania návrhov na neodkladné opatrenia alebo zabezpečovacie
opatrenia a pod.
Novinkou bude podľa môjho názoru aj to, že súd sa nemusí obmedziť len na poučenie vo
veciach týkajúcich sa vedenia konania ale vo výnimočných prípadoch, bude môcť zamestnanca ako
slabšiu strany v spore poučiť aj o možnostiach zmeny pôvodného návrhu, ktorým bolo začaté konanie
a to za účelom účelného uplatnenia jeho práv. Aj napriek uvedenému je nutné podotknúť, že súd bude
musieť túto povinnosť využívať len výnimočne a za výnimočných okolností a to najmä v nadväznosti
na zachovanie práva účastníkov na rovnosť strán v spore.

15

§ 318 ods. 1 a 2 CSP.
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Zavedenie vyšetrovacieho princípu
Vyšetrovací princíp a jeho zavedenie v pracovnoprávnych sporoch je odklonom od všeobecnej
koncipovanej úpravy dokazovania v konaní pred súdom a je vyjadrený najmä odklonom od prísnej
koncentrácie konania, ktorá je pre sporové konania typická. „Súd môže vykonať aj tie dôkazy, ktoré
zamestnanec nenavrhol, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. Súd aj bez návrhu obstará
alebo zabezpečí taký dôkaz; na tento účel je zamestnávateľ povinný poskytnúť súčinnosť, ak to
možno od neho spravodlivo žiadať.“16
Vyšetrovací princíp (inkvizičný) spočíva v tom, že súd nemá povinnosť viazať sa na návrhy na
vykonanie dôkazov účastníkov konania ale pre prípad, že to uzná za vhodné, sám prevezme iniciatívu
v dokazovaní a navrhne, obstará a vykoná dôkazy, ktoré účastníci nenavrhli, ak je to dôležité pre
rozhodnutie vo veci samej. Je potrebné dodať, že túto povinnosť má súd len pre prípady ochrany práv
zamestnanca ako účastníka konania, v prípade ochrany práv zamestnávateľa povinnosť uplatnenia
vyšetrovacieho princípu súdu neprislúcha a bude sa uplatňovať všeobecný prejednávací princíp.
Uvoľnenie pravidiel koncentrácie konania
„Ustanovenia o sudcovskej koncentrácii konania a zákonnej koncentrácii konania sa
nepoužijú.“17
„Povaha individuálneho pracovnoprávneho sporu a postavenie zamestnanca ako objektívne a
prirodzene slabšej strany právneho i procesnoprávneho vzťahu „ipso facto“ vylučujú uplatnenie
prísnej koncentrácie konania typickej pre všeobecné sporové konania.“ 18
Princíp prísnej sudcovskej a zákonnej koncentrácie konania bol v OSP zavedený za účelom
rýchleho a praktického rozhodovania súdov, efektívneho dosiahnutia spravodlivosti a v neposlednom
rade vytvorenia akejsi skutkovej dôkaznej stopky na súde prvého stupňa. „Cieľom bolo kumulovať
kompletné zistenie skutkového stavu do časti konania na súde prvého stupňa s tým, že v rámci
opravného konania budú riešené prevažne len otázky právne. Nastolená myšlienka bola zhmotnená
do ustanovenia § 118a OSP – „Ak sa pojednávanie neodročuje, pred jeho skončením súd vyzve
účastníkov, aby zhrnuli svoje návrhy a vyjadrili sa k dokazovaniu i k právnej stránke veci. Na záver
súd uznesením vyhlási dokazovanie za skončené.“19
Podľa nových pravidiel v znení § 320 druhá veta CSP sa ustanovenia o koncentrácii konania
nepoužijú, avšak aj tu je potrebné dodať to, že nové pravidlá je bude možné uplatniť opäť len čo sa
týka zamestnanca ako slabšej strany v spore. Ten tak bude mať možnosť navrhovať a dopĺňať dôkazy
počas celého konania vo veci samej a to až do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej. Zamestnávateľ
toto právo mať nebude a čo sa týka neho, tak súd bude musieť uplatňovať zásadu koncentrácie
konania a teda vyhlásiť dokazovanie z jeho strany za skončené. Na druhej strane je treba zároveň
poznamenať, že v zmysle princípu kontradiktórnosti konania zakotveného v čl. 9 CSP súd aj napriek
tomu, že zamestnávateľovi odníme možnosť predkladať a navrhovať vykonanie dôkazov v konaní,
tak mu bude musieť umožniť vyjadriť sa k predloženým a vykonaným dôkazom zo strany
zamestnanca a za tým účelom tieto vyjadrenia brať do úvahy. „Strany sporu majú právo sa oboznámiť
s vyjadreniami, návrhmi a dôkazmi protistrany a môžu k nim vyjadriť svoje stanovisko v rozsahu, ktorý
určí zákon.“20
„Rovnako princípy súvisia s rovnosťou zbraní a s princípom dispozičným. Priorizuje sa
procesná aktivita sporových strán, ktoré sú zásadne povinné tvrdiť rozhodujúce skutočnosti a označiť
dôkazné prostriedky na preukázanie svojich tvrdení. Každá procesná strana má právo oboznámiť sa
a reagovať na tvrdenia a dôkazné návrhy protistrany.“21
Zákaz vydávania kontumačných rozsudkov
Novým CSP sa do popredia vyzdvihuje inštitút tzv. rozsudku pre zmeškanie, ktorý je
vyjadrením zavedenia sprísneného princípu rýchlosti a hospodárnosti konania a spočíva vo forme
§ 319 CSP.
§ 320 druhá veta CSP.
18
Dôvodová správa – osobitná časť k zákonu č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, s. 50.
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K tomu pozri Kotrecová, A., Roháč, I.: Význam posilňovania zásady koncentrácie konania pre ďalší rozvoj
slovenského civilného procesu. In: Principy a zásady v právu – teorie a praxe. Sborník z konference Olomoucké
debaty mladých právniku 2010. Praha, Leges, 2010, s. 198.
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16
17

288

procesnej sankcie za pasivitu účastníkov konania a to tak žalobcu ako aj žalovaného, a ktorá spočíva
predovšetkým v absencii povinnosti tvrdiť a povinnosti dôkaznej, či v nedostavení sa na už nariadené
pojednávanie. Možnosť vydať kontumačný rozsudok však má súd iba v prípadoch, že návrh znie na
splnenie povinnosti (§ 137 písm. a) CSP) žalovaným a žalovaný alebo žalobca súdu takúto možnosť
navrhnú. Pre prípady vydania kontumačného rozsudku sa tým vylučuje zásada oficiality a striktne sa
zavádza dispozičná zásada. Vydanie rozsudku pre zmeškanie je tak vylúčené v prípadoch kde sa
žalobou požaduje aby sa rozhodlo najmä
o nároku na usporiadanie práv a povinností strán, ak určitý spôsob usporiadania vzťahu
medzi stranami vyplýva z osobitného predpisu;
určení, či tu právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem - naliehavý právny
záujem nie je potrebné preukazovať, ak vyplýva z osobitného predpisu; alebo
určení právnej skutočnosti, ak to vyplýva z osobitného predpisu.
V pracovnoprávnych sporoch sa vylučuje vydanie rozsudku pre zmeškanie v prípadoch
v neprospech zamestnanca. „Ustanovenia o rozsudku pre zmeškanie sa nepoužijú, ak by mal byť
tento rozsudok vydaný v neprospech zamestnanca.“22
Na dôvažok je treba dodať, že v prípadoch pracovnoprávnych sporov nie je možné vydať
rozsudok pre zmeškanie v najčastejších sporových situáciách ako napr. v prípade neplatnosti
skončenia pracovného pomeru, ktoré svojim charakterom spadajú pod ustanovenie § 137 písm. d)
CSP a teda pod žaloby o určenie právnej skutočnosti. V praxi by tak malo ísť o prípady napr. uloženia
povinnosti zamestnanca nahradiť škodu spôsobenú zamestnávateľovi a iné, pri ktorých by nebolo
možné vydať rozsudok pre zmeškanie.
Otázkou napr. zostáva, o aký druh určovacej žaloby by išlo v prípade určenia, či pracovný
pomer aj naďalej trvá po uplynutí doby, na ktorú bol pracovný pomer dohodnutý, resp. zamestnanec
aj po uplynutí doby určitej naďalej vykonáva pracovné úlohy v zmysle pracovnej zmluvy so súhlasom
zamestnávateľa, a tento súhlas zamestnávateľ neskôr väzme späť, resp. poprie, že by takýto súhlas
vydal?
Podľa dôvodovej správy medzi osobitné predpisy podľa písm. d) (§ 137 písm. d), pozn.- autora)
patria napríklad Zákonník práce, zákon o dobrovoľných dražbách a pod. Čo by znamenalo, že všetky
určovacie žaloby by mali spadať pod § 137 písm. d) CSP a nie pod § 137 písm. c) CSP, podľa ktorého
sa žalobou možno domáhať určenia, či tu právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem
- naliehavý právny záujem nie je potrebné preukazovať, ak vyplýva z osobitného predpisu.
Veľmi zmätočne potom pôsobí názor zákonodarcu, keď v dôvodovej správe k tomu istému
ustanoveniu uvádza, že „Úplne nová koncepcia je zakotvená v písm. c) a d) (§ 137 písm. c) a d),
poznámka autora), kde sa rozlišuje klasická určovacia žaloba a žaloba o určení inej právnej
skutočnosti podľa písmena d) (§ 137 písm. d) CSP, poznámka autora). Čo je potom inou právnou
skutočnosťou?
Vylúčenie zásady „ne ultra petitum“
Vylúčenie zásady „ne ultra petitum“ a teda, že súd nie je viazaný žalobným návrhom a môže
prisúdiť viac, ako bolo žalobou uplatnené bolo pôvodne zákonodarcom navrhované, avšak do
platného a účinného znenia CSP sa nakoniec nedostala. Možnosť vylúčenia zásady „ne ultra petitum“
však zákon povoľoval len v prípadoch, keď bude žalobcom zamestnanec, to však neznamená, že nie
je možné túto zásadu uplatniť aj keď v pozmenenej podobe aj napriek tomuto faktu, a to najmä
v nadväznosti na zvýšenú mandukačnú povinnosť súdu voči zamestnancovi, keď zákon súdu ukladá
v zmysle § 318 písm. b) povinnosť poučiť zamestnanca o jeho procesných právach a povinnostiach
nielen v rozsahu všeobecnej poučovacej povinnosti, ale poučí ho aj o dôkazoch, ktoré je potrebné
predložiť, o možnosti podať návrh na neodkladné opatrenie alebo zabezpečovacie opatrenie a o
iných možnostiach potrebných na účelné uplatnenie alebo bránenie jeho práv. Na základe
uvedeného sa domnievam, že súd v prípade, že to uzná za vhodné a za účelom uplatnenia a bránenia
všetkých práv zamestnanca môže toto ustanovenie použiť a zamestnanca poučiť o možnosti zmeny
petitu žaloby a jeho rozšírenia o tie nároky, na ktoré zamestnanec pri podávaní žaloby nemyslel, resp.
o nich nemal vedomosť.

22

§ 321 CSP.
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Spoločné pravidlá k uplatňovaniu uvedených zásad
V predchádzajúcich častiach článku som sa venoval analýze zásad nového vedenia
pracovnoprávnych sporov podľa CSP, avšak čo je potrebné ešte k uvedenému dodať je to, že
v prípade ak si zamestnanec zvolí v konaní zástupcu v podobe odborového orgánu, advokáta, alebo
iného zástupcu s právnickým vzdelaním, tak všetky zásady (princípy) spojené s uplatňovaním
princípu ochrany slabšej strany v konaní sa nebudú uplatňovať.
ZÁVER
Právo na súdnu a inú právnu ochranu je Ústavou SR garantované všetkým obyvateľom
Slovenskej republiky. Procesné predpisy a konania pred súdom boli až doteraz postavené striktne na
princípe rovnosti účastníkov konania, avšak v zhode s judikatúrou, doktrínou i relevantnou
spoločensko – ekonomickou praxou zákonodarca v novom CSP upravil osobitné procesné postupy
a zaviedol odlišné princípy a zásady vedenia tých sporov, kde účastníci objektívne už
z hmotnoprávnej úpravy nemajú rovnaké postavenie a za subjekt hodný takejto procesnej ochrany
ustanovil spotrebiteľa v spotrebiteľských procesných vzťahoch, zamestnanca v pracovnoprávnych
sporoch a subjekt domáhajúci sa ochrany z porušenia zásady rovnakého zaobchádzania podľa
zákona 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 článku som sa venoval analýze nových zásad (princípov), ktoré sa budú uplatňovať
v konaniach o pracovnoprávnych sporoch a načrtol som určité nedostatky právnej úpravy. Aj na
základe uvedeného bude nutné podrobnejšie sledovať ako sa s uvedenými zmenami vyporiada najmä
prax slovenských súdov.
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SÚDNE UPLATŇOVANIE NÁROKOV ZAMESTNANCA
PLYNÚCICH Z ÚROKOV Z OMEŠKANIA PRI VYMÁHANÍ
NÁHRADY MZDY PRI NEPLATNOM SKONČENÍ PRACOVNÉHO
POMERU1
Matej Smalik – Juraj Hamuľák
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autori sa v rámci svojho príspevku budú zaoberať nárokom zamestnanca pri neplatnom
skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, konkrétne úrokov z omeškania z náhrady
mzdy poskytovanej pri neplatnom skončení pracovného pomeru zamestnancovi. Autor sa zameriava
na rozdielnu judikatúru slovenských súdov v otázke priznávania úrokov z omeškania a taktiež
časovému okamihu začatia plynutia omeškania zamestnávateľa s úhradou náhrady mzdy pre
zamestnanca. Autori rozoberajú príslušnú judikatúru a protichodné názory v otázke konštitutívneho a
deklaratórneho účinku súdnych rozhodnutí.
Kľúčové slová: úrok z omeškania, neplatné skončenie pracovného pomeru, nárok, účinok súdneho
rozhodnutia.
Abstract: The authors deals with the claims of the employee arising out of invalid termination of the
employment by the employer. The focus is set on the interests on late payment arision out of wage
compensation provided when the employment is terminated invalidly. Author dedicates his attention
to variant judicial decision of the Slovak courts when granting the remedy of interest on late payment
and puts focus on the moment of commencement of employer´s delay with the payment of the wage
compensation for employee. The author discusses the relevant contradictory judicial decisions when
it comes to constitutive and declaratory effects of the judicial decisions.
Key words: Interest on late payment, invalid termination of employment, claim, effectiveness of
judicial decision
ÚVOD
Úroky z omeškania v prostredí pracovného práva patria od účinnosti novely a prijatia nového
Zákonníka práce k polemickým otázkam v rámci právnej teórie i praxe. § 256, ods. 2 zákona č.
65/1965 Zb. „starého“ Zákonníka práce, účinného do 31.03.2002 stanovovalo, že účastník, ktorého
peňažný nárok nebol včas a riadne uspokojený, môže požadovať úroky z omeškania vo výške
ustanovenej pre občianskoprávne vzťahy inak. Ako je možné vidieť zo znenia „starého“ Zákonníka
práce, zákon priamo stanovoval a zakladal nárok zamestnanca na priznanie úrokov z omeškania pre
všetky nároky zamestnanca voči zamestnávateľovi. Akým spôsobom sú úroky z omeškania upravené
v teraz platnom a účinnom Zákonníku práce ?
Terajší Zákonník práce ale žiadnym spôsobom neupravuje a neurčuje právo zamestnanca na
poskytnutie úrokov z omeškania v prípade poskytnutia nárokov zamestnancovi. Ako jedným z riešení
môže byť vnímaný § 1, ods. 4 Zákonníka práce, ktorý ustanovuje, že ak Zákonník práce v prvej časti
neustanovuje inak, vzťahujú sa na právne vzťahy (individuálne pracovnoprávne vzťahy v súvislosti s
výkonom závislej práce fyzických osôb pre právnické osoby alebo fyzické osoby a kolektívne
pracovnoprávne vzťahy) všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Všeobecné Ustanovenia
Občianskeho zákonníka (§1-122) však nepojednávajú o podrobnostiach nároku veriteľa na úroky z
omeškania pri omeškaní so splatením záväzku (§517 a nasl.)

Článok bol publikovaný ako súčasť vedeckej úlohy grantu VEGA pod názvom „Pracovný súdny poriadok (nová
právna norma v oblasti pracovného práva)“ pod reg. č. 1/0151/14
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SÚDNE POSÚDENIE ROZOBERANEJ PROBLEMATIKY
Vyššie uvedená otázka bola zo strany slovenských súdov viackrát posudzovaná, pričom súdy
na rôznych úrovniach nedospeli k jednoznačnému záveru a viackrát sa v rámci svojich rozhodnutí
rozchádzajú. Najvyšší súd Slovenskej republiky v rámci rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky, sp. zn. 6 Cdo 246/2010 a rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 Cdo 180/2009
priklonil na stranu zamestnanca a rešpektoval nárok zamestnanca na úrok z omeškania pri
oneskorenej platbe. Na druhej strane sa Ústavný súd Slovenskej republiky v rámci svojho Uznesenia
spisovej značky II. ÚS/494/13 priklonil skôr na tú stranu mince, ktorá zamestnancovi nárok na úroky
z omeškania nepriznáva. Nižšie si uvedieme dôvody jednotlivých rozhodnutí súdov v rámci rozličnej
hierarchie Slovenskej republiky.
V rámci svojho rozhodnutia sp. zn. 6 Cdo 246/2010 Najvyšší súd Slovenskej republiky
judikoval, že k omeškaniu na strane zamestnávateľa s plnením náhrady mzdy pri neplatnom skončení
pracovného pomeru dochádza u jednotlivých náhrad mzdy spravidla za ten ktorý mesiac podľa toho,
kedy u nich nastala splatnosť a nie až právoplatnosťou rozsudku o určení neplatnosti skončenia
pracovného pomeru. Takýmto svojím rozhodnutím de facto rozhodol o tom, že nárok na úroky
z omeškania zamestnancovi prináleží a taktiež rozhodol o momente omeškania s plnením náhrady
mzdy prináležiacej zamestnancovi od zamestnávateľa, ktorým je každý jednotlivý mesiac, za ktorý
mala byť mzda uhradená, no k uhradeniu zo strany zamestnávateľa nedošlo. Posudzovaný prípad sa
spravoval ešte starým Zákonníkom práce, no samotný súd v rámci poznámky k svojmu rozhodnutiu
uviedol, že rozhodnutie síce bolo prijaté na základe predošlého Zákonníka práce ale je plne
aplikovateľné aj na súčasnú právnu úpravu. Rozhodnutím 1 Cdo 180/2009 Najvyšší súd Slovenskej
republiky dôvodil, že jednotlivé náhrady mzdy sa premlčujú za ten ktorý mesiac podľa toho, kedy u
nich nastala splatnosť. Premlčacia lehota na uplatnenie nároku na náhradu mzdy pri neplatnom
rozviazaní pracovného pomeru teda začína plynúť od splatnosti každej jednotlivej náhrady mzdy za
ten ktorý mesiac, za ktorý je požadovaná.
Na druhej strane dôvodil Ústavný súd Slovenskej republiky v rámci svojho uznesenia II.
ÚS/494/13, že účelom a zmyslom inštitútu náhrady mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru
je v súlade s jeho satisfakčnou, sankčnou i sociálnou funkciou určiť s pomocou v zákone
ustanovených kritérií sumu, ktorá ako celok má uvedené funkcie napĺňať. Hoci je pravda, že náhradu
mzdy a úrok z omeškania je možné vnímať do istej miery oddelene, pretože úrok z omeškania je
skutočne, tak ako to uvádza sťažovateľka, majetkovou sankciou za omeškanie zamestnávateľa, v
konečnom dôsledku oba predstavujú pre zamestnanca, s ktorým bol neplatne skončený pracovný
pomer, peňažné zadosťučinenie vo svojom celku. Úlohou všeobecných súdov pri určení výšky plnenia
zamestnávateľa zamestnancovi v prípade neplatného skončenia pracovného pomeru je zohľadniť
všetky okolnosti prípadu a na základe ich preukázania určiť sumu, ktorej zaplatenie uloží
zamestnávateľovi. Hoci teda podľa Ústavného súdu Slovenskej republiky nepochybne pri
formalistickom chápaní náhrady mzdy a úroku z omeškania ide o dva povahou odlišné nároky, v
konečnom dôsledku ide o to, či celková priznaná suma zamestnancovi z hľadiska ústavných princípov
zodpovedá funkciám inštitútu náhrady mzdy a požiadavke spravodlivosti.
DÔSLEDKY NEJEDNOTNOSTI SÚDNEJ PRAXE
Rozpoltenosť súdnej praxe a jej nejednotnosť pri výklade týchto bazálnych inštitútov nám
prináša otázku. Reflektujúc rozhodnutia tak Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Ústavného súdu
Slovenskej republiky, má zamestnanec nárok na úroky z omeškania z priznanej náhrady mzdy pri
neplatnom skončení pracovného pomeru? Ak áno, začína sa omeškanie zamestnávateľa pravidelne
mesačne dozadu rovnako ako pravidelná mesačná mzda alebo má byť splatnosť mzdy posúdená
s ohľadom na rozhodnutie súdu o neplatnosti skončenia pracovného pomeru?
Nárok na náhradu mzdy patrí zamestnancovi odo dňa, keď oznámil zamestnávateľovi, že trvá
na ďalšom zamestnávaní, až do času, keď mu zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak
súd právoplatne rozhodne o skončení pracovného pomeru. Nárok na úroky z omeškania je v rámci
judikatúry priznávaný spätne s každou čiastkovou náhradou mzdy splatnou podľa splatnosti mzdy, čo
evokuje deklaratórnu povahu takéhoto rozhodnutia. Judikatúra stanovila, že rozsudok priznávajúci
náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru má povahu deklaratórneho rozsudku, t.j.
iba potvrdzuje už jestvujúce hmotné práva a povinnosti a priznaním náhrady mzdy sa nekonštituuje
žiadny nový právny stav, ale hmotnoprávnemu vzťahu sa iba (procesne) dodáva kvalita
vykonateľného práva, preto sa akceptuje, že splatnosť náhrady mzdy nevzniká súdnym rozhodnutím.
Čo spôsobuje takýto právny a faktický stav? Ak na strane zamestnávateľa existuje dôvod pre
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ukončenie spolupráce so zamestnancom, spočíva často v strate dôvery v zamestnanca. Najčastejším
následkom trvania sporu o neplatné skončenie pracovného pomeru je neprideľovanie práce zo strany
zamestnávateľa a existencia prekážok v práci na strane zamestnávateľa, kedy zamestnancovi vzniká
z tohto titulu nárok na priznanie náhrady mzdy za toto obdobie prekážok v práci na strane
zamestnávateľa. Veľmi zaujímavý názor v rámci komparácie zahraničnej judikatúry priniesol litovský
Najvyšší súd, ktorý vyjadril povinnosť zamestnávateľa riadne začleniť zamestnanca u ktorého bolo
preukázané neplatné skončenie pracovného pomeru do pracovného procesu a úkon, kedy
zamestnávateľ zamestnancovi oznámil prekážky v práci a nezaradí ho do pracovného procesu sa má
považovať za neplatný.2
Právnu neistotu vyvolávajú aj nasledovné otázky. Musí zamestnávateľ poskytnúť náhradu
mzdy z dôvodu trvania pracovného pomeru (počas trvania súdneho sporu) za každý mesiac spätne
alebo až na konci súdneho sporu? V prípade jej neposkytnutia, je zamestnanec oprávnený na úroky
z omeškania z náhrady mzdy? Ak áno, prináleží zamestnancovi nárok odo dňa splatnosti jednotlivých
čiastok náhrady mzdy alebo odo dňa rozhodnutia súdu o platnosti/neplatnosti skončenia pracovného
pomeru?
Následkom vyššie uvedeného je skutočnosť, že zamestnávateľ častokrát počas trvania
pracovného pomeru nevypláca zamestnancovi náhradu mzdy počas trvania súdneho sporu.
Dôvodom je riziko spätnej nevymožiteľnosti vyplatenej náhrady mzdy v prípade, že súd potvrdí
platnosť skončenia pracovného pomeru (bezdôvodné obohatenie na strane zamestnanca) aj za cenu
(rizika) prípadnej povinnosti uhradiť úrok z omeškania z náhrady mzdy. Zamestnanec je v takomto
prípade bez príjmu, keďže zamestnávateľ mu nevypláca náhradu mzdy a súčasne jeho pracovný
pomer u zamestnávateľa trvá, preto je obmedzený pri hľadaní novej práce. Zároveň musí reflektovať
povinnosť zamestnanca uplatniť nárok na náhradu mzdy v premlčacej dobe.
ZÁVER
Záverom sa žiada uviesť niekoľko návrhov na zmenu platného právneho stavu de lege lata
a navrhnúť opatrenia de lege ferenda. Jednoznačne zastávame názor, že je potrebné exaktne
vymedziť a právne upraviť nárok na úroky z omeškania pre oblasť pracovného práva tak, aby
nedochádzalo k zbytočným diskrepanciám. Zároveň je potrebné zjednotiť účinky rozhodnutí
jednotlivých súdov s ohľadom na ich prípadnú konštitutívnosť, respektíve deklaratórnosť a definovať
preto jednoznačný vznik momentu omeškania. Do úvahy taktiež prichádza zakotvenie nového
inštitútu prerušenia pracovného pomeru v prípadoch, kedy zo strany súdu dochádza k posudzovaniu
platnosti/neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Takýmto spôsobom by došlo k umožneniu
zamestnancovi hľadať si novú prácu a zároveň klarifikovalo vzájomné postavenie zamestnanca
a zamestnávateľa. Za zmienku taktiež stojí možnosť vinkulácie náhrady mzdy na separátnom
bankovom účte zo strany zamestnávateľa.
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KONTROLA KOREŠPONDENCIE ZAMESTNANCOV1
Lenka Freel
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Monitorovanie a kontrola elektronickej pošty zamestnancov zo strany zamestnávateľa je
diskutovanou problematikou nielen na Slovensku, ale i na európskej úrovni a to z dôvodu čoraz
vyššieho využívania elektronickej pošty a internetu. Autorka v príspevku spracovala aktuálnu
judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá sa dotýka danej problematiky a jej dopad na
právnu úpravu v rámci Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: monitorovanie, korešpondecia, zamestnávateľ, zamestnanec, Európsky súd pre
ľudské práva.
Abstract: Monitoring and controlling e-mails of employees by the employer is a debated issue not
only within Slovakia, but also at the European level because of the increasingly greater use of
electronic mail and the Internet. The author in this paper elaborates on the recent case law of the
European Court of Human Rights related to the issue and its impact on the legislation within the Slovak
Republic.
Key words: monitoring, correspondence, employer, employee, European Court of Human Rights.
ÚVOD
Kontrolu korešpondencie zamestnancov možno vnímať z dvoch strán a dvoch perspektív. Na
jednej strane stoja zamestnávatelia, ktorí tvrdia, že zamestnanci používajú pracovné počítačové a
sieťové zariadenia, ktoré sú výslovne určené na výkon práce a z tohto dôvodu majú teda právo na ich
monitorovanie. Dôvodom je jednak kontrola skutočného výkonu práce zamestnávateľmi, ale zároveň
aj prevencia pred porušovaním mlčanlivosti poprípade poškodzovania dobrého mena
zamestnávateľa. Na druhej strane stoja zamestnanci, ktorí kontrolu zo strany zamestnávateľov
vnímajú ako zásah do ich základných práv a slobôd, a to predovšetkým zásah do práva na súkromie.
Na základe uvedeného preto na jednej strane možno prijať záver, že výkon práce nie je možné
považovať za súkromnú sféru zamestnanca, no na druhej strane aj zamestnanec vykonávajúci prácu
má právo na súkromie. Kde sa začínajú a končia hranice súkromia zamestnanca nemožno stanoviť
objektívne, ale táto hranica je určená subjektívne od prípadu k prípadu.
Autorka vo svojom prípevku rozpracováva a bližšie definuje stanovenie uvedenej hranice
súkromia Európskym súdom pre ľudské práva, ktorý vo svojom rozohodnutí konštatoval, že podstatné
pre posudzovanie miery súkromia na pracovisku je dôvodné očakávanie súkromia.
KONTROLA SÚKROMIA ZAMESTNANCA ZAMESTNÁVATEĽOM
V rámci právnej úpravy platnej a účinnej v Slovenskej republike sa problematike ochrany
súkromia zamestnanca, jeho kontroly a zhromažďovania informácií o zamestnancovi venuje zákon č.
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).
Konkrétne čl. 11 Zákonníka práce ustanovuje, že „zamestnávateľ môže o zamestnancovi
zhromažďovať len osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami
zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať,
vykonáva alebo vykonával.“
Ustanovenie § 13 ods 4 Zákonníka práce ďalej upresňuje, že „zamestnávateľ nesmie bez
vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie
zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje,
vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami
zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú
na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil. Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný
mechanizmus, je povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej
Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu Pracovný súdny poriadok (nová právna norma v oblasti
pracovného práva) – Projekt VEGA, reg. Č. 1/0151/14
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uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej
uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania.“
Dané ustanovenia Zákonníka práce predstavujú právny rámec kontroly zamestnanca
vykonávanej zamestnávateľom vo vzťahu k jeho právu na súkromie.2
Pri otázke kontroly emailovej korešpondencie zamestnanca je možné zamyslieť sa nad
viacerými alternatívami a to: aké sú pravidlá kontroly korešpondencie v rámci pracovného emailu
a aké sú pravidla v prípade využívania pracovného emailu aj na súkromné účely?
Pracovná emailová komunikácia
Cieľom súkromnej elektronickej pošty je jej doručenie konkrétnemu zamýšľanému adresátovi,
zamestnancovi, pričom správa má súkromný obsah nesúvisiaci s pracovnou činnosťou
zamestnávateľa, a tým aj zamestnanca. Naproti tomu pracovná elektronická pošta je adresovaná
zamestnávateľovi a jej doručenie nie je adresované konkrétnej fyzickej osobe – zamestnancovi, je
vybavovaná v mene zamestnávateľa. Poštu odosiela poverený pracovník v mene zamestnávateľa,
nie vo svojom mene a obsah elektronickej pošty súvisí s predmetom činnosti zamestnávateľa.
Takto zadefinovaná pracovná elektronická pošta nie je považovaná za súkromnú a jej kontrola,
prípadne monitoring, nie sú považované za zásah do práva na súkromie zamestnanca za podmienky,
že o takejto aktivite zamestnávateľa, resp. ním poverených vedúcich pracovníkov, je konkrétny
zamestnanec vybavujúci elektronickú poštu uzrozumený. V opačnom prípade by totiž zamestnanec
mohol dôvodne očakávať súkromie na zverenom účte elektronickej pošty a jej kontrola by
predstavovala zásah do súkromia zamestnanca.
Súkromná a pracovná emailová komunikácia
Aplikácia právnej úpravy je však iná v prípade, ak zamestnávateľ umožní zamestnancovi
používať emailový účet aj na súkromné účely a na predmetnom účte sú zhromaždené súkromné aj
pracovné emaily.
V takomto prípade nemá zamestnávateľ právo na kontrolu pošty na tomto účte zamestnanca,
nakoľko zamestnanec dôvodne očakáva súkromie na tomto účte a nie je vylúčené, že by
zamestnávateľ zasiahol aj do súkromnej sféry prečítaním súkromného e-mailu.
Zamestnanec má v súlade so zákonom č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení
neskorších ústavných zákonov (ďalej len „Ústava SR“) garantované právo na nedotknuteľnosť.
Ústavu SR dopĺňa zákonná úprava a to zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších právnych predpisov, konkrétne jeho ustanovenie § 5 ods. 1, ktorý ustanovuje, že „osobné
údaje možno spracúvať len spôsobom ustanoveným týmto zákonom a v jeho medziach tak, aby
nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na
zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu
súkromia.”
Preto na tomto mieste nemajú legitímny dôvod názory, podľa ktorých má prednosť skutočnosť,
že zmyslom zriadenia emailovej schránky zamestnávateľom je v prvom rade výkon pracovných
povinnosti. Ako bolo načrtnuté už vyššie, právo na ochranu súkromia platí aj v zamestnaní,
samozrejme v intenciách jeho dôvodného očakávania.3
Zamestnávateľ by mal už pri vniku pracovného pomeru preukázateľne oboznámiť
zamestnanca o využívaní emailového účtu výlučne na pracovné účely a jeho súhlas s takýmto účelom
využívaním emailového účtu písomne zachytiť. V prípade, ak by zamestnávateľ kontroloval emailovú
komunikáciu zamestnanca a počas takejto kontroly by zistil, že obsah emailu je súkromný, je povinný
upustiť od svojho konania. Danú povinnosť obsahuje aj zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších právnych predpisov, ktorý vo svojom § 13 ods. 1 ustanovuje, že „fyzická osoba
má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej
osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie.“
Úřad pro ochranu osobních údajů Českej republiky sa ešte v roku 2003 vyjadril k uvedenej problematike
monitorovania elektronickej pošty a ochrane súkromia a vo svojom vyjadrení uviedol, že práva zamestnanca
musia byť v rovnováhe s legitímnymi právami a záujmami zamestnávateľa, najmä s právom zamestnávateľa
vyžadovať efektívnu prácu zamestnanca a právom zamestnávateľa na ochranu svojich aktivít pred rizikom
zodpovednosti, trestnou činnosťou osôb alebo škodou spôsobenou zamestnancom pri výkone práce.
3
Zamestnávatelia zvyknú už v rámci interných predpisov zakotviť povinnosť zamestnancov používať prostriedky
informačnej počítačovej siete a jej programové vybavenie výlučne na pracovné účely.
2
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ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
Hranice práva zamestnanca na súkromie stanovil rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva
z januára 2016 BĂRBULESCU v. ROMANIA.
Od 1. augusta 2004 do 6. augusta 2007 pracoval navrhovateľ u svojho zamestnávateľa,
súkromnej spoločnosti, na pozícii inžiniera predaja. Na žiadosť zamestnávateľa si vytvoril Yahoo účet,
prostredníctvom ktorého odpovedal na pripomienky zákazníkov. Dňa 13.7. 2007 zamestnávateľ
informoval navrhovateľa o tom, že jeho účet bol odo dňa 5. júla do 13. júla monitorovaný a bolo
zistené, že používa internet na súkromné účely. Navrhovateľ poprel danú skutočnosť písomne, na čo
mu zamestnávateľ predložil ako dôkaz 45 stranový prepis jeho komunikácie so svojím bratom
a snúbenicou. Dňa 1.8.2007 bol pracovný pomer so zamestnancom skončený. Navrhovateľ sa obrátil
na krajský súd v Bukurešti s tým, že zamestnávateľ porušil jeho právo na súkromie a korešpondenciu
chránené ústavným zákonom a trestným zákonom. Jeho žaloba bola zamietnutá a súd konštatoval,
že zamestnávateľ postupoval v súlade so zákonníkom práce.
Navrhovateľ sa následne odvolala namietal porušenie jeho práva na rešpektovanie
súkromného a rodinného života v súlade s čl. 8 Dohovoru o základných ľudských právach
a slobodách. Podľa tohto článku má „každý právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného
života, obydlia a korešpondencie. Štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať s výnimkou
prípadov, keď je to v súlade so zákonom 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.“ Odvolanie
bolo takisto zamietnuté.
Právny rámec rozhodovania Európskeho súdu pre ľudské práva obsahuje aj čl. 2 Dohovoru
o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov 4, podľa ktorého sa za
osobný údaj považujú „všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na nejakého identifikovaného alebo
identifikovateľného jednotlivca.“
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 95/46/EC z 24. októbra 1995 o ochrane
jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov definuje osobné údaje,
pričom osobnými údajmi „sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo
identifikovateľnej fyzickej osoby pričom identifikovateľná osoba je osoba, ktorú je možné priamo alebo
nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikačného čísla alebo na základe jedného či viacerých
faktorov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu
identitu.“5
Vláda ako argument proti tvrdeniu o porušovaní čl. 8 Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri
automatizovanom spracovaní osobných údajov uviedla, že zamestnanec si zriadil yahoo účet len pre
profesionálne použitie a tvrdil, že takýmto spôsobom účet aj využitý bol. Zamestnanec nemohol
očakávať súkromie keď účet nebol určený pre súkromné použitie. Zamestnanec bol riadne poučený
o možnosti zamestnávateľa monitorovať jeho komunikáciu.
Navrhovateľ namietal, že inej aktivite ako práci sa venoval pravdepodobne z dôvodu nízkych
predajov v danom období. Obvinil tiež zamestnávateľa z toho, že monitoroval aj jeho súkromný yahoo
účet, ktorý mal iné identifikačné číslo (ID). Podľa jeho názoru bol yahoo účet už podľa svojej povahy
účtom určeným na rýchle posielanie správ a to mu dávalo dôvod považovať komunikáciu
prostredníctvom tohto účtu za súkromnú. Zamestnávateľ mu dal možnosť zvoliť si dokonca vlastné
heslo. Podľa jeho názoru by právo zamestnávateľa na kontrolu komunikácie nemalo byť legitímne len
na základe predchádzajúceho oznámenia.
Súd na základe uvedeného konštatoval, že na základe upozornenia zamestnávateľa
o možnosti monitorovania e-mailov mal zamestnanec odôvodonené očakávanie o vylúčení súkromia.
V opačnom prípade by samozrejme zamestnanec súkromie mohol očakávať (telefonáty, e-maily).
Podobne v prípade, keď stôl zamestnanca prokurátora bol prehľadávaný vrátane súkromných vecí
zamestnanca, bolo dané konanie uznané ako zásah do súkromného života, nakoľko niektré položky
boli osobné a patrili zamestnancovi.6

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s Dohovorom o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom
spracovaní osobných údajov svojím uznesením č. 940 z 20. júna 2000 a prezident Slovenskej republiky ich
ratifikoval 24. augusta 2000.
5
čl. 2 a) Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 95/46/EC z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov pri
spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.
6
Peev v. Bulgaria, no. 64209/01, 26 July 2007.
4
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Súd preto konštatoval, že základná otázka, ktorou sa musí zaoberať je, či mal zamestnanec
dôvodné očakávanie súkromia počas komunikácie cez yahoo účet zaregistrovaný na žiadosť
zamestnávateľa a očakávanie, že jeho komunikácia nebude monitorovaná. Vnútorné interné predpisy
zamestnávateľa prísne zakazovali používanie internetu na osobnú účely. Zamestnanec popieral, že
bol vopred upozornený na možné monitorovanie a súd uznal, že zamestnávateľ neposkytol takúto
informáciu písomne podpísanú zamestnancom. Zamestnanec ďalej uviedol, že komunikácia
obsahovala aj súkromné detaily týkajúce sa jeho zdravotných sexuálnych problémov.
Na základe uvedených skutočnosti súd konštatoval, že článok 8 Dohovoru o základných
ľudských právach a slobodách možno použiť v danom prípade.
Zamestnanec ďalej namietal proporcionalitu daného zásahu a to, že zamestnávateľ mal aj
inú možnosť ako zaznamenať jeho celú komunikáciu. Spoločnosť uviedla, že zákaz používať
zariadenie spoločnosti na súkromné účely bol zakotvený priamo v interných predpisoch spoločnosti.
Súd uviedol, že zamestnávateľ postupoval v súlade so svojimi disciplinárnymi oprávneniami:
zamestnanec použil yahoo účet na firemnom počítači počas pracovnej doby a tým pádom je daný
dôvod porušenia jeho povinností podľa pracovnej zmluvy. Zamestnávateľ skontroloval súkromný účet
z dôvodu podozrenia, že obsahuje firemné informácie, nakoľko aj tento súkromný účet vužíval
zamestnanec na poskytovanie poradenstva zákazníkom. Nakoľko zamestnávateľ skontroloval len
jeho účet a nie žiadne iné dokumenty uložené v počítače, kontrola vykonaná zamestnávateľom je
považovaná za obmedzenú.
Záverom súd konštatoval, že k porušeniu článku 8 Dohovoru o základných ľudských právach
a slobodách nedošlo.
ZÁVER
Rozsudok európskeho súdu vo veci BĂRBULESCU v. ROMANIA ovplyvní aj slovenský právny
systém a posilní postavenie zamestnávateľa pri preverovaní súkromnej komunikácie.
Rozsudky európskeho súdu sú záväzné len pre strany sporu no keďže súd v rámci rozsudku
interpretuje články Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, v súlade s §154c Ústavy
SR je dohovor súčasťou slovenského právneho poriadku a má prednosť pred zákonom. Podľa
uvedeného ustanovenia Ústavy SR totiž „medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných
slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom
pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona, sú súčasťou jej právneho poriadku a majú
prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd. Iné medzinárodné
zmluvy, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom
pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona, sú súčasťou jej právneho poriadku, ak tak
ustanovuje zákon.“
Použitá literatúra:
BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R.: Pracovné právo. Bratislava: Sprint, 2012.
TKÁČ, V., MATEJKA, O., FRIEDMANNOVÁ, D., MASÁR, B.: Zákonník práce. Komentár. Bratislava:
Wolters Kluwer. 2014.
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších ústavných zákonov.
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších právnych predpisov.
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov.
Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov, s ktorým vyslovila
súhlas Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 940 z 20. júna 2000 a prezident Slovenskej
republiky ich ratifikoval 24. augusta 2000.
Dohovoru o základných ľudských právach a slobodách z 3. septembra 1953.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 95/46/EC z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov pri
spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

299

Kontaktné údaje:
JUDr. Lenka Freel, PhD.
lenka.freel@flaw.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Šafárikovo nám. č. 6
810 00 Bratislava
Slovenská republika

300

SEKCIA PRÁVA DUŠEVNÉHO
VLASTNÍCTVA

Recenzenti:

Mgr. Martin Daňko, PhD.

Mgr. Soňa Sopúchová, PhD.

301

LICENČNÉ ZMLUVY PODĽA NOVÉHO AUTORSKÉHO ZÁKONA
Pavol Šmondrk
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Cieľom tohto príspevku je bližšie popísať problematiku licenčných zmlúv, vo vzťahu k
autorským právam. Tento príspevok sa zaoberá právnou úpravou licenčných zmlúv v novom
Autorskom zákone č. 185/2015 Z.z., účinného od 01.01.2016. Zaoberá sa všeobecnou
charakteristikou licenčnej zmluvy, ktorá vyplýva zo zákonných ustanovení a majetkovým
obmedzeniam vo forme zákonných licencií.
Kľúčové slová: licenčná zmluva, licencia, zákon, autor
Abstract: The aim of this paper is to describe the issue more license agreements relating to copyright.
This paper deals with legislation licensing agreements in the new Copyright Act no. Z.z. 185/2015,
effective from 01.01.2016. It deals with the general characteristics of the license agreement, resulting
from statutory provisions and ownership restrictions in the form of compulsory licenses.
Key words: license agreement, license, law, author
ÚVOD
Licenčná zmluva, ktorá je dvojstranným adresovaným právnym úkonom je podmienkou pre
vznik práva spojeného s použitím diela na základe získania súhlasu, čiže licencie od autora, ktorý je
nositeľom práv k samotnému dielu. Ustanovenie § 65 autorského zákona zahŕňa demonštratívny
výpočet minimálneho rozsahu obsahových náležitostí licenčnej zmluvy s právom doplnenia ďalších
pravidelných, prípadne obvyklých náležitostí, a to na základe prejavu vôle so strany samotných
zmluvných strán. Ďalšie ustanovenia týkajúce sa licenčných zmlúv implikujú domnienky, ktoré platia
v prípade nedostatku dohôd o zákonom stanovených minimálnych obsahových náležitostiach
licenčnej zmluvy.
Zákon dovoľuje stanoviť obsah licenčnej zmluvy na základe odkazu na licenčné podmienky,
ktoré musia byť zmluvným stranám známe, prípadne sú im dostupné, a to v čase uzavretia licenčnej
zmluvy. Ustanovenie § 65 autorského zákona reflektuje na požiadavky praxe a dotýka sa prípadov
typických pre uzatváranie licenčných zmlúv hlavne v on-line prostredí, kedy poskytovateľ licencie
poukazuje na licenčné podmienky, ktoré sú uvedené napríklad na jeho internetovej stránke.
Takisto je ustanovenie § 65 autorského zákona možné aplikovať v prípadoch, kedy sú
licenčné podmienky zmluvným stranám známe na základe ich predchádzajúcej činnosti, prípadne
existujúcej obchodnej praxe a podobne. Na konkrétny spôsob nepriameho zmluvného dojednania sa
rovnako analogicky aplikujú podmienky stanovené v § 37 Občianskeho zákonníka, ktoré sú platné
pre každý právny úkon, ktorými sú pri licenčných podmienkach hlavne určitosť a zrozumiteľnosť.
Licenčné podmienky stanovené takýmto spôsobom majú výhodu pred tzv. domnienkami, ktoré
stanovuje zákon v tom prípade, ak v samotnej licenčnej zmluve absentuje dohoda, ktorá upravuje
spôsob použitia diela, rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, prípadne možnosť jeho
určenia a taktiež dohodu o odmene prípade metódu jej určenia, avšak za predpokladu, že tieto
licenčné podmienky neodporujú zákonu.
Ak by sme hovorili o formálnych náležitostiach licenčnej zmluvy, tak písomná forma sa
nevyžaduje v tom prípade, ak ide o nevýhradné licenčné zmluvy. Možnosť rozhodnutia o forme
právneho úkonu ak ide o nevýhradné licencie je z tohto titulu ponechaná na zmluvné strany. Nakoľko
všeobecne záväzná písomná forma je v aplikačnej praxi vo veľa prípadoch ponímaná ako neúmerná
regulácia záväzkových vzťahov v autorskom práve. Obligátna písomná forma sa z dôvodu zachovania
právnej istoty v autorskoprávnych zmluvných vzťahoch necháva pre výhradnú licenčnú zmluvu a, ako
vyplýva z ďalších ustanovení, pre kolektívne licenčné zmluvy, hromadné licenčné zmluvy, rozšírené
302

hromadné licenčné zmluvy, multiteritoriálne licenčné zmluvy na on-line použitie hudobných diel,
pričom hromadné licenčné zmluvy, rozšírené hromadné licenčné zmluvy a multiteritoriálne hromadné
licenčné zmluvy môžu byť uzavreté aj na základe elektronických prostriedkov v prípade, že nejestvuje
pochybnosť o jej obsahu, o totožnosti zmluvných strán a o prejave vôle zmluvných strán.
Právna úprava pripúšťa v určitých prípadoch uzavretie licenčnej zmluvy aj vo forme
nepísanej, avšak dáva možnosť zmluvným stranám písomnou formou požiadať o vydanie písomného
potvrdenia, ktoré preukazuje uzatvorene licenčnej zmluvy a to, za účelom záruky právnej istoty, a
rovnako aj s ohľadom na daňové povinnosti. Zároveň je stanovená lehota, v ktorej má právo zmluvná
strana toto potvrdenie požadovať, a zároveň aj lehoty na jeho vydanie. Po márnom uplynutí lehoty na
uplatnenie žiadosti o vydanie potvrdenia právny nárok na vydanie potvrdenia síce zaniká, avšak
pretrváva vo forme naturálnej obligácie. Z toho vyplýva, že nárok nie je síce vymáhateľný súdnou
cestou, ale druhá zmluvná strana má právo potvrdenie naďalej platne vydať i na základe neskorej
žiadosti.
Paragrafové znenie zákona vychádza z konštrukcie ustanovenia § 45 ods. 1 Občianskeho
zákonníka, na základe ktorého prejav vôle pôsobí voči neprítomnej osobe od okamihu, keď jej dôjde.
V prípade, že zmluvná strana nedodrží lehotu na vydanie potvrdenia, fikciou sa deroguje existencia
samotnej zmluvy. Ak zmluvná strana vydá potvrdenie, ktoré nezodpovedá tým podmienkam, na
ktorých sa zmluvné strany dohodli, potvrdenie tým nespĺňa zákonom stanovené podmienky, a z toho
dôvodu nepôjde o potvrdenie podľa autorského zákona.
NÁLEŽITOSTI LICENČNEJ ZMLUVY
Spôsob použitia diela
Právna úprava vo všeobecnosti vychádza z preferencie čo najpodrobnejšej úpravy licenčnej
zmluvy, avšak absencia dohody o spôsobe použitia diela alebo jednotlivých spôsoboch použitia diela
nemá za následok neplatnosť licenčnej zmluvy.1 V prípade neuvedenia spôsobu použitia diela
nespôsobuje neurčitosť dojednania v licenčnej zmluve v prípade, ak je spôsob použitia možné
výslovne odvodiť z účelu, ktorý sa má udelením licencie docieliť. Rozhodujúci je v tomto prípade účel,
ktorý zmluvné strany uzavretím licenčnej zmluvy sledujú. Účel je možné chápať ako cieľ, ku ktorému
mieri činnosť , ktorá vyplýva z použitia diela podľa licenčnej zmluvy. Zákon v ustanovení § 66
autorského zákona reflektuje prípady, kedy v licenčnej zmluve absentuje dohoda o spôsobe použitia
diela, ale vzhľadom na účel zmluvy je pripustené tento spôsob jednoznačne stanoviť.
Autor v licenčnej zmluve nemá právo udeliť súhlas na použitie diela takými spôsobmi, ktoré
nie sú známe v čase uzatvorenia licenčnej zmluvy. Zákon stanovuje výnimku v prípade verejnej
licencie podľa § 76 autorského zákona.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že pokiaľ by v licenčnej zmluve autor udelil súhlas na „všetky
spôsoby použitia“, bolo by to ponímané tak, že udelil súhlas na všetky spôsoby použitia známe v čase
uzatvorenia licenčnej zmluvy.
Rozsah licencie
Súčasná právna úprava umožňuje zmluvným stranám dohodnúť sa na rozsahu licencie, a to
buď obmedzenom, alebo neobmedzenom.
Ak neexistuje dohoda, ktorá upravuje rozsah licencie uplatňuje sa domnienka, na základe
ktorej platí, že licencia je udelená v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy. Účel
nemusí byť v zmluve zreteľne stanovený, ale zvyčajne má súvislosť s prospechom strán, ktoré majú
byť dosiahnuté v rámci licenčného vzťahu. V záujme právnej istoty sa preferuje detailná úprava
náležitostí licenčnej zmluvy.
Ak neexistuje dohoda o rozsahu licencie, a zároveň nie je možné rozsah licencie odvodiť z
účelu licenčnej zmluvy, upravuje právna úprava rozsah licencie na základe územného, ako aj vecného
1
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kritéria. Ak nastane prípad, že v licenčnej zmluve nie je stanovené územie, na ktorom je možné
oprávnene použiť dielo, ani z nej tento údaj inak nevyplýva, platí, že licencia je udelená pre územie
Slovenskej republiky. V prípade, ak v licenčnej zmluve absentuje dohoda o vecnom rozsahu licencie,
ktorý ani nevyplýva z jej účelu, zákon stanovuje domnienku, že vecný rozsah je taký, aký je obvyklý
pri danom druhu diela a spôsobe použitia tohto diela.2
Trvanie licencie
Jednou z podstatných náležitostí licenčnej zmluvy je aj dohoda o čase, na ktorý autor licenciu
udeľuje. Pri dohode o čase je potrebné rešpektovať trvanie majetkových práv autora.
Navrhované ustanovenie rieši situáciu, ak licenčná zmluva neobsahuje dohodu o čase, na
ktorý sa licencia udeľuje, ani spôsob jeho určenia. V takom prípade platí domnienka, že licencia je
udelená na čas, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy.
Pokiaľ licenčná zmluva neobsahuje dohodu o čase, na ktorý sa licencia udeľuje, ani spôsob
jeho určenia a časové obmedzenie nevyplýva ani z účelu zmluvy, je licencia z časového hľadiska
obmedzená na dobu obvyklú pri danom druhu diela a spôsobe použitia diela. V takom prípade však
platí, že licencia je udelená maximálne na jeden rok. Začiatok plynutia uvedenej lehoty je určený
okamihom udelenia licencie nadobúdateľovi. Uvedená jednoročná lehota predstavuje zákonné
stanovenie opodstatneného časového úseku, v ktorom môže dôjsť k použitiu diela zohľadňujúc
oprávnené záujmy autora, ktoré by neurčitosťou doby poskytnutia licencie mohli byť ohrozené.3
Odmena
Podstatnou náležitosťou licenčnej zmluvy je rovnako aj dohoda o odmene alebo spôsobe jej
určenia, avšak táto odmena prípadne spôsob jej určenia musí zodpovedať jednotlivým spôsobom
použitia, ktoré v nej boli dohodnuté. Zmluvné strany sa majú právo dohodnúť rovnako na spôsobe,
akým v budúcnosti určia odmenu, na základe akých kritérií a postupov, nielen na skutočnej odmene.
Z hľadiska odmeny návrh umožňuje udeliť licencie odplatne, ale aj bezodplatne.4
Ustanovenie § 69 autorského zákona upravuje domnienku, ktorá sa aplikuje v prípade, ak
licenčná zmluva neobsahuje dohodu o odmene, a rovnako ani o spôsobe jej určenia, prípadne
neobsahuje dohodu o bezodplatnosti, respektíve bezodplatnosť nevyplýva priamo z jej účelu. Ak
nastane takáto situácia, potom sa autorovi priznáva právo na odmenu, výška ktorej sa stanoví podľa
výšky odmeny obvyklej v čase uzavretia zmluvy pri obdobných zmluvných podmienkach. Pri
obdobných zmluvných podmienkach je nevyhnutné brať do úvahy predovšetkým druh diela, spôsob
použitia diela, čas použitia diela, rozsah udeľovanej licencie ako aj ďalšie zmluvné podmienky.
Ustanovenie § 69 autorského zákona upravuje rovnako podmienky odmeny stanovenej na
základe príjmov alebo výnosov z využitia licencie. V prípade, že odmena nie je stanovená v závislosti
od príjmov alebo výnosov, musí zodpovedať rozsahu, účelu a času použitia diela.
Výhradná a nevýhradná licencia
Ustanovenie § 70 autorského zákona o výhradnosti alebo nevýhradnosti licencie je
fakultatívnou náležitosťou licenčnej zmluvy, ale predsa sa odporúča čo najdetailnejšia úprava
licenčnej zmluvy. V prípade, ak v licenčnej zmluve absentuje takéto ustanovenie, platí, že autor udelil
nevýhradnú licenciu. Na výhradnej licencii sa zmluvné strany musia výslovne dohodnúť a takáto
licencia musí byť písomná. Rozdielna právna úprava je pri licenčnej zmluve na vydanie diela.
V situácii, ak autor udelil nadobúdateľovi výhradnú licenciu, nemôže udeliť inému
používateľovi licenciu na spôsob použitia diela udelený touto licenciou. Táto zmluva by bola neplatná,
s výnimkou, keď nadobúdateľ výhradnej licencie udelil predchádzajúci písomný súhlas. V prípade
výhradnej licencie autor nemôže sám použiť dielo spôsobom, ku ktorému udelil výhradnú licenciu,
TELEC Ivo, Přehled práva duševního vlastnictví 1, Lidskoprávní základy, Licenční smlouva, 2., upravené
vydání, Brno : Doplněk 2007, str. 135
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zmluvné strany sa ale môžu dohodnúť na tom, že autor má právo na takéto použitie. V prípade, ak
autor udelil iba nevýhradnú licenciu, tieto obmedzenia neplatia. O inej situácii hovoríme vtedy, ak bola
prvá udelená nevýhradná licencia a následne výhradná licencia. V takomto prípade nevýhradná
licencia zostáva zachovaná, zmluvné strany sa však môžu dohodnúť inak.
Nadobúdateľ výhradnej licencie je nielen oprávnený, ale aj povinný dielo v rozsahu licencie
použiť. Ide o dispozitívne ustanovenie, zmluvné strany teda môžu túto povinnosť nadobúdateľa
vylúčiť. Na túto povinnosť je naviazané právo autora na odstúpenie od zmluvy podľa § 73 autorského
zákona.5
Prechod a zánik licencie
V prípade smrti resp. zániku nadobúdateľa licencie prechádza licencia na dediča, teda na
právneho nástupcu. V licenčnej zmluve však môže byť tento prechod vylúčený. Ak nadobúdateľ
licencie nemá dedičov, alebo právnych nástupcov, licencia zaniká. 6
Nakladanie s licenciou
Ustanovenie § 71 autorského zákona upravuje možné spôsoby nakladania s licenciou, a to
udelenie sublicencie alebo postúpenie licencie.
V prípade, ak autor udelil nadobúdateľovi licenciu, nadobúdateľ má právo udeliť sublicenciu
inému používateľovi pri splnení dvoch podmienok. Prvou podmienkou je predchádzajúci súhlas autora
a druhou podmienkou je udelenie sublicencie v rozsahu menšom alebo najviac rovnakom ako je
rozsah pôvodnej licencie. Udelenie sublicencie musí byť písomné, len ak licenčná zmluva bola
uzatvorená v písomnej forme, avšak strany to môžu na základe dohody vylúčiť.
Druhým možným spôsobom nakladania s licenciou je jej postúpenie. Postúpenie licencie je
možné len s predchádzajúcim súhlasom autora, avšak nadobúdateľ licencie musí autora bezodkladne
informovať o postúpení licencie a o novom nadobúdateľovi licencie. Postúpenie licencie musí byť
písomné, len ak bola licenčná zmluva uzatvorená v písomnej forme, avšak strany to môžu na základe
dohody vylúčiť.
Odstúpenie od licenčnej zmluvy z dôvodu nevyužívania výhradnej licencie
Ustanovenie § 73 autorského zákona zavádza právo autora odstúpiť od výhradnej licenčnej
zmluvy v prípade jej nevyužívania dohodnutým spôsobom alebo v dohodnutom rozsahu, ak sa
zmluvné strany nedohodli, že výhradnú licenčnú zmluvu nadobúdateľ nemusí využívať.
Zaviedli sa kumulatívne podmienky takéhoto odstúpenia, a to: nadobúdateľ nevyužíva
licenciu dohodnutým spôsobom alebo v dohodnutom rozsahu, a to aj napriek písomnej výzve autora,
v ktorej nadobúdateľa vyzval na využitie licencie v primeranej lehote, pričom uplynul aspoň jeden rok
od uzatvorenia licenčnej zmluvy resp. od dodania diela a nevyužívanie licencie (alebo nedostatočné
využívanie) nespôsobil autor. Odstúpenie musí byť písomné. Zmluvné strany sa však namiesto
odstúpenia môžu dohodnúť na zmene licenčnej zmluvy v dotknutej časti na nevýhradnú. Práva na
odstúpenie sa autor nemôže vzdať.
Udeľovať súhlas na použitie diela je oprávnený autor, ale aj osoba, ktorá vykonáva
majetkové práva autora. Na udelenie súhlasu sa aj v týchto prípadoch primerane použije úprava o
licenčnej zmluve.
Licenčná zmluva na vydanie diela
Ustanovenie § 75 autorského zákona upravuje licenčnú zmluvu na vydanie diela, ktorou
autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na vydanie diela (slovesného diela, dramatického diela,
hudobnodramatického diela, hudobného diela, výtvarného diela, fotografického diela alebo
TUMA Pavel, Smlouní licence v autorském právu, 1. vyd., Praha : C. H. Beck 2007, str. 40
TELEC Ivo, Přehled práva duševního vlastnictví 1, Lidskoprávní základy, Licenční smlouva, 2., upravené
vydání, Brno : Doplněk 2007, str. 147
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kartografického diela), teda na vyhotovenie jeho rozmnoženín a na verejné rozširovanie týchto
rozmnoženín alebo ich sprístupňovanie verejnosti.
Ak licenčná zmluva na vydanie diela neupravuje výhradnosť a nevýhradnosť, platí, že ide o
výhradnú licenciu. To neplatí v prípade licenčnej zmluvy na vydanie diela v periodickej publikácii, pri
ktorej pri absencii dohody o výhradnosti platí, že ide o nevýhradnú licenciu.
Autor má právo na autorskú korektúru pred vydaním diela. Autorská korektúra nemôže
nadobúdateľovi spôsobiť neprimerané náklady a nemôže zmeniť povahu diela. V licenčnej zmluve sa
však strany môžu dohodnúť inak.
Zákon upravuje dva dôvody odstúpenia autora od licenčnej zmluvy na vydanie diela – ak
nadobúdateľ autorovi neumožní vykonať autorskú korektúru, alebo ak by dielo použil spôsobom
znižujúcim jeho hodnotu. Autor v takom prípade môže požiadať nadobúdateľa o odovzdanie originálu
diela alebo rozmnoženiny alebo o zničenie tejto rozmnoženiny.
Čo sa týka potvrdenia o uzatvorení viacerých licenčných zmlúv v priebehu jedného roka,
navrhované ustanovenie zavádza určité špecifiká potvrdenia o uzatvorení licenčnej zmluvy na
vydanie diela obsiahnutého v periodickej publikácii. V jednom kalendárnom roku často dochádza k
uzatváraniu značného množstva licenčných zmlúv na vydanie diela medzi totožnými zmluvnými
stranami, pričom by bolo v praxi zaťažujúce vydávať potvrdenia pre každý jednotlivý prípad. Preto
navrhovaná právna úprava umožňuje vydanie jedného súhrnného potvrdenia za príslušný kalendárny
rok. Po uplynutí lehoty na uplatnenie žiadosti o vydanie potvrdenia síce právny nárok na vydanie
potvrdenia zaniká, ale pretrváva vo forme naturálnej obligácie. To znamená, že nárok nie je súdne
vymáhateľný, ale druhá zmluvná strana môže potvrdenie naďalej platne vydať. V prípade len jednej
licenčnej zmluvy sa použije úprava potvrdenia v § 65 ods. 4.
Zákon upravuje povinnosť nadobúdateľa poskytnúť autorovi bezodplatne aspoň jednu
rozmnoženinu diela, za predpokladu, že je to od nadobúdateľa možné spravodlivo požadovať. Túto
povinnosť nadobúdateľ nemá pri licenčnej zmluve na vydanie diela obsiahnutého v periodickej
publikácii.
Verejná licencia
Zákon taktiež upravuje tzv. verejné licencie a vychádza z konštrukcie § 43a Občianskeho
zákonníka (návrh na uzavretie zmluvy) s tým, že ide o špeciálnu úpravu najmä pre potreby udeľovania
súhlasu na použitie v on-line prostredí, keď okruh potenciálnych používateľov nie je vopred určený.
Autor ponúkne udelenie licencie, pričom účinky tohto jednostranného prejavu vôle nastávajú
okamihom, keď sa tento prejav vôle dostane do sféry poznania potenciálneho adresáta (teda vo
všeobecnosti kohokoľvek).7 Touto špeciálnou úpravou sa zohľadňuje špecifickosť predmetov
autorského práva a predmetov práv súvisiacich s autorským právom, ktoré sa vyznačujú potenciálnou
ubikvitou (možnou všadeprítomnosťou), a v tej súvislosti umožnenie „všadeprítomného“ udeľovania
súhlasu na ich použitie.
Právna úprava vychádza z konštrukcie §43c Občianskeho zákonníka s tým, že stanovuje
špeciálnu úpravu s ohľadom na špecifiká uzatvárania zmlúv najmä v on-line prostredí.
Prijatie ponuky nadobúda účinnosť určitým konaním nadobúdateľa, z ktorého možno vyvodiť
jeho súhlas s podmienkami licencie, a to aj bez oboznámenia navrhovateľa, pretože to v praxi pri
takýchto typoch kontraktov väčšinou ani nie je možné. Takéto konanie môže závisieť napr. od povahy
diela, od zvyklostí pri určitom type diel, alebo pri určitých druhoch verejných licencií. Môže ním byť
napr. odsúhlasenie licenčných podmienok v dialógovom okne atď. Z uvedeného vyplýva, že účinnosť
prijatia ponuky nastáva, keď sa nadobúdateľ podľa udelenej licencie zachová. Týmto okamihom je
licenčná zmluva uzatvorená, resp. súhlas na použitie diela (licencia) platne udelený. Z konania
nadobúdateľa musí byť pritom jednoznačné, že nadobúdateľ súhlasí s podmienkami licencie.
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Licencia udelená podľa navrhovaného ustanovenia môže byť len nevýhradná a bezodplatná.
Takúto licenciu nemožno vypovedať. Keďže licencia smeruje voči neurčitému okruhu a počtu osôb,
udelenie výhradnej licencie nie je možné. Z rovnakých dôvodov nie je možné, aby táto licencia bola
odplatná, pretože smeruje k neurčitému okruhu osôb a odplatnosť by bola v praxi nerealizovateľná.
Na udelenie licencie podľa tohto ustanovenia sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia
o licenčnej zmluve, spôsobe použitia diela, rozsahu licencie, čase, na ktorý sa licencia udeľuje, ako
aj možnosť určiť obsah licenčnej zmluvy odkazom na licenčné podmienky, ktoré sú stranám známe
alebo dostupné. Špecifikom je, že vzhľadom na charakter a účel tejto licencie je možno túto licenciu
výslovne udeliť aj na spôsoby použitia, ktoré nie sú známe v čase udelenia licencie, keďže táto licencia
smeruje voči neurčitému okruhu a počtu osôb. Z charakteru a účelu tejto licencie vyplýva, že v praxi
by v prípade vzniku nového spôsobu použitia nebolo možné, či účelné zabrániť použitiu týmto novým
spôsobom použitia, resp. v praxi by bolo nerealizovateľné, ak by autor chcel tomu istému (neurčitému)
okruhu osôb udeliť verejnú licenciu na tento nový spôsob použitia k tomu istému dielu.8
Kolektívna licenčná zmluva
Upravuje sa osobitný podtyp licenčnej zmluvy, a to kolektívna licenčná zmluva. Kolektívnosť
sa vníma vo vzťahu k subjektu ako ku kolektívu používateľov predmetov ochrany, teda k právnickej
osobe, ktorá ich združuje a ktorá je zmluvnou stranou takejto licenčnej zmluvy. Podmienkou pri
kolektívnej licenčnej zmluve nie je počet predmetov ochrany, na ktorý sa takáto zmluva uzatvára. Hoci
zmluvu uzatvára organizácia kolektívnej správy s právnickou osobou, ktorá združuje používateľov
predmetov ochrany, kolektívna licenčná zmluva je účinná len vo vzťahu k jednotlivému členovi
právnickej osoby, a to až od momentu, keď ju písomne odsúhlasí. Písomný súhlas so zmluvou
uskutoční člen právnickej osoby voči právnickej osobe, v ktorej je združený, a tá musí následne čo
najskôr písomne informovať o tejto skutočnosti organizáciu kolektívnej správy, aby mala vedomosť o
účinnosti zmluvy. Kolektívna licenčná zmluva musí byť uzavretá obligatórne v písomnej forme a
nesmie byť výhradná. Pri kolektívnej licenčnej zmluve sa predpokladá primerané použitie
všeobecných ustanovení o licenčnej zmluve.9
Hromadná licenčná zmluva
Ustanovenie § 78 autorského zákona upravuje hromadnú licenčnú zmluvu. Špecifickosť
hromadnej licenčnej zmluvy sa vníma vo vzťahu k počtu predmetov ochrany, ku ktorým práva spravuje
organizácia kolektívnej správy. Hromadná licenčná zmluva musí byť uzavretá obligatórne v písomnej
forme, resp. prostredníctvom elektronických prostriedkov. Uzavretie prostredníctvom elektronických
prostriedkov zahŕňa aj napr. elektronický formulár zverejnený na webovom sídle – internetovej stránke
organizácie kolektívnej správy, ktorý môže používateľ predmetov ochrany priamo na webovom sídle
vyplniť a odoslať organizácií kolektívnej správy. Z takto uzavretej hromadnej licenčnej zmluvy musí
byť zrejmý obsah zmluvy, totožnosť zmluvných strán a prejav vôle zmluvných strán. Podobne ako pri
licenčnej zmluve a licenčnej zmluve na vydanie diela sa upravuje povinnosť organizácie kolektívnej
správy vydať písomné potvrdenie o uzavretí hromadnej licenčnej zmluvy, ak bola hromadná licenčná
zmluva uzavretá prostredníctvom elektronických prostriedkov. Písomné potvrdenie obsahuje zákonné
náležitosti, pričom najdôležitejšou náležitosťou je vymedzenie predmetov ochrany. V prípade
nemožnosti presnej špecifikácie predmetov ochrany napríklad z dôvodu množstva, postačí druhové
určenie predmetov ochrany. Organizácia kolektívnej správy by sa však mala, pokiaľ je to možné, vždy
usilovať o podrobnú špecifikáciu predmetov ochrany. Hromadná licenčná zmluva predpokladá
primerané použitie všeobecných ustanovení o licenčnej zmluve. 10
Rozšírená hromadná licenčná zmluva
Zavádza sa nový zmluvný typ štandardne využívaný v krajinách EÚ. Ide o špecifický typ
hromadnej licenčnej zmluvy s rozšíreným efektom na použitie všetkých predmetov ochrany, vrátane
POLLOCK, Rufus. Why Share-Alike Licenses are Open but Non-Commercial Ones Aren’t;
viď. http://blog.okfn.org/2010/06/24/why-share-alike-licenses-are-open-but-non-commercial-ones-arent/
9
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vydání, Brno : Doplněk 2007, str. 109
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vydání, Brno : Doplněk 2007, str. 115
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predmetov ochrany nezastupovaných nositeľov práv, pokiaľ výslovne nevylúčili kolektívnu správu
práv (neuplatnili tzv. opt-out). Právo uzatvárať rozšírené hromadné licenčné zmluvy má len
reprezentatívna organizácia kolektívnej správy, pričom reprezentatívnosť je daná najväčším počtom
priamo zastupovaných nositeľov práv na území Slovenskej republiky, vrátane priamo zastupovaných
zahraničných nositeľov práv. Nezastupovaný nositeľ práv môže uplatniť opt-out písomným
oznámením organizácii kolektívnej správy, a to buď naraz ku všetkým predmetom ochrany, alebo len
k niektorým predmetom ochrany. Nezastupovaným nositeľom práv sa garantuje princíp rovnakého
zaobchádzania ako s nositeľmi práv zastupovanými organizáciou kolektívnej správy. Rozšírená
hromadná licenčná zmluva musí byť uzavretá obligatórne v písomne forme, nesmie byť výhradná a
prostredníctvom aplikácie všeobecných ustanovení o hromadnej licenčnej zmluve sa pripúšťa jej
uzavretie prostredníctvom elektronických prostriedkov. Tiež sa prostredníctvom aplikácie
všeobecných ustanovení o hromadnej licenčnej zmluve ustanovuje povinnosť organizácie kolektívnej
správy vydať potvrdenie o uzavretí rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy prostredníctvom
elektronických prostriedkov. Rozšírená hromadná licenčná zmluva predpokladá primerané použitie
všeobecných ustanovení o licenčnej zmluve. Organizácia kolektívnej správy uzatvára rozšírenú
hromadnú licenčnú zmluvu s nadobúdateľom vždy najdlhšie na dobu jedného roka. Zo zákona sa
účinnosť rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy predlžuje o ďalší rok, ak písomne žiadna zo
zmluvných strán neprejavila vôľu zmluvu ukončiť alebo ak organizácia kolektívnej správy naďalej
spĺňa podmienku reprezentatívnosti. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“) vo svojej evidencii organizácií kolektívnej správy uvedie, že organizácia kolektívnej
správy je spôsobilá uzatvárať rozšírené hromadné licenčné zmluvy, teda vyznačí reprezentatívnu
organizáciu kolektívnej správy.11
Ustanovenie § 80 autorského zákona taxatívne vymedzuje prípady, na ktoré môže
organizácia kolektívnej správy uzavrieť s nadobúdateľom rozšírenú hromadnú zmluvu. Stanovené
prípady a spôsoby použitia reflektujú problémy praxe pri získavaní súhlasu na použitie predmetov
ochrany. Písm. d) vyplýva z čl. 3 ods. 2 káblovej a satelitnej smernice. Písm. g) uľahčuje udeľovanie
licencií na retransmisiu predmetov ochrany, pričom však ide o inú ako káblovú retransmisiu, ktorá je
povinne kolektívne spravovaným právom. Písm. f) zohľadňuje najmä situácie použitia
zdigitalizovaných predmetov ochrany, ako aj napr. sprístupňovanie náhľadov obálok kníh verejnosti.
Multiteritoriálna hromadná licenčná zmluva na on-line použitie hudobných diel
Zakotvenie multiteritoriálnych licenčných zmlúv na on-line použitie hudobných diel do zákona
ako nového zmluvného typu vychádza zo smernice o kolektívnej správe práv. Vzhľadom na
kombináciu viacerých prvkov iných zmluvných podtypov licenčnej zmluvy, sa multiteritoriálna licenčná
zmluva podraďuje pod hromadnú licenčnú zmluvu, a preto sa na ňu vzťahujú všeobecné ustanovenia
o hromadnej licenčnej zmluve, najmä pokiaľ ide o formu jej uzatvárania. Multiteritoriálna licenčná
zmluva na on-line použitie hudobných diel teda musí byť nevýhradná a uzavretá v písomne forme,
právna úprava však umožňuje jej uzavretie prostredníctvom elektronických prostriedkov. Tiež sa
ustanovuje povinnosť organizácie kolektívnej správy vydať potvrdenie o uzavretí multiteritoriálnej
licenčnej zmluvy na on-line použitie hudobných diel prostredníctvom elektronických prostriedkov.
Multiteritoriálna licenčná zmluva na on-line použitie hudobných diel predpokladá aj primerané použitie
všeobecných ustanovení o licenčnej zmluve. Ods. 1 obsahuje definíciu multiteritoriálnej licenčnej
zmluvy na on-line použitie hudobných diel v súlade s čl. 3 písm. m) a n) smernice o kolektívnej správe
a s čl. 2 a 3 smernice o informačnej spoločnosti. Multiteritoriálne licenčné zmluvy sú charakteristické
územným rozsahom viacerých členských štátov Európskej únie alebo zmluvných štátov Dohody o
Európskom hospodárskom priestore a ich aplikáciou výlučne na on-line použitie hudobných diel,
ktorým je vyhotovenie on-line digitálnej rozmnoženiny hudobných diel a ich on-line verejný prenos.
Tieto licencie sa vzťahujú na všetky hudobné diela (vrátane textov a hudobných diel začlenených do
audiovizuálnych diel), nie však na hudobné diela vo forme notového zápisu. Postup poskytovania
multiteritoriálnych licencií, vrátane splnomocnenia upravujú § 183 až 188. Nadobúdateľ licencie, ktorý
je poskytovateľom služby na on-line použitie hudobných diel musí oznámiť organizácií kolektívnej
správy skutočné použitie hudobných diel uvedených v multiteritoriálnej licenčnej zmluve na on-line
použitie hudobných diel, pričom organizácia kolektívnej správy musí zabezpečiť, aby tieto informácie
TELEC Ivo, Přehled práva duševního vlastnictví 1, Lidskoprávní základy, Licenční smlouva, 2., upravené
vydání, Brno : Doplněk 2007, str. 123
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mohol poskytnúť aj elektronicky. Organizácia kolektívnej správy však aj samostatne monitoruje
použitie hudobných diel podľa multiteritoriálnej licenčnej zmluvy, pričom monitorovanie by malo
rešpektovať ochranu osobných údajov a súkromia fyzických osôb.
Ods. 5 upravuje výnimku podľa čl. 32 smernice o kolektívnej správe práv. Predpokladá sa,
že vysielateľ alebo iná osoba (tvoriaca programovú službu – napr. webcaster) pri vysielaní vlastných
televíznych a rozhlasových programových služieb cez internet, ktoré obsahujú hudobné diela,
zvyčajne uzatvára licenčné zmluvy s organizáciami kolektívnej správy so sídlom na území Slovenskej
republiky, ktorým bolo udelené oprávnenie ministerstvom. Takéto organizácie kolektívnej správy
vykonávajúce správu práv k hudobným dielam by mali byť oprávnené udeľovať súhlas typickými
licenčnými zmluvami (licenčná zmluva, kolektívna licenčná zmluva, hromadná licenčná zmluva) aj na
on-line použitie hudobných diel obsiahnutých v televíznych a rozhlasových programových službách
slovenského vysielateľa alebo inej osoby. Preto multiteritoriálnu licenčnú zmluvu na on-line použitie
hudobných diel nemožno uzatvoriť na použitie hudobných diel zahrnutých do vlastných televíznych a
rozhlasových programových služieb vysielateľa alebo inej osoby súčasným vysielaním (tzv.
simulcasting), ako aj neskorším, nezmeneným a úplným sprístupnením záznamu vysielania
prostredníctvom internetu, ktoré realizuje vysielateľ alebo iná osoba vo vzťahu k pôvodnému
vysielaniu.
ZÁVER
V príspevku som sa snažil rozobrať právnu úpravu licenčnej zmluvy v novom Autorskom
zákone. Za konštitutívnu zmenu, ktorá zabezpečuje právnu istotu zmluvných strán môžem označiť
vytvorenie zákonný fikcií. Tie nastávajú v prípade, kedy sa zmluvné strany nedohodnú na určitých
náležitostiach licencie, ktoré sú vyžadované Autorským zákonom a nestávajú sa automaticky
neplatnými zmluvami, ako to bolo podľa predchádzajúcej právnej úpravy. S poukazom na dispozitívny
charakter právnej úpravy, je nevyhnutné klásť dôraz na zrozumiteľné a právne opodstatnené
formulácie jednotlivých ustanovení licenčnej zmluvy. Účastníci licenčných zmlúv sú zväčša subjektmi,
ktorých činnosť podlieha viacerým právnym poriadkom a to môže skomplikovať realizáciu dohodnutej
licencie.
Napriek nesporne stúpajúcemu významu medzinárodných licenčných zmlúv ako zmluvných
typov v duševnom vlastníctve, medzinárodná právna úprava v Európskej únií zaostáva. Je to najmä
z dôvodu, že medzinárodné licenčné zmluvy stále spadajú do všeobecnej kolíznej úpravy zmluvných
záväzkových vzťahov. Z analýzy kolíznych noriem určujúcich rozhodné právo pre medzinárodné
licenčné zmluvy, som zistil, že vzhľadom na špecifickosť licenčných zmlúv ako zmlúv sui generis, je
táto oblasť zložitá a aj určenie podľa všeobecných kolíznych ustanovení problematické. Z hľadiska
zachovania právnej istoty zmluvných strán a najmä na nevyhnutnosť poskytnutia exaktnej právnej
úpravy, považujem akékoľvek priradenie licenčných zmlúv ako zmluvného typu podľa nariadenia Rím
I, za nevyhnutné.
Použitá literatúra:
TELEC, I.: Přehled práva duševního vlastnictví 1, Lidskoprávní základy, Licenční smlouva, 2.,
upravené vydání, Brno : Doplněk 2007, ISBN 978-80-7239-206-3, s. 200;
MURÍŇ, P.: Autorské právo, Bratislava : EPOS, 2002, ISBN: 8080574693, s. 367;
VOJČÍK, P. a MIŠČÍKOVÁ, R.: Základy práva duševného vlastníctva, Košice : TypoPress, 2004,
ISBN: 8089089224, s. 342;
ŠEBELOVÁ, M.: Autorské právo, zákon, komentáře, vzory a judikatúra, Brno : Computer Press, a.s.
2006, ISBN 80-251-1090-7, s. 196;
TUMA, P.: Smlouní licence v autorském právu, 1. vyd., Praha : C. H. Beck 2007, ISBN 978-80-7179573-5, s. 167;
KUČERA, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7. vyd. Brno: Doplněk, 2009, ISBN 9788072392315, s.
464;
ROZEHNALOVÁ, N.: Právo mezinárodního obchodu. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010, ISBN
9788073575625, s. 549;
309

BĚLOHLÁVEK, A.: Římská úmluva a Nařízení Řím I: komentář v širších souvislostech evropského a
mezinárodního práva soukromého. 1. díl. Praha: C.H. Beck, 2009, ISBN 9788074001765.s. 1316;
ŠTEDROŇ, B.: Ochrana a licencovaní počítačového programu, Praha : Wikters Kluwer, 2010, ISBN
978-80-7357-555-7, s. 199;
MYŠKA, M.: Veřejné licence. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. Spisy
Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, č. 497. ISBN 978-80-210-7538-2, s. 248;
ŠTEDROŇ, B.: Open Source software vo verejnej správe a súkromnom sektore, Grada Publushing,
2009, ISBN 978-80-247-3047-0, s. 126;

Kontaktné údaje:
Mgr. et Mgr. Pavol Šmondrk
palo.smondrk@gmail.com
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Slovenská republika

310

ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA OCHRANA AUTORSKÉHO PRÁVA
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Soňa Sopúchová – Jozef Andraško
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autori sa v príspevku zaoberajú problematikou ochrany autorského práva v podmienkach
Slovenskej republiky. Popri občianskoprávnej a trestnoprávnej rovine venujú autori osobitnú
pozornosť vyvodzovaniu administratívnoprávnej zodpovednosti za správne delikty. Autori analyzujú
aktuálnu slovenskú legislatívu, ktorú čiastkovo porovnávajú s právnou úpravou v zahraničí. V závere
poskytujú návrhy na zlepšenia aktuálneho právneho stavu, najmä z pohľadu administratívnoprávnej
ochrany autorského práva vo vzťahu k fyzickým osobám, ale aj právnickým osobám.
Kľúčové slová: ochrana autorského práva, druhy autorskoprávnej ochrany, administratívnoprávna
ochrana autorského práva.
Abstract: The authors in this article deal with the issue of protection of Copyright in the Slovak
Republic. In addition to civil and criminal level authors pay particular attention to the administrative
protection. The authors analyse the current Slovak legislation and compare it with legislation in other
countries. In conclusion authors provide suggestions for improving the current legal position,
especially in terms of administrative protection in relation to natural persons and legal entities.
Key words: Copyright protection, types of Copyright protection, administrative protection.

ÚVOD
Autorské právo predstavuje výhradné subjektívne právo každého autora, ktoré mu
zabezpečuje oprávnenie dielo používať a tiež rozhodovať o jeho ďalšom použití zo strany iného
subjektu. Toto právo je nepremlčateľné, absolútnej povahy a pôsobí erga omnes, lebo už na základe
vzniku diela je účinné voči každému, kto príde s dielom do styku, a to bez toho, aby medzi ním
a autorom vznikla ďalšia skutočnosť, napr. zmluva.1 Autorské právo je vystavené ohrozeniam alebo
porušeniam viac než iné subjektívne práva. Odôvodnením je ich všeobecná spoločenská relevancia,
nakoľko ide o práva absolútnej povahy a tiež mnohostrannosť tejto relevancie. 2
V období staroveku nebolo autorstvo predmetom ochrany i napriek veľkému množstvu
literárnych diel, ktoré v tomto období vznikli. Rozdielna situácia existovala v prípadoch práv
priemyselného vlastníctva, v rámci ktorých vznikala snaha vynález chrániť, napr. formou tajomstva. 3
Ako príklad možno uviesť výrobu hodvábu v Číne alebo porcelánu v Japonsku. Stredovek následne
priniesol prvé náznaky autorského práva, a to vo forme rôznych nepísaných zákonov, ktoré možno
označiť za dôkazy existencie právneho povedomia o duševnom obsahu diela zo strany autora.4 Za
medzník v oblasti ochrany autorského práva sa však považuje vynájdenie kníhtlače v období
novoveku, ktoré so sebou prinieslo fenomén pirátskej dotlače. Na základe tohto nového faktora vznikli
vydavateľské a autorské privilégiá, ktoré udeľoval panovník. Stručný historický exkurz poukazuje na
skutočnosť, že autorské právo sa začalo rozvíjať najmä v 18. storočí, kedy bol v Anglicku prijatý prvý
autorský zákon, Copyright Act (1790). Pilierom právneho vývoja kontinentálneho autorského práva sa
stal Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel z roku 1886 (ďalej len ako „Bernský
dohovor“), ktorý mal výrazný vplyv na etablovanie fundamentálnych princípov ochrany autorských
práv.5

KNAPP, V., LUBY, Š. a kol. Československé občianske právo, s. 394.
LUBY, Š. Spoločná teoretická a praktická problematika osobnomajetkových práv, s. 61.
3
Utajovanie predstavovalo dlhú dobu najvyužívanejší nástroj ochrany práv duševného vlastníctva.
4
CHUDÝ, A., LICHNEROVÁ, L., ŠUŠOĽ, J. Úvod do autorského práva pre informačné štúdiá, s. 80.
5
Sú nimi ochrana autorského diela bez ohľadu na formu a spôsob zverejnenia, vznik nároku autora na ochranu
už samotným vytvorením diela či právo rovnakých práv autora vo všetkých signatárskych krajinách.
1
2
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Vzhľadom na súčasnú prebiehajúcu informatizáciu spoločnosti prechádza autorské právo
novou etapou svojej existencie, prinášajúcou množstvo nových podnetov, ktoré majú vplyv najmä na
zvýšenú potrebu ochrany autora a jeho autorského práva. Z tohto dôvodu je cieľom predkladaného
príspevku analýza súčasného právneho stavu ochrany autorského práva pozostávajúca z komparácie
jednotlivých druhov ochrany v podmienkach Slovenskej republiky a komparácie súvisiacej slovenskej
právnej úpravy so zahraničím. Na základe zistených nedostatkov právnej úpravy, predovšetkým
administratívnoprávnej ochrany, sa zameriavame na poskytnutie záverov a úvah de lege ferenda
o možných riešeniach načrtnutých problémov.
DRUHY OCHRANY AUTORSKÉHO PRÁVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Primárnym účelom ochrany autorského práva je zabezpečiť dodržiavanie subjektívnych práv
autora, ktoré sú chránené v zákonnej i ústavnej rovine. Domnievame sa, že dôležitou súčasťou tohto
cieľa je tiež podpora kultúry, vzdelávania a vedy. Texty, obrazy i zvuky sú totiž významnými nástrojmi
šírenia informácií a poznania, ktoré vzhľadom na rozšírenie osobných počítačov, internetu
a digitálnych foriem rozmnoženín nadobúdajú nový rozmer. Neoprávnené, tzv. pirátske vyhotovenia
rozmnožením diel a iné protiprávne konania založené na využití moderných technológií, predstavujú
pre autorov značný problém. Slovenská republika je signatárskou krajinou Bernského dohovoru
a z toho dôvodu vychádza jej právna úprava ochrany autorského práva predovšetkým z tohto
právneho dokumentu, ďalej z množstva medzinárodných zmlúv, napr. Dohody o obchodných
aspektoch práv k duševnému vlastníctvu – TRIPS z roku 1994 (ďalej len ako „Dohoda TRIPS“) a od
vstupu Slovenska do Európske únie aj z početného množstva smerníc.6
Vymožiteľnosť a ochrana autorského práva je dlhodobo pertraktovanou témou, a to na
európskej i svetovej úrovni. V apríli roku 2004 došlo v Európskej únii k prijatiu Smernice Rady
a Európskeho parlamentu č. 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (ďalej len ako
„Smernica o vymožiteľnosti“), ktorú členské štáty, vrátane Slovenskej republiky, transponovali do
svojich právnych poriadkov, ako minimálny štandard pre vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva.
Konkrétna úprava jednotlivých otázok bola v Slovenskej republike implementovaná na základe
Zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Dostupnosť primeraných opatrení by mala predstavovať
jeden zo základných prvkov každého efektívne fungujúceho štátneho mechanizmu na dosiahnutie
vymožiteľnosti autorského práva. Cieľom takýchto opatrení má byť predovšetkým predchádzanie
konaniam, ktoré by smerovali k porušovaniu autorského práva, zadržanie nelegálne vyhotovených
rozmnoženín diel, ako aj poskytnutie dostatočného dôkazu v prípadnom súdnom konaní.
Slovenská právna úprava ochrany autorského práva pozostáva z týchto právnych predpisov:
- Zákon č. 460/1992. Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len ako „Ústava“),7
- Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len ako „Autorský zákon“),
- Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej len ako „Priestupkový zákon“),
- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len ako „Občiansky zákonník“),
- Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len ako „Civilný sporový poriadok“
alebo „CSP“)8,
- Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ako „Obchodný zákonník“),
- Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej len ako „Trestný zákon“).
Protiprávnosť konania vo vzťahu k autorskému právu je postihovaná tak normami súkromného
práva, ako i normami verejného práva. V súvislosti s porušením a zásahmi do práv autorov, možno
poskytnúť ochranu podľa toho, ktorý právny predpis a akého odvetvia práva, spája s takýmto
porušením právne následky, resp. aké sankcie možno uplatniť a ktorý orgán môže ochranu poskytnúť.
Z toho možno vyvodiť dve roviny právnej ochrany, a to:
1. súkromnoprávna ochrana autorského práva,
2. verejnoprávna ochrana autorského práva.

Napr. Smernica Rady a Európskeho parlamentu č. 2004/48/ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva,
Smernica Rady a Európskeho parlamentu č. 2001/29/ES z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov
autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, Smernica Rady a Európskeho parlamentu č.
2001/84/ES z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela,
Smernica Rady a Európskeho parlamentu č. 93/98/EHS z 29. októbra 1993 o harmonizácii trvania autorského
práva a niektorých príbuzných práv v znení Smernice Rady a Európskeho parlamentu č. 2001/29/ES a ďalšie.
7
Podľa článku 43 ods. 1 Ústavy: „Práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti chráni zákon.“
8
Tento zákon nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2016.
6
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Súkromnoprávna ochrana autorského práva
V prípadoch protiprávnych konaní, ktoré narúšajú práva vyplývajúce z občianskoprávnych
predpisov, je v prvom rade potrebné uvažovať o využití súkromnoprávnych prostriedkov ochrany. To
znamená, že autor, ktorého subjektívne autorské právo je ohrozené alebo porušené, je oprávnený
využiť právne prostriedky ochrany, ktoré v prípade využitia noriem súkromného práva, zahŕňajú
viaceré spôsoby. Základným hmotnoprávnym súkromnoprávnym právnym predpisom pre oblasť
autorského práva a jeho vymožiteľnosti je Autorský zákon. Súkromné právo však okrem toho
poskytuje ochranu aj inými zákonmi, ktoré možno sumarizovať nasledovne:
a) Ochrana autorského práva podľa Autorského zákona
b) Ochrana autorského práva podľa Občianskeho zákonníka
c) Ochrana autorského práva podľa Obchodného zákonníka
d) Ochrana autorského práva podľa Civilného sporového poriadku
e) Iné spôsoby ochrany autorského práva
Ad a) Ochrana autorského práva podľa Autorského zákona
Autorský zákon obsahuje osobitné ustanovenia, ktoré zabezpečujú autorovi dôslednú ochranu
jeho autorského práva. V zmysle Smernice o vymožiteľnosti upravuje piata hlava Autorského zákona
ochranu autorského práva, ktorá zahŕňa viaceré možné nároky autora v prípadoch, že do jeho práva
sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu neoprávnený zásah hrozí. Subjekt, ktorý sa
predmetného konania dopustil, spáchal autorskoprávny delikt, ktorý možno charakterizovať, ako
protiprávne konanie namierené proti autorským právam, pričom v zhode s právnou teóriou pojem
„delikt“ vzťahujeme na označenie konania, resp. opomenutia konania porušujúceho jednak zákonnú,
ako i zmluvnú alebo inú záväzkovú povinnosť.9 Autorský zákon priznáva autorovi, ktorého právo bolo
porušené alebo ohrozené, viacero zákonných nárokov uvedených v ustanovení § 58 ods. 1 písm. a)
až i) Autorského zákona. Autor sa na základe týchto môže domáhať určenia svojho autorstva, zákazu
ohrozenia svojho práva, zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva, poskytnutia informácií
o pôvode rozmnoženiny, poskytnutia informácií o sprístupňovaní diela, odstránenia následkov zásahu
do práva, náhrady nemajetkovej ujmy, náhrady škody alebo vydania bezdôvodného obohatenia. 10
Právne prostriedky na ochranu autorského práva sú zakotvené v Civilnom sporovom poriadku
a autor sa môže vyššie uvedených hmotnoprávnych nárokov domáhať v rámci občianskeho súdneho
konania prostredníctvom prislúchajúcich žalobných návrhov. 11 V závere tejto časti pripomíname, že
zodpovednosť za zásah do autorského práva je založená na objektívnej zodpovednosti, to znamená,
že zavinenie protiprávne konajúceho sa v tomto prípade neskúma.
Ad b) Ochrana autorského práva podľa Občianskeho zákonníka
Primárna občianskoprávna úprava hmotnoprávnych aspektov autorského práva obsiahnutá
v Autorskom zákone, môže byť doplnená ďalšími, v tomto prípade všeobecnými prostriedkami
ochrany subjektívnych občianskych práv, ktoré upravuje Občiansky zákonník. Máme na mysli
predovšetkým možnosť využiť ochranu pokojného stavu zakotvenú v ustanovení § 5 Občianskeho
zákonníka alebo inštitút svojpomoci, nachádzajúci sa v ustanovení § 6 Občianskeho zákonníka.
V prvom prípade sa autor môže domáhať ochrany na obci, a to vtedy, ak došlo k zrejmému
zásahu do pokojného stavu. Obec je oprávnená takýto zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený
predošlý stav. Ak sa autor na obec obráti, jeho právo pokračovať so svojim nárokom na súde, nie je
obmedzené.12 Na tomto mieste vzniká otázka, či autorské právo možno považovať za stav a následná
odpoveď potvrdí možnosť využitia tohto občianskoprávneho nástroja. Podobnou problematikou sa vo
svojej monografii, okrem iného, zaoberal aj autor Šalomoun13, ktorý odkázal na názory Knappa. Ten
sa snažil definovať pojem „stav“ a jedným z výsledkov jeho úvah bola i kladná odpoveď na vyššie
uvedenú polemiku. Knapp sa najskôr vyjadruje k otázke, či je možné sa podľa tohto ustanovenia
SKORKOVÁ, V. Priestupková zodpovednosť za autorskoprávny delikt, s. 41
S účinnosťou od 1. 11. 2013 môže autor požadovať vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške najmenej
dvojnásobku odmeny, ktorá je obvyklá za získanie licencie pri obdobných zmluvných podmienkach v čase
neoprávneného zásahu.
11
Ide o najmä tieto žaloby: určovacia žaloba, zdržovacia žaloba, odstraňovacia žaloba, satisfakčná žaloba,
žaloba na náhradu škody, žaloba na vydanie bezdôvodného obohatenia, žaloba na poskytnutie primeraného
zadosťučinenia, žaloba na nahradenie vôle.
12
Ustanovenie § 5 Občianskeho zákonníka.
13
Šalomoun, M. Ochrana názvů, postav a příběhu uměleckých děl, s. 35 - 36.
9
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domáhať ochrany osobných nemajetkových práv, t.j. chovania zodpovedajúcemu takým právam,
najmä rôznym formám, tzv. intelektuálneho, resp. priemyselného vlastníctva. Knapp sa domnieva, že
formulácia ustanovenia § 5 to nevylučuje a z toho dôvodu je potrebné pripustiť predbežnú ochranu
pokojného stavu v prípade cudzieho mena, ochrannej známky a pod.14
Na základe druhého spomínaného prípadu je autor oprávnený sám odvrátiť bezprostredne
hroziaci neoprávnený zásah do svojho subjektívneho autorského práva. 15 Tu je potrebné zdôrazniť,
že autor je oprávnený tento spôsob ochrany využiť iba za splnenia určitých podmienok, a to že zásah
hrozí subjektívnemu právu bezprostredne a je neoprávnený, možnosť využiť svojpomoc prináleží iba
ohrozenému autorovi a odvracanie útoku musí byť v súlade so zásadou proporcionality.
Ad c) Ochrana autorského práva podľa Obchodného zákonníka
Umelecké diela predstavujú v mnohých prípadoch veci, s ktorými je možné obchodovať.16 Za
špecifickú eventualitu ochrany autorského práva možno považovať úpravu nekalosúťažného
konania17zakotvenú v ustanoveniach § 44 - § 55 Obchodného zákonníka. Autorove práva môžu byť
narušené viacerými postupmi, ktoré zákonodarca zaraďuje medzi nekalú súťaž. Na tomto mieste by
sme však chceli upozorniť iba na jeden spôsob, konkrétne vyvolanie nebezpečenstva zámeny. 18
V Obchodnom zákonníku nachádzame tiež špeciálnu úpravu nárokov osoby, ktorej právo bolo
porušené. Tá sa proti narušiteľovi môže súdnou cestou domáhať, aby sa tohto konania narušiteľ
zdržal alebo odstránil závadný stav. Ďalej tiež môže požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré
môže byť poskytnuté aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.19
Rovnako, ako tomu bolo v prípade nárokov podľa Autorského práva, aj v týchto prípadoch sa autor
bráni občianskoprávnymi žalobami v súdnom konaní.
Ad d) Ochrana autorského práva podľa Civilného sporového poriadku
Súdna ochrana autorského práva zahŕňa aj procesnoprávne inštitúty, ktoré môže autor využiť
priamo na základe Civilného sporového poriadku. Ide o neodkladné opatrenie vo veciach práva
duševného vlastníctva podľa ustanovenia §341 a § 342 CSP20 a zabezpečenie dôkazného
prostriedku vo veciach práva duševného vlastníctva podľa ustanovenia § 346 CSP21.
Predbežné opatrenia v oblasti práva duševného vlastníctva plnia špecifickú funkciu. Hlavná
osobitosť spočíva v tom, že sa autorovi a jeho dotknutému právu týmto spôsobom poskytuje pomerne
rýchla pomoc a žiada sa v podstate to, čo vo veci samej, napr. zdržanie sa neoprávneného
rozširovania originálu autorského diela. Ďalšie špecifikum možno nachádzať v tom, že v dôsledku
nariadenia, ale aj nenariadenia neodkladného opatrenia, môže nastať značná ujma. Z toho dôvodu je
potrebné, aby navrhovateľ zodpovedne zvážil, či je žiadanie tohto opatrenia skutočne opodstatnené. 22
Zabezpečenie dôkazu pre účely ochrany autorského práva je taktiež špecifické. Podľa Vojčíka
je v praxi problematické zabezpečiť realizáciu tejto zákonnej úpravy, a to najmä v prípadoch, keď
povinný odmieta dobrovoľne vydať dôkazný materiál a vykonávanie tejto činnosti (vymáhania
predmetu) nie je zo strany exekútorov legislatívne doriešené.23

Knapp, V. Quieta non movere. Pokojný stav, s. 271.
Ustanovenie § 6 Občianskeho zákonníka.
16
Šalomoun, M. Ochrana názvů, postav a příběhu uměleckých děl, s. 30.
17
Za nekalú súťaž sa považuje konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je
spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom.
18
Ustanovenie § 47 ods. 1 písm., c) Obchodného zákonníka. Vyvolanie nebezpečenstva zámeny je:
„napodobenie cudzích výrobkov, ich obalov, ibaže by išlo o napodobenie v prvkoch, ktoré sú už z povahy
výrobku funkčne, technicky alebo esteticky predurčené a napodobňovateľ urobil všetky opatrenia, ktoré od neho
možno požadovať, aby nebezpečenstvo zámeny vylúčil alebo aspoň podstatne obmedzil.“
19
Ustanovenie § 53 Obchodného zákonníka.
20
Ustanovenie § 341 ods. 1 CSP: „Neodkladným opatrením môže súd nariadiť strane, aby sa zdržala konania,
ktorým ohrozuje alebo porušuje právo duševného vlastníctva.“
21
Ustanovenie § 346 CSP: „Pred začatím konania, počas konania a po skončení konania vo veci samej môže
súd na návrh toho, koho práva duševného vlastníctva boli ohrozené alebo porušené a kto osvedčil ohrozenie
alebo porušenie práva duševného vlastníctva na účely vykonania dôkazu, uznesením o zabezpečení dôkazného
prostriedku zabezpečiť: a) tovar alebo vzorku tovaru, ktorým dochádza k ohrozovaniu alebo porušovaniu práva
duševného vlastníctva; b) materiál a nástroje, ktoré sa použili na výrobu alebo rozširovanie tovaru uvedeného v
písmene a); c) dokumentáciu súvisiacu s tovarom uvedeným v písmene a).“
22
VOJĆÍK, P. a kol. Právo duševného vlastníctva – 2. upravené vydanie, s. 286.
23
Tamtiež.
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Ad e) Iné spôsoby ochrany autorského práva
Sumár jednotlivých druhov súkromnoprávnej ochrany autorského práva uzatvárame dvoma
poslednými postupmi, a to rozhodcovským konaním upraveným v Zákone č. 244/2002 Z. z.
o rozhodcovskom konaní a mimosúdnou cestou mediácie v zmysle Zákona č. 420/2004 Z. z.
o mediácii. Ide o špecifické formy ochrany, ktoré možno považovať za rýchlejšie, avšak domnievame
sa, že autori vo väčšej miere využívajú ostatné uvedené spôsoby. Rozhodcovské konanie a mediácia
sú teda považované za súkromnoprávne metódy na zabezpečenie autorského práva, avšak bližšie
sa nimi v predkladanom článku nezaoberáme.
Verejnoprávna ochrana autorského práva
Protiprávne zásahy do výhradných osobnostných práv a rovnako do výhradných majetkových
práv autora sú mnohokrát spôsobilé presiahnuť úroveň intenzity zabezpečovanej právnymi normami
súkromného práva a z toho dôvodu je nutné zvážiť využitie prostriedkov ochrany, ktoré poskytuje
právo verejné. Na druhej strane nám však vzniká legitímna otázka, či má štát zasahovať do ochrany
práv vyplývajúcich zo súkromnoprávnych vzťahov? Odpoveď nachádzame v Dohode TRIPS, ktorá vo
svojej tretej časti vymedzuje prostriedky na dodržiavanie práv duševného vlastníctva. Predmetná
tretia časť obsahuje päť sekcií, z ktorých bližšie uvádzame druhú sekciu zaoberajúcu sa
občianskoprávnymi a správnymi konaniami a nápravnými opareniami a piatu sekciu, ktoré
v stručnosti rozoberá trestné konanie. V súvislosti so správnym konaním sa v článku 49 uvádza, že
„v rozsahu, v akom možno nariadiť akékoľvek občianskoprávne nápravné opatrenie ako výsledok
správneho konania vo veci, bude takéto konanie v súlade so zásadami v podstate sa rovnajúcimi
zásadám uvedeným v tejto sekcii.“24 Trestné konanie je objasnené v článku 61, podľa ktorého
„členovia zabezpečia, aby aspoň v prípadoch úmyselného falšovania ochranných známok alebo
porušovania autorských práv v obchodnej oblasti bolo zavedené trestné konanie a tresty.“25 Na
základe uvedeného možno konštatovať, že Dohoda TRIPS nabáda signatárske štáty k rozšíreniu
súkromnoprávnej ochrany autorského práva aj o nástroje, ktoré poskytuje verejné právo. Okrem
týchto môžeme za dôvody štátnej ingerencie považovať existenciu záujmu verejnosti na dodržiavaní
subjektívnych práv, ďalej tiež podporu vedy, vzdelávania a kultúry. Vo vzťahu k verejnosti je nutné
predpokladať potrebu výchovných a preventívnych dôvodov, ktoré taktiež ovplyvňujú porušovanie
autorských práv. V niektorých závažnejších prípadoch narušenia autorských práv je nutné uvažovať
aj nad represiou smerom k páchateľovi. Toto všetko považujeme za opodstatnené argumenty
v prospech verejnoprávnej ochrany autorského práva. V ďalšej časti príspevku sa vyjadríme k dvom
podskupinám verejnoprávnej ochrany, ktorými sú:
a) trestnoprávna ochrana autorského práva,
b) administratívnoprávna ochrana autorského práva.
Ad a) Trestnoprávna ochrana autorského práva
Slovenská republika, ako členský štát Európskej únie i signatársky štát Dohody TRIPS,
reflektuje stanovené požiadavky, a to aj v rozoberanej oblasti ochrany autorského práva. Náš Trestný
zákon obsahuje vo štvrtom diele piatej hlavy trestné činy proti priemyselným právam a proti
autorskému právu. Bližšie uvádzame trestný čin porušovania autorského práva, ktorého skutková
podstata znie: „Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému
výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo
televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ 26 Skutková
podstata je obsahovo široká, keď okrem práva k dielu obsahuje i práva súvisiace s autorským
právom a databázu.
V kontexte formálneho chápania kategórií trestných činov by takto extenzívne vyjadrená
skutková podstata zahŕňala akékoľvek úmyselné porušenie autorského práva. Jediným prostriedkom,
ktorý limituje potenciálne trestnoprávne dôsledky, je tzv. materiálny korektív.27

Svetová obchodná organizácia. Dohoda o obchodných aspektoch práv k duševnému vlastníctvu – TRIPS,
článok 49. Bližšie pozri: Oznámenie č. 152/2000 Z. z. Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o
uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie.
25
Tamtiež, článok 61.
26
Ustanovenie § 283 Trestného zákona.
24

27 Lazur, J. Trestný čin porušovania autorského práva vo svetle princípu ultima ratio, s. 38.
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Na tomto mieste považujeme za nevyhnutné zdôrazniť, že jednou zo základných zásad
trestného práva je zásada subsidiarity trestnoprávnej represie (ultima ratio), na základe ktorej by sa
malo postupovať aj v prípadoch poskytovania ochrany autorskému právu. Znamená to, že ak dôjde
k porušeniu niektorého z práv, ktoré tvorí obsahovú súčasť autorského práva, autor by mal v prvom
rade postupovať pomocou súkromnoprávnych prostriedkov a až po ich vyčerpaní alebo ak od nich
nemožno očakávať požadovaný výsledok, sa môže pokúsiť využiť nástroje práva verejného. Podľa
Lazura by však ochrana autorského práva verejnoprávnymi prostriedkami mala mať jasne definované
zákonné hranice, ktorých dosah by sa nemal nekriticky rozširovať. Uplatňovanie opačného prístupu
by totiž mohlo viesť k situácii, pri ktorej by mohlo reálne dosahovanie vymožiteľnosti autorských práv
prinášať v praxi negatívnejšie výsledky, ako keby sa trestnoprávne prostriedky vnímali ako nástroje
poslednej inštancie a primárny dôraz by sa kládol na vytvorenie zákonných a inštitucionálnych
predpokladov pre účinné dosahovanie praktickej vymožiteľnosti autorských práv prostredníctvom
súkromnoprávnych inštrumentov.28 S týmito názormi sa plne stotožňujeme a ďalej sa budeme bližšie
venovať administratívnoprávnej ochrane autorského práva.
Ad b) Administratívnoprávna ochrana autorského práva
Druhá forma verejnoprávnej ochrany autorského práva spočíva v aplikácii noriem správneho
práva a vyvodzovaní administratívnoprávnej zodpovednosti v prípade ich porušenia. Pre oblasť
autorského práva a jeho ochrany existuje v Priestupkovom zákone ustanovenie § 32, podľa ktorého
sa priestupku na úseku kultúry dopustí „ten, kto neoprávnene použije dielo podľa autorského práva
alebo umelecký výkon.“29 Prostredníctvom vyvodenia uvedenej priestupkovej zodpovednosti sa
chráni len výhradné majetkové právo autora, čo možno konštatovať na základe formulácie chrániacej
autora voči tomu narušiteľovi, ktorý neoprávnene použije dielo. Priestupky sa v týchto prípadoch
prejednávajú na okresných úradoch a zákon stanovuje, že ako sankciu možno uložiť pokutu do výšky
99 EUR. V tejto súvislosti pripomíname, že priestupku sa môže dopustiť iba fyzická osoba, čo možno
v súlade s teóriou vyvodiť aj zo samotnej definície priestupku.30
Za jeden z nedostatkov právnej úpravy administratívnoprávnej zodpovednosti vo vzťahu
k ochrane autorského práva, považujeme absenciu zabezpečenia ochrany v prípade porušení zo
strany právnických osôb. Slovenský právny poriadok totiž neobsahuje úpravu správnych deliktov
právnických osôb za porušovanie práv prináležiacich autorom diela. Tento prístup však badáme
v právnych poriadkoch viacerých krajín vrátane Českej republiky, kde je predmetná úprava
obsiahnutá spolu s úpravou priestupkov v samotnom autorskom zákone.31 To znamená, že
v podmienkach Slovenskej republiky nemožno voči právnickým osobám aplikovať zodpovednosť za
priestupok a ani žiadnu inú administratívnoprávnu zodpovednosť, rovnako nie je možné použiť
trestnoprávnu zodpovednosť. Trestný čin totiž môže rovnako ako priestupok spáchať iba fyzická
osoba s výnimkou niektorých trestných činov, ktoré sú taxatívne vymenované v novom Zákone č.
91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb. 32 Medzi týmito sa však trestný čin
porušovania autorského práva nenachádza.
Záverom tejto časti konštatujeme, že ochrana autorov a ich subjektívnych práv je v súvislosti
s protiprávnym konaním právnických osôb značne limitovaná. Vzhľadom na časté prípady
porušovania autorských práv práve zo strany rôznych spoločností sa domnievame, že takáto právna
úprava je nedostatočná.
ZÁVER A ÚVAHY DE LEGE FERENDA
V dnešnej dobe sa porušovanie autorského práva stalo "biznisom", ruka v ruke s
informatizáciou sa šíri pirátstvo a poškodzuje tak práva autorov, ako aj celú spoločnosť. Z toho dôvodu
by mali byť páchatelia dôsledne potrestaní. Keďže v časti prípadov by však nešlo o situácie, ktoré by
boli tak závažné pre spoločnosť, aby by bolo potrebné vyvodzovať zodpovednosť za trestné činy, je
na mieste uvažovať nad administratívnoprávnou zodpovednosťou, a to aj vo vzťahu k právnickým
28 Tamtiež.

Ustanovenie § 32 Priestupkového zákona.
Ustanovenie § 2 ods. 1 Priestupkového zákona: „Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo
ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný
správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.“
31
Ide o Zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákonů (autorský zákon).
32
Tento zákon nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2016.
29
30
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osobám, ktorá poskytuje miernejšie sankcie, ale dokáže naplniť represívnu funkciu vo vzťahu
k páchateľom. V poslednej časti príspevku načrtávame otázky, ktoré vznikli počas študovania tejto
témy a samotnej prípravy článku. Ich zodpovedanie prináša návrhy do budúcnosti, ktoré sú spôsobilé
vyriešiť nedostatky právnej úpravy, predovšetkým administratívnoprávnej ochrany autorského práva.
*Je potrebné upraviť administratívnoprávnu zodpovednosť za porušenie autorského práva
alebo to postačuje ponechať na rozhodnutí autora, či využije možnosť ochrany?
Považujeme za nevyhnutné, aby právny poriadok zahŕňal možnosť postihovať porušovanie
autorského práva aj prostredníctvom vyvodzovania administratívnoprávnej zodpovednosti.
Uznávame, že ide o práva, ktoré vyplývajú najmä zo súkromnoprávnych vzťahov, ale autorské právo
považujeme za jeden z prostriedkov šírenia vzdelanosti, kultúry a vedy. Európska únia tiež viackrát
naznačila, že ide o stimul zamestnanosti a hospodárskeho rastu. V tomto priestore teda nachádzame
i ďalšie dôvody, medzi ktorými sú ochrana verejného záujmu, ochrana kultúrneho bohatstva, výchova
spoločnosti a prevencia voči ďalšiemu porušovaniu autorských práv.
*Kedy sa aplikuje administratívnoprávna zodpovednosť za porušenie autorského práva?
Autorský zákon upravuje viaceré spôsoby oprávneného použitia diela bez súhlasu autora (tzv.
zákonné licencie), na zachovaní ktorých existuje i verejný záujem a v prípade porušenia by teda mohlo
nastúpiť vyvodzovanie administratívnoprávnej zodpovednosti.
*Kde je hranica medzi súkromnoprávnym deliktom, správnym deliktom a trestným činom?
V súkromnom práve sa autor domáha ochrany svojho práva, ktorej výsledok spočíva
predovšetkým v reštitúcii a satisfakcii, ale neplní represívnu funkciu vo vzťahu k porušiteľovi práva.
Túto poskytujú až normy správneho práva alebo normy trestného práva. Hranica medzi správnym
deliktom a trestným činom spočíva v stupni nebezpečnosti pre spoločnosť a hlavné rozdiely
identifikujeme v druhu sankcie, postupe domáhania sa ochrany práva a taktiež osobe, ktorá je aktívne
legitimovaná na začatie konania. V správnom a trestnom práve to totiž môže byť i osoba odlišná od
autora, pretože v týchto právnych odvetviach je konanie ovládané zásadou oficiality.
*Je potrebné aplikovať voči porušovateľom autorských práv represívnu funkciu, ktorú
poskytuje administratívnoprávna ochrana?
Vzhľadom na vyššie uvedené je podľa nášho názoru potrebné a správne využívať represívnu
funkcie a navyše rozšíriť jej aplikáciu i na protiprávne konanie právnických osôb.
*Ak áno, aké sankcie sú najvhodnejšie?
Ak berieme do úvahy v úvode spomínanú informatizáciu spoločnosti a jej obrovský a rýchly
rozmach, dospievame k záveru, že administratívnoprávne sankcie pre prípady porušovania
autorských práv sú vysoko aktuálne a malo by sa nimi dosahovať preventívne pôsobenie. To je možné
dosiahnuť najmä zvýšením pokút, ktoré sa v iných krajinách pohybujú v porovnaní so slovenskou
právnou úpravou v niekoľkonásobných výškach a rovnako rozšírením druhov sankcií o ďalšie,
napríklad prepadnutie veci, uverejnenie rozhodnutia alebo zákaz činnosti, ktoré sú v zahraničí taktiež
často využívané.
Ako sme už uviedli, odpovede na vyššie položené otázky v spojitosti s analýzou predmetnej
problematiky nachádzajúcou sa v druhej kapitole príspevku a tiež s výsledkami štúdia právnych úprav
v Číne, Taliansku, Litve, Grécku a Českej republike, prinášajú viaceré teoretické návrhy de lege
ferenda, z ktorých uvádzame nasledovné:
- právna úprava priestupku a správneho deliktu právnických osôb a podnikajúcich fyzických
osôb by sa nachádzala v Autorskom zákone,
- objektívna stránka skutkovej podstaty týchto správnych deliktov by bola vymedzená
konkrétnejšia a extenzívnejšie vzhľadom na všetky možné porušenia Autorského zákona,
- okruh možných sankcií by sa rozšíril a výška možnej pokuty by sa zvýšila.
Konkrétne znenie navrhovanej úpravy, ako reflexia týchto návrhov, je nasledovné:
Priestupku a správneho deliktu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb sa dopustí ten, kto
a) neoprávnene použije autorské dielo, umelecký výkon, zvukový záznam, audiovizuálny
záznam, vysielanie, databázu;
b) neoprávnene zasahuje do autorského práva spôsobom uvedeným v § 60 ods. 1 a 2, v §
61 ods. 1 Autorského zákona.
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Za priestupok možno uložiť:
a) pokutu do 5.000 EUR;
b) zákaz činnosti na najviac 1 rok;
c) prepadnutie veci.
Ako nové kritérium pre určenie druhu sankcie navrhujeme upriamovať pozornosť na výšku
neoprávneného zisku alebo na počet neoprávnených rozmnoženín diela.
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ŠTEFAN VERBÖCZY – OSOBNOSŤ STREDOVEKÉHO
UHORSKÉHO PRÁVA
Igor Kišš
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava
Abstrakt: Štefan Verböczy sa narodil v dedine Vrbovce (východoslovensky Verbovce) v župe
ugočskej (Podkarpatská Rus) okolo roku 1458. Neexistujú záznamy, na ktorých školách študoval, ale
všeobecne existujú názory, že študoval v Bologni, Padove príp. vo Viedni a krátky čas v Krakove. Aj
keď právnickú fakultu neukončil s titulom doktor práv (dosiahol len titul magister), patrí
k najvýznamnejším právnikom stredovekého Uhorska. Počas života zastával viacero funkcií: stoličný
úradník, vedúci kráľovských kníh, advokát, protonotár, sudca a v roku 1525 bol v Hatvane zvolený na
krátke obdobie za palatína. V čase osmanskej okupácie ho v roku 1541 sultán vymenoval za vrchného
sudcu všetkých Uhrov. Z jeho právnickej činnosti je treba spomenúť uzákonenie nevoľníctva na
sneme dňa 19. novembra roku 1514, pričom osnovateľom týchto drakonických zákonov bol práve
Štefan Verböczy. Jeho najvýznamnejším počinom bolo spísanie obyčajového práva v diele „Opus
Tripartitum iuris consuetudinarii inclyti Regni Hungariae partiumque adnexarum“. Napriek tomu, že sa
dielo nestalo právne záväznou normou, nakoľko nebolo perfektne sankcionované, v krátkom čase
bolo prijaté v právnej praxi, právnej vede a aj v zákonodarstve.
Kľúčové slová: Štefan Verböczy, Tripartitum, uhorské právo, obyčajové právo, 16. storočie.
Abstract: Stephen Werböcz was born in the village Vrbovce (Verbovce) in the district Ugoč (in
Ruthenia) circa in the year 1458. We have no information where he was studying , but the common
opinion is that he studied in Bologna, Padova eventually in Vienna and a short time also in Cracow.
Albeit he did not finish his schools with the academical title Doctor of Laws (he attained only
matership), he belongs to the most significant lawyers of the Medieval Hungary.Throughout his life he
undertook various functions: district officer, the chief of royal books, protonotary, judge, and in the
year 1525 he was elected in Hatvan for a short time for Palatine. In the time of Ottoman occupation
he was appointed in the year 1541 by Sultan to be the highest judge of all Hungarians. From his
juridical activities we must mention the legalization of serfdom at Hungarian Diet on November 19th
1514. The establisher of these draconic laws was Stephen Werböcz. His most
significant achievement was writing down of Customary Law in his work "Opus Tripartitum opus iuris
consuetudinarii inclyti Regni Hungariae partiumque adnexarum".
Keywords: Stephen Werbőcz, Tripartitum, Hungarian law, customary law, 16th Century.
ÚVOD
V právnych dejinách stredovekého Uhorska je len málo významných osobností. Jedna takáto
osobnosť však prerastá všetky. Pochádza z Podkarpatskej Rusi z chudobnej nižšej šľachty a svojou
právnou zbierkou so spísaným obyčajovým právom patrí k najvýznamnejším uhorským právnikom.
Jeho dielo, napriek tomu, že sa nestalo zákonníkom, sa používalo pol tisícročia v celom Uhorsku (od
16. do 20. storočia) a v právnych dejinách nie je veľa príkladov na to, aby sa súkromné právne dielo
dočkalo tak obrovskej autority a takého obrovského počtu vydaní. Tými výnimočnými sú Štefan
Verböczy a jeho právna zbierka Opus Tripartitum. Maďarský historik Ignác Acsády dáva dielu až taký
význam, že Opus Tripartitum bolo vraj oným tmelom, ktorý spôsobil, že moháčskou katastrofou
roztrhané Uhorsko sa dožilo opätovného zlúčenia.
ŽIVOTOPIS
Rodina Kerepeczyovcov, z ktorej pochádza Štefan Verböczy, patrila až do 15. storočia k chudobnej
šľachte. Ich starobylé rodinné sídlo ležalo v Berežskej župe južne od Mukačeva v dedinke Kerepec
(východoslovensky Kerpce). Barla de Kerepec, námestník vrchného stolníka na dvore uhorského
kráľa Žigmunda, kúpil v roku 1429 spolu so svojím bratom Jánom verboveckú kúriu spolu aj so
zemianskym gruntom od Ladislava Zoarda a dedičov. Spomínaný Barla mal dvoch synov: Jána
321

a Osvalda. Keďže Ján bol bezdetný, tak celú kúriu nakoniec zdedil Osvald, ktorý si striedavo písal
svoje meno Osvald de Kerepec alebo Osvald de Werböcz. Osvald mal štyroch synov, z ktorých
najstarší bol Štefan Verböczy. Matkou Štefana bola Apollónia Deáková, ugočská zemianka, dcéra
(možno sestra) syndikusa ugočského. 1 Štefan sa narodil okolo roku 1458 za vlády Mateja Korvína
v dedinke Verbovce. Mal trI manželky; prvá rod. Zobyová, druhá Katarína rod. Hercegová a tretia
Anna rod. Šurániová. Spolu mal štyroch synov a dve dcéry.2 Pri písaní svojho mena úplne zanechal
starší predikát de Kerepec a písal si len de Werböcz.
Z jeho detských čias neexistuje žiaden záznam a ani záznam o tom, na ktorých školách
študoval. V literatúre sa najčastejšie uvádza, že študoval právo v Bologni a Padove. Niektoré
pramene uvádzajú aj Viedeň, Bratislavu a polročné štúdium v Krakove (1482). Historik Fraknói ale
tvrdí, že vo Viedni neštudoval, pretože Verböczyho meno sa v matrikách viedenskej univerzity
nevyskytuje.3 Čo sa týka krakovskej univerzity, tak zaujímavý je výskum Iulie Capros, ktorá skúmala
študentov krakovskej univerzity v 15. a na začiatku 16. storočia so zameraním sa na študentov
z Košíc. Krakovská univerzita práve v 80.-tych rokoch 15. storočia bola veľmi populárna. Capros vo
svojom výskume kontrolovala zoznamy všetkých študentov a uvádza, že v zoznamoch univerzity sa
nevyskytuje žiadne známe meno.4 Odôvodňuje to tým, že študenti sa pri zápise na univerzitu bežne
prihlasovali iba pod krstným menom, prípadne pod krstným menom svojho otca, a preto je ťažké
identifikovať konkrétneho študenta. V mnohých prípadoch, priezvisko pod ktorým sa študent zapísal,
naznačuje povolanie otca príp. niektorého z jeho predkov. Šľachtický pôvod študenta sa vyznačoval
pri jeho mene.5
Štefan Verböczy, ak skutočne na univerzite študoval, ukončil štúdium titulom magister a aj
napriek tomu, že nikdy nedosiahol titul doktor práv, bol jedným z najlepších odborníkov na právo tej
doby. Prečo nikdy nedosiahol titul doktor práv, by mohlo mať dve vysvetlenia. Po prvé: Univerzita, na
ktorej štúdium ukončil, nemala právo udeľovať doktorát. A takými boli len novozaložené univerzity
v Uhorsku – Academia Istropolitana a Univerzita v Päťkostolí.6 Po druhé: Študent po získaní titulu
magister mohol prednášať aj na ostatných univerzitách. V ďalšom štúdiu mohol pokračovať len po
dvoch rokoch prednášania. S pokračovaním štúdia boli spojené ďalšie náklady a získanie
doktorského titulu nebolo pre väčšinu povolaní nevyhnutné a jeho absencia nebránila v rozvoji
kariéry. Z tohto dôvodu väčšina študentov po získaní titulu magister univerzitné prostredie opustila. 7
K samotnému titulu magister sa dá spomenúť ešte jeden všeobecný fakt. Používanie titulu magister
však v skutočnosti ešte nemuselo v tej dobe znamenať, že osoba, ktorá tento titul používala, aj
zabsolvovala nejakú vysokú školu. Pravidelne ho používali vysokí štátni úradníci ako označenie
svojich úradov a ako výraz svojej vysokej odbornosti.8
Po ukončení štúdia pôsobil Verböczy ako stoličný úradník v Ugočskej stolici a neskôr sa stal
krajinským hodnostárom. V roku 1483 s pomocou svojho strýka Jána z Koropca dostal miesto
archivára v kráľovskej kancelárii vo funkcii registrátora. V rokoch 1483 – 1484 bol vedúcim
kráľovských kníh (conservator) a v rokoch 1484 – 1492 bol notárom krajinského sudcu, neskôr
zástupcom protonotára krajinského sudcu a súčasne notára a advokáta Michala zo Szobu
(neskoršieho vodcu zemianstva).
Prvé verejné vystúpenie Verböczyho sa datuje na rok 1492, kedy ho ugočská župa zvolila
ablegátom na uhorský snem v rokoch 1495 a nasl. Rýchlo vynikol právnickou pripravenosťou
a rečníckym nadaním, takže ho rovesníci poctili Ciceronským epithetom: „vir bonus, dicendi peritus“9.

FAJNOR, V.: Všehrd a Verböczy. In: Právny obzor. 1922, roč. 5. s. 105.
MAŤOVČÍK, A.: Slovenský biografický slovník. VI. Zväzok T-Ž : Od roku 833 do roku 1990. Martin: Matica
slovenská, 1994. s. 259.
3
FAJNOR, V.: Všehrd a Verböczy. In: Právny obzor. 1922, roč. 5. s. 105.
4
Vytvorenie zoznamu viedol prof. Antoni Gasiorowski a má názov „Matriculation Lists from the University of
Cracow from 1400 to 1508“. Pre ďalšie údaje pozri GASIOROWSKI, A.: Nad najstarsza Metryka najstarszego
polskiego universytetu: Album studiosorum Universitatis Cracoviensis 1400 – 1508. In. Roczniki historyczne,
2000, roč. 66. s. 135-156.
5
CAPROS, I.: Košickí študenti na Univerzite v Krakove v 15. a na začiatku 16. storočia. In: Historický časopis.
2007, roč. 55, č. 2. s. 255.
6
ŠTENPIEN, E.: Tripartitum, Žilina: Eurokodex, 2008. s. 6.
7
CAPROS, I.: Košickí študenti na Univerzite v Krakove v 15. a na začiatku 16. storočia. In: Historický časopis.
2007, roč. 55, č. 2. s. 258.
8
ŠTENPIEN, E.: Tripartitum, Žilina: Eurokodex, 2008. s. 7.
9
Dobrý muž, skúsený v rozprávaní (v rečnení).
1
2
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Niektorí dejepisci mu pripisujú autorstvo alebo aspoň rozhodujúci vplyv pri prijímaní zákonov v roku
1498, ktoré obmedzili vládu veľmožov.
V roku 1498 sa uzniesol snem, aby bolo zvykové právo kodifikované (VI. čl. z roku 1498, III.
dekrét kráľa Vladislava). § 2 citovaného článku ukladal, aby kodifikáciou boli poverení dvaja učenci.
Snem navrhoval magistra Adama, a zároveň prosil kráľa, aby druhého vybral sám. Verböczy bol v tom
čase notárom kráľovskej kúrie a zaiste bol kráľovi známy. Má sa za to, že dostal kodifikačné poverenie
priamo od kráľa. Dokazuje to aj text schvaľovacej doložky (Approbatio Tripartiti operis) a takisto aj
v predhovore tohto diela Verböczy uvádza, že kráľ Vladislav II. ho poveril, aby rozptýlený zákonný
a obyčajový materiál do jedného zozbieral a spísal.10 Hotové dielo (skr. Opus Tripartitum) Verböczy
predložil snemu na schválenie v roku 1514. Hoci sa dielo nestalo zákonníkom pre nedostatočné
sankcionovanie zo strany panovníka (chýbala panovníkova pečať a nebolo rozposlané župám)
z dôvodu veľkého odporu vysokej šľachty, toto dielo preslávilo Štefana Verböczyho a zabezpečilo mu
trvalé miesto v uhorských právnych dejinách.
Je nepochybné, že Verböczy sa zúčastnil snemov v rokoch 1500 a 1501. V roku 1502 sa stal
jedným zo snemovných notárov, a tak priamo pôsobil pri spisovní adries kráľovi a koncipoval osnovy
snemových uznesení. V rokoch 1502 – 1515 bol protonotárom krajinského sudcu Petra zo sv. Jura
a Pezinka a zároveň do 1516 aj sedmohradským protonotárom.
Pri potlačení sedliackej vzbury (Dóžovho povstania) v roku 1514 stál po boku Jána Zápoľu.
Verböczy postavil vlastným nákladom značnejšiu ozbrojenú moc a zúčastnil sa aj hroznej odplaty
zúfalých nešťastníkov. Dóžove povstanie pomáhal nielen potlačiť, ale aj jej vodcov zvieracím
spôsobom popraviť. Vodca sedliakov Juraj Dóža skončil na kovovom rozžeravenom tróne, na hlavu
mu dali žeravú korunu a vybraní povstalci boli donútení za živa mu hrýzť mäso z tela.11 Šľachta sa
kruto pomstila za povstanie. Ako odpoveď na potlačené sedliacke povstanie dňa 19. novembra roku
1514 zasadal12 Uhorský snem.13 Na tomto sneme bolo prijatých 72 zákonov, z ktorých 62 smerovalo
proti poddanému ľudu. 14 Feudáli, magnáti, stredná šľachta a zemania sa zabezpečili týmito
snemovými uzneseniami poddanskými pracovnými silami na večné časy.15 Týmito uzneseniami bolo
uzákonené nevoľníctvo. Osnovateľom týchto drakonických zákonov bol práve Štefan Verböczy.
V rokoch 1516 – 1526 bol Verböczy sudcom kráľovskej prítomnosti. V tomto období prenikala
do Uhorska luteránska reformácia, ktorú Štefan Verböczy rázne odmietal. Tu je možné uviesť ako
príklad jeho stretnutie s Dr. Martinom Lutherom v roku 1522 v Nemecku. Na tomto stretnutí jednal
s veľkým nemeckým reformátorom veľmi netaktne, ba priam až hlúpo, lebo považoval jeho
náboženské tézy za nesprávne a neprijateľné.16 Protiluteránske zameranie Verböczyho sa prejavilo
už predtým v apríli roku 1521, keď ho panovník poslal na nemecko-ríšsky snem do Wormsu. Po ceste
stretol neprajníkov a ohováračov Luthera a tí mu ako obrancovi katolíckej viery priniesli spis Ambrosia
Catharina venovaný cisárovi Karolovi, ktorý od základu podvracia „Lutherianum dogma“. Verböczy si
ho prečítal a rozhodol sa ho šíriť. Na nové vydanie „Lutherianum dogma“ venoval 50 dukátov s tým,
aby „sa staral skazu svojho kráľovstva odstrániť“.17
Dňa 24. júna 1525 bol v Hatvane Štefan Verböczy zvolený za palatína. Tak sa stal Verböczy
„regni Hungariae palatinus et servus“ k čomu dostal blahoprianie od samého pápeža Klimenta VII.
V roku 1525 ako palatín a zároveň najvyšší zemský sudca súdil spor rodu Zápoľských proti
korune o rozsiahle statky Ujlaky-ovské, na ktoré si Zápoľovci uplatňovali nárok z dôvodu pobratimstva
uzavretého ešte medzi Štefanom Zápoľom a Vavrincom Ujlakym. Jeho rozsudok znel v neprospech
Zápoľovcov, napriek tomu, že boli tzv. po praslici spriaznení. Niektorí ctitelia za to glorifikujú
Verböczyho pre jeho nezlomnú sudcovskú spravodlivosť, no iní v tom vidia Verböczyho vypočítavosť,
lebo vidia v tom jeho taktiku pre získanie mnohých rodov, ktoré medzitým obdržali sporné panstvá
donáciou od koruny a pôvod jeho ďalšieho nesmierneho bohatstva.18
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Po vypuknutí baníckeho povstania v roku 1525, bol vyšetrovaním týchto udalostí poverený
úhlavný nepriateľ reformácie, palatín Uhorska Štefan Verböczy. Príčinu nepokojov a vzbury proti
vrchnosti našiel v tom, že luteránski kazatelia v banských mestách šíriaci reformačné myšlienky
podnecovali baníkov k vzburám.19 Verböczy bol vôbec silne antiprotestantsky orientovaný, čo
potvrdzuje aj jeho rozsudok nad účastníkmi baníckeho povstania zo dňa 13. apríla roku 1526.
V rozsudku nad baníkmi nazýva luteránsku vieru ako „luteránsky blud“, kde je to uvedené nasledovne:
„...Po tretie: Naveky sa zrieknu vyššie spomenutého luteránskeho bludu a ako praví katolíci
budú plniť prikázania podľa úpravy a vyhlásenia farárov týchže miest, ktorí sú v tom čase riadne podľa
cirkevného práva ustanovení a do svojho úradu uvedení, uznávajú nadriadenosť rímskeho pápeža,
poslúchajú ostrihomského arcibiskupa a nie sú poškvrnení nijakým bludárstvom, a budú im
preukazovať úctu....“20
Veľmožská strana sa stále nevedela zmieriť so zvoleným palatínom Štefanom
Verböczym, žiadala zrušenie hatvanských uznesení a potrestanie Verböczyho, Zápoľu a ďalších.
Podarilo sa jej Verböczyho zastrašiť a Verböczy aj so svojimi vernými musel ujsť. Všetci boli
obžalovaní z velezrady a neboli pochybnosti, že rozsudok bude aj vykonaný.
Po krátkom čase sa smel Verböczy vrátiť a uchýlil sa na hrad Podzámčok pri Dobrej Nive
v župe zvolenskej.21 Tu čakal na svoje politické zmŕtvychvstanie.
Nie sú žiadne informácie o tom, či sa Verböczy nejak angažoval v ťažení proti Turkom, no Ján
Zápoľa sa choval pasívne, keď kráľ Ľudovít II. podstúpil v roku 1526 nerovný boj s Turkami v bitke pri
Moháči a touto zradou uľahčil turecké víťazstvo nad Uhorskom. Ján Zápoľa následne zvolený za kráľa
Uhorska urobil síce Verböczyho svojím kancelárom a tajným radcom, no rýchlo sa ho zbavil ako
nebezpečného politika tým, že ho poslal s posolstvom k osmanskému sultánovi do Carihradu.
Verböczy neprišiel viac k rozhodujúcejšiemu vplyvu u Jána Zápoľu. V roku 1538 sa stal županom
stolíc Novohrad a Torda.22
Keď po smrti Jána Zápoľu (2.9.1541) sultán Sulejman II. obsadil Budín, Verböczy
„s prevráteným kabátom“ prijal zo sultánových rúk úrad vrchného sudcu všetkých Uhrov sultánovi
podrobených. Preorientoval sa rýchlo a dôkladne.23 Novému úradu sa však netešil dlho. Štefan
Verböczy zomiera za nevyjasnených okolností v roku 1541 alebo 1542 (Slovenský biografický slovník
uvádza presný dátum smrti 13.10.154124). O príčine smrti existujú dve verzie. 25 Jedna hovorí, že
zomrel na mor a druhá hovorí, že Verböczy bol pravdepodobne otrávený dlhšiu dobu pôsobiacim
jedom po hádke s hostiteľom u budínskeho pašu na priamy rozkaz najvyššieho tureckého sudcu
v Budíne, Sulejmana.26 S ním vyhasol jeden z najgeniálnejších mozgov stredovekej Hungarie.
NAJVÝZNAMNEJŠIE DIELO „OPUS TRIPARTITUM“
Potreba kodifikácie práva sa pociťovala už dávno pred Verböczym. Kodifikácie, ktoré sa však
dovtedy uskutočnili, nemali ale pre právnu prax veľký význam. Stále vznikali právne otázky a pomery,
ktorých rozsúdenie vyvolávalo pochybnosti. Právna neistota panovala nielen medzi sporovými
stranami, ale aj medzi samotnými sudcami a znalcami zemských práv. Často sa stávalo, že v tej istej
veci, v ktorej niekto predtým vyhral spor, iný neskôr prehral. Takto sa aj otvárala cesta podvodníkom.
Kodifikácia práva bola teda nevyhnutná.
Štefan Verböczy bol kodifikáciou poverený na základe § 2 zák. čl. VI/1498. Nie je známe, kedy
Verböczy začal na diele pracovať, ale Uhorský snem v zák. čl. XXXI/1504 a zák. čl. XX/1507 znovu
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urgoval spísanie obyčajového práva. 27 Verböczy, tak ako sa sám vyjadril, pracoval na diele niekoľko
rokov. Predpokladá sa, že pracoval sám, ale je možné, že sa obracal o radu aj na iných protonotárov
príp. prísediacich kráľovskej kúrie.28 Neznamená to však, že dielo má viac autorov. Netreba sa nechať
zmýliť faktom, že napr. vo vydaní Corpus Iuris Hungarici z roku 175129, ktorého súčasťou je aj Opus
Tripartitum, je uvedené: „Authore Stephano de Werböcz, & c.” (et cetera). „Et cetera“ sa za menom
bežne používalo ako skratka titulov a hodností autora, neuvádzalo to ďalšie osoby, a teda aj v tomto
prípade „et cetera“ nemôže znamenať, že autorov bolo viac.

30

Obrázok 1: Titulná strana CIH z roku 1751 a jeho súčasť Opus Tripartitum
Verböczy väčšinou v Tripartite, keď píše o sebe, používa plurál. Napríklad v závere Tripartita
Verböczy píše nie v jednotnom čísle, ale v množnom čísle: „...a my neľutujeme, že v tejto práci sme
učinili to isté.“ 31 Plurál sa aj v dnešných dielach bežne používa, a teda Verböczym používaný plurál
opäť neznamená, že hovorí o viacerých autoroch.
Kodifikačné práce skončil Verböczy v roku 1514 a dielo s názvom32 „Opus Tripartitum iuris
consuetudinarii inclyti Regni Hungariae partiumque adnexarum“33(Trojdielne spracovanie
obyčajového práva slávneho Uhorského kráľovstva a pridružených krajín)34 bolo hneď predložené
osobitnej komisii ku dňu evanjelistu sv. Lukáša dňa 18. októbra 1514. 35 Osobitná komisia, zložená
z fundovaných právnikov a sudcov kráľovskej kúrie, odobrila po preskúmaní predloženú prácu ako
verne odrážajúcu obyčajové právo.36 Prácu schválilo aj plénum zákonom č. LXIII/151437 Panovník
následne sľúbil, že dielo opatrí odtlačkom svojej tajnej pečate a rozošle župám, aby publikácia
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prebehla perfektným spôsobom.38 Svoj sľub však nedodržal. Napriek tomu, že dielo neformálne
schválil, nepripojil k nemu svoju pečať a nerozoslal župám, nesankcionoval Opus Tripartitum
v predpísanej forme. Sankcionovanie z tohto dôvodu nebolo v súlade s požadovanou legislatívnou
technikou.39 Dôvodom nepripojenia kráľovskej pečate zrejme bolo, že Verböczy v diele hájil práva
nižšej šľachty, čo nebolo po chuti dvorskej a vyššej aristokracii.
Dielo sa nestalo právne záväznou normou vo forme zákona, nakoľko nebolo perfektne
sankcionované. Napriek tomu reálna rozširujúca sa aplikácia prispievala v krátkom čase k rýchlemu
prijatiu Tripartita v právnej praxi, právnej vede a aj v zákonodarstve, a to ako spísaného záväzného
obyčajového práva. Litera zákona sa naň často viazala a odkazovala naň.
Verböczy v roku 1514, ako personál, bol držiteľom kráľovskej pečate a mohol teda odstrániť
nedostatok sankcionovania. To aj urobil, ale zbierku župám už nerozposlal. Radšej sa rozhodol pre
dovtedy nezvyčajný spôsob publikácie právnej normy – vydanie tlačou. Prvé vydanie Tripartita vyšlo
tlačou v roku 1517 vo Viedenskej tlačiarni Jána Singrenia.40 Iný zdroj uvádza, že to bolo u vydavateľa
Singreinera.41 Župám ho rozposlal v roku 1518, keď bol vo funkcií personála.42
V predhovore diela sám Verböczy čitateľom oznamuje, že Tripartitu chýba kráľovská pečať.
Nakoľko Tripartitum bolo vložené do kráľovského výsadného (konfirmačného) listu a pečať k nemu
nebola privesená, je otázka, ako sa dostal Verböczyovi do rúk kráľovský výsadný list, ktorý nebol
určený pre verejnosť a bez pečati nemal žiadnu platnosť. Odpoveď je jednoduchá. Verböczy zastával
úrad notára v dolnej snemovni a jeho úlohou bolo aj koncipovať spisy a redigovať texty snemových
dekrétov. Niet pochybností o tom, že kráľovský výsadný list sám štylizoval, a tak sa dostal k listine,
ktorú mu kráľ bez úradnej pečati nemohol poskytnúť.
Ak teda Verböczy uverejnil dielo Opus Tripartitum spolu s už spomínaným konceptom
kráľovského konfirmačného listu, dopustil sa nielen nediskrétnosti, ale aj zneužitia svojho úradného
postavenia.43
Opus Tripartitum bolo v Uhorsku uznané zákonom niekoľkokrát. Najskôr to bolo § 5 zák. čl.
XLI/1518. Znova ale problémom bolo, že tento zákonný článok nebol sankcionovaný, a preto toto
zákonné uznanie Tripartita nenadobudlo platnosť. 44
Ďalším zákonom, ktorý uznal Tripartitum, bol zák. čl. XXIX/1519, ktorý ho predpisoval ako
platnú a záväznú súdnu zbierku pre nižšie súdy a šľachtické sedrie.45
V Sedmohradsku (Erdély) vydali Tripartitum vo forme zákona a viacero sedmohradských
kniežat ho aj potvrdilo svojou inauguračnou prísahou. Pri príležitosti zloženia svojho inauguračného
sľubu viac sedmohradských panovníkov potvrdilo Tripartitum: András Báthory v roku 1599, Zsigmond
Rákóczi v roku 1607, Gábor Báthory v roku 1608, Ákos Barcsay v roku 1658, János Kemény a Mihály
Apafi I. v roku 1661.46 Tu bolo Tripartitum zaradené aj do „Diploma Leopoldium“ v roku 1690 medzi
zákony,47 Tripartitum sa v ňom spomína ako „Sedmohradský zákon“.
Opus Tripartitum sa v Uhorsku používalo až do polovice 19. storočia. Formálne bolo
odstránené v Uhorsku a Chorvátsku – Slavonsku cisárskym patentom č. 246 r. z. zo dňa 29.11.1852
a v Sedmohradsku cisárskym patentom č. 99 r. z. zo dňa 29.5.1853. Zavedený bol Rakúsky obecný
občiansky zákonník a to v Uhorsku a Chorvátsku – Slavonsku od 1.5.1853 a v Sedmohradsku od
1.9.1853.48 Po skončení Bachovho absolutizmu však nastal Judexkuriálnou konferenciou z roku 1861
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návrat k uhorského právu, a teda aj k Tripartitu. Koniec jeho platnosti na území Slovenska tak
priniesol až občiansky zákonník z roku 1950.
ZÁVER
Osobnosť Štefana Verböczyho môžeme hodnotiť jednak z hľadiska jeho profesionality a tiež aj
z hľadiska ľudského správania sa voči svojmu okoliu. Z hľadiska profesionálneho bol špičkovým
právnikom, ktorý vytvoril nevídané a pol tisícročia používané právne dielo. Jeho schopnosti sa prejavili
aj na uhorských snemoch, kde sa snažil zmenšovať priepasť medzi vysokou a nižšou aristokraciou.
Bol výborný rečník, ale ako diplomat bol však menej obratný.
Niet priameho dôkazu, že Verböczy vedel slovensky, ale jeho výchoslovenský resp.
rusínskoslovenský pôvod je nesporný. Niektorým zo slovanských jazykov musel zrejme hovoriť.
Verböczy však zrejme nemal žiadneho národného cítenia a už vôbec nie etnicky maďarského. Poznal
jedine politický hungarizmus uhorskej šľachty, ktorá bola jazykovo beznárodná. Tá užívala rokovací
ale aj konverzačný jazyk latinský.49
Verböczy bol človek, ktorý sa snažil o zachovanie status quo. Neprijímal nové myšlienky, čo
bolo vidieť v jeho kategorickom odmietnutí lutherovej reformácie. Bol povahy prchlivej, bojovnej,
ľuďom nedôveroval a v prostriedkoch nevyberal. Protivníkov, zemanov, nezemanov posudzoval
a odbavoval podľa hesla „vae victis“ (beda premoženým). V politike dosiahol najvyšších úradov
a nadobudol nesmierne bohatstvo. Nemal problém „prevrátiť kabát“ a žil podľa hesla „cieľ posväcuje
prostriedky“. A tak aj pravdepodobne zahynul.
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BONA FIDES A AEQUITAS V RÍMSKOM PRÁVE: ANALÝZA
FRAGMENTU TRYPH. D 16,3,31
Ján Šurkala1
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa v aktuálnom príspevku venuje problematike vzťahu dvoch kľúčových princípov
rímskeho záväzkového práva: a to dobrej viery (bona fides) a spravodlivosti (aequitas). Robí tak na
pozadí Tryphoninovho fragmentu zachyteného v D 16,3,31 pr. a 1, ktorý podáva svedectvo o tom,
ako sa na vzájomný vzťah týchto dvoch princípov hľadelo na vrchole klasického obdobia rímskej
jurisprudencie. Autor prichádza k záveru, že bona fides mala byť aplikovaná a vykladaná striktne
v medziach spravodlivosti. To v praxi znamenalo, že bona fides sa nemala posudzovať len v striktne
na subjekty záväzkového vzťahu zameranom kontexte, ale malo sa prihliadať aj na oprávnené záujmy
tretích osôb. Rovnako dôležitou otázkou bolo, či je aequitas chápaná v zmysle zákonného práva,
alebo v zmysle ius gentium. Tryphoninus našiel jej stopy v obidvoch systémoch, poukazuje ale na
značne odlišné závery, ku ktorý oba prístupy vedú.
Kľúčové slová: bona fides, aequitas, záväzkové právo, úschova, Tryphoninus, prétor, právna
ochrana, nárok, právne princípy, ius civile, ius gentium.
Abstract: The author deals with a problem of relationship between two principles of Roman law of
contracts, i.e. good faith (bona fides) and equity (aequitas). He analyses one fragment of Tryphoninus
as stated in D 16,3,31 pr. and 1, which shows us, how the problem was perceived at the end of the
period of classical Roman jurisprudence. Author comes to the conclusion that bona fides had to be
applied and construed within limits and claims of equity (aequitas). In practical manner, it was not to
be limited to parties of a contractual relationship exclusively, but also just claims of third parties
concerned had to be reflected. Similarly, it was crucial, in which context equity was construed –
whether it was within limits of ius civile and ius praetorium, or ius gentium was involved. Tryphoninus
found equity in both areas; however, they created contradicting claims on law.
Key words: bona fides, aequitas, law of contracts, deposit, Tryphoninus, praetor, legal protection,
claim, legal principles, ius civile, ius gentium.
ÚVOD
Pojmy dobrá viera (bona fides) a spravodlivosť (aequitas) označovali v rímskom práve dva
fundamentálne princípy, ktoré boli prakticky reflektované na mnohých miestach v skutku rozmanitých
pozíciách a okolnostiach. Napriek ich rozšírenému výskytu nie sú v prameňoch presne definované,
sú mnohoznačné, čo sťažuje naše poznanie ich reálneho obsahu. Charakterizujúc ich spoločné znaky
sa zvykne poukazovať na ich ius-naturistický pôvod, resp. obsahovú filozofickú podmienenosť
vplyvnými filozofickými antickými školami,2 alebo na ich zmierňujúcu funkciu vo vzťahu k striktnému
ius civile,3 alebo na ich univerzalistickú črtu umožňujúcu poskytnúť právnu ochranu aj záväzkom
a vzťahom z ius gentium.4
Peter Blaho poukazuje na skutočnosť, že právna kategória bona fides získala pozíciu
všeobecne akceptovaného právneho princípu už relatívne veľmi skoro.5 Michal Skřejpek navyše
zdôrazňuje, že prítomnosť bona fides v práve netreba limitovať len na jej prvé „objavenie“ sa v nám
dnes známych prameňoch. Ide nepochybne o veľmi starobylý fenomén, ktorý v podobe „fas“ je starší

Príspevok je výstupom grantu VEGA:1/0531/14 „Vývoj notárstva“.
Porovnaj napr.: BRTKO, R.: Koncepcia prirodzeného práva v antickom Ríme, s. 88-97.
Porovnaj: JOVANOVIĆ, M. Aequitas and Bona Fides in the legal practice of ancient Rome and the Prohibition
of the Abuse of Rights, s. 766 a nasl.
4
Porovnaj: BRTKO, R.: Filozofickoprávne východiská prirodzeného práva v klasickom a justiniánskom období
rímskeho práva, s. 104.
5
Porovnaj: BLAHO, P.: Bona fides v rímskom záväzkovom práve, s. 12.
1
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dokonca ako najstaršie obyčajové právo.6 Referujúc dobové neprávnické pramene musíme uviesť
fragment z Cicerovho diela De Officiis, kde tento uvádza, že „...základom spravodlivosti (iustituae) je
teda vernosť (fides), to je stálosť a pravdivosť v sľuboch a dohodách“.7 Vidíme, že vernosť slovu
danému inej strane je považovaná za fundamentálny znak spravodlivosti v najširšom (filozofickom)
význame tohto slova. Konkrétne právne dopady doktríny bona fides boli rovnako veľmi široké: dobrá
viera umožňovala rozvoj cudzineckého práva (ius gentium), ale dodatočnú ochranu nad rámec ius
civile poskytoval prétor aj neformálne uzavretým kontraktom rímskych občanov (kúpa, nájom,
príkazná zmluva a spoločenská zmluva rovnako ako aj ich deriváty), keď subjektom poskytoval žaloby
ex fide bona.8 Dobrá viera ale nebola limitovaná len na záväzkové právo, ale hrala dôležitú úlohu aj
pri zásadných otázkach vecného a majetkového práva, ako napr. vydržanie, Publiciánska žaloba,
fructus consumpti, possessio bona fidei, a pod.9
Pojem aequitas je uchopiteľný ešte ťažšie. Označovala sa ním zvyčajne požiadavka
spravodlivosti – v zmysle férovosti, oprávnenosti, zákonnosti – smerujúca voči pozitívnemu právu
(ius). Aequitas teda slúžila ako korektív ius strictum,10 teda ako nástroj na odstránenie právneho
formalizmu a zosúladenie požiadaviek, ktoré na právo kládli jeho adresáti, s jeho normatívnym
obsahom. V neskoršom období (klasickom a poklasickom) prostredníctvom tohto pojmu preniká do
práva filozofické učenie stoikov, akademikov a peripatetikov.11 Tento prienik je najjednoznačnejšie
demonštrovateľný na dnes už okrídlenej Celsovej definícii práva ako umenia dobrého a spravodlivého
(ius est ars boni et aequi).12 V justiniánskych prameňoch sa nachádza pojem aequitas v dvoch
rozdielnych významoch – aequitas naturalis a aequitas civilis.13 Rozdiel medzi nimi sa dá jednoducho
odvodiť od prameňa, z ktorého pochádzajú. Ak „spravodlivosť“ vyplývala z logiky a noriem civilného
práva, bola označená za aequitas civilis. Ak naopak vyvierala z prirodzeného práva (poťažmo
reflektovaného v ius gentium), tak išlo o aequitas naturalis. Pojem civilnej spravodlivosti ale nebol
v prameňoch hlbšie rozpracovaný, čo mohlo byť dôsledkom toho, že to nebolo potrebné vzhľadom na
jeho explicitné vyjadrenie v normách civilného práva. Naproti tomu naturalis aequitas bol často
jediným argumentom v prospech odchýlenia sa od ius strictum, preto sa mu autori venovali častejšie.
Napriek tejto pojmovej diferenciácii ale nie je pravdou, že by tieto dva pojmy boli stále v striktnej
kontrapozícii. Túto skutočnosť jednoducho demonštrujeme na fragmente Justiniánskych inštitúcií, 14
ktorý pojednáva o nájdenom poklade (thesaurus). Priznanie pokladu nálezcovi je tu síce odvodené
z konštitúcie „božského cisára Hadriána“, ktorý ale postupoval v duchu „prirodzenej spravodlivosti“.
Vidíme, že aj civilné právo môže „objaviť“, resp. uznať a uzákoniť, požiadavky prirodzenej
spravodlivosti, a tak zosúladiť s nimi svoj vlastný obsah.15
Uvedomujúc si pomerne úzky priestor, ktorý je vyhradený na tento príspevok, sa tu nehodláme
venovať problému bona fides a aequitas v celej jeho šírke. Naopak, sústredíme sa na jeden nanajvýš
pozoruhodný fragment klasického právnika Tryphonina,16 ktorý ale budeme analyzovať hĺbkovo.
Porovnaj: SKŘEJPEK, M.: Bona fides – mores maiorum – fas, s. 7.
Porovnaj: CICERO, M. T.: De Officiis I, 7, 23.
Porovnaj: Gai Inst IV, 62-63.
9
Porovnaj: OLECHOWSKI, T., GAMAUF, R.: Rechtsgeschichte und Römisches Recht, s. 51.
10
Porovnaj: Tamtiež, s. 13.
11
Pre viac o vplyve stoickej filozofie na vrcholného predstaviteľa klasickej jurisprudencie Ulpiana pozri: BRTKO,
R. Rímsky právnik Domitius Ulpianus a jeho koncepcia prirodzeného práva, s. 48-57; BABUSIAUX, U.: Zur
Funktion der aequitas in Ulpians Ediktslaudationes, s. 603-644.
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Porovnaj: Cel D 1,1,1 pr.
13
Napr. Iust Inst II, 1, 39; Iust Inst II, 1, 40; Iust Inst III,1,9; Ulp D 47,4,1,1;
14
Iust Inst II,1,39.
15
Ide o pozoruhodný fragment o to viac, že Hadrián sa odchýlil od pôvodnej úpravy platnej od najstarších čias,
že poklad patrí vlastníkovi pozemku (Porovnaj: s. REBRO, K., BLAHO, P.: Rímske právo, s. 264). Argument
prirodzenej spravodlivosti tu teda nie je prostriedkom ochrany „odvekých“ požiadaviek prirodzeného práva proti
striktnosti civilného práva, ale nástrojom ospravedlnenia zmeny dlhodobo platného právneho stavu orgánom,
ktorý bol na vykonanie tejto zmeny plne kompetentný.
16
Claudius Tryphoninus bol pravdepodobne gréckeho pôvodu, pričom žil na prelome 2. a 3. stor. n. l. Za cisára
Septima Severa bol členom cisárskej rady. Ako žiak Cervida Scaevolu napísal poznámky (Notae) k jeho dielam.
Okrem toho sa nám čiastočne zachovali aj jeho Rozpravy (Disputationes) – k nim prednedávnom vyšla
komplexná monografia: FILDHAUT, K.: Die libri disputationum des Claudius Tryphoninus, 211 s. Pre ďalšie
informácie pozri: BLAHO, P., HARAMIA, I., ŽIDLICKÁ, M.: Základy rímskeho práva s. 56; PETRAK, M.: Plato
und Ulpian´s praecepta iuris, pozn. 25; CERAMI, P.: Ordo legum’ e ‘iustitia’ in Claudio Trifonino, s. 5-35; KASER,
M.: Ius gentium, s. 121 a nasl.; KNÜTEL, R.: Zum Pflichtenkonflikt des Verwahrers, s. 239-265; BRETONE, M.“:
Storia del diritto romano, s. 346 a nasl.
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Poskytne nám priestor na úvahu o tom, aký bol vzájomný vzťah týchto dvoch princípov v praxi, čo
bolo dôležité pri ich aplikácii v konkrétnej situácii, a aké funkcie plnili. Záverom sa pokúsime
formulovať odpovede na tieto otázky a zasadiť ich do kontextu všeobecných poznatkov, ktoré sme
načrtli v tomto úvode.
ANALÝZA FRAGMENTU TRYPH D 16,3,31 PR. A 1
Referenčný rámec a kontext bona fides (Tryph D 16,3,31 pr.)
Princípium analyzovaného fragmentu odpovedá na otázku, v akom kontexte treba vykladať
pojem bona fides.
„Bona fides quae in contractibus exigitur aequitatem summam desiderat: sed eam utrum
aestimamus ad merum ius gentium an vero cum praeceptis civilibus et praetoriis? Veluti reus capitalis
iudicii deposuit apud te centum: is deportatus est, bona eius publicata sunt: utrumne ipsi haec
reddenda an in publicum deferenda sint? Si tantum naturale et gentium ius intuemur, ei qui dedit
restituenda sunt: si civile ius et legum ordinem, magis in publicum deferenda sunt: nam male meritus
publice, ut exemplo aliis ad deterrenda maleficia sit, etiam egestate laborare debet.“17
„Dobrá viera, ktorá sa vyžaduje v kontraktoch, predpokladá najvyššiu mieru spravodlivosti.
Môžeme však odhadnúť mieru slušnosti s ohľadom na ius gentium alebo s ohľadom na predpisy
civilného a prétorského práva? Napríklad niekto, obvinený z hrdelného zločinu, kto uschoval u teba
sto aureov, bol deportovaný a jeho majetok bol skonfiškovaný. Môžu mu byť uschované peniaze
vrátené, alebo majú pripadnúť štátu? Ak by sme vzali do úvahy len ius naturale a ius gentium, mali
by byť vrátené tomu, kto ich uložil. Ale ak prihliadame na civilné právo a zákony, musia byť dané do
štátnej pokladnice, pretože ten, kto je hodný zlej povesti u ľudí, má byť (aj) potrestaný chudobou, aby
bol príkladom prevencie zločinu pre ostatných.“18
Hneď prvá veta analyzovaného fragmentu jasne stanovuje pomer medzi bona fides a aequitas.
Bona fides je tu deklarovaná ako hodnota, ktorá sa v pri kontraktoch (záväzkovom práve) vyžaduje.
Avšak je aplikácia predpokladá „najvyššiu“ mieru spravodlivosti (aequitas). Má byť teda „optikou“, cez
ktorú sa máme pri používaní bona fides pozerať, aby sme dosiahli správny výklad. Toto Tryphoninus
uvádza ako púhe konštatovanie, ktoré netreba ďalej rozvádzať. Preto si myslíme, že o pravdivosti
tohto tvrdenia neexistoval na sklonku klasického obdobia rímskej jurisprudencie spor.
Skutočným problémom, ktorý v tomto fragmente rieši, je kontext, resp. referenčný rámec,
v ktorom máme túto spravodlivosť pozorovať. Má to byť len ius gentium alebo si máme všímať aj
civilné právo a prétorské právo? Na túto otázku autor neodpovedá priamo, ale na základe príkladu.
Podľa ius gentium by sme vec (peniaze) mali samozrejme vrátiť osobe, ktorá si ju u nás
uschovala – nakoľko základným poslaním toho inštitútu je vec jednak uschovať, no potom ju aj vrátiť
jej vlastníkovi. Právo národov teda nehľadí na to, či bol niekto odsúdený a majetok mu bol
skonfiškovaný, nakoľko tieto veci spolu môžu, ale aj nemusia súvisieť. Spravodlivosť (aequitas) by
v tomto prípade vyžadoval od depozitára, aby vec bezpodmienečne vrátil deponentovi, pretože ho
k tomu uzavretá zmluva od samého začiatku zaväzuje. V opačnom prípade by bol zmarený samotný
účel úschovy, nakoľko by ľudia nemali motiváciu si veci navzájom uschovávať, keby nemali
jednoznačnú záruku, že im budú riadne vrátené.
Avšak z perspektívy ius civile vec musí byť daná štátu, nakoľko deponent bol riadne odsúdený
a podľa vykonateľného rozsudku má všetok majetok, ktorý v čase vynesenia rozsudku mal, prepadnúť
štátu – ako trest za jeho zločin. Ako ratio civilis sa tu ukazuje potreba prevencie pred páchaním
Citované podľa: MOMMSEN, T., KRUEGER, P.: Corpus Iuris Civilis. Digesta. Vol. 1, Berolini, 1920.
Slovenská verzia fragmentu uvedeného vyššie (ale aj tých pasáží z nasledujúcich podkapitol) je súkromným
prekladom, ktorý dosiaľ nebol nikde publikovaný. Pre lepšiu orientáciu uvádzame aj Scottov anglický preklad:
„Good faith, which is required in contracts, demands the greatest degree of equity; but should we
estimate that equity with reference to the Law of Nations, or in accordance with civil and praetorian
precepts? For instance, a party accused of a capital crime deposited a hundred aurei with you, he was
banished, and his property confiscated. Should the deposit of this money be returned to him, or be
placed in the Public Treasury? If we only have in view the Law of Nature and of Nations, it should be
returned to him who gave it; but if the Civil Law and the provisions of legal enactments are considered, it
must be turned over to the Public Treasury, for he who has deserved ill of the people should be
oppressed by poverty, in order to serve as an example to others for the prevention of crime.“
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obdobných zločinov, tak vo vzťahu k odsúdenému, ako aj smerom k verejnosti. Z tohto pohľadu by
teda bolo absurdné, aby sa niekto mohol vyhnúť zhabaniu majetku len tým, že vec uschová u niekoho
iného a následne – potom, ako ju vyberie späť – by ju mohol naďalej užívať, obchádzajúc tak hlavný
účel ustanovenia civilného práva.
Je pozoruhodné, že sa Tryphoninus jasne nevyjadruje, ktoré riešenie je v tomto prípade
správne, či preferované. Niekto by síce mohol argumentovať, že nakoľko je scenár podľa civilného
práva uvedený na druhom (neskoršom) mieste, tak autor prirodzene inklinuje práve k nemu. Ale
rovnako by sa dalo argumentovať aj opačným smerom. Sme preto toho názoru, že autor sa odpovedi
vyhol úmyselne, pretože išlo o spornú otázku, závislú od ďalších skutkových okolností, ktoré tu
nechcel ďalej rozoberať. Podstatou tohto ustanovenia je naznačenie práve tejto rôznoznačnosti – teda
skutočnosti, že aj samotná aequitas môže v praxi, podľa aktuálneho kontextu, vyžadovať aj úplne
protichodné veci.
Aequitas ako korektív bona fides a potreba holistického prístupu pri jej aplikácii
Nasledujúci fragment pojednáva o rozsahu posudzovania dobrej viery,
spravodlivosti, s ohľadom na ďalšie potenciálne dotknuté subjekty záväzkového vzťahu.

v kontexte

„Incurrit hic et alia inspectio. Bonam fidem inter eos tantum, quos contractum est, nullo extrinsecus
adsumpto aestimare debemus an respectu etiam aliarum personarum, ad quas id quod geritur
pertinet? Exempli loco latro spolia quae mihi abstulit posuit apud seium inscium de malitia deponentis:
utrum latroni an mihi restituere seius debeat? si per se dantem accipientemque intuemur, haec est
bona fides, ut commissam rem recipiat is qui dedit: si totius rei aequitatem, quae ex omnibus personis
quae negotio isto continguntur impletur, mihi reddenda sunt, quo facto scelestissimo adempta sunt.
Et probo hanc esse iustitiam, quae suum cuique ita tribuit, ut non distrahatur ab ullius
personae iustiore repetitione. Quod si ego ad petenda ea non veniam, nihilo minus ei restituenda
sunt qui deposuit, quamvis male quaesita deposuit.”19
“Ďalší moment je tu na skúmanie: a to, či máme prijať, že dobrá viera má byť limitovaná, ak strany
uzavreli kontrakt bez ohľadu na iné (tretie) osoby, ktoré majú nejaký záujem v danej veci? Napríklad,
ak lupič, ktorý uschoval u Seia, ktorý nevedel o jeho zločinnosti, nejaký odo mňa ulúpený tovar: má
Seius vrátiť tento tovar zlodejovi alebo mne? Ak vezmeme do úvahy odovzdávajúceho a príjemcu,
dobrá viera vyžaduje, že ak niekto odovzdá vec do starostlivosti inému, má ju dostať on; ale ak
hľadíme na spravodlivosť v celej danej veci, s ohľadom na všetky osoby, na ktoré má tento vzťah
dosah, mala by byť vrátená mne (okradnutému), ktorý som bol pozbavený veci veľmi zločinným
spôsobom. Verím, že je spravodlivé, ak každý dostane to, čo mu patrí, a to tak, že niekto, kto
má lepšie právo (nárok), ho nebude zbavený. A preto, ak ja nebudem žiadať vec, nie menej platí,
že musí byť vrátená tomu, kto ju dal do úschovy, aj keď to urobil potom, čo ju získal zlým činom.“
Otázka, ktorú tu Tryphoninus položil, vychádza zo samotnej zmluvnej podstaty záväzkového
práva. Ak máme záväzok medzi dvoma subjektmi (v našom prípade úschovu) a základným princípom
záväzkového práva je dobrá viera (bona fides), intuitívne inklinujeme k limitácii tohto princípu len na
subjekty záväzkovo právneho vzťahu – teda na depozitára a deponenta. Prečo by sme teda mali brať
ohľad na iné subjekty, ktoré môžu byť našim zmluvným vzťahom dotknuté? Pretože spravodlivosť
(aequitas), nám tak káže. Slepo aplikovaná dobrá viera by nás priviedla k tomu, že by sme museli
vydať ulúpený tovar naspäť zlodejovi, ktorý si ho u nás uschoval, a nie jeho vlastníkovi, ktorému patrí.
Avšak holisticky, t.j. celostne, poňatá spravodlivosť nás nabáda k tomu, aby sme toto riešenie
Tryph D 16,3,31,1 (1. časť), citované podľa Mommsena. Scottov anglický preklad znie: „Another point comes
up here for examination, that is, whether we should hold that good faith ought to be limited to the parties
who have contracted with one another, without paying any attention to other persons who are interested
in the matter under consideration. For example, a thief deposited with Seius, who was not aware of his
criminality, some plunder which he had taken from me, should Seius restore the property to the thief, or
to me? If we only consider the giver and the receiver, good faith requires that he who gave the property
in charge of another should receive it; but if we look at the equity of the matter which is due to all the
persons concerned in this transaction, that should be returned to me of which I have been deprived by a
most wicked act. I believe that to be justice which gives to every one his own, in such a way that any
person who has a better claim may not be deprived of it. Therefore, if I do not appear to claim the
property, it must, nevertheless, be returned to him who deposited it, even though he did so after having
wrongfully obtained it.“
19
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považovali za krajne neuspokojivé. Treba dbať na všetky dotknuté osoby, na dobrú vieru každej
z nich, aby sme dospeli k spravodlivému riešeniu. Spravodlivosť (aequitas) je tu teda korektívom
dobrej viery (bona fides).
A preto je najdôležitejšou časťou tohto fragmentu presvedčenie (viera) Tryphonina, že „je
spravodlivé, ak každý dostane to, čo mu patrí“ – čo v danom prípade znamená, že „niekto, kto má
lepšie právo, ho nebude zbavený“, v dôsledku limitovaného výkladu dobrej viery. V tomto vidíme
konkretizáciu slávneho princípu rímskeho práva vyjadreného Ulpianom, že spravodlivosť je stála
a opakovaná vôľa dať každému, čo mu patrí.20
Objavuje sa nám tu však aj zaujímavá lingvistická nuansa. Na to, aby sme vôbec posudzovali
právo tretieho, musí tento vzniesť žalobu – teda aktívne sa domáhať svojho práva. Nestačí teda, že
jeho „právo“ je „lepšie“ (teda, že je v spravodlivejšom postavení), ale musí sa ho reálne začať
domáhať, aby sa na neho prihliadalo.21 Pojem „právo“ teda v tomto kontexte znamená skôr
subjektívny nárok, ktorý už bol materializovaný podaním žaloby. Z latinského originálu rovnako ako
aj z anglického prekladu je to zrejmé, avšak slovenčina takýto jasný prenos významu neposkytuje (čo
ale nie je chybou prekladu, ale je to dané objektívnymi limitami jazyka).
Prípad tzv. putatívnej úschovy
„Quod et Marcellus in praedone et fure scribit. Si tamen ignorans latro cuius filio vel servo rem
abstulisset apud patrem dominumve eius deposuit ignorantem, nec ex iure gentium consistet
depositum, cuius haec est potestas, ut alii, non domino sua ipsius res quasi aliena, servanda detur.
Et si rem meam fur, quam me ignorante subripuit, apud me etiamnunc delictum eius ignorantem
deposuerit, recte dicetur non contrahi depositum, quia non est ex fide bona rem suam dominum
praedoni restituere compelli. Sed et si etiamnunc ab ignorante domino tradita sit quasi ex causa
depositi, tamen indebiti dati condictio competet.”22
„Marcellus píše o tej istej veci s poukázaním na lupiča a zlodeja: ak však zlodej, nevediac, kto
bol pater (syna) alebo pán (otroka), od ktorého ukradol vec, ju dal do úschovy jednému z nich a oni
o krádeži nevedeli, nevedie to k vzniku úschovy podľa ius gentium; povaha úschovy je v tom, že vec
patriaca jednej osobe sa odovzdá na opatrovanie inej osobe, ktorá nie je jej vlastníkom. Ak zlodej dá
mne do úschovy moju vec, ktorú mi bez môjho vedomia o tomto delikte vzal, je správne povedať, že
úschova nevznikla; preto nie je v súlade s dobrou vierou, aby bol vlastník nútený vrátiť svoju vec
zlodejovi. Ak však, v takom prípade, majetok daný akoby do úschovy, vlastník odovzdal, nevediac
o tom, (že ju uschoval zlodej), je k dispozícii žaloba o vrátenie nedlhu (condictio indebiti).“
Osobitným prípadom, ktorý ale úzko súvisí s predmetom analýzy, ktorý Tryphoninus v tomto
fragmente rieši, je otázka prezentovaná právnikom Marcelom: ako posúdiť situáciu, keď niekto (zlodej)
deponoval vec u jej vlastníka a ten o tejto skutočnosti nevedel? Napriek tomu, že sa na prvý pohľad
môže javiť situácia tak, že tu bona fides alebo aequitas zohrávajú podstatnú rolu, nie je to tak.
Z definície úschovy, a to aj podľa ius gentium, predsa vyplýva, že nie je možné vec uschovať u jej
vlastníka.23 V danom prípade teda ide o tzv. domnelú úschovu, ktorá nespôsobuje žiadne právne
účinky. To je zvýraznené aj následkami, ktoré takáto situácia vyvoláva. Vlastník veci nie je povinný
Porovnaj: Ulp D 1,1,10 pr.: „Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi“.
To je vyjadrením všeobecne platného princípu, že právo patrí bdelým, nie spiacim. Porov.: Scea D 42,8,24:
„Ius civile vigilantibus scriptum est“.
22
Tryph D 16,3,31,1 (2. časť), citované podľa Mommsena. Scottov anglický preklad znie: „Marcellus states the
same thing with reference to a depredator and a thief. Where, however, the thief, not being aware who was the
father or master of the son or the slave from whom he took the property, deposits it with either of them, they
being ignorant of the facts, this does not constitute a deposit according to the Law of Nations; because the
character of a deposit is such that a man's own property must be given as that of another, for safe keeping, to
some person who is not its owner. If a thief deposits with me my own property, which he took without my
knowledge, I being ignorant of his crime, it is rightly held that no deposit is made; for it is not in accordance with
good faith for an owner to be compelled to surrender his own property to a thief. But where, in a case of this kind,
property placed on deposit is given up by its owner who was not aware of the facts, a personal action for the
recovery of something that was not due will lie.“
23
Pre viac o úschove pozri: KASER, M., KNÜTEL, R.: Römisches Privatrecht. Ein Studienbuch, s. 233-235;
HAUSMANINGER, H., SELB, W.: Römisches Privatrecht, s. 292-294; TOM, W.: Die Funktionen der actio
depositi, 497 s.; PFEIFER, G.: Das depositum als funktionale Mitgift in D. 16,3,27 (Paul. 7 resp.), s. 309-314;
SCHEIBELREITER, P.: Das depositum in Plautus' Bacchides: Zu einer frühen Quelle für die offene Verwahrung,
s. 206-244; GUARINO, A.: Diritto privato romano, s. 869-872; SCHWIND, F.: Römisches Recht I.: Geschichte,
Rechtsgang, System des Privatrechtes, s. 303-305.
20
21

333

vec vrátiť deponentovi, ktorý mu túto vec bez jeho vedomia odcudzil. Navyše, ak by vec nevedomky
„vrátil“ zlodejovi, môže sa jej domôcť späť, prostredníctvom žaloby condictio indebiti.24
ZÁVER
Záverom, zhrnúc všetko čo bolo naznačené vyššie, musíme zdôrazniť, že princíp dobrej viery
(bona fides) mal byť podľa analyzovaného Tryphoniovho fragmentu interpretovaný výlučne
v medziach spravodlivosti (aequitas). To praxi vyvolávalo tenziu medzi interpretáciou spravodlivosti
v medziach občianskeho práva (ius civile a ius praetorium) alebo širšie, v rámci ius gentium, resp. ius
naturale. Autor fragmentu nedal na túto otázku jednoznačnú odpoveď, avšak viac ako hmatateľne
načrtol skutočnú dilemu tejto situácie.
V druhej časti fragmentu sme analyzovali problém rozsahu aplikovateľnosti princípu bona fides
vzhľadom na tretie subjekty, ktoré nie sú priamymi účastníkmi záväzkovoprávneho vzťahu. Princíp
spravodlivosti spôsobil, že dobromyseľnosť nesmie byť posudzovaná len v medziach subjektov
zmluvného vzťahu, ale musí sa vzťahovať na všetky subjekty, ktorých sa potenciálne môže dotýkať.
Pretože platí ekvitálny princíp, dať každému čo jeho je, a neobrať o lepšie právo toho, ktorý je ním
vybavený.
Mimo týchto diskusií sa ocitla situácia, kedy zlodej deponoval vec u jej vlastníka bez toho, aby
ten o tejto skutočnosti vedel. V tomto prípade išlo o domnelú úschovu, ktorá nemala žiadne právne
účinky, a to dokonca aj v prípade, ak by vlastník veci túto vec zlodejovi omylom vydal.
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HISTORICKÝ EXKURS DO UPLATŇOVÁNÍ
ZÁSADY LEGALITY A OPORTUNITY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ1
Katarína Kandová
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Abstrakt: Zásada legality a oportunity v trestním řízení se váže k osobě státního zástupce
(prokurátora) a jeho iniciační funkci v rámci trestního řízení. V trestních procesech ovládaných
zásadou legality je státní zástupce povinen stíhat veškeré trestné činy, o nichž se dozví, zatímco
v trestněprocesních regulacích ovládaných zásadou oportunity trestní stíhání dle svého diskrečního
uvážení vést může, ale nemusí. Autorka by svým příspěvkem chtěla poskytnout historický náhled do
uplatňování předmětných zásad v českém trestním řízení od dob první Československé republiky
přes československé kodifikace trestního práva procesního v duchu marxismu-leninismu až po
současnou podobu a vývojové tendence zkoumané trestněprávní problematiky.
Kľúčové slová: zásada legality, zásada oportunity, trestní řízení, státní zástupce, prokurátor
Abstract: The principles of legality and opportunity in criminal proceedings are associated with the
subject of public prosecutor and his initiatory function in criminal proceedings. Within the criminal
procedures led by the principle of legality, public prosecutor is obliged to prosecute all the crimes he
is aware of, whereas in the criminal procedural regulations led by the principle of opportunity, public
prosecutor with regard to his discretion may, but does not have to conduct the prosecution in such
cases. By this contribution, the author would like to provide a historical insight into application of these
principles in the Czech criminal proceedings since the days of the first Czechoslovak republic, through
the Czechoslovak codification of the criminal procedural law in spirit of marxism-leninism, until the
present form and development tendencies of an examined criminal law area.
Key words: legality principle, opportunity principle, criminal proceedings, public prosecutor
ÚVODEM
Své historické pojednání o trestněprocesních zásadách nerozlučně spjatých s postavením
veřejné žaloby v trestním řízení si dovolím uvést následující nadčasovou myšlenkou: „ ... máme dnes
obdivuhodný zákon, který chce, aby princ, jenž je orgánem výkonu práva, stanovil při každém soudu
svého zástupce ... Ten bdí za občany, jedná za ně a oni mohou zůstat klidní.“2 Trestní řízení je
s ohledem na odlišný historický vývoj v zemích common law a na evropském kontinentu vedeno
dvěmi protichůdnými principy, přičemž angloamerické trestní řízení3 je postaveno na zásadě
oportunity, která dává veřejnému žalobci širokou diskreci k uvážení, zda trestní řízení s ohledem na
jeho účelnost, resp. prospěšnost (angl. expedience) vést nebo nikoli, zatímco zásada legality,
historicky typická pro většinu kontinentálních právních řádů, stanoví zákonnou povinnost státního
zástupce stíhat veškeré trestné činy, o nichž se dozví. Jak psal již Storch4, zásada oportunity ukladá
státnímu zástupci, aby vedle splnění právních a faktických podmínek trestního stíhání zkoumal
rovněž, zdali trestní stíhání sleduje i veřejný prospěch5, zatímco dle zásady legality je státní zástupce
povinen počat a setrvat v trestním stíhání již při splnění jeho právních a skutkových podmínek. Rovněž
Kallab6 k zásadě oportunity uvádí, že tato dává státnímu zástupci právo, aby uvažoval nejen o
Uvedený příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu specifického výzkumu na téma „Vývojové tendence
sankční politiky (MUNI/A/1347/2015)“.
2
MONTESQUIEU, CH. L.: O duchu zákonov. Dobrá voda: Aleš Čeněk, 2003, s. 199.
3
Toto dělení ovšem není absolutní, princip oportunity se uplatňuje rovněž v některých trestních procesech na
kontinentu, typicky ve Francii, Nizozemsku, či Belgii.
4
STORCH, R.: Řízení trestní rakouské. Díl 2. Praha: Tiskem a nákladem J. Otty, 1897, s. 266-267.
5
Mezi okolnosti, které třeba posuzovat s ohledem na veřejný prospěch trestního stíhání Storch řadil např.
nepatrnost činu (ve spojitosti s principem Minima non curat praetor), dále zvláštní osobní nebo rodinné poměry
dotčené trestným činem, ochranu státního tajemství apod. Tamtéž, s. 267.
6
KALLAB, J.: Učebnice trestního řízení platného v Čechách a v zemi Moravskoslezské. Brno: Právník, 1930, s.
21.
1
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zákonnosti, nýbrž i o účelnosti trestního stíhání,7 zatímco její protichůdná zásada legality vyjadřuje
zákonnou povinnost orgánů pověřených trestním stíháním uvažovat toliko o jeho zákonných
podmínkách, nikoli o jeho případných účincích na pachatele, poškozeného nebo kohokoli jiného.
Nutno k těmto definicím dodat, že předmětné principy ovládající procesní realizaci trestněprávního
nároku státu, se v současnosti neuplatňují v čisté podobě ani ve státech common law, ani
v kontinentálních právních řádech.
Cílem tohoto pojednání je proto nahlédnout do uplatňování té které zásady v českém trestním
řízení v historickém kontextu, přičemž pro omezený rozsah konferenčního příspěvku podrobím
regulaci této problematiky třem historickým milníkům, a to období od roku 1918, a tedy úpravě platné
v prvním Československu, následně od roku 1950, odkdy na území tehdejší Československé
republiky platily lidovědemokratické trestní kodifikace, až po současnost ohraničenou rokem 2002,
který přinesl v předmětné oblasti výraznější změnu (nebo v jistém ohledu i návrat k již jednou
opuštěné právní úpravě).
OBDOBÍ PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Právní dualizmus typický pro první československou republiku se po celou dobu jejího trvání
plně projevil i v oblasti trestního práva procesního, a to i navzdory snahám o jeho unifikaci. Zákonem
č. 11/1918 Sb., tzv. recepční normou byl (původně prozatímně) převzat rakouský trestní řád z roku
1873, který platil na území Čech, Moravy a Slezska a uherský trestní řád z roku 1896, který platil na
zemí Slovenska a Podkarpatské Rusi.8
S ohledem na § 34 odst. 1 zákona č. 119/1873 ř. z., jímž se zavádí nový řád soudu trestního,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád 1873“), bylo trestní řízení vedeno zásadou legality,
když tento stanovil, že: „státní zástupcové mají každý čin trestný, o kterémž se dovědí, a kterýž se
nemá vyšetřovati a trestati jen k požádání toho, jehož se týče, z povinnosti úřadu stíhati, a mají tedy,
čeho potřebí, naříditi, aby u příslušného soudu vyšetřování se zavedlo a vinník byl potrestán.“
Rakouský trestní řád tedy rozeznával krom veřejnožalobných deliktů rovněž trestné činy, jež se stíhaly
pouze na základě soukromé žaloby, kterou byl oprávněn podat spravidla poškozený. Jednalo se
například o trestný čin krádeže nebo cizološtví mezi manžely, trestné činy podle zákona na ochranu
cti, zákona autorského apod. Povinnost státního zástupce stíhat veškeré veřejno-žalobné trestné činy
byla v některých případech podmíněna návrhem oprávněné osoby, nebo zmocněním státního úřadu.
Jednalo se o tzv. delikty návrhové nebo k návrhu stíhatelné (např. trestný čin ohrožení pohlavní
nemocí mezi manžely nebo snoubenci) a delikty ke zmocnění stíhatelné, když např. pro urážku
četníka bylo nutné vyžádat zmocnění ke trestnímu stíhání od ministerstva vnitra. 9
První oportunní výjimkou ze zásady legality v trestním procesu první Československé
republiky,10 byla možnost státního zástupce upustit od trestního stíhání podle § 42 odst. 1 zákona
č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží, byl-li čin mladistvého nepatrného významu nebo
jevilo-li se odsouzení nebo i samo konání trestního řízení neúčelným. Za výjimku ze zásady legality
některí autoři považovali rovněž oprávnění státního zástupce učinit některá opatření v tiskovém
řízení,11 bylo-li to z příčiny obecného dobrého žádati.12 V tomto ohledu se ztotožňuji s odmítavým
názorem Miřičky, jelikož se zde sice jednalo o diskreční pravomoc státního zástupce, která se opírala

Kallab dále konkretizuje, že zásada oportunity bývá „uplatňována u činů nepatrných, konkurujícíh s činy přísně
trestnými, … nebo při stíhání nepatrných deliktů mládeže, kde procesem a trestem snad mravní vývoj
mladistvého by byl více ohrožen, než činem samým a pod.“ Tamtéž.
8
SCHELLE, K. a kol.: Vývoj trestního řízení. Ostrava: Key publishing s.r.o., 2012, s. 43.
9
Blíže viz KALLAB, op. cit., s. 20-21.
10
Na tomto místě nelze opominout uherský zákonný článek VII/1913 o soudě mladistvých, jenž platil na území
Slovenska a Podkarpatské Rusi do přijetí zákona č. 48/1931 Sb., a který na svou dobu velice pokrokově
umožňoval státnímu zástupci odstoupit od podání obžaloby, byl-li spáchaný skutek malé váhy a bylo-li to
v zájmu budoucího mravního vývinu a chování mladistvého, čímž stanovil oportunní výjimku z jinak platné
zásady legality stanovené tehdejším uherským trestním řádem (zákonný článek XXXIII/1896), na základě níž byl
státní zástupce povinen stíhat veškeré veřejnožalobné trestné činy. Viz např. VOJÁČEK, L.; SCHELLE, K.:
Slovenské právní dějiny. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, s. 188.
11
Jednalo se konkrétně o nařízení konfiskace tiskopisu státním zástupcem podle § 487 odst. 1 trestního řádu
1873 nebo o učinění návrhu na zavedení objektivního řízení ve věcech tiskových podle § 493 odst. 1
předmětného zákona.
12
Srov. např. PRUŠÁK, J.: Československé řízení trestní platné v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha:
Všehrd, 1921, s. 76. Naproti tomu toto oprávnění státního zástupce za výjimku ze zásady legality nepovažoval
MIŘIČKA, A.: Trestní řízení. Praha: Všehrd, 1932, s. 69.
7
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o kritérium obecného zájmu, kteréžto však nesloužilo k uvážení stíhání nebo nestíhání konkrétního
trestného činu, nýbrž k úvaze o využití předmětných opatření.
Lze tedy uzavřít, že za období první Československé republiky platila na celém území zásada
legality, přičemž oportunně mohl státní zástupce postupovat pouze ve věcech mladistvých. Oportunita
nicméně stihla do českého trestního procesu proniknout ještě před přijetím prvních „budovatelských“
kodexů trestního práva v roce 1950, a to novelizací trestního řádu 1873 provedenou dekrétem
prezidenta republiky č. 62/1945 Sb., o úlevách v trestním řízení soudním. Tímto právním aktem bylo
do tehdejšího trestního řádu včleněno ustanovení § 34a:
„Od stíhání činu veřejnou žalobou může býti upuštěno, jestliže trest, k němuž stíhání může vésti,
nemá význam vedle trestu, jenž obviněnému byl pro jiný čin již pravoplatně uložen nebo který ho, jak
lze očekávati, pro jiný čin postihne.“
a ustanovení § 34b:
„Jde-li o čin, o němž přísluší rozhodovati okresním soudům, budiž od jeho stíthání veřejnou žalobou
upuštěno, jestliže pachatelova vina je nepatrná a následky činu jsou bezvýznamné, ledaže by si
veřejný zájem potrestání žádal.“
Posledně byl trestní řád 1873 doplněn o oportunní oprávnění státního zástupce zákonem
č. 166/1946 Sb., jímž se mění a doplňují trestní řády, a to ustanovením § 34c, jenž stanovilo:
„Od stíhání činu veřejnou žalobou může býti upuštěno, je-li obviněný vydán nebo vypovězen, anebo
má-li býti repatriován nebo odsunut z území Československé republiky.“
V případě ustanovení § 34a a § 34c trestního řádu 1873 se podle Pipkovho dělení jednalo o tzv.
relativní oportunitu, jelikož jiný očekávaný nebo již uložený sankční postih bylo v porovnání
s posuzovaným případem možné posoudit jako postačující.13 Relativní důvody oportunity se totiž
opírají o poměřování veřejného zájmu v posuzovaném případě s jinými již proběhnuvšími nebo
očekávanými opatřeními. Přítomnost absolutní oportunity, která byla vyjádřena v § 34b trestního řádu
1873, byla odůvodněna (absolutně) chybějícím veřejným zájem na trestním postihu pachatele, a tudíž
i na jeho stíhání, přičemž kritéria zvolená zákonodárcem pro diskreční posouzení přítomnosti
veřejného zájmu státním zástupcem byla nepatrná vina pachatele a bezvýznamnost následků
trestného činu.14 Tyto dvě různé kategorie opodstatnění oportunního postupu státního zástupce
v trestním řízení15 měly i různé projevy stran účinků takového diskrečního rozhodnutí, jelikož
rozhodnutí v souladu s § 34a nebo § 34c trestního řádu 1873 byla procesní povahy, a tedy nezakláda
překážku rei iudiciae, zatímco rozhodnutí o upuštění od trestního stíhání na základě absolutních
důvodů oportunity podle § 34b trestního řádu 1873 nebo § 42 odst. 1 zákona č. 48/1931 Sb. byla
meritorní. Rozhodl-li tedy veřejný žalobce, že v konkrétním případě není dán veřejný zájem na stíhání
pachatele trestného činu bez ohledu na výsledek jiného řízení, bylo takové jeho oportunní rozhodnutí
definitivní, jelikož zde nebylo přípustné ani podání tzv. subsidiární žaloby.
OBDOBÍ POVÁLEČNÝCH TRESTNĚPRÁVNÍCH KODIFIKACÍ
TRESTNÍ ŘÁD Z ROKU 1950
S přijetím zákona č. 86/1950 Sb., trestního zákona (dále jen „trestní zákon 1950“) a zákona č.
87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen „trestní řád 1950“) v duchu ideologie marxismuleninismu a lidové demokracie se československý trestní proces konečně dočkal své unifikace.
Tehdejší trestněprávní doktrína se přitom k problematice zásad legality a oportunity stavěla
jednoznačně, když kategoricky odmítla ideu zásady oportunity jakožto výrazu „procesu rozpadu
buržoasní zákonnosti v období imperialismu“, jelikož tato měla být využívána hlavně ve prospěch
PIPEK, J.: Formální pojetí trestného činu a princip oportunity. In: Trestněprávní revue, 2004, č. 11, s. 315.
V případě mladistvého s ohledem na § 42 odst. 1 zákona č. 48/1931 Sb. byly absolutními důvody pro
oportunní upuštění od stíhání nepatrnost jeho činu nebo neúčelnost konání trestního řízení.
15
Za projevy zásady oportunity byla předmětná ustanovení považována i tehdejší odbornou literaturou, viz kupř.
SOLNAŘ, V.: Učebnice trestního řízení platného v zemi české a moravskoslezské. Praha: Melantrich, 1946, s.
64-65.
13
14
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vysoce postavených příslušníků vládnoucí třídy na úkor státu a příslušníků vykořisťovatelských tříd.16
Navzdory těmto výrazným kritikám vůči zásadě oportunity však tehdejší trestní řád zásadu legality
expressis verbis nezakotvil, když komentář z roku 195317 sice tuto zásadu výslovně zmiňuje, na rozdíl
od zbylých zásad ji nicméně nedovozuje ze žádného ustanovení trestního řádu 1950. Učebnice z roku
1956 dokonce zásadu legality nezmiňuje vůbec a buržoázní zásadu oportunity označuje za porušení
zásady zákonnosti a oficiality trestního řízení, přičemž z posledně zmíněné dovozuje krom jiného
povinnost prokurátora konat vyšetřování za podmínek stanovených v § 77 trestního řádu 1950 bez
možnosti upustit od jeho provedení s poukazem na neúčelnost zákonného postupu, či nesouhlas
ostatních účastníků řízení s takovým postupem.18 Bez ohledu na dobovou trestněprávní doktrínu,
považuji za zákonný projev zásady legality právě ustanovení § 77 trestního řádu 1950, poněvadž
stanovilo povinnost prokurátora konat vyšetřování, dozvěděl-li se o spáchání trestného činu. Byla-li
však věc již dostatečně vysvětlena, měl tento povinnost ihned podat obžalobu, trestní stíhání zastavit
či přerušit nebo postoupit věc příslušnému prokurátorovi. Zákonná úprava tím nicméně nebyla
vyčerpána, jelikož veřejnému žalobci svěřila poměrně široká diskreční oprávnění v § 89 odst. 2
trestního řádu 1950, na jejichž základě mohl dle svého uvážení zastavit trestní stíhání, pokud:
a) šlo o čin, jehož nebezpečnost pro společnost byla nepatrná,
b) šlo o trestný čin vojenský, který bylo možné vyřídit kázeňsky a prokurátor pokládal
kázeňské vyřízení za dostačující,
c) byl trest, k němuž mohlo stíhání vést, zcela bez významu vedle trestu, který pro jiný
trestný čin byl obviněnému již uložen nebo ho podle očekávání měl postihnout,
d) byl obviněný pro týž skutek dostatečně potrestán národním výborem nebo kázeňsky nebo
cizozemským soudem nebo úřadem, nebo
e) byl obviněný vydán do ciziny nebo vyhoštěn.
Trestní stíhání mladistvého mohl navíc prokurátor s ohledem na § 230 trestního řádu 1950 zastavit
z důvodů, pro které mohl soud upustit od potrestání podle § 58 trestního zákona 1950. 19
Vzhledem k výše uvedenému nezanedbatelnému výčtu možností prokurátora zastavit trestní
stíhání nelze než konstatovat, že jakkoli byl tento povinen (či již na základě oficiality nebo legality)
stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozvěděl, disponoval v trestním řízení rovněž poměrně širokým
oportunním uvážením, přičemž jeho kritéria stanovená v § 89 odst. 2 písm. b) – e) trestního řádu 1950
představovala relativní důvody oportunity, zatímco písm. a) předmětného ustanovení a § 230
trestního řádu 1950 byly důvody absolutními, poněvadž narážely na to, že např. v případě nepatrné
nebezpečnosti činu pro společnost zřejmě absentoval veřejný zájem na stíhání jeho pachatele, i když
jeho jednání bylo možno s ohledem na § 2 trestního zákona 1950 posoudit jako trestné.20 Pozastavím
se krátce nad tímto oportunním důvodem, jelikož úzce souvisí s tehdejším materiálním pojetím
trestného činu dle § 2 trestního zákona 1950 Sb., podle něhož se za trestný čin považovalo takové
pro společnost nebezpečné jednání, jehož výsledek uvedený v zákoně pachatel zavinil. S ohledem
na skutečnost, že hmotněprávní i procesní úprava trestního práva postrádala bližší vymezení kritérií
společenské nebezpečnosti, či jejího nepatrného stupně, procesně oportunné řešení zvolené
zákonodárcem bylo vskutku možné považovat za nezákonné, jelikož diskrece prokurátora stran
KOLEKTIV AUTORŮ KATEDRY TRESTNÍHO PRÁVA PRÁVNICKÝCH FAKULT V PRAZE A
V BRATISLAVĚ.: Trestní řízení (nástin učebnice). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1956, s. 21, 43.
17
ŠIMÁK, J. a kol.: Trestní řád a predpisy související. Praha: Orbis, 1953, s. 12.
18
KOLEKTIV AUTORŮ KATEDRY TRESTNÍHO PRÁVA PRÁVNICKÝCH FAKULT V PRAZE A V BRATISLAVĚ,
op. cit., s. 20, 41.
19
Soud mohl na základě předmětného ustanovení upustit od potrestání mladistvého, pokud
a) mladistvý nemohl z omluvitelného důvodu plně rozpoznat, že jeho jednání je pro společnost nebezpečné
b) šlo o trestný čin menšího významu, k němuž byl mladistvý sveden příležitostí nebo tíživými osobními nebo
rodinnými poměry
c) šlo o trestný čin menšího významu, jehož se mladistvý dopustil z nerozvážnosti nebo pod vlivem jiné osoby,
nebo
d) soud usoudil, že ochranná výchova, kterou by nařídil, by splnila účel trestu.
20
Srov. komentář k trestnímu řádu 1950 (ŠIMÁK, J. a kol.: Trestní řád a predpisy související. Praha: Orbis, 1953,
s. 87.), jenž uvádí, že § 89 odst. 2 písm. a) trestního řádu 1950 se vztahoval na činy, jejichž nebezpečnost pro
společnost dostupovala intenzity nebezpečnosti ve smyslu § 2 zákona
č. 85/1950 Sb., a které tudíž byly trestným činem [v opačném případě by prokurátor trestní stíhání s ohledem na
§ 89 odst. 1 písm. a) trestního řádu 1950 zastavit musel, jelikož by se o trestný čin nejednalo]. O vztahu
materiálního pojetí trestného činu ve smyslu trestního zákona 1950 a zastavení trestního stíhání z důvodu
nepatrné nebezpečnosti činu pro společnost pojednám blíže v další subkapitole, jelikož i trestní řáz z roku 1956
setrval a dokonce rozšířil možnosti užití nastíněného procesně oportunního postupu veřejného žalobce.
16
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posouzení nebezpečnosti činu pro společnost nebyla ničím omezena a oportunní rozhodování o
zastavení trestní stíhání v souladu s § 89 odst. 2 písm. a) trestního řádu 1950 nemohlo být proto
nikterak předvídatelné, a bylo tudíž v rozporu s principem rovnosti a právní jistoty tolik proklamované
tehdejší marx-leninskou doktrínou. Tato ovšem evidentní oportunní povahu ustanovení § 89 odst. 2
trestního řádu 1950 nadevše odmítala, když uváděla, že „nemá nic společného s reakčním principem
oportunity buržoasního trestního řízení, který svou podstatou je zastíráním faktu, že zásada
zákonnosti byla opuštěna, a je výzvou, aby se nedbalo zákona.“21 Naproti tomuto ideologickému
tvrzení nicméně nelze než uzavřít, že československé trestní řízení za účinnosti trestního řádu z roku
1950 sice bylo postaveno na zásadě legality, tato však byla oslabena ve prospěch oportunity ve fázi
ukončení přípravného řízení, když veřejnému žalobci umožňovala zastavit trestní stíhání
z absolutních, jakož i relativních oportunních důvodů.
TRESTNÍ ŘÁD Z ROKU 1956
Československé trestní právo procesní bylo krátce po jeho sjednocení podrobeno rekodifikaci
v podobě zákona č. 64/1956 Sb., o trestním řízení soudním (dále též „trestní řád 1956“). Tentokrát již
zákonodárce zakotvil povinnost prokurátora stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, výslovně
do § 2 odst. 1 trestního řádu 1956, připouštějíc zákonné výjimky z uplatňování zde expressis verbis
vyjádřené zásady legality. Ani v novém trestněprocesním kodexu přitom nechyběly oportunní výjimky
z této „vůdčí“ zásady, které byly (nově i) pro fázi před zahájením trestního stíhání stanoveny v § 188
odst. 2 trestního řádu 1956 a pro fázi po zahájení trestního stíhání v § 192 odst. 2 trestního řádu 1956.
V souladu s § 188 odst. 2 trestního řádu 1956 mohl prokurátor odložit věc, naznal-li, že se
jednalo o (trestný) čin, jehož nebezpečnost pro společnost byla nepatrná. Stejný důvod pro oportunní
postup státního zástupce v podobě možnosti zastavit již zahájené testní stíhání ve stadiu vyšetřování,
stanovil trestní řád 1956 v § 192 odst. 2 písm. a), přičemž toto ustanovení v podstatě kopírovalo
zrušený § 89 odst. 2 písm. a) trestního řádu 1950. Ostatní (relativní oportunní) důvody pro zastavení
trestního stíhání podle § 192 odst. 2 písm. b) a c) trestního řádu 1956 se shodovali s důvody
vymezenými v § 89 odst. 2 písm. c) a d) trestního řádu 1950. Na margo projevů zásady oportunity
v československém trestním řízení od roku 1956 lze tedy konstatovat, že i navzdory proklamované
vůdčí zásadě legality byly tyto vymezeny ještě šířeji než v předchozí úpravě, jelikož dávaly veřejným
žalobcům diskreční volnost vzhledem k blíže nevymezenému nepatrnému stupňu společenské
nebezpečnosti trestní stíhání vůbec nezahajovat.
Absentující kritéria pro posuzování společenské nebezpečnosti (trestných) činů již bylo možno
dovozovat alespoň analogicky z novelizovaného § 19 odst. 1 trestního zákona 1950, jenž obsahoval
demonstrativní výčet hledisek pro posuzování jejího stupně pri individualizaci trestu. 22 Ani takové
řešení nicméně nebylo možné považovat za ideální, jelikož rovinu viny a trestu nelze jednoduše
zaměňovat s ohledem na skutečnost, že materiální stránka trestného činu se projevuje, resp. by se
ideálně měla projevovat jinak v rovině základů trestní odpovědnosti a jinak v rovině jejich právních
následků.23 Nastíněný problém blíže nekonkretizovaného neurčitého pojmu společenské
nebezpečnosti coby materiálního korektivu trestního bezpráví byl ještě umocněn existencí korektivu
trestního bezpráví rovněž v rovině procesní připuštěním oportunního postupu prokurátora v souladu
s § 188 odst. 2 nebo § 192 odst. 2 písm. a) trestního řádu 1956. Tento stav kritizoval v předmětném
období Solnař, když paralelní existenci materiálního pojetí trestného činu a zásady oportunity
v trestním řízení považoval za nadbytečnou a z hlediska jednotné socialistické zákonnosti rovněž
nežádoucí,24 přičemž s jeho názorem nelze než souhlasit. Hranice mezi společenskou „bezpečeností“
KOLEKTIV AUTORŮ KATEDRY TRESTNÍHO PRÁVA PRÁVNICKÝCH FAKULT V PRAZE A V BRATISLAVĚ,
op. cit., s. 69.
22
Jednalo se jmenovitě o způsob provedení činu, jeho následky, míru zavinění, osobu pachatele, možnost jeho
nápravy a přitěžující či polehčující okolnosti.
23
K této problematice viz blíže např. KRATOCHVÍL, V.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vyd. Praha: C. H.
Beck, 2012, s. 36-37, 169-175.
24
Tento svůj argument podepřel názorným příkladem ze sovětského práva, v němž bylo oprávnění prokurátora
upustit od stíhání pro zjevnou bezvýznamnost jednání a nedostatek škodlivých následků nahrazeno poznámkou
k čl. 6 trestního kodexu RSFSR, jež stanovila kritéria společenské nebezpečnosti činu v podobě zřejmé
bezvýznamnosti a nedostatku škodlivých následků činu (i když dle mého názoru se ani v případě této „definice“
materiálního korektivu trestního bezpráví nejednalo o zrovna konkretizující a zneužitelnost vylučující kritéria).
Blíže viz SOLNAŘ, V.: Nová kodifikce trestního práva a úkoly vědy. Stát a právo, 1957, č. III, s. 106-107.
Obdobná „duplicitní“ korekce trestního bezpráví se objevuje i v současné úprávě českého trestního řízení, viz
blíže kap. 4.
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a společenskou nebezpečností činu, potažmo jejím nepatrným stupněm, byla v dotčené trestněprávní
úpravě jen velmi nejasná a těžko přezkoumatelná, z hlediska zákonnosti postupu orgánů činných
v trestním řízen nepředvídatelná a z hlediska rovnosti před zákonem tudíž nežádoucí.
TRESTNÍ ŘÁD Z ROKU 1961
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen „trestní řád“) se v českém trestním
právu procesním uplatňuje do dnešního dne, ovšem ode dne jeho vzniku prošel značnými
ideologickými proměnami, které se v nezanedbatelné míře odzrcadlily rovněž v oblasti uplatňování
historickému zkoumání podrobených trestněprocesních zásad. V této podkapitole se ovšem zaměřím
toliko na právní úpravu do roku 1989 (resp. fakticky až do roku 2001).
Tento trestní řád zakotvil uplatňování v socialistické společnosti jedině přípustné zásady
legality do znění § 2 odst. 3, přičemž výjimky ve prospěch oportunity omezil pouze na existenci jejích
relativních důvodů. Na základě těchto mohl prokurátor zastavit trestní stíhání s ohledem na
§ 177 odst. 2 trestního řádu ve znění účinném do 31. 7. 1965 (později § 172 odst. 2), shledal-li, že
a) trest, k němuž mohlo stíhání vést, byl zcela bez významu vedle trestu, který pro jiný čin
byl obviněnému již uložen nebo který ho podle očekávání měl postihnout, nebo
b) o skutku obviněného již bylo rozhodnuto národním výborem nebo jiným orgánem,
kázeňsky, kárně (disciplinárně) anebo cizozemským soudem nebo úřadem a prokurátor
toto rozhodnutí považoval za postačující.
Jednalo se tedy o obdobné relativní důvody, které umožňovali oportunní uvážení prokurátora rovněž
dle § 89 odst. 2 písm. c) a d) trestního řádu 1950 a § 192 odst. 2 písm. b) a c) trestního řádu 1956.
V souvislosti se zřízením místních lidových soudů zákonem č. 38/1961 Sb. mohl prokurátor
nově uvážit možnost nestíhat pachatele pro trestný čin menší společenské nebezpečnosti, když
pachatel jeho spáchání litoval, projevoval účinnou snahu po náprávě a vzhledem k jeho osobě a
výchovné síle kolektivu vyřízení věci místním lidovým soudem postačovalo k jeho nápravě. V takovém
případě mohl v souladu s § 163 odst. 3 (ve fázi před zahájením trestního stíhání) nebo v souladu s §
174 (ve fázi po zahájení vyšetřování) trestního řádu ve znění účinném do 31. 7. 1965 věc postoupit
místnímu lidovému soudu. Obdobnou možnost postoupení věci příslušnému orgánu ke kárnému
řízení, naznal-li v konkrétním případě, že takové vyřízení věci bylo vzhledem k osobě obviněného a
povaze jeho činu dostačující, dával veřejnému žalobci ve fázi před zahájením trestního stíhání § 163
odst. 6 a ve fázi vyšetřování § 175 trestního řádu účinného do 31. 7. 1965. S účinností zákona č
57/1965 Sb. od 1. 8. 1965 a následně zrušením místních lidových soudů zákonem č. 149/1969 Sb.
byla v § 171 odst. 2 zachována pouze možnost postoupit věc příslušnému orgánu ke kárnému postihu
u obviněného, na něhož se vztahovala vojenská nebo obdobná kázeňská povinnost, přičemž toto
diskreční oprávnění se přesunulo z působnosti prokurátora na příslušného vyšetřovatele nebo
vyhledávací orgán.25 Všechny popsané důvody opodstatňující postoupení věci, i když byl spáchán
trestný čin, přirom lze s ohledem na jejich povahu označit za relativní důvody oportunního postupu
veřejného žalobce (či dokonce policejního orgánu) v trestním řízení.
Konečně stran předchozích polemik nad nadbytečností simultánní existence materiálního a
procesního korektivu trestního bezpráví v československém trestním právu, které byly vypuštěním
absolutní oportunity z československého trestního procesu zcela odstraněny26 a daly tak průchod
plnému uplatnění zásady legality (s připuštěním toliko relativních oportunních výjimek), je nutno zmínit
i konkretizování kritérií stupně společenské nebezpečnosti v § 3 odst. 4 zákona č. 140/1961 Sb.,
trestního zákona (dále jen „trestní zákon“) a přesunutí nepatrného stupně společenské nebezpečnosti
jakožto kritéria pro korekci trestního bezpráví z procesní sféry do oblasti trestního práva hmotného,
jelikož § 3 odst. 2 trestního zákona stanovil, že takový stupeň nebezpečnosti činu pro společnost
neodůvodňuje jeho soudní trestnost (a tudíž na rozdíl od předchozí úpravy nebyly nepatrně
společensky nebezpečné činy považovány za trestné).
OBDOBÍ PO “VELKÉ NOVELE” TRESTNÍHO ŘÁDU
Trestní řád z roku 1961 je v České republice i navzdory dlouholetým rekodifikačním snahám
zákonodárce platný a účinný do dnešního dne. S ohledem na opuštění socialistické ideologie se však
i uplatňování zásad legality a „imperialistické“ zásady oportunity od předmětného obdodí výrazně
Tato možnost diskrečního uvážení ohledně postoupení věci příslušnému kázeňskému orgánu byla nakonec
zákonem č. 558/1991 Sb. ze znění trestního řádu zcela vypuštěna.
26
K nové úpravě v této oblasti srov. kupř. SOLNAŘ, V.: Kodifikace trestního práva z hlediska záruk zákonnosti.
In: Stát a právo, 1965, č. 11, s. 94.
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modifikovalo a dokonce se v rámci rekodifikačních tendencí uvažuje o podstatném posílení zásady
oportunity „na úkor“ zásady legality, nicméně legalita by měla v tomto směru zůstat vůdčím principem
českého trestního procesu.27
Z předlistopadového znění trestního řádu byla zachována možnost státního zástupce zastavit
trestní stíhání z relativních oportunních důvodů uvedených v § 172 odst. 2 písm. a) a b) trestního řádu
za současného nezměněného znění vůdčí zásady legality v § 2 odst. 3 trestního řádu (doplněny byly
pouze výjimky z této zásady, jež dnes může stanovit nejen zákon, ale i mezinárodní smlouva). Právě
zákonem č. 265/2001 Sb. (tvz. velkou novelou trestního řádu označovanou někdy i za „malou
rekodifikaci“ trestního práva procesního) účinného od 1. 1. 2002 byla do znění trestního řádu
znovuvtělena absolutní oportunita, tentokrát do § 172 odst. 2 písm. c) trestního řádu (ve znění
zákona č. 265/2001 Sb.), který státnímu zástupci na konci přípravného řízení umožňuje zastavit
trestní stíhání, jestliže vzhledem k významu chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobu
provedení činu a jeho následku, nebo okolnostem, za nichž byl čin spáchán, a vzhledem k chování
obviněného po spáchání činu je zřejmé, že účelu trestního řízení bylo dosaženo. S ohledem na
tehdejší materiální (neboli přesněji formálně-materiální) pojetí trestného činu ve smyslu § 3 trestního
zákona se ovšem tento krok zákonodárce mohl zdát poněkud nadbytečným, poněvadž to připomínalo
úpravu platnú dle trestního zákona a řádu z roku 1950. Od roku 2002 totiž české trestní právo
disponuje „dvojitým“ korektivem trestního bezpráví, a to jak v rovině hmotněprávní, tak v rovině
procesní, přičemž jeho kritéria se (až na hledisko chování obviněného po spáchání činu) úplně
shodují.28 Tento stav byl před rekodifikací trestního práva hmotného omlouván vůli zákonodárce zvolit
v novém trestním zákoníku formální pojetí trestného činu, které postrádá hmotněprávní korektiv, a
tudíž je nevyhnutelná korekce trestního bezpráví v rovině procesní právě v podobě (absolutní)
oportunity. Navzdory deklarovanému formálnímu pojetí trestného činu v novém trestním kodexu se
s ohledem na § 12 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku (dále jen „trestní zákoník“)29
přijalo opět pojetí formálně-materiální a v podobě společenské škodlivosti trestného činu tak byla
vedle korekce procesní [§ 172 odst. 2 písm. c) trestního řádu] zachována i materiální korekce trestního
bezpráví. Co bylo a dodnes je nežádoucí, je skutečnost, že tento korektiv (stejně jako pojem
společenské nebezpečnosti v trestním zákoně 1950) postrádá legislativní vymezení jeho bližších
kritérií a důvodová zpráva pouze analogicky odkazuje na § 39 odst. 2 trestního zákoníku, který
(obdobně jako § 19 odst. 1 trestního zákona 1950 ve znění zákona č. 63/1956 Sb.) obsahuje
demonstrativní výčet hledisek pro soudní individualizaci trestu. Doprovodní novelou při rekodifikaci
trestního zákoníku (zákonem č. 41/2009 Sb.) došlo vzhledem k zamýšlenému formálnímu pojetí
trestného činu navíc k rozšíření oportunních projevů v trestním řízení rovněž do fáze před zahájením
trestního stíhání, jelikož státní zástupce dnes může s ohledem na § 159a odst. 4 trestního řádu věc
odložit, shledá-li, že jsou v konkrétním případě dány absolutní oportunní důvody stanovené
analogicky v § 172 odst. 2 písm. c) trestního řádu. V současnosti je tak i navzdory vůdčí zásadě
legality v českém trestním řízení zakotvena poměrně široká možnost oportunního uvážení státního
zástupce stran nestíhání pachatele trestného činu s ohledem na absenci veřejného zájmu na takovém
postupu.
Stav českého trestního řízení v oblasti uplatňování zásad legality a oportunity (a související
problematiky korekce trestního bezpráví) de lege lata si proto dovolím přirovnat k situaci z období let
1956 – 1961, a to z nasledujících důvodů:
a) stanovení vůdčí zásady legality (srov. § 2 odst. 3 trestního řádu a § 2 odst. 1 trestního řádu
1956),
b) připuštění oportunních výjimek z této zásady nejen z relativních, ale i absolutních důvodů,
c) možnost oportunního pustupu veřejného žalobce ve fázi před i po zahájení trestního stíhání
[srov. § 159a odst. 4, § 172 odst. 2 písm. c) trestního řádu a § 188 odst. 2, § 192 odst. 2
písm. a) trestního řádu 1956],
Viz blíže Východiska a principy nového trestního řádu [online]. In: Hlidacipes.org [cit. 3. 4. 2016]. Dostupné z:
http://hlidacipes.org/wp-content/uploads/2016/03/Trestn%C3%AD-%C5%99%C3%A1d-v%C3%BDchodiska-aprincipy.pdf
28
Ke kritice této duplicitní úpravy korektivu trestního bezpráví viz blíže kupř. KRATOCHVÍL, V.: Některé
teoretické aspekty návrhu věcného záměru zákona o trestním řízení soudním (trestní řád) 2007 (opět předmět
tradičně prázdninového připomínkového řízení). In: Státní zastupitelství, 2008, č. 4, s. 8-9.
29
Viz stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2013, sp. zn. Tpjn 301/2012, které
výslovně připouští užití zásady subsidiarity (v § 12 odst. 2 trestního zákoníku vyjádřené pomocí pojmu
společenské škodlivosti) jakožto „korektivu k tomu, aby se neuplatnila trestní odpovědnost, i když … byly
naplněny všechny znaky uvedené v trestním zákoně, ale nejde o případ společensky škodlivý.“
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d)

e)

existence dvojího (a obsahově totožného) korektivu trestního bezpráví, na jedné straně
v rovině trestního práva hmotného (srov. § 12 odst. 2, § 13 odst. 1 trestního zákoníku a § 2
trestního zákona 1950 – jedná se sice o jiné pojmy trestného činu – formální vs. materiální,
avšak stejné pojetí trestného činu – formálně-materiální30), na straně druhé pak v rovině
trestního práva procesního [srov. § 159a odst. 4, § 172 odst. 2 písm. c) trestního řádu a
§ 188 odst. 2, § 192 odst. 2 písm. a) trestního řádu 1956] a
absence vymezení bližších kritérií pro posouzení materiálního korektivu trestního bezpráví
(společenské škodlivosti či nebezpečnosti činu), jež řeší pouze doktrinální analogický odkaz
na kritéria rozhodné pro individualizaci trestu.

ZÁVĚREM
Cílem mého příspěvku bylo nabídnout čtenáři historický náhled na uplatňování zásady legality
a oportunity v českém, potažmo československém trestním řízení od období první Československé
republiky až po současnost. Doufám proto, že se můj původní záměr tímto pojednáním podařilo
alespoň přehledovým způsobem splnit, přičemž jsem navíc dospěla k několika pozoruhodným
závěrům.
Prvně lze bezesporu konstatovat, že české trestní řízení bylo a dodnes je s ohledem na své
historické pozadí ovládáno zásadou legality. To, co se v této souvislosti v různých historických
etapách 20. století v českém trestním procesu měnilo, byly oportunní výjimky z uplatňování této vůdčí
zásady. Z počátku pronikly do trestního řízení jen vůči omezenému okruhu subjektů (trestní řízení ve
věcech mladistvých), načež v roce 1945 nastal průlom v připuštění relativních a absolutních důvodů
oportunního postupu veřejné žaloby v trestním řízení i proti dospělým pachatelům. Tento stav trval i
navzdory
„antioportunní“
doktríně
až
do
roku
1961.
Posledný
z
lidovědemokratických trestněprocesních kodexů nicméně na několik desetiletí absolutní oportunitu
z českého trestního řízení zcela vypustil. Tato byla do českého trestního procesu „znovunavrácena“
velkou novelou trestního řádu v roce 2002 a uplatňuje se v téměř nezměněné podobě do dnešního
dne. Nejzajímavějším bylo nicméně zjištění, že současná úprava zkoumané oblasti v mnohém
připomíná (odhlédnouc od nedemokratických neduhů praxe minulého režimu) právní regulaci
z období let 1956 – 1961. Takový stav byl v předmětné době kritizován a není tomu jinak ani
v současnosti.31 Závěrem si proto dovolím vyjádřit své osobní „očekávání“, že snad se současná
právní úprava z minulosti poučí a dočká se v tomto ohledu obdobné změny, jakou přinesly trestní
kodexy v roce 1962. Jednak by tedy bylo vhodné odstranit duplicitu korekce trestního bezpráví a za
předpokladu ponechání korektivu materiálního vymezit rovněž přehledná kritéria pro jeho posuzování,
aby principy rovnosti, předvídatelnosti práva, jakož i právní jistoty nezůstaly v těchto souvislostech jen
v teoretické rovině.
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VÝZNAM MÍĽNIKOV V RÍMSKOM PROCESNOM PRÁVE.
POZNÁMKY K JURISDIKCII RÍMSKYCH MAGISTRÁTOV1
Peter Mach
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vymedzením teritoriálnej príslušnosti a jurisdikcie rímskych súdnych
magistrátov. Aj od miesta ustanovenia sporu závisela jeho právna regulácia a právne následky
rozsudku.
Kľúčové slová: míľnik, magistratus, iurisdictio, imperium, iudicium legitimum
Abstract: The paper deals with problem of territorial competence and jurisdiction of Roman judicial
magistrates. Legal regulation of litigation depended also on the place, where it was established, and
so did legal consequences of judgement, too.
Key words: milestone, magistratus, iurisdictio, imperium, iudicium legitimum
ÚVOD
Míľniky (lat. miliarium, pl. miliaria) boli v antickom svete spravidla opracované kamene, ktoré
stáli popri verejných cestách. Pocestným poskytovali informáciu o prejdenej vzdialenosti, často niesli
informáciu o vzdialenosti od začiatku cesty a o tom, ktorý úradník dal postaviť alebo opraviť cestu.
Míľniky boli od seba vzdialené, ako naznačuje aj ich názov, 1000 (dvoj)krokov, čo je asi 1480 metrov.
Pramene rímskeho práva neobsahujú veľa zmienok o míľnikoch. V Digestach sa o nich píše
na štyroch miestach.2 Tri z nich majú aký-taký súvis s ohraničením mesta či právomoci úradníka3.
IUDICIUM LEGITIMUM VS. IUDICIUM IMPERIO CONTINENS
Pre nás však budú ťažiskové dva odseky z Gaiových inštitúcií:
Gaius 4,104-105
Legitima sunt iudicia, quae in urbe Roma vel intra primum urbis Romae miliarium inter omnes
cives Romanos sub uno iudice accipiuntur; eaque e lege Iulia iudiciaria, nisi in anno et sex
mensibus iudicata fuerint, expirant. Et hoc est, quod vulgo dicitur e lege Iulia litem anno et sex
mensibus mori.
105. Imperio vero continentur recuperatoria et quae sub uno iudice accipiuntur interueniente
peregrini persona iudicis aut litigatoris; in eadem causa sunt, quaecumque extra primum urbis
Romae miliarium tam inter cives Romanos quam inter peregrinos accipiuntur. ideo autem
imperio contineri iudicia dicuntur, quia tamdiu valent, quamdiu is, qui ea praecepit, imperium
habebit.
Preklad:
„Legitímne sú tie spory, ktoré sa ustanovujú v meste Rím alebo do vzdialenosti prvého míľnika
od mesta Ríma, výlučne medzi rímskymi občanmi a s ustanovením jediného sudcu. A tieto
spory zanikajú podľa toho istého Júliovho zákona o súdoch, ak sa nerozsúdia do roka
a šiestich mesiacov. A tak sa bežne hovorí, že podľa Júliovho zákona spor po roku a šiestich
mesiacoch umiera.

Príspevok je výstupom z projektu VEGA 1/0568/14.
D. 1,12,1,4; D. 28,5,4,1; D. 34,2,19,12; D. 50,16,154.
Prafectus urbi mal právomoc ohraničenú stým míľnikom od Ríma. Pozri D. 1,12,1,4. BERGER, A. Encyclopedic
Dictionary of Roman Law, s. 582, s. v. Miliarium.
1
2
3
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Naproti tomu na úradnej právomoci (imperium) spočívajú procesy pred rekuperátormi a tie,
ktoré sa začínajú s ustanovením jediného sudcu, ale za účasti cudzinca v osobe sudcu alebo
sporovej strany. Rovnako je to so spormi, ktoré sa ustanovujú za prvým míľnikom mesta Ríma
tak medzi rímskymi občanmi ako aj medzi cudzincami. Preto sa im hovorí, že spočívajú na
úradnej právomoci (iudicia imperio continentia), lebo sú platné dovtedy, dokedy má úradnú
právomoc ten, kto ich konanie prikázal.“
Toto rozčlenenie sporov malo v klasickom práve, ktoré ešte stále pracovalo s dualizmom
civilného a prétorského práva, vcelku veľký význam. Žaloby mohli pochádzať z prétorovho úradného
programu (ediktu) a často boli ustanovované na jeho základe, no pokiaľ to bolo možné, zúčastnení
preferovali žalobu podľa civilného práva. Avšak rozhodnutie s účinkami podľa civilného práva mohlo
pochádzať iba z legitímneho sporu. Od toho, či rozsudok mal účinky civilno-právne alebo iba
honorárno-právne, záviselo usporiadanie prípadných budúcich sporov.
Míľniky v týchto Gaiových textoch vlastne ohraničujú riadne jurisdikčné územie magistráta,
ktorý riadil súdnictvo v zmysle Legis Iuliae iudiciorum privatorum4 z r. 17 pr. Kr. Pôvodne bolo
rozhodujúcim územným obvodom, v ktorom mali rímski magistráti, čiže aj prétori, právomoc, alebo
v ktorom naopak podliehal výkon ich právomoci reštrikciám, známe Pomerium,5 čiže územie
ohraničené (starými) hradbami. Azda z praktických dôvodov sa toto územie rozšírilo a tak sa umožnilo
viesť legitímne spory na celom území Ríma, až po prvý míľnik od mesta.
Z rozdielov medzi iudicia legitima6 a iudicia imperio continentia spomeňme:
1. Legitímny spor sa zakladal na zákone a jeho pravidlá sa riadili zákonom. Naproti tomu spory
spočívajúce na úradníckej právomoci sa riadili príkazmi magistráta, ktorý ich ustanovil. Tieto spory
totiž vychádzali z jeho všeobecnej nariaďovacej právomoci.7
2. Iudicia legitima zanikali („umierali“), ak rozsudok nebol vydaný do 18 mesiacov od jeho
začiatku.8 Iudicia imperio continentia naproti tomu trvali len počas trvania úradnej právomoci
magistráta.
3. Rozsudok zakladal právo iuris civilis len vtedy, ak pochádzal z legitímneho sporu. Úradnícke
spory zakladali právo vo sfére ius honorarium.9
4. Pre možnosť ustanovenia zákonného sporu bola potrebná iurisdictio, úradnícke spory
spočívali na imperium.10
5. Litiskontestácia pri iudicium legitimum znamenala pri žalobách in personam konzumáciu
pôvodného nároku ipso iure. Naproti tomu v druhom type súdnych sporov nenastávala civilno-právna
konzumácia, ale zásada ne bis in idem sa uplatňovala iba prostredníctvom námietky.11
K zákonu GIRARD, P. F. Les Leges Iuliae iudiciorum publicorum et privatorum, ZSS 34 (1913), s. 295-372.
KASER, M./HACKL, K. Das römische Zivilprozessrecht, s. 16277.
Tento pojem priniesla pravdepodobne už Lex Aebutia v polovici 2. stor. pr. Kr. METZGER, E. Litigation in
Roman Law, s. 122.
7
Vančura k tomuto píše: „Tyto soudy (iudicia legitima, pozn. PM) nejvíce odolávaly moci magistrátské, a nejdéle
zachovávali svůj národní ráz.“ VANČURA, J. Úvod do studia soukromého práva římského, s. 143.
8
Zdá sa, že toto časové obmedzenie priniesol až spomínaný Lex Iulia de iudiciorum privatorum. VANČURA, J.
Úvod do studia soukromého práva římského, s. 143.
9
Tamže.
10
Hoci sa imperium a iurisdictio často nachádzali v rovnakých rukách, pojmovo ide o dve odlišné právomoci.
Napríklad veliteľom sa zverovalo imperium bez iurisdictio, naproti tomu municipálni úradníci mali iurisdictio podľa
miestnych zákonov, nemali však imperium. Preto niektoré úkony súdnej právomoci, známe z činnosti rímskeho
prétora, nemohli robiť (napr. interdica). Avšak aj termín imperium mohol niekedy v jazyku právnika znamenať
v podstate akúkoľvek právomoc úradníka (aj iurisdictio), ktorý robil výkon súdnej právomoci. KASER, M./HACKL,
K. Das römische Zivilprozessrecht, s. 35225.
11
Gaius 3,180-181 Tollitur adhuc obligatio litis contestatione, si modo legitimo iudicio fuerit actum. nam tunc
obligatio quidem principalis dissoluitur, incipit autem teneri reus litis contestatione. sed si condemnatus sit,
sublata litis contestatione incipit ex causa iudicati teneri. et hoc est, quod apud ueteres scriptum est ante litem
contestatam dare debitorem oportere, post litem contestatam condemnari oportere, post condemnationem
iudicatum facere oportere. 181. Unde fit, ut si legitimo iudicio debitum petiero, postea de eo ipso iure agere non
possim, quia inutiliter intendo DARI MIHI OPORTERE, quia litis contestatione dari oportere desiit, aliter atque si
imperio continenti iudicio egerim; tunc enim nihilo minus obligatio durat, et ideo ipso iure postea agere possum,
sed debeo per exceptionem rei iudicatae uel in iudicium deductae summoueri. quae autem legitima sint iudicia et
quae imperio continentia, sequenti commentario referemus. Preklad: „Obligácia zaniká aj litiskontestáciou, ak
4
5
6
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6. Na začatie zákonného sporu bol v zásade právny nárok, poskytnutie sporu na podklade
úradnej právomoci stálo na úvahe príslušného magistráta.
Aj žaloba podľa prétorského ediktu mohla byť poskytnutá v režime iudicium legitimum,12 čiže
hmotnoprávny pôvod nároku nebol rozhodujúci.
Niekedy sa stávalo, že sporové strany bývajúce mimo Ríma prišli do Mesta, tam ustanovili
iudicium legitimum a potom spor pokračoval v provincii či municípiu; rozhodujúce bolo, ako došlo
k listikontestácii.13 Toto sa dialo napríklad vtedy, keď municipiálny úradník nemal jurisdikciu na
riešenie sporu privysokej hodnoty. Pokiaľ ide o týchto municipiálnych úradníkov, aj pre ich jurisdikciu
platilo obdobné teritoriálne obmedzenie ako u rímskych úradníkov, avšak tu išlo vzdialenosť jednej
míle od konca súvislej výstavby14, nie výslovne o míľnik. V zachovaných municipiálnych zákonoch
nachádzame referencie na iudicium legitimum, ku ktorému sa pripodobňovali spory ustanovené
miestnymi úradníkmi.15 U municipiálnych úradníkov (typicky duumviri), ale napríklad aj u rímskeho
kurulského edila teda možno uvažovať predovšetkým v hraniciach pojmu iurisdictio.16
V zásade sa dá konštatovať, že charakter sporu predurčovala okrem iného kombinácia
miestnej príslušnosti a antického princípu personality. Každý úradník, ktorý mal jurisdikciu, ju teda
mohol riadne uplatňovať iba v rámci Mesta (až po prvý míľnik). Naproti tomu úradník, ktorý disponoval
impériom, mohol na základe svojej právomoci povoľovať spory aj mimo mesta, ale rozsudok mal
potom účinky len podľa iuris honorarii17.
ZÁVER
V týchto niekoľkých poznámkach sme si všímali význam miesta ustanovenia sporu, s ohľadom
na ohraničenie jurisdikčného územia prvými míľnikmi od Ríma. Mnohé detaily týkajúce sa rozdelenia
sporov na legitímne a spočívajúce na úradnej právomoci nepoznáme aj kvôli relatívnej chudobe
relevantných prameňov, ktorú kompenzujú najmä epigrafické pramene. 18 Viazanosť súdnych
magistrátov na ich jurisdikčné územie je jedným z dokladov toho, že ešte v Gaiovej dobe, čiže
v polovici 2. stor. po Kr., bol stále viditeľný rozdiel medzi civilným a prétorským právom.

však prebehne v podobe legitímneho sporu. Lebo vtedy sa pôvodný záväzok rozväzuje, ale žalovaný začína byť
viazaný listiskontestáciou. Ak však bude odsúdený, na základe podstúpenej litiskontestácie začne byť viazaný
z dôvodu odsúdenia. U starých právnikov sa to popisuje tak, že pred litiskontestáciou má dlžník plniť, po
litiskontestácii má byť odsúdený, po odsúdením má vykonať rozsudok. 181. Preto sa stáva, že ak zažalujem dlh
v legitímnom spore, neskôr kvôli tomu istému nemôžem znovu žalovať, pretože márne vznášam nárok, že mi
má plniť, pretože povinnosť plniť zanikla litiskontestáciou. Inak je to však, keď žalujem v spore stojacom na
úradnej právomoci. Vtedy totiž o nič menej záväzok trvá a preto na základe samotného práva môžem neskôr
žalovať, ale musím byť odrazený námietkou veci rozsúdenej alebo na súd vznesenej. Ktoré spory sú legitímne
a ktoré spočívajú na úradnej právomoci, vysvetlíme v nasledujúcom komentári.“ Tiež pozri Gaius 4,106-108.
O konzumpcii ipso iure nemožno uvažovať napr. pri actiones in rem.
12
Gaius 4,109 Ceterum potest ex lege quidem esse iudicium, sed legitimum non esse; et contra ex lege non
esse, sed legitimum esse. nam si uerbi gratia ex lege Aquilia uel Ollinia uel Furia in prouinciis agatur, imperio
continebitur iudicium; idemque iuris est, et si Romae apud recuperatores agamus uel apud unum iudicem
interueniente peregrini persona; et ex diuerso si ex ea causa, ex qua nobis edicto praetoris datur actio, Romae
sub uno iudice inter omnes ciues Romanos accipiatur iudicium, legitimum est. Preklad: „Ďalej, je možné aby spor
vychádzal zo zákona, ale nebol legitímnym, a naopak, aby nevychádzal zo zákona, ale bol legitímnym. Lebo ak
sa napríklad žaluje v provinciích zo zákona Akvíliovho alebo Olliniovho alebo Fúriovho, bude spor spočívať na
úradnej právomoci. A rovnako to podľa práva je aj vtedy, keď v Ríme žalujeme pred rekuperátormi, alebo pred
jediným sudcom za účasti cudzinca. A naopak, ak sa ustanovuje spor pred jediným sudcom v Ríme medzi
výlučne rímskymi občanmi z dôvodu, pre ktorý sa nám poskytuje žaloba z prétorského ediktu, je to legitímny
spor.“
13
KASER, M./HACKL, K. Das römische Zivilprozessrecht, s. 287.
14
D. 50,16,154 Macer 1 ad l. vices.: Mille passus non a miliario urbis, sed a continentibus aedificiis numerandi
sunt. Preklad: Míľa sa nemá počítať od míľnika mesta, ale od súvislej zástavby.
15
METZGER, E. Litigation in Roman Law, s. 115.
16
Kurulský edil nemal imperium, ale mal iurisdictio, pokiaľ ide o niektoré populárne žaloby a tiež v sporoch na
trhoviskách. ZABŁOCKI, J./TARWACKA, A. Publiczne prawo rzymskie, s. 54.
17
Čo bol, pravda, s postupom času čoraz menší problém. Dominancia honorárneho práva nad civilným právom
narastala, k tomu sa pridávalo právo cisárske (dekretálne), kde sa rozdiely takmer celkom strácali.
18
Pozri napr. SIMSHÄUSER, W. Stadtrömisches Verfahrensrecht im Spiegel der lex Irnitana, ZSS 109 (1992), s.
163-208.
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POVINNOSŤ ŽALOVANÉHO DOSTAVIŤ SA PRED SÚD
V RÍMSKOM TRESTNOM PROCESE1
Katarína Lenhartová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok pojednáva o procesnom princípe žalovaného dostaviť sa pred súd v konaní pred
trestným súdom. Pojednáva i o rozdelení iudicium privatum a iudicium publicum a o prostriedkoch,
prostredníctvom ktorých mohla byť zabezpečená prítomnosť obžalovaného na trestnom konaní.
Kľúčové slová: prostriedok, žalobca, žalovaný, povinnosť, dostavenie sa pred súd, väzenie, väzeň,
útek, trest, vina.
Abstract: The article deals with procedural principle defendant appear before the court in proceedings
during a criminal process.The paper also deals with definition od iudicium privatum and iudicium
publicum and deals with means by which could be assured presence of the defendant in criminal
proceedings.
Key words: means, plaintiff, defendant, duty, appearance before the court, prison, prisoner, escape
punishment, guilt.
ÚVOD
Civilnému procesu sa v romanistike venuje značná pozornosť a literatúra k jeho skúmaniu je
prístupná vo viacerých svetových jazykoch. Rímskemu trestnému procesu sa už taká pozornosť
nevenuje, čo je spôsobené zrejme tým, že v civilnom procese základ sporu tvoril niečím narušený,
zväčša obligačný vzťah, dvoch subjektov, ktoré si boli navzájom rovné. Princíp rovnosti strán tu má
teda jednoznačné zastúpenie, zatiaľ čo v rímskom procese trestnom sa rozhodovali veci
verejnožalobné, ktoré boli prejednávané na zhromaždení nazvanom iudicium publicum. Tu
nemôžeme hovoriť o zachovaní princípu rovnosti sporových strán, nakoľko žalovaným je jednotlivec,
zatiaľ čo žalobcom je zástupca štátu, takže štát v tomto prípade pôsobí ako jednoznačne nadradený
subjekt.
Iudicium Publicum
Iudicium publicum bolo opozitom pojmu iudicia privata. Jeho obsahom bolo konanie
v trestných veciach, takže prejednávalo tzv. crimen publicum, teda trestné činy. Crimen publicum bol
natoľko závažným porušením spoločenského správania, že sa zásah štátu javil ako nutný. Štát sám
musel stíhať a trestať takéto správanie a ochraňovať tak spoločenské zriadenie. Ide o tzv. retributívny
typ justície, ktorá je v modernom ponímaní vnímaná ako tzv. trestajúca justícia a v moderných
právnych systémoch je snaha ju nahradiť restoratívnou justíciou, resp. ich vzájomným hybridom. 2
Pojmom crimen sa označovalo tak obvinenie z trestného činu a priebeh procesu, ako aj trestný čin
samotný, pokiaľ bol trestaným verejne odsúdený vinník, samozrejme na základe žaloby, ktorá musela
mať dodržanú formu ustanovenú pre žalobu v trestných veciach.3
Okrem trestných činov rímske právo rozoznávalo i tzv. delicta privata, t.j. súkromno-právne
delikty, ktoré boli prejednávané v civilnom procese.

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“.
2
Viac k restoratívnej a retributívnej justícii pozri v: KURILOVSKÁ, Lucia- Katarína, LENHARTOVÁ: EÚ ako
otvorená cesta restoratívnej justície. In.: Právny obzor. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, č. 3, 2013, s. 267.
3
BERGER, Adolf: Encyclopedic Dictionary of Roman Law. New Series- Volume 43, Part 2. The American
Philosophical Society: Philadelphia. 1991, ISBN0-87169-435-2.
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Po prvýkrát bol rozdiel medzi iudicium publicum a iudicium privatum jasne preukázaný v lex
Iulia iudiciaria, ktorý sa oddelene zaoberá týmito dvoma pojmami.4
Pojem iudicia publica chápeme ako verejné trestné konanie. Tieto konania označujeme
pojmom verejné z toho dôvodu, pretože, ako píše Justinián: „sa spravidla dovoľuje ich uskutočňovať
hocikomu z ľudu.“5 Následne Justinián delí verejné trestné konania na tzv. kapitálne a ostatné trestné
konania.
Kapitálnymi sa nazývali tie, kde bol uložený trest smrti alebo zákaz ohňa a vody alebo
doživotné vyhnanstvo na ostrov alebo práca v bani.6 Ostatnými boli tie, v ktorých došlo k odsúdeniu
na stratu cti a k majetkovým trestom.7
Jednotlivé trestné činy v rímskom práve boli postupne vymedzené zákonmi. V rímskom práve
absentuje trestoprávny kódex, ktorý by vznikol kodifikáciou viacerých jednotlivých zákonov
obsahujúcich ustanovenia o konkrétnych trestných činoch. Jednotlivé zákony upravovali trestné činy
nasledovne:
1. Lex Julia maiestatis (z roku 8 pred n.l.) upravoval konanie proti majestátu. Trestal tých,
ktorí niečo podnikli proti cisárovi alebo štátu. Trestom bola strata života a dokonca i to, že akákoľvek
pamiatka na vinníka sa po jeho smrti vymazala.8
2. Lex Julia de adulteriis (z roku 18 pred n.l.) upravoval i adulterium, t.j. cudzoložstvo. Na
základe tohto zákona boli mečom potrestaní tí, ktorí narušili cudzie manželstvo i tí, ktorí sa odvážili
podriadiť svojim neprirodzeným chúťkam s mužmi. Rovnako trestal i spáchanie smilstva, pokiaľ sa
niekto previní bez použitia násilia na panne alebo na počestnej vdove. Pokiaľ mal páchateľ čestné
postavenie (honesti), zákon mu uložil trest odňatia polovice majetku. ak išlo o jednoduchého človeka
(humiles), bol odsúdený na telesné tresty a nútený pobyt na určitý čas.9
3. Lex Cornelia de sicariis et veneficiis (z roku 81 pred n.l.) trestal vrahov (banditov),
travičov. Na základe zákona boli prenasledovaní pomstiacim mečom. Rovnako zákon trestal i tých,
čo mali pri sebe útočnú zbraň (tellum), s úmyslom zabiť niekoho. Za vrahov boli považovaní i traviči,
ktorý jedom alebo urieknutím pomocou čarovných slov usmrtili ľudí alebo verejne predali otrávené
lieky.10. Gaius pod pojmom tellum chápe „to, čo sa lukom strieľa“ ale aj „všetko, čo niekto hodí rukou“.
Takýmto predmetom mohol byť napríklad šíp, prípadne kameň, drevo, nôž a pod. Gaius ďalej píše,
že toto slovo je zrejme odvodené od gréckeho telou, čo znamená diaľka. 11 Pomenovanie vrahov
sicarii, pochádza zo slova sica, ktoré označuje železný nôž.
4

BERGER, Adolf: Encyclopedic Dictionary of Roman Law. New Series- Volume 43, Part 2. The American
Philosophical Society: Philadelphia. 1991, s.521.
5
Just. Inst.4.18.1: Publica autem dicta sunt, quod cuivis ex populo exsecutio eorum plerumque datur.
6
Just. Inst.4.18.2: Publicorum iudiciorum quaedam capitalia sunt, quaedam non capitalia. capitalia dicimus quae
ultimo supplicio adficiunt vel aquae et ignis interdictione vel deportatione vel metallo: cetera si qua infamiam
irrogant cum damno pecuniario, haec publica quidem sunt, non tamen capitalia.
7
Tamtiež.
8
Just. Inst.4.18.3: Publica autem iudicia sunt haec. lex Iulia maiestatis, quae in eos qui contra imperatorem vel
rem publicam aliquid moliti sunt suum vigorem extendit. cuius poena animae amissionem sustinet, et memoria
rei et post mortem damnatur.
9
Just. Inst.4.18.4: Item lex Iulia de adulteriis coercendis, quae non solum temeratores alienarum nuptiarum
gladio punit, sed etiam eos qui cum masculis infandam libidinem exercere audent. sed eadem lege Iulia etiam
stupri flagitium punitur, cum quis sine vi vel virginem vel viduam honeste viventem stupraverit. poenam autem
eadem lex irrogat peccatoribus, si honesti sunt, publicationem partis dimidiae, bonorum, si humiles, corporis
coercitionem cum relegatione.
10
Just. Inst.4.18.5: Item lex Cornelia de sicariis, quae homicidas ultore ferro persequitur vel eos, qui hominis
occidendi causa cum telo ambulant. telum autem, ut Gaius noster in interpretatione legis duodecim tabularum
scriptum reliquit, vulgo quidem id appellatur quod ab arcu mittitur, sed et omne significatur quod manu cuiusdam
mittitur: sequitur ergo ut et lapis et lignum et ferrum hoc nomine contineatur. dictumque ab eo quod in
longinquum mittitur, a Graeca voce figuratum, ἀπὸ τοῦ τηλοῦ: et hanc significationem invenire possumus et in
Graeco nomine: nam quod nos telum appellamus, illi βέλος appellant ἀπὸ τοῦ βἀλλεδθαι. admonet nos
Xenophon; nam ita scripsit: καὶ τὰ βέλη ὁμοῦ ἐφέρετο, λόγχαι, τοξεύματα, σφενδόναι, πλεῖστοι δἑ χαὶ λίθοι [id est :
et tela simul mittebantur, hastae, sagittae, fundae, permulti et lapides.] sicarii autem appellantur a sica, quod
significat ferreum cultrum. eadem lege et venefici capite damnantur, qui artibus odiosis, tam venenis quam
susurris magicis homines occiderunt vel mala medicamenta publice vendiderunt.
11
Gai.D.50.16.233.2: "telum" volgo quidem id appellatur, quod ab arcu mittitur: sed non minus omne significatur,
quod mittitur manu: ita sequitur, ut et lapis et lignum et ferrum hoc nomine contineatur: dictumque ab eo, quod in
longinquum mittitur, graeca voce figuratum apo tou tylou. et hanc significationem invenire possumus et in graeco
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4. Lex Pompeia de perricidio (z roku 55 pred n.l.) trestal vraha svojho otca, svojho syna, či
akéhokoľvek príbuzného, či už bol uskutočnený tajne alebo verejne. Rovnako zákon trestal i tých,
ktorí k takémuto konaniu iného úmyselne naviedli, alebo kto o tomto trestnom čine vedel, hoci bol
i cudzí. Trest v podobe zašitia do koženého vaku spolu so psom, kohútom, hadom, opicou a hodenia
do mora alebo rieky s účelom, aby ešte za živa stratil akékoľvek spojenie s elementami, t.j. že ako
živému sa mu odňala možnosť naposledy uvidieť pred smrťou nebo a keď sa utopil, odňala sa mu
možnosť byť pochovaný do zeme, sa javil ako značne kuriózny, no evidentne do detailov
premyslený.12
5. Lex Cornelia de falsis (z roku 81 pred n.l.) trestal falšovateľov, teda osoby, ktoré vedome
a so zlým úmyslom zhotovili nepravý testament alebo inú listinu, opečatili, podpísali alebo k nej
zhotovili nepravú pečať. Na základe tohto zákona, inak nazývaného i testamentárny, bol otrok
odsúdený na trest smrti a slobodný na doživotné vyhnanstvo na ostrov.13
6. Lex Iulia de vi publica seu privata (o verejnom a súkromnom násilí) trestal toho, kto použil
násilie so zbraňou alebo bez zbrane. Pokiaľ sa páchateľ dopustil násilia s použitím zbrane, bol
doživotne vyhnaný z Ríma. Pokiaľ bol odsúdený za čin spáchaný bez použitia zbrane, čakal ho postih
ekonomickej povahy a to zhabanie jednej tretiny z jeho majetku.14 Zákon však špecifikoval i olúpenie
panny, vdovy, mníšky alebo inej osoby ženského pohlavia, osoba bola odsúdená na trest smrti na
základe cisárskej konštitúcie.15
7. Lex Iulia o sprenevere verejného majetku ( zrejme z roku 8 pred n.l.) trestal tých, ktorí si
osvojili religiózne alebo sakrálne veci, prípadne k sakrálnemu alebo religióznemu majetku patriace
peniaze. Pokiaľ bol páchateľom sudca, ktorý spreneveril počas výkonu svojej funkcie verejné peniaze,
bol potrestaný trestom smrti. Rovnako bola na trest smrti odsúdená aj osoba, ktorá mu v tom
pomáhala, alebo vedome od neho prijala spreneverený majetok. Ostatní páchatelia boli odsúdení na
doživotné vyhnanstvo.16

nomine: nam quod nos telum appellamus, illi belos appellant: apo tou ballesvai. admonet nos xenophon, nam ita
scribit: kai ta bely homose efereto, logxai toceumata sfendonai, pleistoi de kai livoi . et id, quod ab arcu mittitur,
apud graecos quidem proprio nomine toceuma vocatur, apud nos autem communi nomine telum appellatur.
12
Just. Inst.4.18.6: Alia deinde lex asperrimum crimen nova poena persequitur, quae Pompeia de parricidiis
vocatur. qua cavetur, ut, si quis parentis aut filii, aut omino adfectionis eius quae nuncupatione parricidii
continetur, fata properaverit, sive clam sive palam id ausus fuerit, nec non is cuius dolo malo id factum est, vel
conscius criminis existit, licet extraneus sit, poena parricidii puniatur, et neque gladio neque ignibus neque ulli alii
solemni poenae subiugetur, sed insutus culleo cum cane et gallo gallinaceo et vipera et simia et inter eius
ferales angustias comprehensus, secundum quod regionis qualitas tulerit, vel in vicinum mare vel in amnem
proiciatur, ut omni elementorum usu vivus carere incipiat et ei caelum superstiti, terra mortuo auferatur. si quis
autem alias cognatione vel adfinitate coniunctas personas necaverit, poenam legis Corneliae de sicariis
sustinebit.
13
Just. Inst.4.18.7: Item lex Cornelia de falsis, quae etiam testamentaria vocatur, poenam irrogat ei qui
testamentum vel aliud instrumentum falsum scripserit, signaverit, recitaverit, subiecerit, quive signum
adulterinum fecerit, sculpserit, expresserit sciens dolo malo. eiusque legis poena in servos ultimum supplicium
est, quod et in lege de sicariis et veneficis servatur, in liberos vero deportatio.
14
Just. Inst.4.18.8: Item lex Iulia de vi publica seu privata adversus eos exoritur, qui vim vel armatam vel sine
armis commiserint. sed si quidem armata vis arguatur, deportatio ei ex lege Iulia de vi publica irrogatur: si vero
sine armis, in tertiam partem bonorum publicatio imponitur. sin autem per vim raptus virginis vel viduae vel
sanctimonialis, velatae vel aliae, fuerit perpetratus, tunc et peccatores et ii qui opem flagitio dederunt, capite
puniuntur secundam nostrae constitutionis definitionem, ex qua haec apertius possibile est scire.
15
C.9.13.1: Sin autem in ingenuam personam tale facinus perpetretur, etiam omnes res mobiles seu immobiles
et se moventes tam raptorum quam etiam eorum, qui eis auxilium praebuerint, ad dominium raptarum mulierum
liberarum transferantur providentia iudicum et cura parentum earum vel maritorum vel tutorum seu curatorum.
16
Just.Inst.4.18.9: Lex Iulia peculatus eos punit, qui pecuniam vel rem publicam vel sacram vel religiosam furati
fuerint. sed si quidem ipsi iudices tempore administrationis publicas pecunias subtraxerunt, capitali
animadversione puniuntur, et non solum hi, sed etiam qui ministerium eis ad hoc adhibuerunt vel qui subtracta
ab his scientes susceperunt: alii vero qui in hanc legem inciderint poenae deportationis subiugantur.
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8. Lex Fabia de plagiariis- v trestaní vychádzal z cisárskej konštitúcie a trestal najmä
únoscov ľudí buď trestom smrti, prípadne výnimočným obmedzeným trestom. 17 Zákon pochádza
z roku 209 pred n.l. a zaviedol okrem tzv. krádeže ľudí i iné skutkové podstaty, t.j. kúpu a predaj
slobodného človeka, navádzanie cudzieho otroka na útek a pod.
9. Lex Iulia o ovplyvňovaní volieb kupovaním hlasov (z roku 18 pred n.l.)18
10. Lex Iulia reputundarum19 trestal osoby, ktoré sa dopustili vydierania pri výkone úradnej
moci. Zákon pochádza z roku 59 pred n.l. a jeho autorom je Gaius Iulius Caesar.
11. Lex Iulia de annona20 trestal osoby, ktoré sa dopustili úžerníctva pri potravinách. Zákon
pochádza pravdepodobne z roku 18 pred n.l. Autorom tohto zákona je cisár Augustus.
12. Lex Iulia de residuis21 (z roku 8 pred n.l.) trestal použitie verejných peňazí. Trestom bolo
zaplatenie pokuty vo výške 1/3 včas nevrátených verejných peňazí. Autorom tohto zákona je rovnako
cisár Augustus.
Trestnému procesu sa osobitne okrem Justiniánovych inštitúcií venuje i 48. kniha
Justiniánskych Digest. V prvých tituloch sú vymedzené základné zásady trestného procesu ako
napríklad zánik trestnosti v prípade smrti22, či právo obhajovať sa23 a povinnosť podrobiť sa
vynesenému trestu24.
Povinnosť žalovaného dostaviť sa pred súd
V rímskom procesnom práve civilnom, konkrétne vo formulovom procese bol právny spor
najskôr ustanovený pred magistráta (in iure) za prítomnosti oboch procesných strán. Pokiaľ sa
žalovaný nedostavil pred magistráta, nemohlo sa pokračovať bez jeho prítomnosti, nakoľko formulový
proces predpokladal v prvej časti uzavretie litiskontestácie, ku ktorej mali strany dospieť spoločne. Ak
jedna či druhá procesná strana neboli činné v druhej časti formulového procesu, v konaní apud
iudicem, nebolo to až také podstatné. Zákon XII. tabúľ totiž ustanovil, že pokiaľ sa jedna zo strán pred
sudcu nedostavila, sudca mal vyniesť rozsudok v prospech prítomného. V neskoršom procesnom
vývoji, konkrétne za Justiniána sa ustanovilo, že žalovaný bol písomne verejne vyzvaný, aby sa
dostavil pred sudcu, a ak sa rok od začatia a ustanovenia právneho sporu nedostavil, bolo konané
bez akejkoľvek jeho súčinnosti.25
S ohľadom na tento postup sa teda zdalo pomerne jednoduché pre žalovaného zmariť civilný
proces tým spôsobom, že by sa nedostavil pred prétora s úmyslom zmariť uzavretie dohody o spore.
Splnenie tejto povinnosti mohlo byť vynútené priamym donútením. Žalobca totiž osobne a ústne
vyzval žalovaného, aby sa dostavil pred magistráta za účelom začatia civilného konania. Išlo teda
o čisto osobný súkromný úkon nazývaný in ius vocatio. Zákon XII. Tabúľ dal tejto výzve donucovaciu
právomoc a to tak, že na základe zákona mal vyzvaný ihneď nasledovať žalobcu pred súd. Ak tak
neurobil, vyzývajúcemu bolo zákonom dovolené uchopiť a predviesť ho hoci aj násilne pred
magistráta.26 V prípade, že by nebol poslúchol, na základe prétorského ediktu mu hrozila trestná

17

Just.Inst.4.18.10: Est et inter publica iudicia lex Fabia de plagiariis, quae interdum capitis poenam ex sacris
constitutionibus irrogat interdum leviorem.
18
Pap.D.48.1.14: Generi servis a socero veneficii accusatis praeses provinciae patrem calumniam intulisse
pronuntiaverat. inter infames patrem defunctae non habendum respondi, quoniam et si publicum iudicium inter
liberos de morte filiae constitisset, citra periculum pater vindicaretur.
19
Maecen.D.48.1.11: Servus per procuratorem domini aeque ac per dominum defendi potest.
20
Mod.D.48.1.12: Et feriatis diebus custodias audiri posse rescriptum est, ita ut innoxios dimittat et nocentes, qui
duriorem animadversionem indigent, differat.
21
Pap.D.48.1.13: Accusatore defuncto res ab alio, iudicante praeside provinciae, peragi potest.
22
Ulp.D.48.1.3: Publica accusatio reo vel rea ante defunctis permittitur.
23
Ulp.D.48.1.5 pr.: Is qui reus factus est purgare se debet nec ante potest accusare, quam fuerit excusatus:
constitutionibus enim observatur, ut non relatione criminum, sed innocentia reus purgetur.
24
Tamtiež.
25
HEYROVSKÝ, L.: Studie k civilnímu procesu římskému. Praha: Alois Wiesner, 1916, s.4.
26
Lex XII, Tab.1,1-2: 1. SI IN IUS VOCAT, ITO. NI IT, ANTESTAMINO: IGITUR EM CAPITO. 2. SI CALVITUR
PEDEMVE STRUIT, MANUM ENDO IACITO.
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pokuta na základe actio in factum. Rovnako by dostal pokutu i ktokoľvek tretí, kto by bránil
predvedeniu žalovaného pred súd.27
Žalovaný teda musel uposlúchnuť in ius vocati a to i vtedy, ak by bol predvolaný pred
nepríslušný súd. Žalobca samozrejme stručne musel pri vyzvaní oboznámiť žalovaného s dôvodom
prečo ho žaluje. Pokiaľ sa ukázalo, že žalovanému je vec nejasná a žalobca mal istotu, že sa žalovaný
na súd dostaví i neskôr (vadimonium), mohli strany z tohto dôvodu odložiť dostavenie sa pred súd na
nasledujúci deň. Žalovaný teda verbálne sľúbil dostaviť sa určitý deň pred súd, prípadne zabezpečil
tento sľub rukojemníkom.28
Trestný proces túto situáciu vnímal tiež pomerne jednoznačne, no na splneniu
účelu zabezpečenia prítomnosti žalovaného v trestnom konaní používal radikálnejšie prostriedky.
Obžalovaný sa musel očistiť a nebolo mu umožnené podať žalobu dovtedy, pokým nebol zbavený
obvinenia.29 Akonáhle sa začal spor, žalobca i žalovaný boli povinní zúčastňovať sa sporu a ich
absencia bola ospravedlnená iba z „dobrého“ dôvodu.
Na obžalovaného sa v tomto prípade hľadelo prísnejšie a preto, pokiaľ sa nedostavil na
základe predvolania na konanie trikrát po sebe počas troch dní, bol odsúdený zo skutku, z ktorého ho
žalobca obvinil. Rovnako však mohol byť odsúdený i neprítomný žalobca a to z ohovárania.30
Samozrejme, toto odsúdenie predpokladalo, že pred súdom bol prítomný aspoň obžalovaný.
Trestné právo však upravilo i možnosť zabezpečiť prítomnosť žalovaného na trestnom konaní
prostredníctvom rozhodnutia prokonzula. Ten rozhodol, či bude obžalovaný umiestený do väzby,
daný pod dohľad vojakom (chápeme aj v zmysle predvedený), zverený pod ručenie alebo bude
určená kaucia na zabezpečenie jeho prítomnosti v konaní.31 Prokonzul sa zvyčajne rozhodoval na
základe viacerých faktorov, napr. na základe závažnosti skutku, z ktorého bola osoba obžalovaná, na
základe statusu či hodnosti obžalovaného, či išlo o bohatého alebo chudobného, na základe jeho
spoločenskej nebezpečnosti a pod.32
Prítomnosť otroka, či sľúbenie kaucie v trestnom procese musel zabezpečiť jeho pán.33
Vznikla otázka, či otrok mohol byť prepustený počas procesu na kauciu, čo bolo na základe ediktu
Domitia zakázané, nakoľko osoba takéhoto typu nemohla byť prepustená predtým, ako bola súdená.34
Pravidlo zabezpečenia prítomnosti otroka pánom sa však javilo príliš kruté voči vlastníkom otrokov,
ktorí boli v rozhodnom čase neprítomní alebo z dôvodu nedostatku majetku im ich páni nemohli
27

Gai.Inst.4.46: Ceteras uero in factum conceptas uocamus, id est, in quibus nulla talis intentio concepta est,
sed initio formulae nominato eo, quod factum est, adiciuntur ea uerba, per quae iudici damnandi absoluendiue
potestas datur; qualis est formula, qua utitur patronus contra libertum, qui eum contra edictum praetoris in ius
uocauit. nam in ea ita est: RECVPERATORES SVNTO. SI PARET ILLVM PATRONVM AB ILLO [PATRONO]
LIBERTO CONTRA EDICTVM ILLIVS PRAETORIS IN IVS VOCATVM ESSE, RECVPERATORES, ILLVM
LIBERTVM ILLI PATRONO SESTERTIVM X MILIA CONDEMNATE. SI NON PARET, ABSOLVITE. ceterae
quoque formulae, quae sub titulo DE IN IVS VOCANDO propositae sunt, in factum conceptae sunt, uelut
aduersus eum, qui in ius uocatus neque uenerit neque uindicem dederit; item contra eum, qui ui exemerit eum,
qui in ius uocaretur; et denique innumerabiles eius modi aliae formulae in albo proponuntur.
28
Gai.Inst.4.184: Cum autem in ius uocatus fuerit aduersarius neque eo die finiri potuerit negotium, uadimonium
ei faciendum est, id est ut promittat se certo die sisti.
29
Ulp.D.48.1.5.pr.: Is qui reus factus est purgare se debet nec ante potest accusare, quam fuerit excusatus:
constitutionibus enim observatur, ut non relatione criminum, sed innocentia reus purgetur.
30
Pap.D.48.1.10.pr.: Inter accusatorem et reum cognitione suscepta excusatio pro absente iustis rationibus
admittitur: nec per triduum per singulos dies ter citatus reus damnetur vel de accusatoris absentis praesente reo
calumnia pronuntietur.
31
Ulp.D.48.3.1: De custodia reorum proconsul aestimare solet, utrum in carcerem recipienda sit persona an militi
tradenda vel fideiussoribus committenda vel etiam sibi. hoc autem vel pro criminis quod obicitur qualitate vel
propter honorem aut propter amplissimas facultates vel pro innocentia personae vel pro dignitate eius qui
accusatur facere solet.
32
Tamtiež.
33
Pap.D.48.3.2.pr.: Si servus capitali crimine postuletur, lege publicorum cavetur, ut sistendum vel a domino vel
ab extero satisdato promittatur: quod si non defendatur, in vincula publica coici iubetur, ut ex vinculis causam
dicat.
34
Pap.D.48.3.2.1: Solet itaque tractari, an postea domino permittendum sit oblata satisdatione servum suum
vinculis liberare. dubitationem auget edictum domitiani, quo cautum est abolitiones ex senatus consulto factas ad
huiusmodi servos non pertinere. nam et lex ipsa prohibet eum absolvi, priusquam de eo iudicetur. sed haec
interpretatio perdura, pernimium severa est in eo, cuius dominus absens fuit vel quod per inopiam illo momento
temporis satisdationem implere non potuit: neque enim pro indefenso derelictus recte dici potest, qui dominum
praesentem non habuit vel habuit paratum defendere, pauperem tamen. quod utique facilius admitti poterit, si
non post longum temporis spatium hoc desideretur.
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poskytnúť finančnú záruku. Preto z tohto boli vylúčení otroci, ktorí boli bez pána (opustení) a teda
nemal ich kto brániť, rovnako otroci, ktorých pán nebol „po ruke“ alebo vlastník, ktorý by im poskytol
ochranu kauciou, ale nemohol tak urobiť kvôli nedostatku majetku. 35 Takýto ústupok bol zvyčajne
povolený ochotnejšie vtedy, ak nebol žiadaný po veľkom časovom odstupe. 36
Osoba, ktorá mohla byť prepustená na kauciu, bola daná do reťazí iba v tom prípade, ak sa
uznalo, že sa dopustila tak vážneho trestného činu, že nemala byť zverená ani do ručenia, ani
predvedená vojakmi, ale bola potrestaná väzením (zbavením slobody) predtým, ako bola odsúdená. 37
Rovnako každý, kto sa zaručil za obžalovaného, že sa zúčastní procesu a nepodarilo sa mu
obžalovaného predviesť pred súd, utrpel peňažný trest.38
Prepustiť osobu z väzby (z pút) mohol len magistrát. V úmysle predísť neuváženým
prepusteniam bolo ustanovené nasledujúce pravidlo: „Ak by si mal určiť, že ktorékoľvek osoby
uvrhnuté do pút budú prepustené magistrátom náhlivo alebo bezdôvodne, môžeš nariadiť ich spútanie
a môžeš uložiť pokutu tým, ktorí ich prepustili. Pretože ak sú si magistráti vedomí toho, že ľahkovážne
prepustili človeka z pút, prinesú problém na ich vlastné hlavy a nebudú nedbalo opakovať toto konanie
v budúcnosti.“39
Osoba, ktorá bola daná do väzby a podarilo sa jej utiecť z väzenia, bude potrestaná na základe
obžaloby z trestného činu, kvôli ktorému bola uvrhnutá do väzenia. Tí, ktorí pomohli odhaliť takúto
konšpiráciu, predpokladajme, že išlo o spoluväzňov, mohli byť za toto „odmenení“ ľahším trestom.40
S ohľadom na rôznorodosť možností zabezpečenia prítomnosti žalovaného na trestnom
konaní je nepochybné, že rímske právo vyvinulo dostatok prostriedkov vedúcich k vykonaniu riadneho
spravodlivého trestného konania v prípade obžalovania z trestných činov.
ZÁVER
V rímskom trestnom procese, na rozdiel od civilného formulového procesu, sa prítomnosť
procesných strán na procese riešila radikálnejšie. Z dôvodu vyššej spoločenskej nebezpečnosti
vyplývajúcej už zo samotnej kategorizácie protispoločenských činov v rímskom práve na delicta
privata a crimina publica bolo jasné, že zabezpečenie prítomnosti procesných strán v civilnom
procese bolo ponechané na súkromnom úkone žalobcu, zatiaľ čo v trestnom procese mohla byť
prítomnosť žalovaného zabezpečená prostredníctvom uvrhnutia do pút (väzby), vojakmi, kauciou,
rukojemníctvom, či v prípade otrokov, povinnosťou pána zabezpečiť prítomnosť otroka v trestnom
konaní. Z hľadiska trestného práva bolo prísne hľadené na osoby, ktoré sa „spolupodieľali“ na
neprítomnosti obžalovaného v konaní- pomohli mu utiecť z väzenia, prípadne na magistrátov, ktorí
obžalovaného ľahkovážne z väzenia prepustili pred odsúdením. Je zaujímavé, že už v rímskom
procese trestný súd prisudzoval aj náhradu škody spôsobenej trestným činom, čím bol položený
základ dnešného adhézneho konania.41
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PRAVDA ZOSTALA PRAVDOU – KARIÉRA VASILA BIĽAKA
PRED SÚDOM DEJÍN, ČASŤ PRVÁ
Ján Sombati – Alexandra Letková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Vasil Biľak patrí medzi najkontroverznejšie osobnosti moderných slovenských dejín.
V priebehu osudových augustových dní v roku 1968 patril medzi signatárov tzv. „pozývacieho listu“,
ktorý mal poslúžiť ako prostriedok legalizácie intervencie vojsk Varšavského paktu v Československu.
Taktiež spolupôsobil pri zostavení roľnícko-robotníckej vlády, ktorá sa neúspešne pokúsila nahradiť
legitímnu vládu s cieľom intervenciu formálno-právne legalizovať. V súvislosti s tým je preto zámerom
predkladaného príspevku kriticky zhodnotiť úlohu Vasila Biľaka v kľúčových historických udalostiach
roka 1968. Interpretácia podstatných skutočností pritom zohľadňuje najmä relevantnú dobovú
trestnoprávnu úpravu s cieľom hľadať dôkazy potvrdzujúce naplnenie skutkovej podstaty trestného
činu vlastizrady.
Kľúčové slová: Vasil Biľak, Pražská jar, pozývací list, 21. august 1968, vlastizrada
Abstract: Vasil Biľak is one of the most controversial personalities of modern slovak history. During
the crucial days of august of 1968, he belonged to the signatories of so called „invitation letter“, which
should have served as a means of legalization for the intervention of armies of Warsaw pact in
Czechoslovakia. Furthermore, he cooperated with a formation of peasant-worker government, which
unsuccessfully tried to replace the legitimate government in order to formally legalize the military
intervention. Taking these facts into consideration, the aim of submitted article is critical evaluation of
the role of Vasil Biľak in crucial historical events of 1968. At the same time, interpretation of substantial
facts takes into account relevant contemporary legislation from the branch of criminal law in order to
find evidence convicting him of the felony of treason.
Key words: Vasil Biľak, Prague Spring, Invitation Letter, 21st August 1968, Felony of Treason
VASIL BIĽAK A JEHO CESTA K AUGUSTU 1968
Tlačené plagáty, ktoré boli po príchode sovietskych vojsk dňa 21. augusta 1968 vylepené na
podstavci sochy sv. Václava, Jungmannovom pomníku a iných miestach v centre Prahy, obsahovali
nasledovný odkaz: „Trestní zákoník, hlava 1. VLASTIZRADA par. 91 Československý občan, který ve
spojení s cizí mocí spáchá trestný čin rozvracení republiky...bude potrestán TRESTEM SMRTI! Indra,
Biľak, Kolder, Jakeš, Mestek, Piller, Šťastný, Molnár, Michálek, Hoffmann. Kdo dál?“ 1 Bol to jasný a
jednoznačný odkaz rozčarovaných, sklamaných a rozhnevaných obyvateľov hlavného mesta
Československej socialistickej republiky (ďalej len „ČSSR“) pre konkrétnych politikov, ktorých pre ich
predchádzajúce politické vystúpenia a činy považovali za vlastizradcov. V očiach obyčajných ľudí sa
pre svoje názory a politickú aktivitu na zozname nežiaducich osôb ocitol aj Vasil Biľak. Kým však vo
výnimočnej situácii, v akej sa celé Československo 21. augusta 1968 ocitlo, prehovorili
prostredníctvom plagátov prirodzené emócie prostých ľudí, právni historici si pred sformulovaním
podobných záverov musia zodpovedať na viacero závažných otázok.
Je preukázateľné, že Vasil Biľak bol priamo zapojený do prípravy invázie vojsk Varšavskej
zmluvy do Československa? Ktoré jeho konanie by tomu mohlo nasvedčovať? Bolo by možné, aby
takéto konanie napĺňalo skutkovú podstatu trestného činu vlastizrady podľa dobových
trestnoprávnych noriem? Aby bolo možné nájsť odpovede na tieto otázky, je v prvom rade potrebné
posudzovať konanie Vasila Biľaka v širšom historickom kontexte. Okrem udalostí osudových
augustových dní treba brať do úvahy aj samotný obrodný proces v Komunistickej strane
Československa (ďalej len „KSČ“), Komunistickej strane Slovenska (ďalej len „KSS“) a celej
československej spoločnosti. Pochopenie významu snáh o reformu socializmu sovietskeho typu
PECKA, J. (ed.): Spontánní projevy Pražského jara 1968-1969. Prameny k dějinám československé krize
1967-1970. Svazek 1. Brno: Doplněk, 1993, s. 100.
1
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z roku 1968 v domácom a zahraničnom kontexte, je predpokladom ozrejmenia úlohy, ktorú Vasil Biľak
v tomto procese zohral. Jeho postoj k realizovaným reformám, spolu s jeho konkrétnymi činmi, ktoré
vykonal v postavení člena Ústredného výboru KSČ (ďalej len „ÚV KSČ“) a Ústredného výboru KSS
(ďalej len „ÚV KSS“) počas kľúčového obdobia od januára do konca augusta 1968, sú totiž
rozhodujúce pre posúdenie jeho prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti za účasť na krachu
demokratizačného procesu v dôsledku invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.
Pražská jar – od pádu Antonína Novotného po vojenskú intervenciu
Hospodárska stagnácia krajiny a zaostávanie rastu životnej úrovne obyvateľstva za rastom
ekonomiky, ktoré boli dôsledkom chýb v centrálnom riadení národného hospodárstva, sa spolu so
skúsenosťami so stalinistickými metódami 50. rokov stali dôvodmi narastania odporu voči
straníckemu vedeniu tak v spoločnosti, ako aj priamo v straníckych štruktúrach.2 Od počiatku 60.
rokov naakumulovaná nespokojnosť sa v plnej miere prejavila na zasadaní ÚV KSČ v októbri 1967,
kde bolo stranícke vedenie na čele s 1. tajomníkom ÚV KSČ a prezidentom ČSSR Antonínom
Novotným kritizované pre svoje dogmatické a subjektivizmom poznačené vedenie strany a štátu. Voči
Novotnému a jednotlivým členom straníckeho vedenia otvorene vystúpil 1. tajomník ÚV KSS,
Alexander Dubček. Ten okrem ekonomických reforiem s ohľadom na potreby Slovenska požadoval
aj prehodnotenie akumulácie straníckych a štátnych funkcií u niektorých osôb, medzi ktoré patril aj
sám Novotný.3 Potom, čo ho odmietol vo vnútrostraníckom súboji podporiť 1. tajomník Ústredného
výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu (ďalej len „ÚV KSSZ“) Leonid Iljič Brežnev 4, bol
Novotný nakoniec na pokračovaní prerušeného jesenného zasadnutia ÚV KSČ 5. januára 1968
odvolaný z funkcie 1. tajomníka ÚV KSČ a na jeho miesto bol zvolený Dubček.
Januárové personálne zmeny vo vedení KSČ odštartovali demokratizačný proces v strane
i spoločnosti, ktorý mal dopady najmä v politickej rovine. V priebehu februára 1968 sa postupne
začala uvoľňovať od roku 1966 uzákonená cenzúra médií. Vzápätí na to začali médiá otvorene
kritizovať chyby starého straníckeho vedenia a poukazovať aj na aktuálne nedostatky. Predsedníctvo
ÚV KSČ následne na svojom zasadnutí 4. marca 1968 zrušilo svoje uznesenie z augusta 1966, podľa
ktorého mala Ústredná publikačná správa ako orgán štátnej správy zodpovedný za cenzúru médií
používať pri ideovom riadení tlače aj mimozákonné metódy. 5 Prvotné ochromenie a následné
odstránenie cenzúry vytvorilo podmienky pre slobodné vyjadrovanie myšlienok a politických názorov
v dovtedy nebývalom rozsahu. Liberalizácia spoločenských pomerov však následne vyvolala tlak na
zmenu v obsadení straníckych funkcií.
Na okresných konferenciách KSČ a KSS v priebehu marca 1968 došlo na základe tajnej voľby
k obmene podstatnej časti sprofanovaných straníckych funkcionárov na nižších stupňoch straníckeho
aparátu.6 Kvôli škandálu okolo podozrenia z prípravy vojenského zásahu v prospech prezidenta
Novotného a následnému úteku jeho údajného osnovateľa generála Jana Šejnu na západ, sa Novotný
nakoniec pod tlakom médií 22. marca svojej prezidentskej funkcie vzdal. Na jeho miesto bol
Národným zhromaždením 30. marca zvolený generál Ludvík Svoboda, ktorý patril medzi osoby
perzekvované režimom v 50. rokoch.7 Rozsah, v akom mali na personálne zmeny vo vedení strany

BYSTRICKÝ, V. a kol.: Rok 1968 na Slovensku a v Československu. Bratislava: Historický ústav SAV, 2008, s.
26-33 (ďalej citované ako „BYSTRICKÝ, V. a kol.: Rok 1968.“); KOVÁČ, D.: Dejiny Slovenska. Praha: Lidové
Noviny, 2010, s. 277-281; MĚCHÝŘ, J.: Na okraj legendy roku 1968. In: Soudobé dějiny, 1993, č. 1, s. 11-12.
3
BYSTRICKÝ, V. a kol.: Rok 1968., s. 35-37.
4
Brežnev prišiel do Prahy na pozvanie Novotného, ktorý ho upozornil na údajnú hrozbu kontrarevolúcie
v Československu. Po oddelených diskusiách s Novotným a Dubčekom sa nakoniec Brežnev odmietol
angažovať vo vnútrostraníckych sporoch v KSČ a svojím vyjadrením „Eto vaše delo!“ (t.j. Je to vaša vec!) tak
ponechal veciam voľný priebeh. EMMERT, F.: Osudové osmičky v dějinách Československa. Praha: Computer
Press, a.s., 2008, s. 43. (ďalej citované ako „EMMERT, F.: Osudové osmičky v dějinách Československa.“)
Brežnev pravdepodobne považoval celú vec len za spor medzi dvomi národnými krídlami strany, ktorý bolo
možné vyriešiť personálnymi zmenami v riadiacich funkciách. Do tých by sa podľa Brežnevových úvah v prípade
pádu Novotného tak či tak zrejme dostali osoby podporujúce priateľské vzťahy so Sovietskym zväzom.
BYSTRICKÝ, V. a kol.: Rok 1968., s. 36-37.
5
GRONSKÝ, J. (ed.): Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa III. 1960-1989. Praha:
Karolinum, 2007, s. 101.
6
Na Slovensku sa v riadení Okresných výborov KSS vymenilo až 48,1 % straníckych funkcionárov.
BYSTRICKÝ, V. a kol.: Rok 1968., s. 60.
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vplyv nielen médiá, ale aj nestraníci, však začala vzbudzovať obavy vo vedení komunistických strán
ostatných socialistických štátov.
Svoje obavy po prvýkrát verejne manifestovali vedúci predstavitelia komunistických strán
Sovietskeho zväzu (ďalej len „ZSSR“), Poľskej ľudovej republiky (ďalej len „PĽR“), Nemeckej
demokratickej republiky (ďalej len „NDR“), Maďarskej ľudovej republiky (ďalej len „MĽR“) a Bulharskej
ľudovej republiky (ďalej len „BĽR“) na stretnutí s delegáciou ÚV KSČ v Drážďanoch, ktoré sa konalo
23. marca. Týchto päť komunistických strán, často označovaných aj ako tzv. „päťka“, podrobilo vývoj
v ČSSR a politiku ÚV KSČ kritike pre odklon od striktne marxisticko-leninistického modelu socializmu.
Dubčekove úvodné vyjadrenia, ozrejmujúce demokratizačný proces v strane a spoločnosti, vyzneli
naprázdno. Pre jeho argumenty o marxisticko-leninistickom základe reforiem, sledujúcich jednak
budovanie novej ekonomickej sústavy, jednak aktivizáciu straníckeho kolektívu i nestraníkov pre
spoločnú vec budovania socializmu podporou dovtedy neznámeho princípu tajných volieb straníckych
funkcionárov a slobody vyjadrovania8, nemali predstavitelia päťky pochopenie. Brežnev otvorene
vystúpil proti liberalizácii spoločenských pomerov, ktorá mala umožniť aktivitu pravicových,
antisocialistických a revizionistických síl, smerujúcich celkový vývoj v ČSSR smerom ku
kontrarevolúcii. Podľa Brežnevovho názoru sa k podvratnej činnosti, napádajúcej vedúcu úlohu KSČ
v riadení štátu a spoločnosti, používal dokonca aj stranícky tlačový orgán, noviny Rudé právo. Za
problematických tiež označil niektorých politikov, ako bol predseda Národného zhromaždenia ČSSR
Jozef Smrkovský. Kvôli jeho interview pre západonemecký rozhlas ho Brežnev označil za prototyp
revizionistu, ktorého konanie možno prirovnať ku konaniu arcireakčného kontrarevolucionára. 9
V podobne ostrom duchu sa niesli aj vyjadrenia 1. tajomníka Poľskej socialistickej robotníckej strany
Władysłava Gomułku a generálneho tajomníka Zjednotenej socialistickej strany Nemecka Waltera
Ulbrichta. Kým Gomułka poukazoval najmä na podobnosť vývoja v ČSSR s nástupom kontrarevolúcie
v Maďarsku a Poľsku v roku 1956, kde spoločným menovateľom bolo uvoľnenie cenzúry a aktivizácia
antisocialisticky orientovanej inteligencie, Ulbricht považoval za jeden z kľúčových
problémov zneužívanie uvoľnených pomerov v československých médiách západonemeckou
propagandou, ktorá cez ne mala útočiť na NDR. 10 Drážďanská schôdzka však bola len ouvertúrou
k oveľa zásadnejším pripomienkam zo strany päťky, ktoré mali prísť.
Ďalšie ostré vyjadrenia padali najmä v súvislosti s Akčným programom KSČ, ktorý bol prijatý
ako oficiálny politický program reformy socializmu na plenárnom zasadnutí ÚV KSČ 5. apríla 1968.
V politickej rovine rátal Akčný program KSČ s odstránením dovtedajších dogmatických
a subjektivistických praktík. Politický systém mal byť založený na spojení individuálnej a kolektívnej
iniciatívy v riadiacom procese, čo predpokladalo podporu slobody myslenia a prejavu v záujme
podpory vedeckého a odborne kvalifikovaného riadenia štátu a spoločnosti, reflektujúceho aktuálne
spoločenské potreby a požiadavky. Za tým účelom malo dôjsť k oddeleniu straníckych a štátnych
orgánov a podpory činnosti Národného frontu ako politickej platformy pre zjednotenie rozdielnych
názorov v záujme presadenia riešení na základe marxisticko-leninistickej koncepcie vývoja
socializmu.11 Aj voči takémuto smerovaniu však mali predstavitelia päťky vážne výhrady. Brežnev na
plenárnom zasadnutí ÚV KSSZ 9. apríla otvorene označil Akčný program KSČ za revizionistický. 12
V danej súvislosti sa začiatkom apríla Gomułka v rozhovore so sovietskym veľvyslancom vo Varšave
dokonca zmienil o hrozbe straty ČSSR, ktorej by socialistické krajiny mali zabrániť aj prípadným
použitím vojenskej sily, ak to bude nevyhnutné.13 Obavy predstaviteľov päťky z kontrarevolučného
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vývoja v ČSSR tak nerozptýlilo ani zverejnenie Akčného programu KSČ, pričom tlak na Dubčeka
a jeho stranícke vedenie s cieľom demokratizačný proces zastaviť sa ďalej stupňovali.
Prejavom toho bola aj výmena názorov počas jednaní medzi delegáciou ÚV KSČ a ÚV KSSZ
o poskytnutí sovietskej finančnej pôžičky pre ČSSR, ktoré sa konali v Moskve 4. a 5. mája. V ich
priebehu došla logicky na pretras aj otázka pokračovania demokratizačného procesu, počas ktorej sa
Dubček, Smrkovský, ale aj predseda vlády Oldřich Černík museli brániť viacerým výpadom proti
personálnej politike KSČ a činnosti médií zo strany sovietskej delegácie.14 O svoje dojmy z rokovaní
sa delegácia ÚV KSSZ podelila aj s ostatnými členmi päťky na moskovskom stretnutí, ktoré sa konalo
8. mája. Na ňom Brežnev konštatoval, že situácia sa stále zhoršuje, nakoľko nepriatelia socializmu
zvonka i zvnútra využívajú ČSSR ako prostriedok boja proti celému socialistickému táboru a vývoj
smerujú k obnoveniu buržoáznej republiky. Situácia kvôli pasivite ÚV KSČ mala dôjsť až tak ďaleko,
že antisocialistické a kontrarevolučné živly v domácom prostredí žiadali podiel na moci na úkor
vedúcej úlohy KSČ v riadení štátu a spoločnosti. Brežnev v súvislosti s tým podotkol, že ak sa situácia
nezlepší, KSSZ a ZSSR veci nenechajú dôjsť ďalej, pričom sa však v danom momente zasadzoval
za riešenie v súčinnosti s odporcami reformného procesu z prostredia ÚV KSČ.15 Nakoľko
Brežnevove slová vyzneli dostatočne vážne a nevylučovali vojenské riešenie situácie, generálny
tajomník Maďarskej socialistickej robotníckej strany János Kádár otvorene odmietol možnosť
organizácie priamej intervencie a na miesto toho podporil myšlienku hľadania opory politiky päťky vo
vnútri KSČ.16 Kádár bol však jediným, kto otvorene odmietol rodiacu sa myšlienku vojenskej
intervencie. Ešte stále relatívne zmierlivý tón vo vyjadreniach päťky však vyprchal v momente, keď sa
na scéne 27. júna objavil manifest, skoncipovaný českým básnikom Ludvíkom Vaculíkom a
poprednými československými intelektuálmi, známy ako Dve tisíc slov.
Hlavným problémom manifestu Dve tisíc slov boli formulácie o ďalšom postupe občianskej
spoločnosti, vrátane nových organizačných foriem politického života. KSČ v ňom dostala prívlastok
mocensko-byrokratického aparátu, ktorý ľuďom nemohol dať slobodu a preto bolo potrebné bojovať
za nové národné výbory, reprezentujúce skutočný hlas ľudu. Okrem toho manifest vyzýval na očistu
straníckych štruktúr a nevyhnutnosť dotiahnuť reformy dokonca, aby sa konzervatívne sily nemohli
na reformistoch pomstiť. ÚV KSČ manifest odsúdilo ako prejav nedôvery jeho politike, k čomu sa
priadla aj vláda, SNR a ÚV KSS.17 Reakcia straníckych špičiek však už nemohla zastaviť lavínu, ktorú
zverejnenie manifestu spustilo.
4. júla adresoval ÚV KSSZ otvorený list celému ÚV KSČ, v ktorom československé stranícke
vedenie kritizoval za nedostatočnú reakciu na socializmu otvorene nepriateľský manifest,
predstavujúci politickú platformu antisocialistických síl v ČSSR.18 V nadväznosti na to boli
predsedníctvu ÚV KSČ adresované viaceré výzvy na stretnutie delegácií šiestich komunistických
strán vo Varšave, ktoré však československá strana odmietla a namiesto toho navrhla bilaterálne
rokovania.19 Päťka sa nakoniec zišla vo Varšave sama 14. a 15. júla. S výnimkou Kádára sa všetci
predstavitelia päťky zhodli na charakteristike vývoja v ČSSR ako otvorenej kontrarevolúcie, ktorá sa
už opierala aj o politický program v podobe manifestu Dve tisíc slov. Gomułka pritom razantne označil
vývoj v ČSSR za otvorený rozchod so zásadami marxizmu-leninizmu, za transformáciu KSČ na
sociálnodemokratickú stranu a za prechod od socialistického štátu k buržoáznej republike. Takýmto
pokojným prechodom od socializmu k neokapitalizmu malo podľa Gomułku navyše dôjsť k pretrhnutiu
spojenectva ČSSR s krajinami päťky.20 Ešte radikálnejší bol generálny tajomník ÚV Komunistickej
strany Bulharska Todor Živkov, ktorý ako jediné východisko zo vzniknutej situácii videl ozbrojenú
intervenciu štátov päťky s cieľom pomôcť zdravým silám v ÚV KSČ nastoliť v krajine poriadok.21
Brežnev s vyhodnotením situácie súhlasil a súčasne formuloval tézu budúcej tzv. Brežnevovej
doktríny, podľa ktorej je komunizmus internacionálnym hnutím, spojeným spoločnými záväzkami
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socialistických krajín hájiť socializmus a jeho výdobytky. Keďže sa ČSSR svojím konaním snažilo
vyviazať z týchto povinností, považoval Brežnev za potrebné postupovať spoločnými silami päťky za
nápravu tohto stavu.22
Päťka preto 15. júla sformulovala a zaslala ÚV KSČ tzv. Varšavský list, v ktorom od ÚV KSČ
požadovala prijať v súvislosti s dynamikou vývoja v ČSSR rázne opatrenia. Konkrétne sa mala strana
aktivizovať v boji proti pravici a revizionizmu tým, že rozpustí antisocialistické politické organizácie
(najmä Klub angažovaných nestraníkov – KAN a organizáciu K 231, združujúci bývalých politických
väzňov z 50. rokov), získa späť kontrolu nad masmédiami a pri riadení štátu a spoločnosti sa bude
pridŕžať zásad marxizmu-leninizmu, najmä zásady demokratického centralizmu.23 ÚV KSČ vo svojej
odpovedi na Varšavský list päťky poprelo tvrdenia, že v ČSSR prebieha kontrarevolúcia a súčasne
poukázalo na fakt, že strana sa teší veľkej popularite medzi ľuďmi. 24 De facto tak ostali úlohy
stanovené päťkou nepovšimnuté, čo nakoniec viedlo k stupňovaniu nátlaku zo strany päťky.
Na prelome júla a augusta (29. júla až 1. augusta) sa na vzájomnom rokovaní zišli delegácie
ÚV KSČ a ÚV KSSZ v Čiernej nad Tisou, kde sa sovietska delegácia snažila presvedčiť
československé vedenie o potrebe zmeny kurzu politického a spoločenského vývoja. Brežnev
konzistentne zastával názor, že v ČSSR prebieha zvonka i zvnútra vedená kontrarevolúcia, sledujúca
ciele západného imperializmu, snažiaceho sa o zbavenie KSČ jej vedúceho postavenia v štáte
i spoločnosti, ústup od marxisticko-leninistickej platformy a transformáciu ČSSR na buržoáznu
republiku a KSČ na sociálnodemokratickú stranu. Aby bolo možné tento negatívny vývoj zvrátiť,
požadoval Brežnev v mene delegácie ÚV KSSZ dodržanie úloh stanovených vo Varšavskom liste. 25
Dubček protestoval proti taktike krajín päťky a ÚV KSSZ, ktorá spočívala v neskrývanom zasahovaní
do vnútorných záležitostí suverénneho socialistického štátu.26 Výsledok rokovaní v Čiernej nad Tisou
však v zásade priniesol potvrdenie záverov Varšavského listu, ktoré mali byť navyše vtelené do
spoločného vyhlásenia šiestich komunistických strán. To sa malo prijať na dohodnutom stretnutí
týchto strán v Bratislave, pričom spoločné vyhlásenie malo mať pre signatárov záväzný charakter.27
Bratislavské stretnutie sa nakoniec uskutočnilo 3. augusta a dopadlo tak, ako to bolo
dohodnuté medzi ÚV KSČ a ÚV KSSZ v Čiernej nad Tisou. Sovietske vedenie však nebolo spokojné
s tempom, akým si ÚV KSČ malo plniť svoje záväzky. V dvoch osobných telefonátoch (9. a 13.
augusta) a v osobnom liste (16. august) Brežnev vyvíjal na Dubčeka nátlak, aby čo najrýchlejšie
uskutočnil prevzatie moci nad médiami, rozpustil politické organizácie nepriateľské voči socializmu
a uskutočnil odstránenie osôb z ÚV KSČ a štátnych orgánov, ktoré boli považované za nespoľahlivé
(člen ÚV KSČ František Kriegel, tajomník ÚV KSČ Čestmír Císař a ústredný riaditeľ Československej
televízie Jiří Pelikán). Dubček však trval na postupnom uskutočňovaní zmien, ktoré by neboli
jednostranného mocenského charakteru, ale opierali by sa o legitimitu kolektívnych straníckych
orgánov, ktoré ich mali vykonať.28 Na stretnutí päťky v Moskve, ktoré sa odohralo 18. augusta, však
Brežnev vyhodnotil Dubčekovo konanie ako otvorený prechod na stranu pravice a kontrarevolúcie.
V súvislosti s tým Brežnev poukázal na žiadosť niektorých členov ÚV KSČ o poskytnutie bratskej
pomoci v záujme záchrany socializmu v ČSSR, na základe čoho potom politbyro ÚV KSSZ prijalo

Tamže, s. 292.
Dokument č. 93: 1968, 15. červenec, Varšava. – Dopis pěti komunistických a dělnických stran ústřednímu
výboru KSČ (tzv. varšavský dopis). In: Mezinárodní souvislosti československé krize 1., s. 299.
24
BYSTRICKÝ, V. a kol.: Rok 1968., s. 156.
25
Dokument č. 121.1: 1968, 29. červenec, Čierna nad Tisou - Záznam stanoviska politbyra ÚV KSSS k situaci
v Československu, předneseného L. Brežněvem na prvním zasedání. In: VONDROVÁ, J. – NAVRÁTIL, J.
(eds.): Mezinárodní souvislosti československé krize 1967-1970. Červenec - srpen 1968. Prameny k dějinám
československé krize 1967-1970. Díl 4, Svazek 2. Praha - Brno: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996, s. 6263. (ďalej citované ako „Mezinárodní souvislosti československé krize 2.“)
26
Dokument č. 121.2: 1968, 29. červenec, Čierna nad Tisou - Záznam stanoviska předsednictva ÚV KSČ,
předneseného A. Dubčekem na prvním zasedání. In: Mezinárodní souvislosti československé krize 2., s. 66-72.
27
Dokument č. 121.17: 1968, 31. červenec, Čierna nad Tisou. – Záznam pátého zasedání schůzky. In:
Mezinárodní souvislosti československé krize 2., s. 139-141.
28
Dokument č. 126: 1968, 9. srpen, Jalta. – Sovětský záznam telefonického rozhovoru L. I. Brežněva s A.
Dubčekem o plnění dohod z Čierné nad Tisou a Bratislavy; Dokument č. 130: 1968, 13. srpen, Jalta. - Sovětský
záznam telefonického rozhovoru L. I. Brežněva s A. Dubčekem o neplnění, resp. porušováni dohod z Čierné nad
Tisou a Bratislavy československou stranou; Dokument č. 133: 1968, [16. srpen, Moskva]. – Dopis L. I.
Brežněva A. Dubčekovi navazující na jejich telefonický rozhovor 13. srpna o neplnění dohod z Čierné nad Tisou
a Bratislavy československou stranou. In: Mezinárodní souvislosti československé krize 2., s. 164-166, 178-180,
187.
22
23

360

rozhodnutie poskytnúť „zdravým silám“ v ÚV KSČ vojenskú pomoc.29 Ostatné štáty päťky sa pridali
na stranu ZSSR, čím bola cesta k intervencii vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR definitívne otvorená.
Vasil Biľak uprostred dejinných udalostí
Po načrtnutí kľúčových historických udalostí presunieme našu pozornosť na Vasila Biľaka
a jeho úlohu v demokratizačnom procese v ČSSR. V rozhodujúcom období od januára do augusta
1968 zastával Biľak viacero významných straníckych funkcií. Na zasadnutí ÚV KSS, ktoré sa v dňoch
22. až 23. januára 1968 konalo v Bratislave, bol Biľak zvolený do funkcie 1. tajomníka ÚV KSS, čo
bola najvyššia stranícka funkcia na Slovensku.30 Na aprílovom plenárnom zasadnutí ÚV KSČ bol
následne v rámci personálnych zmien v ústrednom straníckom vedení Biľak zvolený do funkcie člena
predsedníctva ÚV KSČ.31 Vysoké stranícke posty mu tak poskytli možnosť priamo ovplyvňovať
formovanie aktívneho politického diania ako na domácej, tak aj na medzinárodnej úrovni.
Rozhodujúcim bolo v tomto smere jeho politicky obozretné až konzervatívne zmýšľanie, ktoré ho
nakoniec postupne doviedlo do tábora odporcov demokratizačného procesu.
Biľak spočiatku patril medzi politikov z prostredia KSS a KSČ, ktorí podporovali reformné kroky
ak išlo o odstránenie Novotného vedenia a nápravu chýb, ku ktorým došlo v priebehu 50. a počiatku
60. rokov. Biľak bol v tomto smere Dubčekov blízky spolupracovník a stúpenec, čo sa nakoniec
premietlo do jeho zvolenia na Dubčekovo miesto 1. tajomníka ÚV KSS. Dokazuje to aj jeho podpora
opatrení, ktoré smerovali k liberalizácii vnútropolitických pomerov na Slovensku v období rokov 1963
až 1967 a ktoré záviseli práve od jeho postoja ako tajomníka ÚV KSS pre ideológiu. 32 Praktické
dopady liberalizácie spoločenských pomerov na stranícke štruktúry však jeho mienku o politickom
smerovaní krajiny veľmi rýchlo zmenili.
V súvislosti s okresnými konferenciami KSČ a KSS Biľak otvorene kritizoval tlak, ktorý vyvíjali
médiá a nestraníci na stranícke organizácie pri voľbe nových funkcionárov okresných výborov KSČ a
KSS. Svoje pochybnosti o správnosti vnútropolitického vývoja pritom Biľak prezentoval priamo na
medzinárodnom fóre. Ako člen delegácie ÚV KSČ na marcových rokovaniach v Drážďanoch Biľak
otvorene označil niektoré reformné kroky straníckeho vedenie za chybné. Kritika sa dotkla najmä
ochromenia cenzúry a z toho plynúcej straty kontroly nad médiami ako kľúčovým prostriedkom
ideového pôsobenia strany na ľudové masy. Biľak videl najväčší problém v zveličovaní minulých
i aktuálnych chýb straníckeho vedenia bez toho, aby sa poukázalo aj na pozitívny prínos činnosti ÚV
KSČ. Na druhej strane však treba objektívne povedať, že Biľak súčasne vývoj v ČSSR kvalifikoval aj
ako v celku prosocialistický, keď vyzdvihol spoľahlivosť nových straníckych funkcionárov, zvolených
na marcových konferenciách.33 Význam jeho vystúpenia na drážďanskej schôdzke spočíva najmä
v tom, že si ho politické vedenie komunistických strán päťky všimlo a do budúcnosti s ním tak mohlo
rátať. To sa prejavilo najmä v ďalšom konaní päťky a Biľaka v súvislosti s druhým kolom volebných
straníckych konferencií koncom marca a s prijatím Akčného programu KSČ začiatkom apríla.
9. apríla 1968 na plenárnom zasadnutí ÚV KSS, kde odznela kritika masmédií a požiadavka
rázneho zákroku proti nim zo strany ÚV KSČ, Biľak zrejme s úmyslom zbrzdiť nástup realizácie jeho
záverov informoval o prijatí akčného programu KSČ len v minimálnom rozsahu. Súčasne prezentoval
svoj razantný nesúhlas s priebehom volieb nových straníckych funkcionárov keď povedal, že „Predsa
nie je možná prax, aby sa vedúci tajomníci OV KSS volili niekde na ulici,“ pričom dodal, že „Treba sa
vedieť postaviť k veci tvárou v tvár a povedať svoj názor. Inak by mohlo dôjsť k rozvratu v samotnej
strane.“34 Tieto svoje názory ďalej rozvil na májovom rokovaní ÚV KSČ s ÚV KSSZ. Podľa
stenoprotokolu z moskovskej schôdzky päťky, na ktorej sa 8. mája hovorilo o rokovaní ÚV KSČ s ÚV
KSSZ, Biľak otvorene priznal útoky pravice a kontrarevolucionárov na ÚV KSČ, ktoré mali byť
výsledkom organizovanej činnosti antisocialistického centra vo vnútri ČSSR. Súčasne ako závažný
Dokument č. 135: 1968, 18. srpen, Moskva. – Stenografický záznam sovětské strany ze schůzky „pětky“
v Moskvě, na níž byl vysloven souhlas s „poskytnutím okamžité vojenské pomoci socialistickému
Československu.“ In: Mezinárodní souvislosti československé krize 2., s. 199.
30
BYSTRICKÝ, V. a kol.: Rok 1968., s. 46-47.
31
Soudruh Vasil Biľak šedesátiletý. In: Rudé právo, 1977, č. 188, roč. 57, s. 2. URL:
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1977/8/11/2.png [cit. 11.4.2016]
32
BYSTRICKÝ, V. a kol.: Rok 1968., s. 46-47; KOVÁČ, D.: Dejiny Slovenska. Praha: Lidové Noviny, 2010, s.
286.
33
Dokument č. 24: 1968, 23. březen, Drážďany. – Stenografický záznam porady šesti komunistických stran
v Drážďanech 23. března 1968, věnované událostem v Československu po lednovém plénu ÚV KSČ. In:
Mezinárodní souvislosti československé krize 1., s. 112-113.
34
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nedostatok vyzdvihol nečinnosť ÚV KSČ pri eliminácii týchto útokov. 35 Brežnev preto Biľaka vnímal
ako spoľahlivú osobu v ÚV KSČ, o ktorú sa možno oprieť pri snahách zvrátiť reformný proces
v ČSSR. Politbyro ÚV KSSZ preto poverilo svojho člena Piotra Šelesta, aby nadviazal tajný kontakt
s Biľakom.36 K tomu sa nakoniec na moskovskej schôdzke päťky 8. mája priklonili aj Gomułka
a Živkov, ktorý dokonca navrhol v ÚV KSČ organizovať „zdravé sily“ priamo pod vedením podobne
zmýšľajúceho Koldera alebo Biľaka.37
S posvätením ÚV KSSZ a päťky potom Brežnev 21. mája telefonicky poveril Šelesta, aby sa
s Biľakom osobne stretol, k čomu došlo v dňoch 24. a 25. mája v Užhorode. Predmetom rozhovorov
medzi Sělestom a Biľakom bolo jednak zistenie aktuálnej politickej situácie v ČSSR, jednak prebratie
možných krokov na zhatenie reformného procesu. Biľak údajne Šelestovi povedal o slabej
akcieschopnosti ÚV KSČ, pretože podľa Biľaka bol Dubček „neschopný (a nie mimoriadne ochotný)
odhaliť úlohu pravicových živlov v štáte a pravicových síl v strane“ kvôli čomu „v predsedníctve ÚV
KSČ neexistuje akčná jednota.“38 Preto za daných okolností Biľak odporúčal Sovietom uskutočniť
v ČSSR vojenské cvičenie, nakoľko sa domnieval, že „keď sa tu raz ukážu ruskí vojaci, všetky politické
krysy zalezú do dier...a situácia značne ochladne.“39 Biľak pritom podporoval razantné kroky Sovietov
aj poukazom na pripravenosť „zdravých síl“ v strane podať im pomocnú ruku keď povedal, že „Sme
pripravení otvorene vystúpiť proti plazivej kontrarevolúcii, aj keby to malo znamenať ozbrojenú
konfrontáciu. Sme si istí, že nám v tejto ťažkej hodine pomôžete.“40 Je teda viac ako pravdepodobné,
že už v čase po májovom rokovaní ÚV KSČ a ÚV KSSZ Biľak nielen zastával konzervatívnu politickú
líniu proti reformnému smerovaniu ČSSR, ale túto navyše prezentoval pred Sovietmi, s ktorými bol
cez osobu Šelesta v kontakte. Biľakovo presviedčanie tak predstavuje faktor, ktorý mohol ovplyvniť
rozhodovanie vedenia päťky ohľadom vojenského zásahu v ČSSR. Túto úvahu následne potvrdzujú
aj závery druhého stretnutia Biľaka a Šelesta.
K tomu došlo v noci z 20. na 21. júla na chate Jánosa Kádára pri jazere Balaton. Predmetom
vzájomných rokovaní medzi Biľakom a Šelestom bola opäť výmena dôverných informácií
o vnútropolitickej situácii v ČSSR a priamo v ÚV KSČ, a to najmä v súvislosti s obdržaním
Varšavského listu. Vzhľadom na danú situáciu Biľak zdôrazňoval význam uskutočnenia bilaterálneho
rokovania medzi ÚV KSČ a sovietskym straníckym vedením, pretože „Ak k nemu v blízkej budúcnosti
nepríde, môže to viesť ku konečnej roztržke a k odklonu KSČ z našej spoločnej línie, čo by znamenalo
rozpad strany.“41 Biľak v prípade konania tejto schôdzky Sovietom prízvukoval, že „Ak sa má konať
s vami dvojstranná schôdzka, o veciach treba rokovať vyhranene, presne a konkrétne, na nápravu
situácie v štáte musí byť stanovený termín a musia byť upozornení na možné vážne následky.“42 Je
teda zjavné, že Biľak sa v záujme dosiahnutia zvratu v reformnom procese snažil svojim
presviedčaním podporiť Sovietov v zvyšovaní tlaku na ÚV KSČ. Sovietske stranícke vedenie si pritom
túto taktiku osvojilo, o čom svedčia aj závery rokovaní v Čiernej nad Tisou, kde sa ÚV KSČ podarilo
dotlačiť k organizácii Bratislavskej schôdzky šiestich komunistických strán a podpísaniu spoločného
vyhlásenia, obsahujúceho záväzky smerujúce k potlačeniu reforiem v ČSSR. Načrtnutého scenára sa
pritom držal aj sám Biľak, ktorý ešte v Čiernej nad Tisou ako člen delegácie ÚV KSČ stupňoval svoju
kritiku smerovanú do vlastných straníckych radov. Otvorene vyjadril súhlas s obsahom Varšavského
listu, pričom ÚV KSČ vyčítal najmä nevedomé napomáhanie činnosti opozične ladených médií
a oslabovanie akcieschopnosti strany ďalekosiahlymi personálnymi zmenami. 43
Za najkontroverznejšie konanie, ktorého sa Biľak mal dopustiť, sa považuje jeho účasť na
príprave a odovzdaní tzv. pozývacieho listu, ktorý mali predstavitelia „zdravých síl“ v KSČ poskytnúť
Sovietom ako prostriedok legitimizácie a formálna zámienka vojenskej intervencie vojsk Varšavskej
Dokument č. 55: 1968, [8. květen], Moskva. – Záznam sovětské strany z porady „pětky“ o „kontrarevoluční“
situaci v Československu a opatřeních k jejímu řešení. In: Mezinárodní souvislosti československé krize 1., s.
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zmluvy v ČSSR.44 Hlavnú úlohu pri spísaní pozývacieho listu a príprave priebehu intervencie zohral
Alois Indra, člen predsedníctva ÚV KSČ a súčasne člen skupiny „zdravých síl“ v strane.45 Ohľadom
samotnej prípravy a odovzdania listu na bratislavskej schôdzke šiestich komunistických strán 3.
augusta existujú viaceré nezrovnalosti. Kým sám Biľak vo svojich pamätiach tvrdí, že „pro každý
případ byla připravena písemná žádost o bratrskou pomoc,“ ktorá „V průběhu bratislavského setkání
byla předána sovětským soudruhům...,“ Sělest vo svojom tvrdení uvádza, že mu pozývací list údajne
odovzdal sám Biľak na pánskej toalete na mieste rokovaní v Bratislave.46 Nech už však bola Biľakova
miera účasti na príprave a odovzdaní pozývacieho listu akákoľvek, ako rozhodujúca skutočnosť sa
javí najmä prítomnosť jeho podpisu na tomto liste. Podpis tak svedčí o jeho súhlase s obsahom listu
a jeho zamýšľanými dôsledkami. To nakoniec dosvedčujú aj Brežnevove výroky na schôdzke päťky
v Moskve 18. augusta, kde sa vojenská intervencia do ČSSR definitívne odsúhlasila. Brežnev na nej
otvorene operoval s pozývacím listom a ohrozením postavenia Biľaka a ostatných členov ÚV KSČ
z radov „zdravých síl“ v prípade neposkytnutia vojenskej pomoci.47
Posledným dielom mozaiky je ešte Biľakovo konanie v čase samotnej intervencie vojsk
Varšavskej dohody. Keď sa v noci 20. augusta ÚV KSČ dozvedelo o príchode intervenčných vojsk,
rozhodlo sa vydať vyhlásenie, v ktorom by ľud ČSSR informovalo o aktuálnych udalostiach a postoji
strany a najvyšších štátnych orgánov k vzniknutej situácii. Pri rokovaní o znení tohto vyhlásenia Biľak
vyjadril viacero svojich výhrad, týkajúcich sa najmä formulácií o rozpore intervencie so zásadami
vzťahov medzi socialistickými štátmi a s medzinárodným právom. Podľa Biľaka totiž takáto formulácia
mohla u ľudí vyvolať odpor proti prichádzajúcim intervenčným vojskám 48, pretože „Lidé a komunisté
budou muset s jednotkami spolupracovat, s jednotkami se stýkat, a to ne jako s nepřítelem.
A předsednictvo ÚV vyzývá, že je to v rozporu s mezinárodním právem a vztahy. Už napřed
vyvoláváme nepřátelství a tato strana bude dále spolupracovat s KSSS, tato vláda s vládou SSSR.“49
Biľak nakoniec spolu s ďalšími členmi ÚV KSČ hlasoval proti vyhláseniu.50 Je preto možné
konštatovať, že Biľak sa svojim konaním snažil uľahčiť priebeh vojenskej intervencie tým, že kládol
prekážky politickým a štátnym orgánom v ich činnosti, smerujúcej k organizácii prejavov odporu voči
prichádzajúcim interventom.
V uľahčovaní intervencie Biľak pritom pokračoval aj naďalej. Za použitia telefonického spojenia
z pôdy sovietskeho veľvyslanectva v Prahe, kde pôsobil až do odchodu československej delegácie
na jednania do Moskvy 23. augusta, sa snažil ovplyvňovať činnosť predsedníctva ÚV KSS cez svojho
neformálneho zástupcu a blízkeho stúpenca Miloslava Hruškoviča. Biľakovým cieľom bolo rovnako
ako na zasadnutí predsedníctva ÚV KSČ zabrániť organizácii činnosti, ktorá by mohla klásť prekážky
prichádzajúcim intervenčným vojskám. Vďaka činnosti Hruškoviča a ľudí v jeho okolí bolo účinne
zamedzené prijímaniu razantných stanovísk, ktoré by odmietli vojenskú intervenciu v ČSSR. Najvyšší
stranícky orgán na Slovensku tak ostal vďaka Biľakom organizovanej skupine členov predsedníctva
ÚV KSS paralyzovaný v stave najvyššieho ohrozenia krajiny.51
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PRÁVNA KVALIFIKÁCIA KONANIA VASILA BIĽAKA
Po vymedzení relevantného Biľakovho konania sa na rad dostáva otázka jeho posúdenia z
hľadiska naplnenia podmienok pre vznik trestnoprávnej zodpovednosti v zmysle dobovej právnej
úpravy. Skôr ako prejdeme k samotnému skúmaniu naplnenia obligatórnych znakov skutkovej
podstaty trestného činu vlastizrady, ktorého sa v súvislosti s úvodom spomínaným výrokom Biľak mal
dopustiť, musíme poukázať na niektoré kľúčové charakteristické črty trestného práva z obdobia
socializmu.
Trestnému právu ako aj pojmu trestného činu sa v dobovej vede trestného práva, priznávala
tzv. triedna podstata. Socialistické trestné právo malo teda vzhľadom na svoju triednu podstatu
vyjadrovať vôľu robotníckej triedy a pracujúcich ľudových más na ochrane jej záujmov na úspešnom
budovaní vyspelej socialistickej spoločnosti.52 Triedna podstata pojmu trestného činu sa potom
premietla do jeho materiálneho poňatia, pri ktorom sa najvýznamnejším pojmovým znakom trestného
činu stala spoločenská nebezpečnosť činu. Trestným činom bolo preto len také konanie, ktoré spĺňalo
materiálny znak spoločenskej nebezpečnosti a ktoré súčasne napĺňalo aj trestným zákonom
stanovené znaky príslušnej skutkovej podstaty. 53 Konkrétnym vyjadrením týchto princípov sa stali
úvodné §§ 1 a 3 trestného zákona č. 141/1961 Zb (ďalej len „TZ“). Keďže účelom TZ bola okrem
iného najmä ochrana socialistického spoločenského a štátneho zriadenia ČSSR (§ 1 TZ), trestným
činom teda bolo aj konanie namierené proti spoločenskému a štátnemu zriadeniu ČSSR, ak bolo
nebezpečné pre spoločnosť a spĺňalo znaky uvedené v TZ (§ 3 ods. 1 TZ). Na tomto mieste sa potom
dostávame k skutkovej podstate trestného činu vlastizrady (§ 91 TZ), klasifikovaného z hľadiska jeho
systematického zaradenia do osobitnej časti TZ ako trestný čin proti základom republiky.
Vlastizrady sa podľa § 91 TZ dopustil československý občan, ktorý v spojení s cudzou mocou
alebo s cudzím predstaviteľom spáchal trestný čin rozvracania republiky, teroru, záškodníctva, alebo
sabotáže. Z hľadiska spoločenskej nebezpečnosti bola vlastizrada kvalifikovaná ako najťažší
a najzávažnejší trestný čin, pretože jeho spáchaním československý občan napomáhal presadzovať
cudzí záujem na úkor vrcholných záujmov svojej vlastnej krajiny.54 Týmto záujmom krajiny bola
ochrana základov republiky, t.j. socialistického spoločenského a štátneho zriadenia.55 Z hľadiska
objektívnej stránky trestného činu pritom na spáchanie trestného činu vlastizrady postačovalo, ak sa
páchateľ v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom dopustil aspoň jedného z taxatívne
vymedzených trestných činov proti základom republiky v akomkoľvek vývinovom štádiu trestného činu
a v akejkoľvek forme trestnej súčinnosti a účastníctva.56 Ak vezmeme do úvahy jednotlivé skutkové
podstaty týchto trestných činov, tak v súvislosti s Biľakovým konaním pripadá do úvahy naplnenie
skutkových podstát dvoch z nich – trestného činu rozvracania republiky (§ 92 TZ) a trestného činu
sabotáže (§ 97 TZ).
Skutkovú podstatu trestného činu rozvracania republiky bolo možné naplniť dvomi spôsobmi.
Buď sa páchateľ v úmysle rozvracať základy ČSSR (t.j. socialistické spoločenské štátne zriadenie,
územnú celistvosť alebo obranyschopnosť republiky) alebo zničiť jej samostatnosť v zmysle § 92 ods.
1 písm. a) TZ zúčastnil násilných akcií alebo hromadných nepokojov proti republike, jej orgánom alebo
spoločenským organizáciám, alebo v zmysle § 92 ods. 1 písm. b) TZ uskutočňoval inú obzvlášť
nebezpečnú činnosť proti základom republiky alebo jej dôležitým medzinárodným záujmom. V prvom
prípade muselo ísť o konanie, spočívajúce vo vedomej, aktívnej a priamej účasti páchateľa na širšie
založenej činnosti viacerých osôb vo forme postupne alebo súčasne prebiehajúcich násilných akcií
alebo hromadných nepokojov. Pod pojmom násilnej akcie sa pritom rozumelo závažnejšie vystúpenie
viacerých osôb za použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia. V druhom prípade potom
muselo ísť o konanie, ktoré svojou závažnosťou boli rovnaké, ako konania vymedzené pod písm. a)
a súčasne smerovali proti základom republiky alebo jej dôležitým medzinárodným záujmom. Na
naplnenie skutkovej podstaty trestného činu rozvracania republiky navyše postačovalo, aby
páchateľov útok smeroval proti čo i len jednému zo zákonom chránených záujmov.57
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Biľak mohol skutkovú podstatu trestného činu rozvracania republiky v znení § 92 ods. 1 písm.
a) naplniť najmä v súvislosti s jeho schôdzkami so Šelestom v Užhorode a na Kádárovej chate pri
jazere Balaton. Na stretnutí v Užhorode Biľak presviedčal Šelesta tak o potrebe uskutočniť vojenské
cvičenie ako nátlakový prostriedok na ÚV KSČ, ako aj o prípadnej potrebe ozbrojenej konfrontácie
s kontrarevolučnými silami vo vnútri ČSSR v prípade potreby. Rovnako aj na stretnutí na Kádárovej
chate Biľak požadoval od Sovietov stupňovanie politického tlaku na ÚV KSČ. Biľak tak priamo nabádal
ZSSR a nepriamo cez ZSSR aj ostatné krajiny päťky k aktívnemu politickému i vojenskému
zasahovaniu do vnútorných záležitostí ČSSR a tým k obmedzovaniu, ba až likvidácii jej
samostatnosti.
Do tohto rámca potom zapadá aj podpísanie pozývacieho listu, v ktorom sa spolu s jeho
ďalšími signatármi Biľak obrátil na KSSZ a ZSSR s tým, že „Pouze s vaší pomocí je možno vyprostit
ČSSR z hrozícího nebezpečí kontrarevoluce,“ a že „v případě, že by naše síly a možnosti byly
vyčerpány, anebo kdyby nepřinesly kladné výsledky, považujte toto naše prohlášení za naléhavou
prosbu a požadavek o vaši akci a všestranou pomoc.“58 Teda aj pomoc v podobe vojenskej
intervencie, ktorá by potlačila samostatnosť ČSSR a spĺňala by tak atribúty násilnej akcie v podobe
vystúpenia viacerých osôb, používajúcich násilie alebo hrozbu násilia. 59 Ak je otázka odovzdania
pozývacieho listu Šelestovi samotným Biľakom na bratislavskej schôdzke šiestich komunistických
strán (3. august 1968) sporná, pravosť jeho podpisu na pozývacom liste bola znaleckým posudkom,
vypracovaným Kriminalistickým ústavom federálnej kriminálnej polície v roku 1992, jednoznačne
potvrdená.60 Tým pádom by teda bolo možné považovať za potvrdený aj Biľakov úmysel a aktívnu
účasť na iniciovaní a podpore vojenskej intervencie päťky v ČSSR. To jest jeho aktívnu a vedomú
účasť na útoku proti samostatnosti ČSSR ako jednému z atribútov socialistického spoločenského
a štátneho zriadenia, s cieľom túto samostatnosť zničiť zbavením ústavných orgánov štátu faktickej
možnosti rozhodovať o všetkých otázkach vnútornej a zahraničnej politiky faktickým nahradením
týchto orgánov inou štátnou mocou s prípadným zachovaním vnútorných alebo niektorých vonkajších
atribútov samostatnej štátnej moci (napr. existencia vlády zloženej z členov „zdravých síl“ v KSČ).61
V prípade trestného činu sabotáže opäť pripadali do úvahy dva spôsoby jeho spáchania.
Páchateľ mohol skutkovú podstatu sabotáže naplniť vtedy, ak v úmysle poškodiť socialistické
spoločenské a štátne zriadenie alebo obranyschopnosť republiky zneužil svojho zamestnania,
povolania, postavenia buď podľa § 97 ods. 1 písm. a) TZ maril alebo sťažoval plnenie dôležitej úlohy
štátneho orgánu, ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, hospodárskej alebo spoločenskej
organizácie alebo inej inštitúcie, alebo podľa § 97 ods. 1 písm. b) TZ spôsobil v činnosti takého orgánu
alebo takej organizácie alebo inštitúcie poruchu alebo inú závažnú škodu. Účelom sabotáže teda bolo
vyvolanie dezorganizácie pri plnení dôležitých úloh alebo vôbec činnosti štátnych orgánov alebo iných
pre štát významných inštitúcií, pričom najpravdepodobnejším páchateľom sabotáže bola vzhľadom
na znenie TZ osoba pracujúca priamo v týchto štátnych orgánoch alebo inštitúciách.62
Biľak mohol v tomto smere svojim konaním naplniť najmä znaky uvedené v § 97 ods. 1 písm.
a) TZ, a to v súvislosti s jeho konaním od začiatku invázie vojsk päťky do ČSSR až do jeho odchodu
na rokovania v Moskve 23. augusta 1968. Biľakovo konanie totiž možno kvalifikovať ako zneužitie
straníckej funkcie 1. tajomníka ÚV KSS na to, aby bola počas krízovej situácie znemožnená činnosť
predsedníctva ÚV KSS, smerujúca k organizovaniu nenásilného odporu obyvateľstva voči
prebiehajúcej invázii. Organizovanie prívržencov v predsedníctve ÚV KSS tak napĺňa znaky marenia,
t.j. znemožnenia plnenia dôležitej úlohy tohto orgánu pri zabezpečovaní obranyschopnosti republiky
na politickom úseku spoločenského života. Na naplnenie skutkovej podstaty trestného činu sabotáže
pritom postačovalo aj krátkodobé marenie plnenia dôležitej úlohy týmto riadiacim politickým
orgánom.63
Ak nakoniec skúmame naplnenie znakov skutkovej podstaty trestného činu vlastizrady podľa
§ 91 TZ, mohli by sme konštatovať naplnenie všetkých z nich. Vyššie uvedenou argumentáciou sme
poukázali na reálnu možnosť interpretácie v prospech naplnenia skutkových podstát trestných činov
rozvracania republiky podľa § 92 ods. 1 písm. a) TZ a sabotáže podľa § 97 ods. 1 písm. a) TZ, čím
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by bola splnená podmienka spáchania aspoň jedného zo štyroch v § 91 TZ taxatívne vymenovaných
trestných činov proti základom republiky. Za jednoznačne splnenú by sme tiež mohli považovať
požiadavku kladenú na subjekt trestného činu, teda československé občianstvo páchateľa. Rovnako
by sme za splnenú mohli považovať podmienku spojenia s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom.
Biľak bol preukázateľne v kontakte s členom politbyra ÚV KSSZ Šelestom, teda s predstaviteľom
riadiaceho politického orgánu cudzieho štátu. Pri skúmaní naplnenia znaku spojenia s cudzou mocou
pritom nebolo rozhodujúce, z koho iniciatívy bol kontakt nadviazaný a či bol tento kontakt nadviazaný
priamo alebo nepriamo cez sprostredkovateľa. Rozhodujúca bola skutočnosť, či bol nadviazaný
s úmyslom spáchať niektorý z uvedených trestných činov, čo uvedené argumenty potvrdzujú. 64
Nakoniec treba poukázať aj na naplnenie materiálneho znaku trestného činu vlastizrady, teda
na samotnú spoločenskú nebezpečnosť Biľakovho konania. Určenie stupňa spoločenskej
nebezpečnosti určitého konania bolo závislé od viacerých faktorov, demonštratívne uvedených v § 3
ods. 4 TZ. Nebezpečnosť konania pre spoločnosť sa posudzovala najmä podľa významu konaním
dotknutého chráneného záujmu, spôsobu konania a jeho následkov, okolností, za ktorých ku konaniu
došlo, osoby páchateľa, miery jeho zavinenia a nakoniec od jeho pohnútky. Ak išlo o význam konaním
dotknutého chráneného záujmu, tak platila zásada, že čím významnejší bol chránený záujem, tým sa
útoky proti nemu považovali za nebezpečnejšie. Pri osobe páchateľa bol potom dôležitý najmä jeho
triedno-politický profil, určujúci hlavne jeho vzťah k spoločnosti, práci a otázkam výstavby
socializmu.65 Na základe týchto kritérií by mohli byť všetky relevantné Biľakove činy a úkony posúdené
ako konania s vysokým stupňom spoločenskej nebezpečnosti. Všetky totiž smerovali proti
najvýznamnejšiemu a primárnemu záujmu robotníckej triedy a pracujúcich ľudových más socialistickému spoločenskému a štátnemu zriadeniu. Biľak totiž jednoznačne konal v rozpore
s oficiálnou politikou , stanoviskami a opatreniami ÚV KSČ, ktoré rešpektovali princípy marxizmuleninizmu. Jeho konanie by sa preto dalo kvalifikovať ako porušenie a popretie v Ústave ČSSR
zakotvených princípov demokratického centralizmu (čl. 18), vedúcej úlohy KSČ v štáte (čl. 4)
a udržiavania priateľských vzťahov medzi národmi a zabezpečovania trvalého mieru na celom svete
(čl. 1 ods. 3), tvoriacich základ socialistického spoločenského a štátneho zriadenia.66 Nakoniec na
zvýšenom stupni spoločenskej nebezpečnosti Biľakovho konania by sa podpísali aj jeho stranícke
funkcie. Osoba s postavením v ústredných riadiacich orgánoch KSČ, konajúca proti záujmom
socialistickej spoločnosti a štátu, by sa s najväčšou pravdepodobnosťou prísnemu trestu nevyhla.
ZÁVEREČNÉ ZAMYSLENIE – VLASTIZRADA ALEBO NEVINA?
Ponúknuté argumenty, smerujúce k usvedčeniu Vasila Biľaka zo spáchania trestného činu
vlastizrady v súvislosti s prípravou a realizáciou vojenskej intervencie vojsk piatich krajín Varšavskej
zmluvy v ČSSR, je treba chápať len ako jeden z možných uhlov pohľadu. Interpretácia v tomto
príspevku bola totiž podriadená cieľu Biľakovho usvedčenia zo spáchania vlastizrady. Tento cieľ bol
pritom zvolený zámerne, najmä s ohľadom na dobové nálady, ako aj aktuálnosť otázky Biľakovej viny
či neviny v dnešnej dobe. Nad mnohými okolnosťami v spojitosti s augustom 1968 totiž dodnes visia
otázniky, ktoré neumožňujú vysloviť „odsudzujúci verdikt“ nado všetku pochybnosť. Ani českí
a slovenskí historici nie sú úplne jednotní v názoroch na kľúčové historické momenty, ktorých
osvetlenie by naklonilo misky váh na stranu Biľakovej viny alebo neviny. Ako príklad možno uviesť
názor českého historika Jana Měchýře, ktorý pochyboval o pravdivosti pozývacieho listu ako jedného
z kľúčových dôkazov Biľakovej viny. Jeho argumentom bol najmä poukaz na omnipotentné postavenie
ZSSR v rámci socialistického tábora, z titulu ktorého bol ZSSR vlastne „nepozvateľnou“ veľmocou,
konajúcou zásadne z vlastnej vôle.67 Či sa už s týmto záverom stotožníme alebo nie, postavenie
ZSSR v socialistickom tábore treba brať do úvahy najmä s ohľadom na medzinárodnoprávny rámec
augustovej intervencie.
Tak ako sa po roku 1945 sformoval socialistický tábor, sformovalo sa popri všeobecnom
medzinárodnom práve aj osobitné socialistické medzinárodné právo, založené na systéme zásad
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socialistického internacionalizmu.68 Je pravdou, že si zo všeobecného medzinárodného práva
vypožičalo viacero zásad, ktoré naplnilo ich novým obsahom, ako tomu bolo napríklad pri zásadách
rovnoprávnosti suverénnych štátov, nezasahovania do vnútorných záležitostí jednotlivých štátov
a dodržiavania záväzkov. V praxi však bola ich aplikácia a interpretácia vždy pevne spätá
s aktuálnymi geopolitickými záujmami ZSSR.69 Udalosti Pražskej jari dali vzniknúť tzv. Brežnevovej
doktríny, ktorá novo reinterpretovala zásady socialistického medzinárodného práva po krátkom
období ich uvoľnenej aplikácie za éry 1. tajomníka ÚV KSSZ Nikitu Sergejeviča Chruščova. ZSSR na
základe Brežnevovej doktríny potvrdil svoje všemohúce postavenie, ktoré ho oprávňovala v záujme
ochrany socializmu vymáhať záväzky plynúce zo zásad socialistického internacionalizmu aj za
použitia ozbrojenej sily. Ak berieme do úvahy chronológiu udalostí, tak Brežnevova doktrína vzhľadom
na jej formálne sformulovanie a zverejnenie uzrela svetlo sveta až v priebehu jesene 1968, pričom
dovtedy sa len formovali jej kontúry.70 Z pohľadu žalobcu tým v zásade padá jeden z kľúčových
argumentov jeho prípadnej obhajoby, že z jeho strany išlo len o podporu veci socializmu na
medzinárodnej úrovni. Faktom však ostáva, že tak, ako bola interpretácia zásad socialistického
medzinárodného práva závislá od vôle a záujmov ZSSR, tak je hypotetická argumentácia v prospech
Biľakovej viny závislá od faktickej neprítomnosti intervenčných vojsk v ČSSR. Preto v zásade
zotrvávame pri svojom stanovisku, že nami uvádzané argumenty v prospech Biľakovej viny je vhodné
chápať ako jednu z možných právnohistorických interpretácií augustových udalostí. Opačný uhol
pohľadu na celú vec následne poskytuje druhá časť nášho príspevku.
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PRAVDA ZOSTALA PRAVDOU – KARIÉRA VASILA BIĽAKA
PRED SÚDOM DEJÍN, ČASŤ DRUHÁ
Alexandra Letková – Ján Sombati
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Vasil Biľak patrí medzi najkontroverznejšie osobnosti moderných slovenských dejín.
V priebehu osudových augustových dní v roku 1968 patril medzi signatárov tzv. „pozývacieho listu“,
ktorý mal poslúžiť ako prostriedok legalizácie intervencie vojsk Varšavského paktu v Československu.
Taktiež spolupôsobil pri zostavení roľnícko-robotníckej vlády, ktorá sa neúspešne pokúsila nahradiť
legitímnu vládu s cieľom intervenciu formálno-právne legalizovať. Spolupráca s Moskvou ho nakoniec
vyniesla do funkcie straníckeho tajomníka pre zahraničnú politiku a ideologické záležitosti, z ktorej
ovplyvňoval priebeh poaugustovej normalizácie. Cieľom príspevku preto bude zhodnotiť konanie
Vasila Biľaka v období od augusta 1968 do pádu komunistického režimu v novembri 1989.
Interpretácia bude pritom zohľadňovať najmä relevantnú ústavnoprávnu a medzinárodnoprávnu
úpravu s cieľom poukázať na odôvodnenosť jeho konaní a predovšetkým poukázať na ich právny
základ a opodstatnenosť.
Kľúčové slová: Vasil Biľak, august 1968, normalizácia
Abstract: Vasil Biľak is one of the most controversial personalities of modern slovak history. During
the crucial days of august of 1968, he belonged to the signatories of so called „invitation letter“, which
should have served as a means of legalization for the intervention of armies of Warsaw pact in
Czechoslovakia. Furthermore, he cooperated with a formation of peasant-worker government, which
unsuccessfully tried to replace the legitimate government in order to formally legalize the militar
intervention. Collaboration with Moscow brought him to a seat of party secretary for foreign affairs and
ideological matters. From this position he exerted a strong influence upon the progress of
normalization process after the events of august of 1968. The aim of submitted article is to subject
behavior of Vasil Biľak between august of 1968 and the fall of communist regime in november of 1989
to a critical evaluation. At the same time, interpretation will particularly take into account relevant
constitutional and international legislation in order to find evidence of his political activities, especially
their legal basis and legitimacy.
Key words: Vasil Biľak, August 1968, Normalization
NA MIESTO ÚVODU
V nadväznosti na prvú časť príspevku, v ktorom sme poukázali na dôkazy usvedčujúce V.
Biľaka z vlastizrady, budeme v predkladanom príspevku hľadať a analyzovať dôkazy a právne normy,
ktoré dokážu jeho nevinu. Keďže príspevky na seba nadväzujú, nebudeme na nasledovných stranách
opakovať historické fakty týkajúce sa tzv. Pražskej jari a okupácie, ktoré sú opísané v prvej časti.
Príspevok je rozdelený do troch hlavných častí. V prvej a najpodstatnejšej časti uvedieme
argumenty, ktoré oslobodia V. Biľaka spod obžaloby pred súdom dejín. V druhej a tretej časti
poukážeme na možné alternatívne spôsoby obhajoby – budeme analyzovať situáciu na poli
medzinárodnoprávnom, kde sa pokúsime vyvodiť zodpovednosť ZSSR za okupáciu ČSSR v roku
1968 a taktiež poukážeme na sporné okolnosti týkajúce sa pozývacieho listu a samotného aktu
pozvania.
Informácie používané v príspevku, najmä týkajúce sa trestného stíhania V. Biľaka, sú veľmi
strohé a nie úplne presné, napokon pochádzajú iba z dennej tlače. Tu je na mieste zdôrazniť, že
k vyšetrovaciemu spisu, ktorý sa zhromažďoval vyše 20 rokov, sme pri písaní daného príspevku
nemali prístup. Preto sa pri „obhajobe“ môžeme opierať iba o dobové spomienky V. Biľaka, o politické
dokumenty z roku 1968 a v neposlednom rade aj o rozprávanie bývalého predsedu KSS a zaťa V.
Biľaka Jozefa Ševca. Vzhľadom k tomu, že informácie od J. Ševca sú takpovediac „z druhej ruky“ a aj
s prihliadnutím na ich možnú neobjektívnosť, ich pôvod budeme vždy v príspevku uvádzať priamo
v texte.
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VLASTIZRADA VASILA BIĽAKA?
Ešte skôr než sa pokúsime zodpovedať na uvedenú otázku, je potrebné uviesť niekoľko
informácií o V. Biľakovi, na základe ktorých je dodnes považovaný za (neodsúdeného) vlastizradcu.
Prvým, najdôležitejším a v podstate jediným dôkazom jeho údajnej vlastizrady je tzv. pozývací list, na
základe ktorého mali prekročiť vojská Varšavskej zmluvy hranice Československej socialistickej
republiky. Z dôvodu, že predmetný list mal byť síce dlhý dosahom, no krátky obsahom, sme sa
rozhodli ho uviesť v celom znení:
Vážený Leonide Iljiči,
s vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na Vás obracíme s následujícím
prohlášením.
Náš v podstatě zdravý polednový demokratický proces, náprava chyb a nedostatků minulosti
i celkové politické řízení společnosti se vymykají postupně ústřednímu výboru strany z rukou. Tisk,
rozhlas a televize, které jsou prakticky v rukou pravicových sil, ovlivnily veřejné mínění natolik, že se
do politického života naší země začínají nyní bez odporu veřejnosti zapojovat živly nepřátelské straně.
Rozněcují vlnu nacionalismu a šovinismu a vyvolávají antikomunistickou a protisovětskou psychózu.
Náš kolektiv - vedení strany - se dopustil řady chyb. Nedokázali jsme správně obhájit a
realizovat marxisticko-leninské normy stranického života, především principy demokratického
centralismu. Vedení strany už není dále schopno úspěšně se hájit před útoky proti socialismu, není s
to organizovat proti pravicovým silám ani ideologický, ani politický odpor. Sama existence socialismu
v naší zemi je ohrožena.
Politické prostředky a prostředky státní moci v naší zemi jsou nyní už do značné míry
ochromeny. Pravicové síly vytvořily příznivé podmínky pro kontrarevoluční převrat.
V této těžké situaci se obracíme na vás, sovětské komunisty, vedoucí představitele KSSS a
SSSR, s prosbou o poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici.
Jedině s vaší pomocí lze dostat ČSSR z hrozícího nebezpečí kontrarevoluce.
Uvědomujeme si, že pro KSSS a SSSR by tento poslední krok k ochraně socialismu v ČSSR
nebyl snadný. Proto budeme ze všech sil bojovat vlastními prostředky. V případě, že by však naše
síly a prostředky byly vyčerpány nebo nepřinesly pozitivní výsledky, považujte toto naše prohlášení
za naléhavou prosbu a žádost o vaši akci a všestrannou pomoc.
Vzhledem ke složitosti a nebezpečnosti vývoje situace v naší zemi vás žádáme o maximální
utajení tohoto našeho prohlášení. Z tohoto důvodu píšeme osobně přímo Vám v ruštině.
Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek, Vasil Biľak1
Už v roku 1968 bol V. Biľak niekoľkokrát označený za vlastizradcu, zradcu národa,
kriminálnika, ktorý vlasť ponechal napospas Sovietom. Tieto a mnohé iné obvinenia sa s jeho osobou
(najmä s jeho podpisom na uvedenom liste) spájajú dodnes. Hneď na začiatku je potrebné uviesť, že
žiaden zo zločinov proti republike alebo proti mieru mu nebol dokázaný, napriek intenzívnemu
pátraniu po usvedčujúcich dôkazoch.
Pôvodne Generálna prokuratúra ČSFR začala v apríli 1990 trestné stíhanie vo veci pre trestný
čin proti mieru. Vyšetrovateľ správy Federálneho policajného zboru pre vyšetrovanie, referát Praha,
vzniesol v roku 1992 voči V. Biľakovi obvinenie. Trestné stíhanie odovzdala správa Federálneho
policajného zboru pre vyšetrovanie Praha z Českej republiky v roku 1990 na Slovensko, pretože išlo
o slovenského občana. V trestnej veci konala najprv Krajská prokuratúra v Bratislave. S obvineným
Biľakom nebola na Slovensku stíhaná žiadna iná osoba. V marci v roku 2000 podal krajský prokurátor
v Bratislave na Krajský súd v Bratislave obžalobu. Uznesením Krajského súdu z konca marca 2001
bola táto trestná vec vrátená prokurátorovi na došetrenie, proti ktorému podal prokurátor sťažnosť.
Následne Najvyšší súd Slovenskej republiky v roku 2002 zamietol sťažnosť krajského prokurátora
ako neodôvodnenú a uložil vo svojom rozhodnutí vypočuť svedkov v Českej republike aj Slovenskej
republike, ktorí už dávno nežijú, alebo sa ich nepodarilo vypátrať. Trestné stíhanie V. Biľaka vo veci

Český preklad pôvodne ruského originálu pozývacieho listu dostupný na [online]:
http://www.upn.gov.sk/august-68/data/dokumenty/pozyvaci-list-1968.pdf [cit. dňa 25. marca 2016]
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zločinu vlastizrady sa začalo v roku 2005. Trestné stíhanie bolo napokon prerušené dňa 21. februára
2011 z dôvodu, že pre neprítomnosť svedkov nie je možné vec náležite objasniť.2
Napriek tomu, že náš právny systém v Trestnom poriadku č. 301/2005 Z. z. radí zásadu
prezumpcie neviny a zásadu in dubio pro reo medzi piliere trestného práva procesného, medzi
verejnosťou je V. Biľak vo všeobecnosti považovaný za zradcu, ktorý ušiel spravodlivosti. Rovnaké
princípy boli platné aj podľa Trestného poriadku z roku 1961.
Posudzovať vlastizradu V. Biľaka je nutné podľa predpisov platných v dobe, keď k naplneniu
znakov skutkovej podstaty uvedeného zločinu malo dôjsť. V roku 1968 bol v platnosti Trestný zákon
č. 140/1961 Zb., ktorý v § 91 definoval vlastizradu nasledovne:
“Československý občan, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin
rozvracania republiky, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potresce sa odňatím slobody na dvanásť
až pätnásť rokov alebo trestom smrti.”
Objektom trestného činu vlastizrady bola ochrana zriadenia Československej socialistickej
republiky (ČSSR), jej územnej celistvosti, samostatnosti, obranyschopnosti a jej základnej politickej,
hospodárskej a sociálnej štruktúry. Objektívna stránka spočívala v tom, že občan ČSSR v spojení
cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin rozvracania republiky, teroru,
záškodníctva alebo sabotáže. Pojmom spojenie s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom je
potrebné rozumieť nadviazanie priameho resp. nepriameho kontaktu bez ohľadu na jeho formu,
pričom je nevyhnutné, aby cudzia moc alebo cudzí činiteľ reálne existovali. Spojením je trestná
súčinnosť vo forme spolupáchateľstva alebo niektorej formy účastníctva. Nemusí ho mať každý zo
spolupáchateľov alebo účastníkov, postačuje vedomosť a súhlas s existenciou takého spojenia.
Cudzou mocou sú cudzie štáty, pričom páchateľ môže byť v spojení s cudzou mocou len
prostredníctvom orgánu cudzieho štátu. Cudzím činiteľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie
je orgánom alebo zástupcom štátu, ale v ňom má významné postavenie. Páchateľom mohol byť iba
občan ČSSR a teda išlo o špeciálny subjekt. Subjektívna stránka bola založená na úmyselnom
zavinení, pričom úmysel sa musel vzťahovať nie len na konkrétny trestný čin, ale aj na spojenie
s cudzou mocou resp. s cudzím činiteľom.
Na spáchanie trestného činu je potrebné naplniť všetky štyri zložky skutkovej podstaty.
Prioritou je zo strany obhajoby preukázať, že v konaní V. Biľaka absentuje objektívna stránka
trestného činu.
Ako sme už vyššie uviedli, objektívna stránka zločinu vlastizrady bola zložená z dvoch
kumulatívnych podmienok:
1. naplnenie jednej zo skutkových podstát trestných činov rozvracania republiky, teroru,
záškodníctva alebo sabotáže,
2. spojenie s cudzou mocou resp. s cudzím činiteľom,
K bodu 1.) Za predpokladu, že by bola dokázaná pravosť Biľakovho podpisu na tzv. pozývacom liste
resp. pravosť samotného listu, možnými trestnými činmi, ktorých sa Biľak mohol takým konaním
dopustiť, sú na prvý pohľad trestný čin rozvracania republiky (§ 92 ods. 1)3 prípadne trestný čin
sabotáže (§ 97 ods. 1)4. Úlohou oboch trestných činov bolo postihovať útoky proti základom

Bližšie pozri: Zomrel bývalý vysoký funkcionár KSČ Vasiľ Biľak Dostupné na [online] :
http://www.teraz.sk/slovensko/vasil-bilak-umrtie/72925-clanok.html [cit. dňa 25. marca 2016]
PROKURATÚRA: Trestné stíhanie Vasila Biľaka je stále prerušené Dostupné na [online] :
http://www.hlavnespravy.sk/prokuratura-trestne-stihanie-vasila-bilaka-je-stale-prerusene/210520 [cit. dňa 25.
marca 2016]
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“Kto v úmysle rozvracať socialistické spoločenské a štátne zriadenie, územnú celistvosť alebo
obranyschopnosť republiky alebo zničiť jej samostatnosť a) zúčastní sa na násilných akciách alebo na
hromadných nepokojoch proti republike, jej orgánom alebo spoločenským organizáciám pracujúcich, alebo b)
vykonáva inú obzvlášť nebezpečnú činnosť proti základom republiky alebo jej dôležitým medzinárodným
záujmom, potresce sa odňatím slobody na osem až dvanásť rokov.“
4
“Kto v úmysle poškodiť socialistické spoločenské a štátne zriadenie alebo obranyschopnosť republiky zneužije
svoje zamestnanie, povolanie, postavenie alebo svoju funkciu alebo sa dopustí iného konania pre to, aby a)
maril alebo sťažoval plnenie dôležitej úlohy štátneho orgánu, ozbrojených síl alebo ozbrojeného sboru,
hospodárskej alebo spoločenskej organizácie alebo inej inštitúcie, alebo b) spôsobil v činnosti takého orgánu
alebo takej organizácie alebo inštitúcie poruchu alebo inú závažnú škodu, potresce sa odňatím slobody na tri
roky až desať rokov.“
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republiky. Ťažiskom ochrany prvého oddielu prvej hlavy boli teda základy republiky t. j. jej socialistické
spoločenské a štátne zriadenie. Takže útoky, ktoré možno subsumovať pod uvedené trestné činy,
boli nasmerované buď proti republike a jej socialistickému zriadeniu alebo proti niektorému
z čiastkových znakov republiky, pričom tieto boli uvedené v prvej hlave Ústavy ČSSR č. 100/1960
Zb.. Hovoríme najmä o útokoch proti:

socialistickému charakteru ČSSR,

pevnému zväzku robotníkov, roľníkov a inteligencie na čele s robotníckou triedou,

skutočnosti, že ČSSR patrí do svetovej socialistickej sústavy,

socialistickej hospodárskej sústave,

postaveniu KSČ ako vedúcej sile v štáte, atď.
Objektívna stránka trestného činu rozvracania republiky spočívala v úmysle buď rozvracať a)
spoločenské a štátne zriadenie, b) územnú celistvosť, c) obranyschopnosť alebo d) zničiť jej
samostatnosť, pričom na naplnenie skutkovej podstaty postačovalo spáchať iba jeden z uvedených
činov. Objektívna stránka trestného činu sabotáže spočívala v úmysle a) poškodiť socialistické
spoločenské a štátne zriadenie alebo b) obranyschopnosť republiky.
Pod rozvratom mal zákonodarca na mysli vnášanie dezorientácie do chránenej inštitúcie,
pričom muselo dôjsť k jej úplnému rozvratu. Na základe vyššie uvedeného, útok proti spoločenskému
a socialistickému zriadeniu možno v prípade pozývacieho listu vylúčiť, nakoľko obsah daného
dokumentu neodporuje Ústave ČSSR a nepredstavuje útok proti republike alebo jej čiastkovým
znakom. Pozývací list, práve naopak, obsahuje žiadosť o pomoc, ktorou má byť ochránený ústavou
garantovaný socializmus ako najvyššia hodnota v štáte. Z povahy listu je zjavné, že útok proti
územnej celistvosti (jednota štátneho územia a jednota štátnej moci čl. 1 ods. 2 Ústavy) môžeme
úplne vylúčiť. Útok proti obranyschopnosti t. j. proti spôsobilosti účinne sa brániť vonkajšiemu
napadnutiu je taktiež iba nadnesenou paralelou – z obsahu ani „z ducha“ pozývacieho listu nevyplýva,
že by jeho signatári žiadali o tajnú vojenskú intervenciu.
Do úvahy však pripadá útok proti samostatnosti ČSSR resp. jej zničenie, nakoľko politickí
predstavitelia mali v liste žiadať „vaši (sovietsku pozn. autora) akci a všestrannou pomoc“. Podľa dnes
platného Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. by taká žiadosť bola prinajmenšom považovaná za
obzvlášť závažný zločin úkladov proti Slovenskej republike (§ 312 resp. § 311 trestný čin vlastizrady).
Samostatnosť republiky podľa dnes platného práva predstavuje právo rozhodovať o všetkých
otázkach vnútornej a zahraničnej politiky štátu bez závislosti od cudzej štátnej moci5. Podľa Trestného
zákona č. 140/1961 Zb. mal však zákonodarca pod pojmom samostatnosť na mysli nezávislosť štátnej
moci od inej štátnej moci v otázkach vnútornej a zahraničnej politiky s dodatkom, že „ČSSR ako
zvrchovaný a nezávislý štát vstupuje však do právnych vzťahov s inými štátmi na základe
rovnoprávnosti a dobrovoľnosti, pričom osobitne významnou je dobrovoľná spolupráca ČSSR so
ZSSR a s ostatnými krajinami svetovej socialistickej sústavy, ako je to zakotvené v Ústave (čl. 1 ods.
3 a čl. 14 ods. 2), pričom taká spolupráca na uskutočnenie spoločných cieľov štátov svetovej
socialistickej sústavy nielen že nie je v rozpore so samostatnosťou republiky, ale je aj
základnou podmienkou, bez ktorej by v období ostrých antagonizmov medzi socialistickým
a kapitalistickým svetom nebola účinne zaručená“6. V komentári k Trestnému zákonu z roku 1961 sa
ďalej uvádza, že pojem „nepriateľstvo“ (ktoré bolo v danej dobe úzko späté s trestnými činmi proti
republike) sa na rozdiel od Trestného zákona z roku 1950 už pri najzávažnejších trestných činoch
proti republike nepoužíva, naproti tomu však nová právna úprava (z roku 1961) použila bližšie
vymedzenie nepriateľského motívu páchateľa prostredníctvom už spomínanej objektívnej stránky
trestných činov. Vo všeobecnosti sa však zákonodarca vyjadril, že „nepriateľstvo má buržoázne
korene,“7 t. j. prejavujúce sa v prežitkoch kapitalizmu, vo vyhranenom zápornom postoji voči
socialistickému zriadeniu, atď. Predstavitelia konzervatívneho krídla komunistov, kam rozhodne patril
aj V. Biľak, však určite neboli považovaní za nepriateľov a ani sa ako nepriatelia socializmu
neprejavovali.
Z uvedenej analýzy trestnoprávnych noriem vyplýva, že V. Biľak a ani ostatní signatári
pozývacieho listu nenaplnili objektívnu stránku ani jedného z trestných činov, ktorých spáchanie je
kumulatívnou podmienkou pre spáchanie trestného činu vlastizrady.

BURDA, Eduard – ČENTÉŠ, Jozef – KOLESÁR, Juraj a kol.: Trestný zákon. Osobitná časť. Komentár – II.
Diel. Praha : C. H. Beck. 2011. s. 1040. ISBN: 978-80-7400-394-3
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BREIER, Štefan a kol.: Trestný zákon. Komentár. Bratislava : Osveta. 1964. s. 380.
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Tamže, s. 373.
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V podstate už na tomto mieste možno povedať, že V. Biľak sa jednoznačne nedopustil
trestného činu vlastizrady podľa § 91 Trestného zákona, avšak Biľak momentálne nestojí pred
riadnym trestným súdom, ale pred súdom dejín a na „očistenie“ jeho mena je veľmi dôležitým pozrieť
sa na daný prípad z viacerých uhlov pohľadu.
K bodu 2.) Z vyššie uvedeného vyplýva, že pozývací list a jeho trestnoprávny dosah je nutné
posudzovať v historicko-právnom kontexte danej doby, ktorý bol výnimočne presne vyjadrený v I. časti
úvodného Vyhlásenia Ústavy ČSSR z roku 1960, ktoré prehlasovalo, že : „Socializmus v našej vlasti
zvíťazil! Vstúpili sme do nového obdobia našich dejín a sme odhodlaní ísť ďalej k novým, ešte vyšším
cieľom... Po tejto ceste pôjdeme ďalej ruka v ruke s našim veľkým spojencom, bratským
Zväzom sovietskych socialistických republík, a so všetkými ostatnými priateľskými krajinami
svetovej socialistickej sústavy, ktorej je naša republika pevným článkom.“ Na tomto mieste si teda
položíme čiastočne smelú otázku : Možno považovať veľkého bratského spojenca ZSSR za
cudziu moc? Zo znenia niekoľkokrát citovanej Ústavy ČSSR z roku 1960 a taktiež z vyššie
uvedených citácií z komentára k Trestnému zákonu jednoznačne vyplýva, že pod pojmom cudzia moc
nebol považovaný Sovietsky zväz ani štáty svetovej socialistickej sústavy.
Konanie V. Biľaka teda nenaplnilo ani jednu z dvoch požadovaných podmienok trestného činu
vlastizrady. Uvedenou „obhajobou“ sme sa snažili preukázať, že aj v prípade potvrdenia autenticity
pozývacieho listu, by bol V. Biľak a aj ostatní signatári listu oslobodení spod obžaloby, nakoľko ich
konanie bolo z právneho hľadiska „čisté“.
Na tomto mieste je vhodné zamyslieť sa nad konaním V. Biľaka aj z pohľadu politickej etiky,
morálky a prirodzenoprávneho učenia o práve – možno považovať konanie legálne v roku 1968 za
dnes ilegálne? Do úvahy prichádza aplikácia Radbruchovej formuly, ktorá hovorí o prednosti
prirodzeného práva pred právom pozitívnym. Použitie prirodzeného práva však prichádza do úvahy
iba ak je pozitívne právo nespravodlivé v neznesiteľnej a neakceptovateľnej miere t. j. len v prípadoch
hodných osobitného zreteľa (podobne ako tomu bolo po 2. svetovej vojne). V tomto prípade je
podstatné si uvedomiť zložitú medzinárodnoprávnu a politickú situáciu vo svete rozdelenom na
západný a východný blok (pozri v kapitole nižšie). Domnievame sa, že v prípade V. Biľaka nemožno
hovoriť o neznesiteľnej miere nespravodlivosti (inak by tomu bolo napr. v prípade, že dôsledkom tzv.
pozývacieho listu by bolo ČSSR začlenené do ZSSR a pod.) a preto nie je vhodné posudzovať jeho
konanie z pohľadu dnes platného práva, ani ho kriminalizovať prostredníctvom inštitútu retroaktivity.
SOVIETSKY ZVÄZ VINNÍKOM
Napriek tomu, že právnu zodpovednosť nemožno vyvodzovať voči Biľakovi, nemôžeme
opomenúť situáciu po 20. auguste 1968 na území ČSSR. Úlohou nášho príspevku nie je posudzovať
priebeh udalostí ani ich presný opis, preto sa zameriame len na konkrétnu udalosť a teda na
obsadenie, či skôr okupáciu územia ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy.
Dňa 21. augusta 1968, teda okamžite po začatí okupácie, sa k situácii negatívne vyjadrili vo
svojich vyhláseniach členovia predsedníctva ÚV KSČS8 aj ÚV KSS9. Súhlasne odmietli okupáciu
vojskami Varšavskej zmluvy. Daný akt považovali za „odporujúci nielen všetkým zásadám vzťahov
medzi socialistickými štátmi, ale za popretie základných noriem medzinárodného práva“ 10
Základné zásady medzinárodného práva suverénne štáty sveta prijali najmä v právne
záväzných dokumentoch, predovšetkým v Charte OSN v roku 1945, ktorá má záväzný charakter a
z ktorej znenia vyplýva, že nielen štáty, ktoré sú členskými štátmi OSN, ale aj nečlenovia OSN a de
facto všetky štáty sveta sú povinné dodržiavať zásady stanovené Chartou. Medzi základné zásady
medzinárodného práva patrí aj územná suverenita a suverenita štátnej moci. Územná výsosť
predstavuje právo každého štátu realizovať samostatne a výhradne všetku verejnú moc na území
určitého štátu, bez akéhokoľvek zasahovania iných štátov (kap. 1 čl. 2 ods. 7 Charty OSN).11 Môžeme
Vyhlásenie predsedníctva ÚV KSČS z dňa 21. augusta 1968 In: ŠTEFANSKÝ, Michal: Slovensko v rokoch
1967 – 1970. Výber dokumentov. Bratislava : Komisia vlády SR pre analýzu historických udalostí z rokov 19671970, 1992, s. 188 - 189
9
Vyhlásenie predsedníctva ÚV KSS z dňa 21. augusta 1968 In: ŠTEFANSKÝ, Michal: Slovensko v rokoch 1967
– 1970. Výber dokumentov. Bratislava : Komisia vlády SR pre analýzu historických udalostí z rokov 1967-1970,
1992, s. 189 - 190
10
ŠTEFANSKÝ, Michal: Slovensko v rokoch 1967 – 1970. Výber dokumentov. Bratislava : Komisia vlády SR pre
analýzu historických udalostí z rokov 1967-1970, 1992, s. 188.
11
Dostupné na [online] : http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-astatut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf [cit. dňa 1. apríla 2016]
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ju chápať aj v tom význame, že všetky osoby a veci nachádzajúce sa na štátnom území musia
rešpektovať moc tohto štátu. Podľa zásad humanitárneho a vojnového práva, v čase ozbrojeného
sporu, vykonáva okupujúci štát na okupovanom území práva, ktoré pochádzajú z územnej výsosti.
Tieto práva okupujúca mocnosť realizuje iba dočasne a okupovaná časť územia zotrváva pod
suverenitou okupovanej vojnovej strany. Na základe medzinárodných zmlúv môže dochádzať
k určitým obmedzeniam pri výkone územnej výsosti. V takejto zmluve sa môže štát zaviazať, že
nebude vykonávať práva, ktoré mu vyplývajú z územnej výsosti. V iných prípadoch štát môže prebrať
záväzok znášať na svojom území výkon jeho výhradných práv iným štátom. Samozrejme, žiadny
suverénny štát nie je povinný takúto zmluvu podpísať, čo znamená, že tak môže urobiť dobrovoľne.
V skratke možno uviesť, že podľa medzinárodného práva neexistovala (a naďalej neexistuje)
legitímna možnosť porušiť striktný zákaz intervencie do vnútroštátnych záležitostí štátu, bez
toho, aby došlo k porušeniu medzinárodného práva a bez následkov zakladajúcich
medzinárodnoprávnu zodpovednosť. Sovietsky zväz, rovnako ako Československá republika
patrili v roku 1945 medzi zakladajúcich členov Spoločnosti národov, takže je nepochybné, že ZSSR
vedome porušilo princípy medzinárodného práva. Na základe uvedeného možno teda okupáciu
ČSSR vyhodnotiť ako porušenie základnej zásady medzinárodnej práva týkajúcej sa štátnej
zvrchovanosti a zároveň ako porušenie zákazu použitia sily v medzinárodných stykoch, kam patrí aj
vojenská okupácia iného štátu.
Problematika zodpovednosti ZSSR za okupáciu a obmedzenie suverenity ČSSR v roku 1968
je však akceptovateľná len za predpokladu, že uznávame teóriu suverenity podľa medzinárodného
práva ako inštitút relatívne neobmedzený (podlieha iba obmedzeniam medzinárodného práva),
patriaci každému štátu sveta. V priebehu dejín sa však vyvinulo niekoľko období vývoja suverenity z
pohľadu medzinárodného práva :
a) tzv. klasická suverenita, ktorá vznikla po Vestfálskom mieri 1648, a trvala až do začiatku 20.
storočia, čiastočne dodnes. Na základe tejto koncepcie si boli štáty rovnocenné, a majú
najvyššiu autoritu smerom dovnútra.
b) liberálna medzinárodná suverenita spätá s právom na sebaurčenie, demokraciou a ľudskými
právami. Vznikli teda nové medzinárodne uznávané idey, ktoré znamenali obmedzenia
klasickej suverenity dovnútra aj navonok.
c) tzv. kozmopolitná suverenita, ktorá uznáva pluralitu inštitúcií stojacich mimo, nad a vedľa
národných štátov a ich suverenitou. Táto predstava súvisí s teoretickým učením, podľa
ktorého suverenita ľudu má prednosť pred suverenitou štátu. Autormi priznaným negatívom
je náhle odloženie koncepcie suverenity štátu, ktoré by mohlo nahlodať celý systém
medzinárodného práva. Ak by skutočne došlo k jeho realizácii, opäť by nastala potreba
podstatnej revízie koncepcie vnútroštátnej aj medzinárodnoprávnej suverenity. 12
V nadväznosti na uvedené je nutné si uvedomiť situáciu počas studenej vojny, kedy sa svet rozdelil
na štáty svetovej socialistickej sústavy na čele so Sovietskym zväzom a kapitalistický svet západu na
čele so Spojenými štátmi americkými. Uvedenému stavu zodpovedalo aj medzinárodné právo
a v tomto období sa objavuje v medzinárodnom práve dualizmus – „americké“ chápanie suverenity
ako inštitútu medzinárodného práva a socialistické chápanie suverenity ako inštitútu
medzinárodného práva. USA samozrejme v roku 1968 zaujalo odmietavý postoj tak k okupácii ČSSR,
ako aj voči tzv. Brežnevovej doktríne.13 Uvedenú doktrínu považovali za typický nástroj vedenia
zahraničnej politiky ZSSR, pričom obmedzením suverenity ČSSR sa mali dosiahnuť vyššie
socialistické záujmy korešpondujúce so záujmami celosvetového robotníckeho hnutia a svetovej
socialistickej sústavy (deklarované aj v Ústave ČSSR z roku 1960). Potrebné je taktiež uviesť, že
rovnako ako ZSSR vo svojej sfére vplyvu, tak aj USA podnikalo kroky odporujúce medzinárodnému
právu a zasahovali do suverenity iných štátov. Obmedzená resp. limitovaná suverenita bola
fenoménom danej doby a zjednodušene môžeme povedať, že suverenitou v klasickom chápaní
disponovali iba „hráči“ s najlepšími kartami na ruke, tzn. tie štáty, ktoré vlastnili nukleárne zbrane.
Ostatné štáty v podstate boli pod americkým, resp. sovietskym vplyvom, čiže ich suverenita bola
(ne)dobrovoľne limitovaná. Pri uvedenom chápaní suverenity v kontexte studenej vojny Sovietsky
zväz vojenskou intervenciou neporušil medzinárodné právo, ale chránil záujmy svetovej socialistickej
sústavy spôsobom, ktorý zodpovedal situácii vo svete.
GÁBRIŠ, Tomáš – MACEJ, Ján: Suverenita ľudu a štátu v Československu rokov 1948-1989. In: Akademické
akcenty 2011. Bratislava: PEVŠ, 2012, s. 185 – 209. ISBN 978-80-89447-90-9
13
Tamže, s. 185 – 209.
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Hypotézu o limitovanej suverenite, s ktorou úzko súvisí aj rozdelenie sfér vplyvu ZSSR a USA,
potvrdzujú aj v jeseni roku 2015 zverejnené dokumenty CIA o intervencii vojsk Varšavskej zmluvy
v ČSSR z roku 1968. Zo správ CIA je zrejmé, že americká tajná služba podrobne
monitorovala situáciu medzi ČSSR a ZSSR počas Pražskej jari. Napriek tomu, že donedávna sa
uvádzalo, že prezident Johnson nevedel o príprave okupácie, dnes je už zrejmé, že daná informácia
je minimálne polopravdou. Spojené štáty napriek informáciám o zoskupovaní vojsk a armádnej
techniky na československom pohraničí, ktoré pokladali za prípravu okupácie už od začiatku augusta
196814, neupozornilo ČSSR na možnú vojenskú hrozbu. Ako z amerických správ vyplýva,
československí predstavitelia vnímali situáciu v tuzemsku ako veľmi napätú, dokonca vedeli
o sovietskych agentoch provokatéroch v Prahe pripravených podnecovať k nepokojom15. Ani z jednej
správy však nevyplýva, že by československá politická špička predpokladala vojenský zásah.
NEZODPOVEDANÉ OTÁZKY O (NE)POZVANÍ
Ako už názov napovedá, v poslednej časti príspevku sa zameriame na nezodpovedané otázky
týkajúce sa pozývacieho listu a samotného aktu pozvania vojsk Varšavskej zmluvy.
O pozývacom liste sa hovorí hneď po začiatku okupácie v auguste 1968. Hovorí o ňom
dokonca aj správa CIA americkému prezidentovi z dňa 21. augusta 1968.16 Otázka existencie
pozývacieho listu sa opäť otvorila po Nežnej revolúcii v roku 1989, kedy verejnosť chcela počuť
odpovede na otázky týkajúce sa vojenskej intervencie, ktorá potlačila proces obrodenia socializmu
počas Pražskej jari. V júli 1992 odovzdal ruský prezident B. Jelcin prezidentovi ČSFR Václavovi
Havlovi kópie niekoľkých písomností, medzi ktorými sa nachádzala aj kópia tzv. pozývacieho listu.
Uvedené listiny boli overené hlavným archivárom Ruskej federácie prof. R. G. Pichojom. Údajne boli
dokumenty odovzdané československej strane hneď po ich objavení. Uvedené kópie boli podrobené
kriminalistickým výskumom aj v ČSFR. Závery kriminalistického výskumu hovoria o tom, že list bol
pravdepodobne písaný na písacom stroji československej výroby zn. CONSUL, expertíza taktiež
potvrdila, že Biľakov podpis na liste je autentický. Bez akýchkoľvek pokusov znehodnocovať závery
uvedenej kriminalistickej expertízy musíme zdôrazniť, že išlo o preskúmavanie kópie pozývacieho
listu, takže výsledky mohli byť skreslené, resp. samotný list môže byť od počiatku falzifikát a nie
originál.17 Aj samotný Biľak sa k predmetnému listu vyjadril, ale protichodne. Vo svojich memoároch
uviedol, že „pro každý případ by|a připravena písemná žádost o bratrskou pomoc. V průběhu
bratislavského setkání byla předána sovětským soudruhům žádost, dopis, v němž někteří členové
předsednictva ÚV KSČ a vlády požádali sovětské vedení o pomoc. V dopise se uvádělo, že bude-li
se situace dále zhoršovat a nebudou-li plněny přijaté závazky, nevidí podepsaní soudruzi jinou
možnost než internacionální pomoc spojenců, protože vlastními silami se z toho marasmu
nedostaneme a čas na nové jednání již nebude.“18 V úradne zaznamenanej svedeckej výpovedi zase
V. Biľak uviedol, že ho v Bratislave požiadal o sprostredkovanie stretnutia s Brežnevom Radko Kaska
(pomocník Drahomíra Koldera) a údajne Biľakovi povedal, že pôjde ,,předat prosbu některých
soudruhů, aby spojenci vyvinuli na vedení ČSSR politický a hospodářský tlak a donutili je tak, aby si
plnilo své závazky“. A Bilak pokračoval: ,,Skutečný obsah listu jsem nečetl a neznám ani autora. To,
co o něm vím, je jen od Kasky...“19
Zať V. Biľaka Jozef Ševc nám pri rozhovore povedal odlišnú verziu od vyššie uvedených.
Razantne odmietol existenciu pozývacieho listu. Podľa jeho slov (resp. podľa slov V. Biľaka) pozývací
list vznikol ex post, ako prirodzená reakcia demokratizácie spoločnosti v 90. rokoch a ako pokus
o zdiskreditovanie bývalého režimu a jeho predstaviteľov. Ševc opieral danú hypotézu najmä o fakt,
že V. Biľak bol v blízkom priateľskom vzťahu s L. I. Brežnevom, s ktorým bol údajne v pravidelnom
Bližšie k informáciám o pripravovanej okupácie ČSSR Sovietskym zväzom pozri: The President´s Daily Brief
z dňa 2. augusta 1968 Dostupný na [online]: https://archive.org/details/The-Presidents-Daily-Brief-02-August1968 [cit. dňa 3. apríla 2016]
The President´s Daily Brief z dňa 16. augusta 1968 Dostupný na [online]: https://archive.org/details/ThePresidents-Daily-Brief-16-August-1968 [cit. dňa 3. apríla 2016]
15
The President´s Daily Brief z dňa 19. augusta 1968 Dostupný na [online]: https://archive.org/details/ThePresidents-Daily-Brief-19-August-1968 [cit. dňa 3. apríla 2016]
16
The President´s Daily Brief z dňa 19. augusta 1968 Dostupný na [online]: https://archive.org/details/ThePresidents-Daily-Brief-21-August-1968 [cit. dňa 3. apríla 2016]
17
JANÁČEK, František – MICHÁLKOVÁ, Marie: Příběh zvacího dopisu In: Soudobé dějiny, č. 1, roč. 1993, s. 90.
18
BIĽAK, Vasil: Paměti,2. díl, Praha: Cesty, 1991, s. 88.
19
AK protokol o výsluchu svedka z dňa 17.4.1990 s. 5, VI In: JANÁČEK, František – MICHÁLKOVÁ, Marie:
Příběh zvacího dopisu In: Soudobé dějiny, č. 1, roč. 1993, s. 87 – 101.
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kontakte. Ševc považoval za absurdný nie len príbeh o odovzdaní pozývacieho listu na toaletách, ale
aj všetky hypotézy o existencii listu, pričom sa odvolával na skutočnosť, že ak by Biľak chcel požiadať
Brežneva o pomoc, požiadal by ho osobne resp. telefonicky. Hypotézu o samotnom „pozvaní“
a o žiadosti o sovietsku pomoc dotvára informácia (doposiaľ) nepodložená žiadnymi archívnymi
dokumentmi alebo záznamami. Údajné pozvanie nemalo prísť zo strany Biľaka a ostatných signatárov
listu, ale zo strany Alexandra Dubčeka, ktorý mal podľa Ševca v noci 17. augusta 1968 zatelefonovať
Brežnevovi a požiadať ho o pomoc s nezvládnuteľnou situáciou v ČSSR. Jozef Ševc tvrdí, že
uvedené súvislosti a okolnosti diania v auguste 1968 vie relevantne dokázať prostredníctvom
dokumentov, ktoré obsahuje archív po nebohom V. Biľakovi. Pokiaľ však uvedené dokumenty nebudú
zverejnené, uvedené informácie budú len nepodloženými domnienkami.
ÚVAHA NA ZÁVER
Tradične autori v závere vyhodnocujú svoj výskum a poznatky uvedené v tele článku. My sa
však v závere zamyslíme nad oboma nadväzujúcimi príspevkami týkajúcimi sa pozývacieho listu
a Vasila Biľaka. V prvom z nich sa autori postavili na stranu prokurátora a v druhom na stranu obhajcu
pred pomyselným súdom dejín. „Ohýbaním“ paragrafového znenia právnych predpisov a účelovým
využívaním materiálov sa autorom podarilo V. Biľaka odsúdiť aj oslobodiť spod obžaloby. Tu je na
mieste sa zamyslieť nad celkovým zhodnotením V. Biľaka v inkriminovanom období. Od okupácie
ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy prešlo takmer polstoročie, no stále napriek všeobecnému
presvedčeniu o Biľakovej vlastizrade, neexistujú rukolapné dôkazy o jeho vine resp. o jeho nevine.
Historické skutočnosti sú pod časovým, politickým a v neposlednom rade aj ľudským
vplývaním ohýbané a prispôsobované. K tejto skutočnosti smeroval aj cieľ našich príspevkov t. j.
poukázať na fakt, že v právnej histórii, resp. histórii všeobecne, existuje mnoho otázok, na ktoré
nemáme žiadnu správnu, resp. žiadnu nesprávnu odpoveď. A to aj napriek tomu, že od opisovaných
udalostí prešiel relatívne krátky časový úsek.
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K NIEKTORÝM FORMÁM PROCESNÉHO ZASTÚPENIA
V LEGISAKČNOM PROCESE
Matej Mlkvý

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Rímsky civilný proces v zásade vylučoval možnosť procesného zastúpenia strany. Výnimku
z tejto zásady ustanovujú Justiniánske Inštitúcie (I. 4.10) v prípade sporov za národ, slobodu a
poručníctvo. Príspevok sa zaoberá práve týmito formami zastúpenia v najstaršej fáze rímskeho
procesu. Osobitný dôraz bude kladený práve na zastúpenie v procese o slobodu určitej osoby.
Kľúčové slová: legisakčný proces, otrok, adsertor, actor
Abstract: Roman civil procedure generally did not allow for any form of representation. An exeption
to this rule is stated in Institutes of Justinian (I. 4.10.) according to which representation is possible in
suits concerning nation, liberty and tutelage. The article will focus on these forms of representation
during the legis actio stage of procedure. Special attention will be given to suit concerning freedom.
Key words: legis actio, slave, adsertor, actor
ÚVOD
Zrekonštruovanie podoby legisakčného procesu je vo všeobecnosti považované za pomerne
náročnú úlohu. Väčšina zmienok o ňom pochádza od Gaia, pričom rozhodujúci impulz pre výskum
bolo až objavenie veronského manuskriptu Niebuhrom v roku 1816. Okrem toho k rekonštrukcii prispel
nesporne aj rozvoj interpolačno-kritickej metódy v 80. rokoch 19. storočia, ktorá sa snažila doktrinálnu
metódu dominujúcej pandektistiky nahradiť historickou metódou, ktorej cieľom bolo identifikovať
rozličné historické vývojové fázy právnych inštitútov.1 Na poli procesného práva nám použitie metódy
umožňuje zrekonštruovať pôvodné procesné inštitúty ako legisakčného, tak formulového procesu,
ktoré boli neskorším kogničným procesom zatlačené do úzadia a o ktorom máme najviac informácii z
Justiniánskej kodifikácie. V texte článku sa najprv zameriame na vymedzenie niektorých všeobecných
charakteristických čŕt legisakčného procesu, ktorý v zásade nepripúšťal možnosť procesného
zastúpenia strán. Následne sa osobitne zameriame na jednotlivé výnimky z tejto zásady.
VYMEDZENIE LEGISAKČNÉHO PROCESU
Najstaršiu formu rímskeho civilného procesu označujeme ako legisakčné štádium.
Charakteristické pre toto štádium procesu bola skutočnosť, že žalobné formule, ktorými prednášali
žalobcovia pred magistrátom svoje právne nároky boli nezmeniteľné ako samé zákony, ktorých textu
museli byť doslovne prispôsobené.2 Etymologický pôvod názvu tohto štádia procesu podľa Gaia súvisí
s tým, že žaloby buď boli odvodené zo zákonov, keďže sa v tom období ešte nepoužívali prétorské
edikty, alebo preto, že formulácie žalôb sa viazli k samotným slovám zákona a boli preto bez zmien
zachovávané tak, ako zákony.3 Konanie pred magistrátom bolo ústne a spočívalo v prednesení
rôznych starobylých slovných spojení a vykonaní symbolických úkonoch, ktoré presným spôsobom
vymedzovali predmet sporu. Akákoľvek nepresnosť v prednesených slovách (žalobca mal povinnosť
lege agere, t.j. žalovať slovami zákona) mohla mať pre samotný výsledok sporu rozhodujúci význam
(causa cadere). Ako príklad nám uvádza Gaius žalobu, v ktorej sa žalobca domáha rezania vínnej
révy. Ak by žalobca v žalobe priamo použil výraz vínna réva (de vitibus succisis), bol by žalobne
K vplyvu iusnaturalistickej koncepcie na vývoj práva pozri ŠURKALA, J.: Ratio naturalis ako legitimizačný faktor
právotvornej a právnoaplikačnej činnosti prétora. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2015.
Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015, s. 511-517.
2
VANČURA, J.: Úvod do studia soukromného práva římskeho. Díl 1. Praha: Typus, 1923, s. 118.
3
Gai. 4.11. Actiones, quas in usu ueteres habuerunt, legis actiones appellabantur uel ideo, quod legibus
proditae erant, quippe tunc edicta praetoris, quibus conplures actiones introductae sunt, nondum in usu
habebantur, uel ideo, quia ipsarum legum uerbis accommodatae erant et ideo immutabiles proinde atque leges
obseruabantur.
1
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neúspešný nakoľko zákony XII. tabúľ nepoznali výraz vínna réva, len rezanie stromov a z tohto
dôvodu bol aj žalobca povinný použiť v žalobe tieto slová.4
Po presnom vymedzení predmetu sporu magistrát podľa návrhu sporových strán určil sudcu
pre riešenie spornej otázky. Konanie pred magsitrátom bolo ako v neskoršom formulovom štádiu
zakončené formálnym dovolaním svedkov o tom, že spor medzi stranami je určený a sudca je
menovaný, t.j. litiskontestáciou.5 Pre tento typ sporu je teda charakteristická minimálna činnosť
súdneho magsitráta, ktorý magsitrátovo preskúmanie obmedzoval len na to, že vzal na vedomie
tvrdenia sporových strán a spornú vec odkázal na sudcu , resp. sám vykonal ochranný zákrok. 6
Magistrát teda v tomto štádiu procesu nemohol ovplyvniť znenie žalobnej formule, keďže táto bola
zákonom oddávna určená a taktiež mohol stranám menovať len sudcu, na ktorom sa strany samé
dohodli. Z tohto dôvodu bol súdny magistrát skutočný sluha zákonov (minister legum).7 Hlavnými
činiteľmi sporu boli teda samotné sporové strany, ktorých aktivita ale tiež bola výrazne obmedzená
strohým formalizmom procesu.
Podľa Gaia existovalo 5 základných foriem legisakčného procesu (modi lege agendi),8 pričom
tieto formy mali len všeobecný charakter a každá žaloba mala vlastnú špecifickú formu. 9 V čase
spísania Zákona XII. tabúľ bola najvýznamnejšími žalobami legis actio per sacramentum in rem a
legis actio per iudicis arbitrive postulationem. Zvyšné dve žaloby boli exekučné (legis actio per manus
iniectionem a legis actio per pignoris capionem) a posledná z legisakčných žalôb - legis actio per
condictionem sa vyvinula až v neskoršom období. Legis actio sacramento mala všeobecný charakter
a bolo ju možné použiť v každom prípade, pre ktorý nemal žalobca k dispozícii špeciálnu žalobu alebo
špeciálny spôsob ochrany. Jej názov je odvodený z toho, že jeden z účastníkov (spravidla žalobca),
v konaní pred magistrátom (in iure) vyzval pred svedkami odporcu (spravidla žalovaného) aby každý
z nich sľúbil určitú obetu (sacramentum) bohom (neskôr eráru), ak sa jeho tvrdenie ukáže byť v spore
nepravdivé. Ak túto výzvu druhá strana neprijala, potvrdila nesprávnosť svojho stanoviska a veci sa
bolo možné zmocniť (manus inectio). Ak druhá strana výzvu prijala, obe strany slávnosti vyzvali na
stávkové obete (sacramenta) a ich garantovanie (praedes sacramenti). Vec sa odovzdala sudcovi,
aby rozhodol, stávka ktorej sporovej strany je podložená (sacramentum iustum) a ktorej nepodložená
(sacramentum iniustum), pričom víťaznej strane sa stávka vrátila a stávka strany, ktorá spor prehrala,
prepadla bohom, resp. eráru. 10 Druhá z najstarších hlavných fromulí legis actio per iudicis arbitrive
postulationem nevyžadovala síce sacramentum, ale bolo ju možné použiť len na ochranu určitých
práv ako napr. zo slávnostného sľubu, na rozdelenie spoluvlastníctva a na určenie hraníc medzi
pozemkami.
Legisakčný proces vyhovoval len podmienkam agrárneho štátu, keďže jeho formalizmus sa
stal prekážkou neskoršieho rozvoja hospodárskych vzťahov. Podľa Gaia tieto žaloby upadli priamo v
nenávisť, lebo starší právnici svojím prílišným puntičkárstvom priviedli žaloby až tak ďaleko, že kto sa
len málo zmýlil, prehral spor.11 Odpor bol o to väčší, že cudzinecký prétor (praetor peregrinus), ktorý
bol príslušný pre spory cudzincov usadených na rímskom území, nebol legisakčnými formami viazaný
rovnako ako nebol viazaný civilným právom a aplikoval omnoho pokrokovejšie konanie, čím cudzinci
sa mohli dostať do výhodnejšieho postavenia ako samotní rímski občania. Ako hovorí Gaius
legisakcie boli až na dve výnimky odstránené Aebutiovým a dvoma Juliovými zákonmi a nahradené
novým konaním, ktorá sa vedie prostredníctvom slovného zhrnutia, teda pomocou formúl.12 Aebutiov
zákon (okolo roku 120) najskôr umožnil stranám aplikovať formulový proces ak sa na tom strany

4

Gai. 4.11. Unde eum, qui de uitibus succisis ita egisset, ut in actione uites nominaret, responsum est rem
perdidisse, quia debuisset arbores nominare, eo quod lex XII tabularum, ex qua de uitibus succisis actio
conpeteret, generaliter de arboribus succisis loqueretur.
5
VANČURA, J.: Úvod do studia soukromného práva římskeho. Díl 1. Praha: Typus, 1923, s. 118.
6
REBRO, K. - BLAHO, P.: Rímske právo. Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 115.
7
KINCL, J. - URFUS, V. - SKŘEJPEK, M: Řimské právo. Praha: C.H. Beck, 1995, s. 117.
8
Gai. 4.12. Lege autem agebatur modis quinque: sacramento, per iudicis postulationem, per condictionem, per
manus iniectionem, per pignoris capionem.
9
H.F. Jolowicz: Historical Introduction to the Study of Roman Law. Cambridge: Cambridge University Press,
1939, s. 182.
10
REBRO, K. - BLAHO, P.: Rímske právo. Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 124-125.
11
Gai. 4.30. Sed istae omnes legis actiones paulatim in odium uenerunt. namque ex nimia subtilitate ueterum,
qui tunc iura condiderunt, eo res perducta est, ut uel qui minimum errasset, litem perderet.
12
Gai. 4.30. Itaque per legem Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones, effectumque est, ut per
concepta uerba, id est per formulas, litigaremus.
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dohodli (t.j. legisakčný a formulový proces boli v tomto období paralelné) až nakoniec lex Iulia
iudiciorum privatorum z roku 17 pred n.l. zaviedol ako riadny druh súdneho procesu formulový.
PROCESNÉ ZASTÚPENIE
Stranami procesu mohol byť v zásade každý, kto mal spôsobilosť na práva. Úplne vylúčení
boli teda otroci a z konania pred súdmi aplikujúcimi ius civile aj cudzinci. Osoby alieni iuris
nachádzajúce sa pod otcovskou alebo manželskou mocou mohli byť síce žalované, pokiaľ sa mohli
samé zaväzovať ale až na drobné výnimky najmä z oblasti rodinného práva nemohli samé žalovať.
Ústnosť sporu v legisakčnom štádiu nutne predpokladala, aby sa obe strany, žalobca aj žalovaný,
dostavili pred prétora a zúčastnili sa celého konania pre ním. Bez prítomnosti oboch procesných strán
nebolo možné vedenie sporu. Problém však nastal, pokiaľ jedna z procesných strán nemala buď
vôbec spôsobilosť na práva lebo bola otrokom pričom spornou bola práve otázka existencie alebo
neexistencie otroctva; situácie, ak procesnými stranami mali byť deti, ženy, choromyseľní, márniví
alebo ak išlo o právnickú osobou, teda právnu fikciu, ktorá sama za seba nikdy priamo konať nemôže.
O možnosti procesného zastúpenia v legisakčnom štádiu máme tri dôležité záznamy. Gaius,
v čase ktorého sa legisakčné konanie uplatňovalo už len výnimočne, tvrdí, že žalujeme buď vlastným
menom alebo cudzím, napríklad ako kognitori, prokurátori, poručníci či opatrovníci, zatiaľ čo skôr a to
v dobách, keď sa používali legisakcie nebolo s výnimkou určitých prípadov dovolené žalovať cudzím
menom.13 Ulpián, ktorý vzhľadom na zaradeniu fragmentu hovorí o konaní pred súdom centumvirov,
pred ktorým bolo ešte aj v období cisárstva prípustné legisakčné konanie, tvrdí, že nikto nemôže
zákonne konať za iného.14 Justiniánske Inštitúcie nám potvrdzujú, že procesné zastúpenie v
legisakčnom štádiu bolo výnimočné, keďže v mene iného nemožno žalovať okrem za národ, za
slobodu alebo za poručníctvo. Okrem toho sa podľa legis Hostilia dovolilo z krádeže žalovať tých,
ktorí sa nachádzali v rukách nepriateľa, alebo boli neprítomní v štátnych záležitostiach alebo sa
nachádzali v poručníctve takejto osoby.15 V nasledujúcom texte si teda rozoberieme jednotlivé
výnimky z nemožnosti maž procesného zástupcu v legisakčnom procese, t.j. v prípade poručníctva
(pro tutela), žaloby z Hostíliovho zákona (Agere ex lege Hostilia), sporu, ktorej stranou je štát (pro
populo) a nakoniec sporu o slobodu (pro libertate).
ZASTÚPENIE PORUČNÍKOM (PRO TUTELA AGERE)
Možnosti procesného zastúpenie prostredníctvom poručníka sa zdá byť zo všetkých
spomenutých prípadov najproblematickejšia. Samotný Gaius hovorí v 4.82 len o určitých prípadoch
(ex certis causis) a dokonca pôvodná rekonštrukcia tohto čiastočne nezachovaného ustanovenia
hovorila len o možnosti žalovať cudzím menom v prípade národa, resp. ľudu a slobody (nisi pro populo
et libertatis causa) opomínajúc prípad poručníctva.16 Východiskovým bodom preto musí byť exegéza
výrazu agere pro tutela z Justiniánskych Inštitúcií (I. 4.10 pr.). Situáciu komplikuje aj skutočnosť, že
Theophilus interpretuje toto ustanovenie ako prípad, keď dvaja vedú spor o tom, kto z nich má byť
poručníkom, čo vzhľadom na systematické zaradenie sa zdá byť nezmyselnou interpretáciou. 17
Theophilova interpretácia vychádza pravdepodobne z nesprávnej analógie interpretácie výrazu pro
tutela ako spor o poručníctvo s výrazom pro libertate, kde nesporne ide o spor o slobodu.18
Výraz môžeme samostatne interpretovať ako konanie poručníka za poručenca, ale aj ako
starobylé konanie proti nespoľahlivému poručníkovi (postulatio suspecti tutoris), ktorý môže
uskutočniť každý občan. Praktické problémy s osobami, ktoré boli stranami sporu, ale sami nemohli
vykonať alebo podrobiť sa vokačnému právu (teda predvošetkým deti) museli existovať aj v čase
legisakčného procesu, čo robí prvú interpretáciu plauzibilnou. Je pravdou, že eventuálny nedostatok
13

Gai. 4.82. Nunc admonendi sumus agere nos aut nostro nomine aut alieno, ueluti cognitorio, procuratorio,
tutorio, curatorio, cum olim, quo tempore legis actiones in usu fuissent, alieno nomine agere non liceret,
praeterquam ex certis causis.
14
D. 50.17.123.pr. Nemo alieno nomine lege agere potest.
15
I. 4.10.pr. Nunc admonendi sumus, agere posse quemlibet aut suo nomine aut alieno. alieno veluti
procuratorio, tutorio, curatorio, cum olim in usu fuisset, alterius nomine agere non posse nisi pro populo, pro
libertate, pro tutela. praeterea lege Hostilia permissum est furti agere eorum nomine qui apud hostes essent aut
rei publicae causa abessent quive in eorum cuius tutela essent.
16
KARLOWA, O.: Der römischen Civilprozess zur Zeit der Legisactionen. Zv. 1. Berlín: Weidmann, 1872,, s.
354.
17
HEYROVSKÝ, L.: Římský civilní proces. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
1925, s. 101, pozn. 4.
18
KARLOWA, O.: Der römischen Civilprozess zur Zeit der Legisactionen. Zv. 1. Berlín: Weidmann, 1872, s. 355.

380

právnej ochrany detí mohol byť v najstarších dobách čiastočne prekonaný zriadením mancipačného
testamentu (testamentum per aes et libram). Pri tomto testamente pater familias celý majetok
mancipoval na inú osobu, pravdepodobne priateľa (familae emptor), ale zaťažil túto osobu v ústnom
dohovore pri mancipácii (nuncupatio) odovzdať majetok po smrti hlavy rodiny určitým osobám. 19 V
tomto prípade by teda majetok bol prevedený na potomka hlavy rodiny až po skončení neplnoletosti.
Zdá sa byť však nepravdepodobné, že by tento stav mohol trvať až do neskorších období
legisakčného procesu, keďže v prípade, ak pater familias alebo familias emptor zomreli náhle, osoby
určené v nunkupácii by sa ocitli bez právnej ochrany.
Ak teda interpretujeme ustanovenie pro tutela ako možnosť konania za poručenca,20 otázne
je znenie žalobnej formule. Existujú teoreticky minimálne tri varianty žalobnej formule. Podľa prvej
varianty (Hanc ego rem meam esse aio) by tútor tvrdil vlastníctvo veci vo svojom vlastnom mene, čím
by došlo k funkčnému stotožneniu auctoritas tutoris a patria potestas. Akýkoľvek právny vzťah, ktorý
poručenec má k svojmu majetku, či už by bol tvorený vecami alebo pohľadávkami, by bol v tomto
prípade úplne potlačený. Podľa druhého variantu (Hanc ego rem in mea tutela esse aio) by
poručníkovo právo zasahovalo do jednotlivých oprávnení poručenca a bolo spôsobilé samostatného
uplatnenia. Podľa tretej varianty (Hanc ego rem Titii pupilli mei esse aio) poručník by zdôvodnil jednak
poručencov vzťah k veci alebo pohľadávke a následne by zdôvodnil vlastnú moc (potestas) nad
vecami alebo pohľadávkami poručenca, čo by bolo právnym základom pre jeho konanie vo vlastnom
mene21. Aj keď všetky tri varianty sú teoreticky odôvodniteľné, najpravdepodobnejšou sa zdá byť tretia
varianta. Gaius totiž tvrdí, že ten, kto žaluje cudzím menom, opiera sa v intencii o osobu pána, t.j.
zastúpeného, pričom kondemnáciu vzťahuje k vlastnej osobe. 22 Aj keď Gaius v tomto prípade hovorí
s najväčšou pravdepodobnosťou o zastúpení vo formulovom a nie legisakčnom procese, ak by sme
v legisakčnom procese prijali jednu z prvých dvoch variantov, potom by muselo dôjsť v prípadoch
zastúpenia poručníkom neskôr k zmene formulácie intencie, o čom nesvedčia žiadne pramene.
Čo sa týka možnosti opatrovníka konať za opatrovanca v prípade opatrovníctva nad
choromyseľnými osobami (cura furiosi), príp. opatrovníctva nad márnotratníkmi (cura prodigi), tu nám
chýba akákoľvek zmienka v Inštitúciách. Ak by sme však pripustili možnosť poručníka konať za
poručenca už v legisakčnom procese, je z povahy veci pravdepodobné, že tieto prípady by sa
vzťahovali aj na spomínané prípady opatrovníctva. V takomto prípade by jedinou možnou exegézou
I. 4.10 bolo, že ide len o deklaratórny a nie taxatívny výpočet prípadov zastúpenia.
Druhá možná interpretácia ustanovenia pro tutela je konanie ktoréhokoľvek občana proti
nespoľahlivému poručníkovi (postulatio suspecti tutoris). Táto žaloba podľa prameňov existovala už
v legisakčnom procese, keďže v 26. titule Justinánskych Inštitúcií je uvedené, že žaloba proti
nespoľahlivému poručníkovi vyplýva zo Zákona XII. tabúľ.23 Nie je však zrejmé, aký charakter táto
žaloba mala v legisakčnom štádiu. Je možné, že občan dával len podnet v Ríme prétorovi a v
provinciách miestodržiteľovi alebo zástupcovi prokonzula, ktorý ako jediný malo právo odvolať
(remittere) nespoľahlivého poručníka. Takáto interpretácia by predpokladala rovnakú formu žaloby v
legisakčnom procese a v čase spísania Justiniánskycj Inštitúcií, ale by vylučovala možnosť
procesného zastúpenia poručenca.24 Je však možné, že v legisakčnom procese žalobca (accusator)
sám viedol proces, čomu môžu nepriamo nasvedčovať niektoré ustanovenia o spôsobilosti o konaní
žalobcu v mene iného a podobné ustanovenia o spôsobilosti vzniesť žalobu k postulatio suspecti. 25
Priame pramenné dôkazy z obdobia legisakcií nám však chýbajú na jednoznačné posúdenie tejto
otázky.
AGERE EX LEGE HOSTILIA
Lex Hostia umožňoval akejkoľvek osobe ako zástupcovi žiadať o žalobu z krádeže v mene
osoby, ktorá bola v zajatí alebo neprítomná z úradného dôvodu. Išlo teda jednoznačne o deliktuálnu
Táto forma testamentu bola možná, keďže zákony XII. tabúľ zakladali účinnosť každého vedľajšieho dohovoru
pri mancipácii. , s. 446-447.
20
Túto možnosť pokladá za najpravdepodobnejšiu aj L. Heyrovský, ktorý stručne zhŕňa dobové pokusy o
exegézu tejto časti Inštitúcií. HEYROVSKÝ, L.: Římský civilní proces. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave, 1925, s. 101.
21
RÜMELIN, M.: Zur Geschichte der Stellvertretung im Römischen Civilprozess. Freiburg: Mohr, 1886, s. 33.
22
Gai. 4.86. Qui autem alieno nomine agit, intentionem quidem ex persona domini sumit, condemnationem
autem in suam personam conuertit.
23
I. 1.26. pr. Sciendum est suspecti crimen e lege duodecim tabularum descendere.
24
Porovnaj I.1.26.1.
25
RÜMELIN, M.: Zur Geschichte der Stellvertretung im Römischen Civilprozess. Freiburg: Mohr, 1886, 39-40.
19
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žalobu. Aj keď väčšina autorov uvádza, že lex Hostilia je z neznámeho obdobia, P. Blaho datuje tento
zákon do 3. storočia pred n.l.26 Už v období legisakčného konania bolo pravdepodobne bežné, že
neprítomná osoba menovala neformálneho zástupcu (procurator omnium bonorum) na správu svojho
amjetku. Táto osoba však vzhľadom na neformálny spôsob svojho menovania nemala z dôvodu
menovania výlučné právo na zastupovanie osoby aj v konaniach pred magistrátom a sudcom. Aj keby
neprítomná osoba nemenovala zástupcu, možnosť akejkoľvek osoby žalovať z krádeže dostávala
najbližších členov rodiny pod tlak, aby sami sa iniciatívne starali o zachovanie majetku neprítomného
príbuzného.
V rámci konania muselo dôjsť aj k prechodu pohľadávky z krádeže zo zastúpeného priamo na
žalobcu. S najväčšou pravdepodobnosťou obsahovala lex Hostilia ustanovenie, podľa ktorého
pohľadávka z krádeže prechádza na toho, ktorý prvý žaloval, resp. predvolal osobu pred súd (in ius
vocare), čím došlo k aktívnej novácii veriteľa. V súlade s ustanoveniami Zákona XII. tabúľ o krádeži,
žalobca pravdepodobne mohol žiadať dvojnásobok, resp. trojnásobok hodnoty ukradnutej veci.
Hostíliov zákon obsahoval pravdepodobne aj žalobu, z ktorej bol aktívne legitimovaný zastúpený v
prípade svojho návratu voči zástupcovi na vydanie vecí, ktorá bola funkčným predchodcom actio
negotiorum gestorum directa.
Určitý problém môže nastať s doktrinálnym zosúladením žaloby ex lege Hostilia s účinkami
capitis deminutio maxima. Upadnutím rímskeho občana do zajatia totiž nastáva zničenie jeho právnej
subjektivity, teda malo by zaniknúť aj jeho vlastnícke právo k majetku. Dôsledná aplikácia tejto
koncepcie by viedla k záveru, že momentom upadnutia osoby do zajatia nastáva zánik jeho oprávnení
a veci sa buď ocitnú bez pána alebo prechádzajú na jeho dedičov. Každopádne by ale malo byť
žalovanie z krádeže v mene zajatého nemožné, keďže tento už nemôže tvrdiť svoje vlastnícke právo
k zanechaným veciam. Na preklenutie tejto interpretácie, ktorá by zároveň vylučovala možnosť žaloby
ex lege Hostilia, ktorá je však jasne doložená v prameňoch, je potrebné prijať tézu, že majetok zajatej
osoby nemá byť pokladaný za majetok bez pána, ale má byť držaný v celku v prospech zajatej osoby
(alebo jej dedičov ak platila fikcia Kornéliovho zákona) pre prípad návratu (ius postliminii). Ak teda
majetok tvorí takýto osobitný celok, tretia osoba môže vzniesť žalobu z krádeže aj vo vzťahu k veciam
tvoriacimi súčasť majetku.
ZASTÚPENIE ŠTÁTU (PRO POPULO AGERE)
V prípade zastúpenia štátu je nepochybné, že bolo možné už v legisakčnom štádiu procesu,
ale presnú povahu žaloby je pravdepodobne najproblematickejšie určiť spomedzi všetkých prípadov
zastúpenia v legisakčnom procese. Rímsky ľud (populus) predstavujúci štát rovnako ako každá iná
obec rímskeho ľudu (municipium) boli už v legisakčnom štádiu spôsobilými vstúpiť do určitých sporov
s jednotlivým občanom (najmä o vlastníctvo, resp. vlastnícke práva).27 Keďže ide o právnické osoby,
vyžadovalo sa v každom prípade zastúpenie. Oprávnenými boli vzhľadom na vokačné právo len
magistráti, ktorým bol sporný predmet zverený do starostlivosti (spravidla nižší magistráti), pričom ale
vedením samotného procesu mohol byť osobitne poverený iný zástupca (actor). 28
Okrem uvedených prípadov niektoré súkromnoprávne nároky rímskeho štátu mohol okrem
magistráta viesť ktorýkoľvek z občanov. Tieto prípady možno rozčleniť do dvoch základných kategórií.
Občania boli oprávnení žalovať za porušenie vlastníckeho práva štátu k verejným veciam. Zmienku o
tom nachádzame u Pomponia v Digestách podľa ktorého každý môže žalovať na verejné užívanie
toho, čo patrí do užívania všetkých,29 pričom sa predpokladá starší pôvod tejto žaloby.30 Staršie
rímske právo teda spája verejnoprávny a súkromnoprávny záujem na ochrane určitej veci, čo do
určitej miery potláča funkciu občana ako procesného zástupcu štátu. V neskoršom období sa tieto
dve funkcie žaloby oddeľujú - zatiaľ čo interdikty neskôr slúžia na ochranu súkromných záujmov, na
ochranu verejných záujmov slúži osobitná administratívna kognícia magistrátov. Druhou kategóriou
boli žaloby na vymoženie určitých pevne stanovených peňažných pokút (napr. lex Silia de ponderibus

BLAHO, P.: Justiniánske Inštitúcie. Bratislava: Iura Edition, 2000, s. 220, pozn. 890.
Bližšie k niektorým procesným prostriedkom ochrany vlastníctva pozri KOVÁČIKOVÁ, J.,: Procesné
prostriedky ochrany vlastníctva v rímskom práve - Actio publiciana . In: Míľniky práva v stredoeurópskom
priestore 2015. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015, s. 518-525.
28
BETHMANN-HOLLWEG, M.A.: Der Civilprozeß des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung. 1. zv.
Bonn: Marcus, 1864 , s. 109
29
D. 43.7.1. Cuilibet in publicum petere permittendum est id, quod ad usum omnium pertineat, veluti vias
publicas, itinera publica: et ideo quolibet postulante de his interdicitur.
30
RÜMELIN, M.: Zur Geschichte der Stellvertretung im Römischen Civilprozess. Freiburg: Mohr, 1886,, s. 62.
26
27

382

na potrestanie magistrátov ktorí falšovali alebo sa podieľali na falšovaní mier a váh), pričom tu je
záujem najmä penalizačný. V neskoršom období sú tieto konania výrazne poznačené inkvizičnými
prvkami, ktoré sa prejavujú v tom, že aj keď záujem štátu zastupuje súkromná osoba, je magistrát
povinný prihliadať z úradnej povinnosti na záujem štátu. Tento inkvizičný a penalizačný charakter
žalôb dáva tejto forme zastúpenia osobitné miesto medzi legisakčnými formami, pričom výraznejšie
neovplyvnil neskorší vývoj v oblasti procesného zastúpenia.
ZASTÚPENIE DOMNELÉHO OTROKA (PRO LIBERTATE AGERE)
Vzhľadom na skutočnosť, že otrok bol v rímskom práve bez právnej subjektivity, nemohol
vystupovať na súde ako sporová strana vo vlastnom mene. Pokiaľ by status libertatis takejto osoby
nebol zrejmý a v konaní by sa preukázalo, že osoba je skutočne otrokom, potom v samotnom procese
vystupovala osoba, ktorá vôbec nemala spôsobilosť na tieto úkony. Vzhľadom na túto skutočnosť
nebolo prípustné v predklasickom, klasickom a aj poklasickom práve až do Justiniána aby osoba o
ktorej status libertatis sa vedie spor vystupovala samostatne na súde, keďže osoba by bola ako
stranou, tak predmetom sporu. Z tohto dôvodu mala takáto osoba zvláštneho procesného zástupcu,
ktorý vystupuje už len v určitých iných statusových sporoch a ktorá sa nazýva assertor (alt. adsertor,
vindex) libertatis. Jednou z viacerých špecifík tohto procesu bolo, že príslušný na prejednanie sporu
bol súd decemvirov a centumvirov, podľa Heyrovského aj so súkromnými sudcami. 31 Súd centumvirov
aplikoval legisakčné konanie aj v období, keď už bolo toto konanie spomínanými Júliovými zákonmi
nahradené žalobnými formulami.
Určitý problém môže predstavovať zodpovedanie otázky, či akákoľvek osoba mohla prevziať
na seba úlohu adsertora či už v procesnej pozícii žalobcu alebo žalovaného. L. Heyrovský tvrdí, že
úlohu mohol prevziať na seba akýkoľvek občan,32 čo sa však zdá byť v rozpore s viacerými
fragmentmi 12. titulu 40. knihy Digest.33 Je pravdepodobné, že možnosť akéhokoľvek občana
vystupovať ako adsertor bolo pravidlom v staršom práve, teda ja v štádiu legisakčného procesu, čo
potvrdzuje Cicero vo svojom spise De Domo Sua Ad Pontifices Oratio, v ktorom tvrdí, že ak decemviri
vyniesli nespravodlivý rozsudok v neprospech niekoho slobody, môže ktokoľvek toto rozhodnutie
napadnúť napriek res iudicata.34 V súvislosti s rozvojom tohto právneho inštitútu v neskoršej dobe
došlo pravdepodobne k obmedzeniu okruhu osôb, ktoré mohli vystúpiť ako adsertor v prospech určitej
osoby.35 Ulpián v 54. knihe k Ediktu a Gaius v komentári k Ediktu mestského prétora vymedzujú okruh
osôb, ktoré môžu prevziať na seba úlohu adsertora nasledovne:
a) rodič vo vzťahu k synovi a to bez ohľadu na ti, či je sub potestas alebo nie,36

Podľa Heyrovského bola založená jurisdikčná konkurencia decemvirov a centumvirov so sudcami - arbitrami
(unus iudex). Tento záver sa však zdá byť v rozpore s fragmentom od Paula v 13. knihe k Ediktu (Paul. D.
4.8.32.7.), ktorý predpokladá založenie právomoci bližšie neurčeného vyššieho súdu (maiores iudices): De
liberali causa compromisso facto recte non compelletur arbiter sententiam dicere, quia favor libertatis est, ut
maiores iudices habere debeat. Karlowa predpokladá, že právomoc arbitrárneho sudcu bola založená len v
sporoch o slobodu týkajúcich sa Latinov alebo cudzincov. Bethmann-Hollweg predpokladá samosudcu v konaní
per sponsionem a odvoláva sa na naratívny zdroj (Plaut. Rud. 3.4.7: Cedo iudicem de senatu Cyrenensi
quemvis opulentum virum, si tuas esse oportet nive eas ésse oportet liberas nive in carcerem compingi te est
aequom aetatemque ibi te usque habitare, donec totum carcerem contriveris). HEYROVSKÝ, L.: Římský civilní
proces. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1925, s. 64. KARLOWA, O.:
Römische Rechtsgeschichte. Zv. 2. Lipsko: Veit, s. 1111. BETHMANN-HOLLWEG, M.A.: Der Civilprozeß des
gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung. 2. zv. Bonn: Marcus, 1865, s. 334.
32
HEYROVSKÝ, L.: Římský civilní proces. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
1925, s. 100-101.
33
D.40.12.1-6.
34
Cic. De domo sua 78: Quin etiam si decemviri sacramentum in libertatem iniustum iudicassent, tamen,
quotienscumque vellet quis, hoc in genere solo rem iudicatam referri posse voluerunt; civitatem vero nemo
umquam ullo populi iussu amittet invitus.
35
RÜMELIN, M.: Zur Geschichte der Stellvertretung im Römischen Civilprozess. Freiburg: Mohr, 1886, s. 49.
36
Ulp. D. 40.12.1.:Si quando is, qui in possessione servitutis constitutus est, litigare de condicione sua non
patitur, quod forte sibi suoque generi vellet aliquam iniuriam inferre, in hoc casu aequum est quibusdam personis
dari licentiam pro eo litigare: ut puta parenti, qui dicat filium in sua potestate esse: nam etiamsi nolit filius, pro eo
litigabit. sed et si in potestate non sit, parenti dabitur hoc ius, quia semper parentis interest filium servitutem non
subire.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

synovia vo vzťahu k rodičom,37
kognáti určitej osoby,38
vojak vo vzťahu k príbuzným (necessarii),39
matka, dcéra, sestra, iné kognátky alebo manželka v prospech muža, ak nie je muž, ktorý
by mohol žalovať,40
patrón v prospech svojho klienta, ak sa tento predal do otroctva bez jeho vedomia, 41
aj osoby bez príbuzenského vzťahu v prospech šialeného alebo neplnoletého. 42

Zastúpenie určitej osoby adsertorom sa mohlo stať na základe jej súhlasu alebo bez jej
súhlasu. Osobitne v druhom prípade je ochrana cti dôvodom, prečo právo pripustilo intervenciu iných
osôb v prospech osoby nachádzajúcej sa vo faktickom stave otroctva. To potvrdzuje aj Ulpián, keď
špekuluje, že dôvodom, prečo nejaká osoba nechce povoliť začatie konania o jeho slobodu je snaha
tejto osoby priviesť iniuriu na seba a na svojich príbuzných (quod forte sibi suoque generi vellet
aliquam iniuriam inferre)43 a Gaius, ktorý tvrdí, že otroctvo kognátov nám prináša bolesť a iniuriu
(quoniam servitus eorum ad dolorem nostrum iniuriamque nostram porrigitur.)44
V legisakčnom štádiu mala statusová žaloba o určenie slobody formu legis actio sacramento
in rem, čo potvrdzuje Gaius.45 Adsertor a kontravindikant po tom, ako pred magistrátom predniesli
slávnostné prehlásenia zložili peňažnú stávku (sacramentum), ktorá však bola v prípade adsertora
vždy len 50 assov, čím bola jeho procesná pozícia značne uľahčená. 46 V štandardnom legisakčnom
procese následne magistrát usporiadal držobný stav počas trvania sporu (secundum alterum eorum
vindicias dicebat) tak, že podľa svojho vlastného uváženia priznal jednej alebo druhej strane počas
trvania sporu držbu veci. Strana, ktorej bola držba veci priznaná musela dať odporcovi praedes litis
et vindiciarum, t.j. záruku za to, že pokiaľ nebude úspešná v konaní vydá odporcovi spornú vec spolu
s jej plodmi.47 Adsertor sa kontravindikantovi nezaručil len za náhradu hodnoty otroka v prípade, že v
spore bude neúspešný, ale pravdepodobne prebral na seba aj iné komisívne záväzky spočívajúce v
zabezpečení prítomnosti sporného otroka na pojednávaniach, vydaní domnelého otroka
kontravindikantovi v prípade úspechu kontravindikanta v spore a náhrade škody v prípade, že tieto
povinnosti nesplní do výšky hodnoty otroka, príp. vyššej (ak by sa zarátala aj hodnota práce, ktorú
otrok mal vykonať počas sporu pre kontravindikanta).48
Prevládajúcim názorom v romanistickej literatúre je, že tak ako v procese s rímskym štátom
mali byť vindície priznané vždy štátu, v prípade sporu o slobodu mali byť priznané vždy v prospech
slobody, t.j. adsertorovi.49 Toto pravidlo sa podľa väčšinovej mienky malo zakladať na ustanovení čl.
6 VI. tabule Zákona XII. tabúl (vindicias dato secundum libertatem). Keďže ako je všeobecne známe
sa tabule nezachovali v pôvodnej forme, ich súčasná rekonštrukcia je založená na doslovných
citáciách antických autorov, na parafrázach a komentároch k jednotlivým článkom.
S opačným názorom vystúpil R. Maschke. Podľa neho nemožno toto pravidlo zovšeobecniť na
každý proces o stav slobody, ale len na prípad, keď osoba vo faktickej držbe slobody sine dolo malo
37

Ulp. D. 40.12.1.1.:Versa etiam vice dicemus liberis parentium etiam invitorum eandem facultatem dari: neque
enim modica filii ignominia est, si parentem servum habeat.
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39
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VANČURA, J.: Úvod do studia soukromného práva římskeho. Díl 1. Praha: Typus, 1923, s. 59.
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je predmetom sporu, pričom kontravindikant v pozícii žalobcu ju požaduje vydať ako svojho otroka
(vindicatio in servitutem). Prevládajúca mienka sa odvoláva predovšetkým na Gaiov komentár k
Ediktu mestského prétora, podľa ktorého sa bežne hovorí, že osoba o ktorej stav sa vedie spor bola
považovaná za slobodnú (licet vulgo dicatur post ordinatum liberale iudicium hominem, cuius de statu
controversia est, liberi loco esse)50 a o 100 rokov neskôr píšuceho Paula podľa ktorého po začiatku
sporu o slobodu sa osoba, o ktorú sa vedie spor pokladá za slobodnú (ordinata liberali causa liberi
loco habetur is, qui de statu suo litigat ...).51 Maschke poukazuje, že ani jeden zo spomenutých
právnikov sa neodvoláva na to, že by tento princíp vyplýval priamo z XII. tabúľ, dokonca Gaiov
fragment začína výrazom licet vulgo dicitur, čo nenasvedčuje tomu, že by princíp mal normatívny
základ v zákone. Paulus v 54. knihe k Ediktu hovorí, že pokiaľ otrok je pripravený súdne rozporovať
svoj stav, nemôže byť pokladaný za v držbe svojho pána, ale toto platí, ak už nejaký čas bol v držbe
svojej slobody. Pokiaľ tomu tak nebolo a začne spor kým je otrokom pána, pán nestráca jeho držbu
až do momentu rozsudku vyhlasujúceho túto osobu za slobodnú.52 Podľa Maschkeho v legisakčnom
štádiu civilného procesu bol cieľom magistráta zachovať predovšetkým existujúce status quo a
vindiciae secundum libertatem sa mali priznať nie v každom spore o slobodu, ale len vtedy ak osoba
o ktorej stav sa vedie spor je sine dolo malo v držbe svojej slobody.53
ZÁVER
Z predchádzajúceho textu je zrejmé, že aj keď legisakčný proces vynucoval v zásade osobnú
prítomnosť strán v civilných konaniach, táto zásada sa nemohla naplno uplatniť ani v podmienkach
agrárneho rímskeho štátu s nízkym stupňom rozvoja hospodárstva, resp. výrobných síl. Výnimky si
vynútila prax z rozličných dôvodov. Azda jedným z prvých dôvodov bola potreba zabezpečiť právnu
ochranu osôb, ktoré sa z objektívnych dôvodov nemohli na procese zúčastniť vôbec alebo od ktorých
nemožno zmysluplne očakávať schopnosť efektívneho uplatnenia vlastných procesných práv. Do
tejto kategórie patria predovšetkým deti, choromyseľné a prípadne aj márnotratné osoby, ktorých
zastupoval poručník alebo opatrovník a osoby neprítomné z dôvodu zajatia alebo plnenia štátnych
úloh, ktorých majetok bol chránený pred krádežou poskytnutím aktívnej legitimácie každému. Ďalšiu
kategóriou predstavuje konanie osôb za právnické osoby, pričom v období legisakčného procesu boli
jedinými takýmito osobami štát alebo municípiá ako verejnoprávne korporácie. Keďže právnické
osoby predstavujú len právnu fikciu, je nutné, aby za ňu iné osoby konali. Posledným prípadom je
spor o slobodu, ktorý vychádza z ďalšej rímskej zásady, že stranou a predmetom sporu nemôže byť
tá istá osoba. Z tohto dôvodu bol domnelému otrokovi ustanovovaný až do Justiniánskeho práva
osobitný procesný zástupca - adsertor libertatis. Uvedené prípady narušili zásadu nezastupiteľnosti v
legisakčnom procese a vytvorili predpoklady na vytvorenie všeobecného zastúpenia prostredníctvom
kognítorov a prokurátorov, ktoré nastalo však až zavedením formulového procesu.
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VOJTECHA TUKA (* 4. JÚL 1880 – † 20. AUGUST 1946)
AJ AKO OSOBNOSŤ PRÁVNEJ VEDY
Zuzana Illýová
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: S osobou Vojtecha Tuku sú spájané predovšetkým jeho aktivity ako predsedu vlády počas
druhej svetovej vojny, prípadne pôsobenie na politickej scéne počas medzivojnového
Československa. V povedomí sú tiež dva veľké procesy, kedy druhý z nich viedol k jeho poprave.
Málokto preto vníma Vojtecha Tuku aj ako profesora a predstaviteľa právnej vedy. Práve aj tejto
stránke jeho života by som sa chcela vo svojom príspevku venovať.
Kľúčové slová: Vojtech Tuka, právna veda
Abstract: Vojtech Tuka is mostly acknowledged for his activities as a prime minister during the
Second World War, or for his activities at the politic scene during the interwar period of
Czechoslovakia. In the minds of the public resonate also two processes with Dr. Tuka the latter of
which led to his execution. Only few people consider Vojtech Tuka also as professor and a
representative of legal science. Therefore I will address this aspect of his life as well in my contribution.
Key words: Vojtech Tuka, legal science
ÚVOD
Vojtech Tuka vždy bol a aj ostáva rozhodne veľmi špecifickou a kontroverznou postavou
našich moderných dejín. Na jednej strane to bol nadpriemerne inteligentný a vzdelaný človek, ktorý
mal mnoho zahraničných skúseností a dobre rozbehnutú vedeckú kariéru. Ako veľmi mladý sa stal
profesorom. Na druhej strane sa nad ním neustále vznášal tieň pochybností, či mi skutočne išlo
o blaho slovenského národa alebo bolo jeho konanie motivované výlučne osobnými záujmami. Počas
svojho života pôsobil ako popredný člen SĽS (po r. 1925 HSĽS) a bol súdený v dvoch procesoch.
Cieľom tohto príspevku je zamerať sa na osobu Vojtecha Tuku nielen vo vzťahu k jeho politickým
aktivitám ale ponúknuť prierez jeho akademického a politického života.
DETSTVO, MLADOSŤ, ŠTÚDIUM A ZAČIATOK AKADEMICKEJ KARIÉRY
Vojtech Lazár Tuka (druhé meno – Lazár – dostal po krstnom otcovi, známom farárovi z
rímsko-katolíckej farnosti Žemberovce, Lazárovi Bittnerovi) sa narodil 4. júla 1880 v Piargu (dnes
Štiavnické Bane), v rodine učiteľa Antona Tuku a Heleny Tukovej rodenej Cserny.
Ľudovú školu absolvoval v Banskej Štiavnici. Tam začal na miestnom gymnáziu aj
stredoškolské štúdium, ktoré ukončil maturitou v roku 1897 v Leviciach. Ako chránenec bulharského
cára Ferdinanda Coburga získal možnosť študovať právo na Fakulte štátnych a právnych vied
univerzity v Budapešti a absolvovať študijné pobyty na právnickej fakulte v Paríži a na filozofickej
fakulte v Berlíne. Už počas strednej ale najmä vysokej školy prejavoval veľký záujem o literatúru.
Detskú literatúru postupne vystriedali odborné práce a údajne aj jeho otca prekvapila skutočnosť, že
už v tak mladom veku prečítal celú ich domácu knižnicu a neustále nosil domov ďalšie knihy od svojich
priateľov a z knižníc. Plynule ovládal francúzsky a nemecký jazyk. Po slovensky v tom čase nevedel.
Usilovným štúdiom získal renomé vzdelanca – intelektuála.
V roku 1901 bol promovaný za doktora právnych a štátnych vied. Po absolvovaní právnického
štúdia pôsobil ako pravotársky koncipient a neskôr ako konceptný úradník na kriminálnom referáte
Policajného riaditeľstva v Budapešti kde pôsobil päť rokov.1 Neskôr sa venoval vedeckej činnosti a
pod kuratelou slovenského arcibiskupa Juraja Častku pôsobil v rokoch 1907 až 1911 ako mimoriadny
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profesor ústavného a medzinárodného práva, filozofie práva a politiky na Biskupskom právnickom
lýceu v Pécsi (Päťkostolie)2. Po úspešnej habilitácii s prácou „Sloboda. Politická štúdia“ (A
Szabadság. Politikai tanulmány) mu bol v roku 1911 udelený titul docent v odbore ústavná a
administratívna politika. Už v tejto práci pritom odmieta humanitu a demokraciu. Odmietal aj základné
práva malých národov v prospech veľkých, pretože podľa jeho názoru len silné národy dokážu napĺňať
vyššie civilizačné princípy: „Život slabých národov je neužitočný, z pohľadu humanizmu zbytočný.3“
Vo svojej práci sa V. Tuka venoval aj národnostnej otázke, pričom zastával názor, že národnostné
hnutie je živnou pôdou pre myšlienku autonómie a túžby odtrhnutia sa od štátu. Preto podľa neho v
dôsledku národnostných rozdielov vznikajú rozpory, ktoré prekazia dosiahnutie veľkých cieľov.
Úplným uznaním národnostných práv by sa narušila jednotnosť štátu, čo by v nakoniec zákonite
zapríčinilo jeho rozpad. Z tohto dôvodu by malo byť uznanie národnostných práv prípustné len v rámci
individuálnej slobody. Tieto úvahy V. Tuku sú zaujímavé najmä v kontexte jeho neskorších politických
aktivít, kedy V. Tuka vystupoval ako podporovateľ priznania autonómie Slovenska v rámci ČSR. Vo
svojej obhajobnej reči uviedol: „Obžalobný spis mi vytýka, že som autonomista. Som a budem! Že
som autonomistom, toho príčinou je po prvý raz moje zásadné vedecké presvedčenie ohľadom ceny
autonómie. (....) Autonómia je nepostrádateľným prostriedkom a podkladom státnej svobody. 4“
V uvedenej habilitačnej práci V. Tuka ostro vystupoval proti všeobecnému volebnému právu,
pretože podľa jeho názoru: „sa vo verejnom živote môžu uplatniť len tí, ktorí sú schopní pracovať pre
blaho národa a o ktorých sa zistí, že sú politicky prospešní pri plnení svojich štátotvorných
povinností.5“ Nebol za priznanie volebného práva ženám, čo zdôvodňoval nasledovne: „Ženská duša
stojí natoľko pod vplyvom chvíľkových citov, že prípadnou účasťou žien v politickej činnosti by vznikol
rušivý vplyv pohlavného pudu na poli verejného života.6“
V rokoch 1912 až 1914 už na Biskupskom právnom lýceu v Pécsi pôsobil ako riadny profesor
právnej filozofie a medzinárodného práva. V roku 1912 bol V. Tuka na študijnej ceste v Albánsku, kde
v pomerne náročných a dobrodružných podmienkach albánskych hôr študoval problematiku praveku
práva a krvnej pomsty v prostredí albánskych kmeňových spoločenstiev7.
V roku 1914 sa stal riadnym profesorom štátneho práva a medzinárodného práva na
Kráľovskej univerzite Sv. Alžbety v Bratislave. Až do konca júla 1921 tam učil právnu filozofiu a
medzinárodné právo. Podľa svedectva Jána Bora8 bol V. Tuka vyslovene akademický typ. Izoloval sa
od spoločnosti, bol označovaný za robota, ktorý trávil všetok čas prípravou prednášok a štúdiom kníh.
Ako pedagóg mal úctu a rešpekt študentov. Vraj bol nekompromisným a bol známy svojou
spravodlivosťou. Hovorilo sa o ňom, že nepozná „protekčných ohľadov.9“ Raz údajne nechal
prepadnúť syna akéhosi grófa, ktorý priniesol listovú intervenciu od úradujúceho ministra.
NEPRIJATIE V. TUKU NA UNIVERZITU KOMENSKÉHO
Po odchode väčšiny profesorského zboru zrušenej Alžbetínskej univerzity ostal Vojtech Tuka
v Bratislave. Žiadal aj o prijatie na novovzniknutú Právnickú fakultu Univerzity Komenského
v Bratislave. Svoj záujem odôvodňoval tým, že je rodeným Slovákom a občanom Československa,
ktorý chce svoj život obetovať vlasti. V žiadosti argumentoval tým, že je jediný slovenský profesor,
ktorý má pätnásťročnú prax, a ktorého vedecká činnosť je uznávanou aj v zahraničí. Sám však
uviedol, že slovenský jazyk nemá na takej dobrej úrovni, aby mohol prednášať.
V roku 1922 bola jeho žiadosť posudzovaná trojčlennou komisiou, ktorej členom bol aj
Augustín Rath. 17. októbra 1923 mu komisia oznámila svoje rozhodnutie. Jeho žiadosť však bola
zamietnutá, pričom jedným z dôvodov bolo, že doposiaľ nepreukázal žiadnu vedeckú činnosť
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v slovenskom jazyku10. „Prof. Tuka žiada, aby bol profesorom práva alebo politiky alebo
medzinárodného práva. Poneváč je stolica filozofie práva zaplnená, politika dľa nášho učebného
poriadku sa neprednáša a z medzinárodného práva prof. Tuka dľa vlastného doznania vo svojom
curricullum vitae žiadnej vedeckej činnosti dosiaľ nepreukázal a v jazyku slovenskom dosiaľ nič
vedeckého rázu neuverejnil, profesorský zbor našej fakulty nevidí dôvod, aby navrhol prof. Tuku za
profesora fakulty.11“
POLITICKÁ KARIÉRA V. TUKU A POBYT VO VÄZENÍ
Vojtech Tuka krátko po vzniku Československej republiky na Slovensku pôsobil v zákulisí
maďarských opozičných strán. Bol v neustálom kontakte s maďarskou vládou a jeho aktivity boli
zamerané primárne na dosiahnutie obnovy bývalého Uhorska&. Všetko však robil s maximálnou
opatrnosťou, aby jeho aktivity nemohli byť odhalené. V roku 1921 mu bola dokonca ponúknutá pozícia
predsedu ústredného výboru všetkých maďarských strán na Slovensku. Dôvodom, prečo túto ponuku
odmietol, a do veľkej politiky vstúpil pod egidou Slovenskej ľudovej strany bolo to, že ho v tom čase
oslovil predseda Slovenskej ľudovej strany (po roku 1925 Hlinkovej slovenskej ľudovej strany) A.
Hlinka so žiadosťou o vypracovanie návrhu na autonómiu Slovenska. Strana totiž potrebovala
osobnosť intelektuála erudovaného v odborných právnych problémoch. Vojtech Tuka bol dokonca
zvolený za podpredsedu strany a stal sa šéfredaktorom ľudáckeho denníka Slovák. Po parlamentných
voľbách roku 1925 pôsobil aj ako poslanec HSĽS v pražskom Národnom zhromaždení.
Poverenie vypracovať návrh autonómie dostal Dr. Tuka od predsedu SĽS Andreja Hlinku,
pretože ho zaujal článok „Autonómia Slovenska“, uverejnený 5. a 6. februára 1921 v denníku Slovák.
V článku okrem iného Dr. Tuka píše: „Čo je teda vlastne tá autonómia? Autonómia je heslom tých
slovenských národných snáh a túžieb, aby sa po prevrate vzniklý, zmätený a priechodný stav, v
ktorom slovenský národ nateraz v republike žije, konečne zlepšil“....„Ani Česi, ani Slováci nemôžu byť
jeden – druhému poddanými, ale musia byť rovnoprávnymi složkami celej republiky s uznaním
samostatnosti a neodvislosti a samorostlosti tak jedného ako i druhého národa, lebo len na takomto
základe sú schopní vzdorovať všetkým budúcim nesnázam a nebezpečenstvám republiky. 12“
Po uverejnení článku napísal Hlinka Tukovi list, v ktorom uviedol: „Ďakujem za Váš úprimný a
mužný článok o autonómii. Bol napísaný vrelým srdcom a s dobromyseľnosťou voči Slovákom.13“ V
liste ďalej Dr. Tuku vyzýva ako najpovolanejšieho právnika, aby vypracoval návrh zákona o čo
najširšej úplnej autonómii. Vojtech Tuka využil skutočnosť, že v rámci členov ľudovej strany nebol
nikto schopný jednoznačne sformulovať a predložiť konkrétny návrh na autonómiu a otvoriť tak otázku
štátoprávneho postavenia Slovenska v rámci ČSR14. Ponuka A. Hlinku však síce prišla od A. Hlinku,
no prvotným iniciátorom takejto spolupráce bol sám Vojtech Tuka 15. Tým pádom ihneď bez váhania
súhlasil, pretože ak by sme ho už v tom čase označovali za revozionistu, bolo by zrejmé, že sa mu
tým naskytla jedinečná príležitosť pokračovať v protistátnej činnosti, avšak o niečo elegantnejšie - pod
hlavičkou SĽS16. Vojtech Tuka sa chopil svojej úlohy a promptne vypracoval návrh zákona o
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autonómii17. Treba ešte poznamenať, že v tomto období mal Vojtech Tuka ešte veľké problémy so
slovenským jazykom, ktorý sa však rýchlo naučil.
Návrh Dr. Vojtecha Tuku predpokladal vytvorenie „večného a nerozlučiteľného bratského
zväzu oboch štátov – Československej zväzovej republiky18“. Jednotu republiky mal uplatňovať a
zobrazovať spoločný prezident, ktorým mal byť striedavo raz Čech a raz Slovák. Oba štáty mali mať
vlastné ústavy, zákonodarstvo, národné vlády, národné vojská, úradnícke a sudcovské zbory, štátne
hospodárstvo, štátne územie a tiež vlastný jazyk a štátne symboly. Úprava vzájomného pomeru oboch
štátov sa mala zakladať na slobodnej zmluve označenej ako „Zväzová listina“. Návrh V. Tuku vôbec
nepredpokladal vytvorenie spoločného zákonodarného orgánu, iba vytvorenie výborov, ktoré by si
písomne vymieňali potrebné informácie na dosiahnutie návrhu, ktorý by potom schválili parlamenty
obidvoch krajín. Je pravdepodobné, že sa Dr. Tuka inšpiroval deputáciami a delegáciami, ktoré
obdobne fungovali za čias Rakúsko – Uhorska. Obidva štáty mali byť samostatnými a plnoprávnymi
medzinárodnoprávnymi subjektmi so zvláštnym zastúpením v Spoločnosti národov. Návrh zákona
rieši relatívne podrobne aj spôsob kandidatúry a voľby prezidenta a určuje okruh jeho základných
kompetencií s tým, že ich ďalší rozsah bude vymedzený v ústavách oboch štátov. V ďalších článkoch
je upravený spôsob rozhodovania o spoločných otázkach zväzových štátov označený ako
„dohodnutia“ a spôsob zmeny Zväzovej listiny. Z uvedeného je zrejmé, že návrh Vojtecha Tuku
nepredpokladal spoločný štát Čechov a Slovákov ale len zväz týchto štátov, t.j. vytvorenie
konfederácie.
Dr. Tuka v úvode svojho návrhu zákona o samospráve uvádza, že o osude slovenského
národa sa – ako jediného v Európe – rozhodlo „bez jeho opýtania mierovými zmluvami, na základe
ktorých bol prikázaný do zväzku s Čechmi.19“ Slováci túto zmenu mlčky prijali s očakávaním, že dlho
utláčaný národ bude mať konečne priestor na svoj rozvoj. Tieto vyjadrenia Dr. Tuku boli však do veľkej
miery prekrúcaním historických udalostí a vzhľadom na neskôr preukázané iredentistické aktivity je
zrejmé, že sledovaným cieľom nebolo dosiahnutie autonómie pre slovenský národ, ale skôr úsilie o
vyostrovanie vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi.
Vďaka návrh na autonómiu Slovenska sa Tukovi podarilo začleniť sa do vysokých politických
kruhov na Slovensku, a tým získať pre svoje aktivity efektívnu platformu. S vypracovaným návrhom
bol A. Hlinka mimoriadne spokojný, aj napriek tomu, že z právneho hľadiska išlo skôr o návrh na
vytvorenie konfederácie. Po uverejnení tohto návrhu v denníku Slovák vyšiel ten istý návrh aj v
maďarskom časopise „Hiradó“. Fakt, že návrh Dr. Tuku bol rádovo za pár hodín sprístupnený aj pre
maďarské obyvateľstvo, do istej miery spochybňoval proklamované slovenské nacionálne pohnútky
jeho autora.
Ostrej kritike podrobil autonomistický návrh V. Tuku advokát Milan Ivanka, ktorý konštatoval:
„Tá autonómia má v sebe všetky známky prípravy odtrhnúť Slovensko od historických zemí a jeho
prinavrátenia nazad do Maďarska.“ Vo vyjadrení M. Ivanku sa týmto návrhom dokonca V.
Kriminálnosť podľa Ivanku spočívala v tom, že hovorí o dvoch štátoch, čím bola naznačená zmena
hraníc. Na protištátny obsah tohto návrh zákona poukazoval Dr. Ivanka aj pri podaní trestného
oznámenia v máji 1928. Avšak vzhľadom k tomu, že išlo o konanie, ktoré predchádzalo prijatiu
zákona č. 50/1923 Zb. z. a n. na ochranu republiky, nebolo možné ho podľa tohto zákona stíhať.
Návrh na autonómiu Slovenska Dr. V. Tuku však nevyvolal rozruch iba svojím obsahom. M.
Ivanka spochybnil aj samotné autorstvo V. Tuku, pretože tvrdil, že bol vypracovaný v Budapešti. V.
Tukovi mal tento návrh doručiť istý Mikuláš Levický, ktorý ho dostal od maďarského ministra
zahraničných vecí Bánfyho v piatich až šiestich exemplároch. M. Levický sa mal s touto informáciou
zveriť M. Ivankovi20. Ako dôkaz toho, že Tukov návrh na autonómiu bol „uvarený v maďarskej kuchyni“
poukázal M. Ivanka na článok Dr. Jehličku, ktorý patril k príslušníkom maďarskej iredenty. V článku
uverejnenom v časopise Der Volksstaat, č. 180 zo dňa 4. augusta 1929 totiž F. Jehlička vychvaľuje

Na Hlinkou list so žiadosťou o vypracovanie návrhu Tuka odpovedal: „Veľadôstojný pane! Mám česť môj
skromný návrh o autonómii Slovenska Vašej Veľadôstojnosti zaslať. S úprimnou radosťou ma naplňuje okolnosť,
že na riešenie najdôležitejšej životnej otázky nášho národa počiatočný, cestu kliesniaci krok, ja som mohol
učiniť. Srdečná vďaka Vašej Veľadôstojnosti a ľudovej strane, že ste vypracovaním návrhu moju maličkosť
poverili...“ Pozri bližšie: J. Kramer, Slovenské autonomistické hnutie v rokoch 1918-1929. Bratislava 1962, s.
171.
18
Pozri bližie: časopis Slovák z 24.6.1921 a nasl.
19
TUKA, V.: Návrh zákona o samospráve Slovenska. In: Slovák 141, 1921, s.1.
20
SNA, Nespracovaný fond Vojtech Tuka a spol. 1929, k.1, Zápisnica z hlavného pojednávania,
Výpoveď Milana Ivanku, s. 829
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prácu V. Tuku a označuje ju ako takú, ktorá smeruje k pripojeniu Slovenska k Maďarsku 21. Na súdnom
pojednávaní však V. Tuka kategoricky odmietol, že by jeho konanie smerovalo k odtrhnutiu Slovenska
od Čiech. Na svoju obranu uviedol: „Čo sa týka mojej autonómie z r. 1921, konštatujem, že tento
návrh naproste nie je nebezpečný. Hovorilo sa o tom, že hranice ešte vtedy neboli ustanovené.
Dovoľujem sa odvolávať, že trianonský mier bol podpísaný v r. 1920. Vtedy boli hranice ustálené a
môj návrh vyšiel v roku 1921, a práve preto nemôže byť reč o tom, keď už tá zmluva bola podpísaná,
že bol tento návrh nebezpečný. A konečne, môj návrh bol teoretický, ktorý v praktickom živote
naprosto nie je prevediteľný. Nie je pravda, že som to dostal z Budapešti, opätovne som poukázal už
na to, že na to som dostal výslovne poverenie od poslanca Hlinku a na jeho zvláštne vyzvanie som
to urobil. Nie je pravda, nikdy som nemal úmysel náš štát rozbiť a založiť tu dva štáty. Bol som vedomý
toho, keď som tento návrh napísal, že je úplne neprevediteľné, lebo Entente by to nepovolila. 22“
Na propagáciu svojich cieľov využíval aj zahraničné periodiká. Z jeho článkov publikovaných
v Correspondence Slovaque, t.j. v časopise, ktorý sám od roku 1923 vo Viedni vydával, je zrejmé, že
sa snažil vyvodiť a podporovať dojem útlaku slovenského národa, keďže často písal o tom, akí sú
Česi na Slovensku v úradoch zlodeji, zločinci, a o tom, že sa Československá republika do pár rokov
zrúti následkom vnútorného rozkladu23. V tomto časopise bola uverejnená aj zmienka o už
spomínanej tajnej klauzule, ktorá mala byť súčasťou Martinských rokovaní 24. Týmto sa snažil V. Tuka
aj v zahraničí spochybniť ČSR.
Okrem Correspondence Slovaque bol vydávaný aj časopis La Slovaquie v Paríži, ktorého
články boli obsahom veľmi podobné tým viedenským. Tento časopis vychádzal z iniciatívy iredentistu
V. Dvortsáka, ktorému V. Tuka s vydávaním časopisu pomáhal25. Záujem štátu na jeho izolácií bol
preto o to vyšší a naliehavejší.
Dňa 1.1.1928 bol v denníku Slovák uverejnený známy článok, resp. skôr úvaha Vojtecha Tuku
s názvom „V desiatom roku Martinskej deklarácie“. Táto úvaha, nazývaná aj vacuum iuris, vzbudila
mimoriadne veľký ohlas. Bezprostredným následkom bolo podanie trestného oznámenia na V. Tuku
advokátom JUDr. Milanom Ivankom a s tým spojené zbavenie poslaneckej imunity V. Tuku a začatie
trestného stíhania.
Rozsudkom vydaným dňa 5. októbra 1929 bol Vojtech Tuka Krajským súdom v
Bratislave uznaný vinným z oboch zločinov uvedených v obžalobe, t.j. z trestného činu vojenskej
zrady a prípravy úkladov o republiku a odsúdený na 15 rokov trestu odňatia slobody a stratu
občianskych práv po dobu troch rokov. Prezident E. Beneš podpísal rozhodnutie o amnestii V. Tuku
3. júna 1937, pričom jeho podmienkou bolo, že bude bývať v presne určenom byte a bude vykonávať
prácu, ktorá mu bude uložená. Zároveň mal byť pod stálym ochranným dozorom. Spočiatku tieto
obmedzenia skutočne dodržiaval, pričom býval v byte v Plzni a pracoval ako vojenský knihovník.
Postupne sa však Vojtech Tuka presunul späť na územie Slovenska a začal opäť aktívne zasahovať
do politického diania.
NÁVRAT VOJTECHA TUKU DO AKADEMICKÉHO A POLITICKÉHO ŽIVOTA
Po vzniku vojnového slovenského štátu sa stal jedným z vedúcich ideológov a realizátorov
princípov nacizmu v podobe slovenského národného socializmu. Len niekoľko dní po vzniku
vojnového slovenského štátu V. Tuka odcestoval na čele slovenskej delegácie do Viedne, rokovať o
ochrannej zmluve s nacistickým Nemeckom. Ako predseda vlády (od roku 1939) a minister
zahraničných vecí (od r. 1940) presadzoval politiku úplnej hospodárskej, politickej, vojenskej a
kultúrnej závislosti vojnového slovenského štátu na Nemeckej ríši.
Koncom marca 1939 bol menovaný riadnym profesorom bratislavskej Právnickej fakulty.
Jeho inauguračná prednáška bola na tému Albánska krvná pomsta (1939), pričom v nej využil svoj
výskum v Albánsku zo študentských čias. V rokoch 1939/40 – 1941/42 bol rektorom Slovenskej

SNA, Nespracovaný fond Vojtech Tuka a spol. 1929, k.1, Zápisnica z hlavného pojednávania,
Výpoveď Milana Ivánku, s. 829.
22
SNA, Nespracovaný fond Vojtech Tuka a spol. 1929, k.1, Zápisnica z hlavného pojednávania, Výpoveď Milana
Ivánku,s. 829.
23
Roľnícke noviny, ročník XXVVI., č. 211, s. 2.
24
HERTEL, M.: Dr. Vojtech Tuka v rokoch 1880-1929 pokus o politický profil. Dizertačná práca na získanie
vedecko-akademickej hodnosti Philosophiae doctor (PhD.) Br., Historický ústav SAV 2003, 221 s., s.76
25
Národný archív v Prahe (bádateľňa Chodov): PMV-AMV 225 kartón 1445-1, Znalecký posudok, s.15.
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Univerzity. Počas svojho pôsobenia na univerzite presadzoval etatizáciu univerzity, jej včlenenie do
stavovsko-autoritatívneho fašizujúceho systému a formou akejsi personálnej únie – prezident ako
“rector magnificentissimus” a minister školstva ako “supremus cancellarius”– zabezpečiť kontrolu
štátu nad univerzitou. Bol iniciátorom premenovania UK na Slovenskú univerzitu (1939).
Medzi jeho práce z obdobia vojnového slovenského štátu môžeme zaradiť propagandistické
práce ako Slovenský národný socializmus (1940) a Usmievavé Slovensko (1940). Za vrchol jeho
vedeckej tvorby je považované vedecké dielo Právne sústavy (1942), ktoré podľa vlastných slov
vytvoril počas pobytu vo väzení. Práca predstavuje rozsiahly filozoficko-právny traktát, pričom ide
o nesúrodé pojednania o rôznych filozofických a právnych kategóriách. Príznačnou pre celú prácu je
najmä nová terminológia, ktorú V. Tuka v práci vytvoril a používal.
Vojtech Tuka sám označil prácu ako nedokonalú a nedokončenú26. Konštatuje v nej, že
nerieši nijaké problémy ale vypracoval novú metódu – nový prehľad právnych pojmov, každý so
stručným komentárom. Jeho práca je napísaná v intenciách dobového chápania práva a spoločnosti.
Z hľadiska metodiky písania vedeckej práce zrejme nezodpovedá ani vtedajším normám písania prác
takejto kategórie. Práca je však dokladom toho, že bol Vojtech Tuka mimoriadne vzdelaný človek,
ktorý prečítal obrovské množstvo právnickej, filozofickej ale aj inej odbornej literatúry a vedel sa v nej
dobre orientovať. Pre úplnosť informácii treba dodať, že Tukova práca bola publikovaná aj
v nemeckom a maďarskom jazyku. Na Tukovo dielo bola v roku 1942 uverejnená recenzia v časopise
Právny obzor27, ktorej autor, Dr. J. Rajec hodnotí tri zmienky nemeckých autorov na adresu tejto
práce. J. Rajec v závere konštatuje, že: „Všetky tri kritiky – ako vidno shodujú sa v tom, že dielo
Tukove je vysokohodnotným vedeckým prínosom do svetovej literatúry právnickej a sociologickej. Je
len šťastím slovenského národa, že slovenský um preniká do sveta týmto dielom tak prenikavým
spôsobom, k čomu treba autorovi len opravdive blahopriať.28“ Je pochopiteľné, že vzhľadom na
obdobie a pomery, v ktorých bola táto recenzia publikovaná, by bolo iné hodnotenie Tukovho diela
len ťažko predstaviteľné. Preto túto recenziu treba vnímať skôr ako odraz doby, než skutočné
posúdenie kvality hodnotenej práce.
ZÁVER
Vojtech Tuka bol členom v mnohých vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách a bol
tiež držiteľom viacerých vyznamenaní ako napríklad: Veľkokríž radu Nemeckého orla, veľkokríž
bulharského radu sv. Alexandra, veľkokríž Rumunskej hviezdy, veľkokríž talianskeho radu sv.
Mauricia a Lazara. V roku 1946 bol odsúdený Najvyšším súdom v Bratislave za zločiny proti ľudskosti
na trest smrti. Rozsudok vykonaný 20. augusta 1946, kedy sa skončila akademická, politická ale aj
životná púť Vojtecha Tuku.
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SPRÁVNÍ SOUDNICTVÍ A SPRÁVNÍ ORGÁNY (ANEB VZTAH
MOCI SOUDNÍ A MOCI VÝKONNÉ NA PŘÍKLADU
ODŮVODŇOVÁNÍ A ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ)
Lukáš Potěšil
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Abstrakt: Příspěvek se věnuje zajímavé otázce odůvodňování a odůvodnění rozhodnutí, a to jak
rozhodnutí správního orgánu, tak i správního soudu a jejich vzájemnému vztahu. Základní otázkou,
na kterou se snaží poukázat je, zda správní soudy ve své přezkumné činnosti dodržují, resp. naplňují
princip oddělení moci soudní od moci výkonné. Příspěvek se proto zaměřuje na činnost správních
soudů z hlediska přezkoumání rozhodnutí (včetně jeho odůvodnění) správního orgánu. Hlavní tezí,
ze které vychází je, že rolí správních soudů není napravovat nedostatky v odůvodnění správních
rozhodnutí. Specifickou otázkou, která je v příspěvku rovněž zmíněna, je (ne)přezkoumatelnost v
případě uplatnění konceptu materiálního pojetí rozhodnutí, stejně jako otázka vázanosti právním
názorem správního soudu.
Kľúčové slová: odůvodnění, správní orgán, správní soud, rozhodnutí, přezkoumání.
Abstract: This paper focuses on the issue of reasoning of administrative and administrative court
decision and their relation. Main question is whether the administrative courts in its activities comply,
respectively uphold the principle of separation of judiciary from the executive. The paper focuses on
the activities of the administrative courts in terms of reviewing the decision and reasoning of the
administrative authority. The main thesis of the author is based is that the role of administrative courts
is not to correct shortcomings in the reasoning of administrative decisions. One specific issue, that is
mentioned, is (not)reviewable in case of applying the material concept of decision, as well as the
closely related question of commitment by the legal opinion of the administrative court.
Key words: Reasoning, Administrative Body, Administrative Court, Decision, Review.
ÚVOD
Příspěvek1 se zaměřuje na vzájemný vztah odůvodnění správního rozhodnutí a odůvodnění
rozhodnutí, resp. (meritorního) rozsudku správního soudu. Tato oblast, která vychází z přezkumné
role správních soudů navazuje, resp. souvisí s řadou obecnějších otázek a problémů. Ty základní
vychází z vlastní podstaty soudní kontroly veřejné správy (jako součásti moci výkonné), která je
uskutečňována prostřednictvím správního soudnictví (jež je součástí moci soudní). Dochází tak ke
střetu těchto složek veřejné, resp. státní moci, a to při současném respektování jejich vzájemné
nezávislosti. Tento „střet“ v řadách správních soudů může vyvolávat jisté pokušení zasahovat do
výkonu veřejné správy, a to prostřednictvím nástroje, kterým je vázanost správního orgánu soudem
vysloveným právním názorem v jeho rozsudku, ve spojení s kasačním principem správního
soudnictví. Pro účely tohoto příspěvku dodávám, že rolí správních soudů jistě není náprava pouze
odůvodnění rozhodnutí správního orgánu, nýbrž šířeji vzato komplexní poskytnutí ochrany dotčeným
subjektivním právům.
VZTAH MOCI SOUDNÍ A MOCI
A ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ

VÝKONNÉ

NA

PŘÍKLADU

ODŮVODŇOVÁNÍ

Na příkladu odůvodnění rozhodnutí správního orgánu a odůvodnění rozhodnutí správního
soudu lze demonstrovat jejich vzájemný vztah a současně i jeho limity. Obojí vychází z relace mezi
správními orgány a správními soudy, resp. šířeji vzato mezi veřejnou správou a mocí výkonnou na
straně jedné a mocí soudní a správním soudnictvím na straně druhé. Nicméně v rámci odůvodnění
Tento příspěvek byl vypracován v rámci projektu „Odůvodnění správního orgánu při ukládání sankcí“
(MUNI/A/1272/2015), realizovaného v rámci projektů specifického výzkumu Masarykovy univerzity.
1
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rozhodnutí jak správního orgánu, tak i správního soudu lze vysledovat jejich možný vztah vůči
ostatním složkám veřejné moci.
Správní orgány a správní soudy versus moc výkonná, zákonodárná a soudní
Správní soudnictví2 je ukázkovým příkladem, kdy se moc soudní pojmově dostává do kontaktu
s mocí výkonnou a veřejnou správou. To je často ještě zintenzivněno existencí tzv. volebního a
„politického“ soudnictví (čímž je míněna agenda ve věcech volebních a politických stran), nebo
agendou kompetenčních sporů, které bývají správním soudům vcelku tradičně svěřovány. Dlužno
v této souvislosti ještě úvodem podotknout, že správní soudnictví je založeno na restrospektivní, či
subsidiární povaze.3 I tento aspekt se následně projevuje v rámci problematiky odůvodnění, resp. je
jeho východiskem.
Kořeny vztahu moci soudní a moci výkonné jsou položeny již v Listině základních práv
a svobod (čl. 36 odst. 2), jakož i v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (čl.
6 odst. 1). Oba dokumenty počítají s existencí tzv. soudní kontroly veřejné správy.
Vyjdeme-li z naznačeného vztahu moci soudní a moci výkonné, obě spolu určitým způsobem
souvisejí. Účelem správního soudnictví je realizovat přezkumnou roli vůči výstupům (činnosti, jakož
i nečinnosti) správních orgánů. V této souvislosti si lze položit otázku, jaký je vlastně její účel. Jde
o kontrolu veřejné správy spojenou s kontrolou (objektivní) zákonnosti, nebo je tomu jinak? Podle
judikatury4 „soudní řád správní je svojí povahou „obrannou“ normou. Není normou „kontrolní“, která
by umožňovala komukoliv iniciovat, prostřednictvím podání žaloby ve správním soudnictví, kontrolu
jakéhokoliv úkonu veřejné správy. Má pouze zajistit poskytování právní ochrany v případech, kdy
veřejná správa vstupuje do právní sféry fyzických nebo právnických osob“. Z toho lze dovodit, že
primát činnosti správních soudů spočívá v ochraně (veřejných) subjektivních práv, jak ostatně vyplývá
i z § 2 soudního řádu správního (zákon č. 150/2002 Sb., dále též „s. ř. s.“). Vztah mezi ochranou
objektivního a subjetivního práva však nelze klást do vzájemné kontrapozice. Poskytnutím ochrany
subjektivním právům bezesporu dochází i k poskytnutí ochrany právu objektivnímu. Platí to i opačně,
kdy vlivem kontroly objektivní zákonnosti může být poskytnuta ochrana i dotčeným subjektivním
právům. Ostatně v soudním řádu správním lze nalézt instituty, které jsou spíše nástrojem kontrolní
činnosti správního soudnictví, nežli dokladem o jeho výlučné ochranné roli, jak by se dalo i z výše
přiblížené judikatury dovodit.5 Oba pojmy „kontrola a ochrana“ je třeba vnímat ve vzájemné spojitosti
a navzájem se nutně nevylučují. Ačkoliv oba přístupy mohou do jisté míry předznamenávat odchylný
přístup správních soudů, značně sbližující je v obou případech dispoziční zásada (srov. § 5 s. ř. s.),
K čemuž je v podmínkách České republiky nutno připojit specifické řízení podle části páté občanského
soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb., dále též „o. s. ř.“), jehož předmětem je projednání věci, která před tím byla
pravomocně rozhodnuta správními orgány. Zásadní a pojmová odlišnost od správního soudnictví je dána tím, že
zatímco správní soudy jsou povolány k ochraně veřejných subjektivních práv, obecné soudy v rámci
naznačeného typu řízení poskytují ochranu soukromým subjektivním právům.
3
Jak uvedl i Ústavní soud (srov. usnesení ze dne 5. 11. 2007, sp. zn. IV. ÚS 1861/07), „podmínka přípustnosti
projednání správní žaloby soudem teprve po vyčerpání všech dostupných opravných prostředků v rámci
soustavy správních orgánů je výrazem subsidiarity soudního přezkumu vůči kontrolním mechanismům v
systému správních orgánů, kterážto zásada preferuje nápravu tvrzené nezákonnosti co nejrychleji a nejblíže
dotčenému jedinci, tedy usiluje o odstranění pochybení již správními orgány samotnými. Stanovení této
podmínky bezpochyby do jisté míry omezuje přístup k soudu, s ohledem na výše uvedenou zásadu subsidiarity
však nikoli svévolně a bezdůvodně; zároveň cestu k soudnímu přezkumu ponechává otevřenu, pokud se jedinec
nedomůže nápravy u správních orgánů.“. Shodně to vyjádřil i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 12. 5.
2005, č. j. 2 Afs 98/2004-65, publikovaný pod č. 672/2005Sb. NSS. Podle něj „podmíněnost vyčerpání
opravných prostředků ve správním řízení před podáním žaloby k soudu … je nutno vnímat jako provedení
zásady subsidiarity soudního přezkumu a minimalizace zásahů soudů do správního řízení. To znamená, že
účastník správního řízení musí zásadně vyčerpat všechny prostředky k ochraně svých práv, které má ve své
procesní dispozici, a teprve po jejich marném vyčerpání se může domáhat soudní ochrany. Soudní přezkum
správních rozhodnutí je totiž koncipován až jako následný prostředek ochrany subjektivně veřejných práv, který
nemůže nahrazovat prostředky nacházející se uvnitř veřejné správy.“. Rozhodnutí správních soudů jsou
dostupná na www.nssoud.cz.
4
Srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2008, č. j. 8 As 47/2005-86,
publikovaný pod č. 1764/2009 Sb. NSS.
5
Tím je míněna tzv. zvláštní žalobní legitimace veřejného ochránce práv a nejvyššího státního zástupce
upravená v § 66 s. ř. s. Oba orgány, jako součásti moci výkonné, nemají svá subjektivní práva, jejichž ochrany
by se mohli a měli dovolávat. Nicméně není vyloučeno, aby prostřednictvím těchto žalob byla, co do důsledků,
poskytnuta ochrana i subjektivním právům osob, které žalobu nepodaly. Primárním účelem těchto žalob je však
ochrana objektivního práva a veřejného zájmu.
2
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na které je správní soudnictví založeno a která se uplatňuje jak v případě jeho ochranné, tak
i kontrolní role.
Správní soudnictví má svůj vztah i k ostatním složkám veřejné moci. V současné době je
poměrně specifický vztah moci soudní, resp. odůvodnění rozhodnutí soudů a moci zákonodárné,
pročež se lze setkat s konstatováním o soudcovském dotváření, nebo dokonce až přetváření práva,
které stanovuje zákonodárce.6 V opačné rovině platí zásada vázanosti soudu zákonem, avšak
s vědomím a respektování úlohy judikatury, jak je naznačeno. Role judikatury, v intencích požadavku
předvídatelnosti rozhodování, sehrává podstatnou roli při tvorbě obsahu odůvodnění rozhodnutí
soudu.
Zajímavé vztahy lze nalézt i v rámci moci soudní jako takové, neboť správní soudnictví tvoří
její relativně samostatnou součást. Vnímat lze především vazby k soudnictví obecnému, resp.
civilnímu. Ty jsou především založeny na principu jednotnosti a bezrozpornosti právního řádu, kdy
možný vztah či střet nastává zejména v případech aplikace týž institutů.7 Na příkladu odůvodnění
rozhodnutí soudu lze vyjít ze skutečnosti, že s. ř. s. je vůči o. s. ř. lex specialis.8 Důsledkem je, že se
na rozhodnutí správního soudu subsidiárně použije mj. § 157 odst. 2 o. s. ř. upravující náležitosti
soudního rozhodnutí.9 Vztah obou větví soudnictví je ještě zdůrazněn vnímáním povahy veřejného
(správního) práva jako lex specialis vůči soukromému právu jako lex generalis. V prostřední České
republiky by bylo možné nalézt i velmi zajímavé příklady vzájemného vztahu správního a ústavního
soudnictví, resp. jejich ojedinělé excesy, které však v jistých ohledech měly až mezinárodní, resp.
evropský dopad.10
Podobně bychom mohli uvažovat i o vztahu správních orgánů, správního rozhodnutí a jeho
odůvodnění vůči moci zákonodárné, ostatním složkám moci výkonné a moci soudní. Základní funkcí
odůvodnění rozhodnutí správního orgánu je „zejména doložit správnost a nepochybně i zákonnost
postupu správního orgánu, jakož i vydaného rozhodnutí, jehož jedna z nejdůležitějších vlastností je
přesvědčivost. Je proto nutné, aby se správní orgán v souladu s § 68 odst. 3 správního řádu vypořádal
s námitkami účastníků řízení, přičemž z odůvodnění jeho rozhodnutí musí být seznatelné, z jakého
důvodu považuje námitky účastníka řízení za liché, mylné anebo vyvrácené“. Odůvodnění rozhodnutí
správního orgánu by jednak mělo doložit správnost a vhodnost aplikace právních předpisů, jakož
i případně zohlednit závěry relevantní judikatury a vlastní rozhodovací praxe správních orgánů.
Jádrem tohoto příspěvku je však vlastní vztah odůvodnění rozhodnutí správního orgánu
a odůvodnění rozhodnutí správního soudu, a proto se na ně v dalších částech zaměřím.
Východiska vzájemného vztahu správních orgánů a správních soudů
Správní soudnictví, resp. řízení před správními soudy, není pokračováním řízení před
správními orgány.11 Kromě výše naznačeného je vztah správního soudnictví vůči správním orgánům
založen na dominujícím kasačním principu. Jeho projevy lze, podle mého názoru, nalézt, kromě
výrokových možností rozhodnutí správních soudů, i v oblasti tzv. moderačního práva,12 dokazování13
K této problematice srov. BOBEK, M., a kol.: Judikatura a právní argumentace. 2., přeprac. a aktualiz. vyd.
Praha: Auditorium, 2013. Konkrétní příklady v rovině správního soudnictví podává MATES, P.: Dotváření práva
v judikatuře Nejvyššího správního soudu. Právní rozhledy č. 3/2016, s. 82 a násl.
7
Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 3. 2008, č. j. 2 Afs 100/2006-59, podle něhož „vztah
soukromého a veřejného práva … v souladu s převažujícími doktrinálními trendy poslední doby "jako vztah
obecného a zvláštního práva“, přičemž zásadně může docházet k podpůrnému použití předpisů soukromého
práva při řešení situací veřejným právem výslovně neupravenými. Na základě požadavku jednotnosti, ucelenosti
a zejména bezrozpornosti právního řádu je tedy třeba, aby na shodné právní instituty bylo nahlíženo shodným
způsobem, ať už jsou aplikovány v oblasti práva veřejného nebo soukromého. … Je však bezpochyby třeba, aby
pro tentýž právní institut, ať už je uplatňován v právu soukromém nebo veřejném, platily vždy jeho základní
znaky a principy, které tvoří samotnou podstatu tohoto institutu.“.
8
Srov. § 64 s. ř. s. Nejde přitom o celkovou subsidiaritu o. s. ř., nýbrž o subsidiární použitelnost některých jeho
částí.
9
K tomu srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 2. 2012, č. j. 1 Afs 57/2011-95.
10
Celou kazu tzv. česko – slovenských důchodů instruktivně popisuje nedávný rozsudek Nejvyššího správního
soudu ze dne 21. 1. 2016, č. j. 6 Ads 175/2015-23.
11
Shodně srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 8. 2008, č. j. 7 Afs
54/2007-62, publikované pod č. 1472/2008 Sb. NSS.
12
Srov. § 65 odst. 3 a § 78 odst. 2 s. ř. s., přičemž moderační právo soudu do jisté míry představuje výjimku
z kasačního principu správního soudnictví.
13
Srov. § 77 s. ř. s.
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a právě i v odůvodnění.14 V oblasti odůvodnění si nelze nepovšimnout dvojí role odůvodnění. Jednak
je to odůvodnění rozhodnutí správních orgánů vůči správním soudům a dále odůvodnění rozhodnutí
správních soudů vůči správním orgánům.
Vyjdeme-li ze shora obecně naznačené přezkumné role správních soudů, jednou z klíčových
otázek je nalezení předmětu řízení, tedy co je ze strany správních soudů přezkoumáváno. Tradiční
a nejčastější součást náplně činnosti správních soudů tvoří řízení o žalobě proti rozhodnutí správního
orgánu.15 V něm se soudy zaměřují na rozhodnutí správního orgánu, pročež si lze položit otázku, co
je vlastně přezkoumáváno.16 V odpovědi na na ni vyvstává důležitost problematiky odůvodnění17
správního rozhodnutí, která je do značné míry nezastupitelná, jak bude na konkrétně přiblíženo na
příkladu neřezkoumatelnosti.
Role správních soudů je v tomto řízení a vůči správnímu rozhodnutí skutečně přezkumná,
neboť jak dokládá i konstatování odborné literatury, „soudy nemohou nahradit exenciální činnost,
která je vyhrazena orgánům veřejné správy a moci výkonné. Nemohou se „pasovat“ do role správního
orgánu a nahradit jeho činnost činností svou, byť by to bylo provázeo sebelepšími úmysly (např.
Rychlost procesu). Úloha ... nespočívá v tom, že by rozhodovala namísto veřejné správy“.18 Soudy
ve správním soudnictví nemohou rozhodnutí správního orgánu nahradit a nemohou nahradit ani jeho
odůvodnění odůvodněním svým. Úloha odůvodnění rozhodnutí správního orgánu vůči správním
soudům je dána v tom, že správní soudy musí být s to takové rozhodnutí přezkoumat. Požadavek na
náležité odůvodnění rozhodnutí správního orgánu je ještě zesílen v těch sférách a oblastech veřejné
správy, kde správní orgány aplikují neurčité právní pojmy a uplatňují správní uvážení, jako je kupř.
sféra správního trestání. Jak v této souvislosti výstižně dodává judikatura, „úkolem soudu není
nahradit správní orgán v jeho odborné dozorové kompetenci ani nahradit správní uvážení uvážením
soudním, ale naopak posoudit, zda se správní orgán v napadeném rozhodnutí dostatečně vypořádal
se zjištěným skutkovým stavem, resp. zda řádně a úplně zjistil skutkový stav, a zda tam, kde se jeho
rozhodnutí opíralo o správní uvážení, nedošlo k vybočení z mezí a hledisek stanovených zákonem.“.19
Vztah správních orgánů a správních soudů na příkladu odůvodnění
Jak je uvedeno výše, rozhodnutí správního orgánu je předmětem řízení o žalobě proti
rozhodnutí správního orgánu. Určité komplikace v této souvislosti mohou nastat v rámci judikaturou
často uplatňpovaného, někdy až neúměrně zveličovaného, konceptu materiálního pojetí rozhodnutí. 20
Z něj vyplývá, že v režimu žaloby proti rozhodnutí správního orgánu lze přezkoumat i ten správní akt,
který nebyl vydán ve správním řízení a nemá formu správního rozhodnutí. Z toho důvodu rovněž
postrádá i odůvodnění. Nabízí se tudíž otázka, zda v důsledku materiálního pojetí rozhodnutí by se
nanabízelo jako řešení zrušování takových „správních rozhodnutí“ pro jejich nepřezkoumatelnost
z důvodu absence formálních a obsahových náležitostí rozhodnutí. Nicméně judikatura neklade
rovnítko mezi rozhodnutím v materiálním pojetí a rozhodnutím nepřezkoumatelným a snaží se
naplňovat svou ochrannou roli.
K této problematice blíže srov. § 76 odst. 1 a § 78 odst. 5 s. ř. s., jak budou dále v textu přiblíženy.
Srov. § 4 odst. 1 písm. a) a § 65 a násl. s. ř. s.
16
V této souvislosti srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 12. 1997, sp. zn. 6 A 226/95, podle
kterého lze „lišit především „rozhodnutí správního orgánu“ jako elementární jednotku, kterou správní orgán
upravuje způsobem právní moci schopným…určité právo či povinnost účastníka řízení… Rozhodnutí v tomto
smyslu je nehmotnou emanací správního orgánu. K tomu, aby mohlo způsobit právní účinky, je vtěleno s řadou
dalších přídatných záležitostí do vnímatelné hmotné formy, za kterou soud považuje „správní akt“. Správní akt,
pro který pozitivní administrativní právo užívá desítky různých výrazů, mimo jiné ovšem také „rozhodnutí“… je
proto třeba vždy si uvědomit, zda je řeč o rozhodnutí (ve smyslu „veřejná listina“, „správní akt“) nebo o
rozhodnutí (ve smyslu „projev správního orgánu, autoritativně zákládající, měnící nebo rušící subjektivní
oprávnění či povinnost“) a je třeba mít na paměti, že v praktickém životě se oba pojmy zhusta překrývají.“.
Ačkoliv tento judikát zdůrazňuje roli výrokové části, zdůraznit je třeba i požadavek na existenci dalších součástí,
jako je odůvodnění, jak to kupř. činí usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11.
2010, č. j. 7 Aps 3/2008-98, publikované pod č. 2206/2011 Sb. NSS.
17
Důležitosti odůvodnění je věnována pozornost i na úrovni veřejné správy, když § 68 odst. 3 správního řádu
(zákon č. 500/2004 Sb.) stanoví náležitosti odůvodnění.
18
Srov. POTĚŠIL, L., ŠIMÍČEK, V.: Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges, 2014, s. 46.
19
Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2003, č. j. 5 A 139/2002-46, publikovaný pod č.
416/2004 Sb. NSS.
20
K této problematice srov. POTĚŠIL, L.: Materiální pojetí rozhodnutí ve správním soudnictví. Právní rozhledy,
Nakladatelství C. H. Beck, 2015, roč. 23, č. 10, s. 359 – 363.
14
15
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Poněkud odlišných způsobem se judikatura postavila k tzv. rozhodnutím fiktivním, resp.
rozhodnutím vydaným na základě uplatnění fikce (pozitivního či negativního) rozhodnutí.Ta jsou
považována za nepřezkoumatelná z povahy věci.21
Je to právě oblast, resp. posouzení nepřezkoumatelnosti, v níž se silně prolíná vztah správních
soudů vůči rozhodnutí a jeho odůvodnění správního orgánu. Vada rozhodnutí spočívající v jeho
nepřezkoumatelnosti je vadou nezhojitelnou a vadou, která brání meritornímu přezkumu a posouzení
jednotlivých žalobních námitek ze strany soudu.22 Není jistě bez zajímavosti riziko zneužitelnosti této
vady, pročež lze napadené rozhodnutí správního orgánu označit za nepřezkoumatelné, v důsledku
čehož odpadá povinnost soudu zabývat se jednotlivými žalobními námitkami a soud nemusí jít do
věcného přezkumu napadené věci. I přes toto potenciální riziko zneužitelnosti je vada spočívající
v nepřezkoumatelnosti rozhodnutí správního orgánu považována podle § 76 odst. 1 s. ř. s. za vadu,
k níž je správní soud povinen přihlédnout z moci úřední a i bez ohledu na případné žalobní námitky.
Kdy je rozhodnutí správního orgánu nepřezkoumatelné, resp. jaké vady vedou
k nepřezkoumatelnosti rozhodnutí správního orgánu z pohledu správního soudu, lze podle mého
názoru určit následujícím způsobem, a to i s ohledem na možnou posloupnost vad vyvolávajících
nepřezkoumatelnost.
Na prvním místě lze za nepřezkoumatelné rozhodnutí označit to rozhodnutí správního orgánu,
které je výsledkem uplatnění fikce (pozitivního nebo negativního rozhodnutí).
Druhým důvodem nepřezkoumatelnosti je nepředložení správního spisu na výzvu správního
soudu podle § 74 s ř. s. V této souvislosti lze doplnit, že odůvodnění rozhodnutí správního orgánu
nelze doplnit a precizovat až ve vyjádření k žalobě.23
Stěžejní důvody nepřezkoumatelnosti rozhodnutí správního orgánu jsou vyjádřeny v § 76 odst.
1 písm. a) s. ř. s. Z něj můžeme dovodit dva důvody nepřezkoumatelnosti, kterými je nesrozumitelnost
a nedostatek důvodů. Vzájemnému vztahu obou důvodů nepřezkoumatelnosti a jejich vzájemné
posloupnosti se věnovala judikatura,24 na jejíž příhodné závěry lze plně odkázat. Podle ní
„nevypořádá-li se správní orgán v rozhodnutí o opravném prostředku se všemi námitkami, které v
něm byly uplatněny, způsobuje to nepřezkoumatelnost rozhodnutí zpravidla spočívající v nedostatku
jeho důvodů [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.]. Může to však způsobit i nepřezkoumatelnost rozhodnutí
spočívající v jeho nesrozumitelnosti, … Nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu pro
nesrozumitelnost předchází případné nepřezkoumatelnosti pro nedostatek jeho důvodů; důvody
rozhodnutí lze zkoumat toliko u rozhodnutí srozumitelného.“.
Odůvodnění rozhodnutí má svůj význam i v opačném úhlu pohledu, tedy v rovině odůvodnění
rozhodnutí správního soudu vůči správnímu orgánu. Z pochopitelných důvodů jsou relevantní pouze
rozhodnutí zrušovací, v nichž se vztah správní orgán a správní soud materializuje. Jsem přitom toho
názoru, že odůvodnění správního soudu, nyní lhostejno zda zamítavé nebo zrušující, by mělo mít
přezkoumnou a „následnou“ povahu. Nejen jeho rekapitulační část, která bývá ke škodě věci v praxi
velmi rozsáhlá, mnohdy až dominující, ale právě a zejména část hodnotící by měla být formulována
oním přezkumným způsobem, v němž by se soud zabýval hodnocením postupu a posouzení
učiněnému správním orgánem a nikoliv primárně způsobem nalézacím, tedy jako by o věci vlastně
až rozhodoval soud, přičemž posouzení a hodnocení správního orgánu je přítomno pouze
v rekapitulační části a není konforntováno s názory a soudu v části hodnotící.
V souvislosti se „střetem“ odůvodnění rozhodnutí správního orgánu a správního soudu lze
vyslovit otázku, zda je ze strany správního soudu přípustné doplnění odůvodnění rozhodnutí
správního orgánu, případně jeho korekce. Zde vycházím z teze, že úkolem správních soudů není
napravovat zjištěné nedostatky správních orgánů, nýbrž upozornit na jejich existenci a naznačit
způsob jejich řešení. Za tím účelem jsou soudy povinny vyslovit závazný právní názor v jejich
zrušujícím rozhodnutí, jak vyplývá z § 78 odst. 5 s. ř. s. Tím se otevírá další rozměr vztahu odůvodnění
rozhodnutí správního soudu a správního orgánu. V daném ohledu je to právě závazný právní názor
Shodně srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 7. 2003, č. j. 6 A 78/2002-39, publikovaný pod
č. 202/2004 Sb. NSS, podle něhož, „fiktivní rozhodnutí …, jakož i fiktivní rozhodnutí o zamítnutí odvolání a
potvrzení rozhodnutí ... jsou ze své povahy nepřezkoumatelná pro nedostatek důvodů [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř.
s.].“.
22
V této souvislosti lze položit otázku ohledně možnosti tzv. částečné nepřezkoumatelnosti, jak se k ní vyjádřil i
Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 19. 2. 2008, č. j. 7 Afs 212/2006-74, publikovaný pod č. 1566/2008 Sb.
NSS, který ji v zásadě připustil.
23
Srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 8. 1994, č. j. 6 A 592/93-23.
24
Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 11. 4. 2006, č. j. 31 Ca 39/2005-70, publikovaný pod č.
1282/2007 Sb. NSS.
21
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obsažený v odůvodnění rozhodnutí správního soudu, který může znamenat a v praxi také často
znamená zásah do podoby nejen odůvodnění rozhodnutí správního orgánu, ale i jeho výrokové části,
potažmo vlastního výroku. V krajních podobách správní orgány v podstatě mohou mechanicky
přejímat odůvodnění rozhodnutí správního soudu. Takový přístup však nepovažuji za správný
a koncepční, nýbrž za alibistický, případně rezignační. Stále je třeba vést na paměti, že správním
soudům není svěřeno přímé rozhodování o věcech, které náleží do pravomoci a působnosti veřejné
správy a správních orgánů.
Úvahy o vzájemném vztahu odůvodnění rozhodnutí správního orgánu a odůvodnění
rozhodnutí správního soudu
Z výše uvedeného je patrný oboustranný vztah institutu odůvodnění, jak jej používají správní
orgány a správní soudy.
V případě odůvodnění rozhodnutí správního orgánu si lze položit otázku, kdo je jeho
skutečným adresátem, resp. pro koho vlastně odůvodňují správní orgány. Nabízí se, zda se
odůvodnění tvoří pro nadřízené správní orgány, správní soudy, nebo účastníky řízení.
Stejnou otázku si lze položit i v případě odůvodnění rozhodnutí správních soudů. Správní
soudy mohou tvořit odůvodnění pro sebe samy, nebo pro správní orgány, resp. účastníky. 25 V případě
rozhodnutí správních soudů a jejich odůvodnění k tomu přistupuje praktický aspekt v rovině
judikatury, její dostupnosti a publikace, kterou představuje především Sbírka rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu. V ní jsou publikována vybraná rozhodnutí správních soudů, a to v rozsahu jejich
tzv. právní věty a odůvodnění.
V případě nedostatečného odůvodněné rozhodnutí správního soudu lze dodat, že žalovaný
správní orgán má v tomto případě právo podat kasační stížnost (z důvodu podle § 103 odst. 1 písm.
d) s. ř. s.).
ZÁVER
Příspěvek se věnoval problematice odůvodňování a odůvodnění rozhodnutí správního orgánu
a správního soudu a jejich vzájemným vztahům při realizaci přezkumné činnosti správních soudů
v rámci řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Uzavřít jej lze konstatováním, že tak jako
má pro správní soud důležitost odůvodnění rozhodnutí správního orgánu, stejně významné je
odůvodnění rozhodnutí správního soudu vůči účastníkům řízení, zejména pak v případě, kdy se jedná
o zrušovací rozhodnutí. V obou případech je třeba klást důraz na to, aby rozhodnutí bylo
přezkoumatelné.
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SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK A KONANIE VO VECIACH
SPRÁVNEHO TRESTANIA
Zuzana Kiselyová – Matej Horvat
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok pojednáva o zákone č. 162/2015 Z. z., ktorý má nadobudnúť účinnosť 1. júla 2016,
a ktorý nahrádza doterajšiu úpravu preskúmavania jednotlivých foriem činnosti vo verejnej správe
správnymi súdmi vyjadrenú v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. Autori sa
zameriavajú predovšetkým na úpravu konania vo veciach správneho trestania, porovnávajú zmeny
novej právnej úpravy s predchádzajúcou úpravou a upozorňujú na možné aplikačné otázky novej
právnej úpravy v danej oblasti.
Kľúčové slová: Správny súdny poriadok, správne trestanie, správne delikty, moderačné oprávnenie
Abstract: The paper is focused on the Act No. 162/2015 Coll. which will enter into force on 1.7.2016.
This Act will replace the Act No. 99/1963 Coll. which is the contemporary act that guarantee the right
to judicial reviewing of the public administration's acts/decisions. The authors will provide a
comparison of judicial proceedings that review decisions in the field of administrative punishment
enacted in both of these acts and will focus on potential problems in this area of judicial proceedings.
Key words: Code of administrative judicial procedure, administrative punishment, administrative
offenses, discretionary right to reduce sanctions
ÚVOD
V oblasti správneho trestania v súčasnosti možno o čiastočnej kodifikácii hovoriť iba v prípade
priestupkov, ktoré sú upravené v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o priestupkoch“) a podporne sa postupuje podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok), (ďalej len „správny poriadok“). Pokiaľ ide o tzv. iné správne delikty ako
priestupky, z procesného hľadiska sa postupuje väčšinou podľa správneho poriadku s prípadnými
možnými odlišnosťami, ktoré sú vyjadrené v osobitných predpisoch, pričom ich skutkové podstaty sú
upravené vo veľkom množstve osobitných predpisov. Súčasnej právnej úprave správnych deliktov je
preto vytýkaná jej roztrieštenosť a nejednotnosť, ktorá vyvoláva v praxi správnych orgánov časté
pochybenia.
Z dôvodu absentujúcej kodifikácie správneho trestania zohráva pre oblasť správneho trestania
judikatúra súdov Slovenskej republiky významnú úlohu. Medzeru v zákone, samozrejme so zreteľom
na existujúcu právnu úpravu, vypĺňa judikatúra súdov v správnom súdnictve. Význam rozhodnutí
súdov v správnom súdnictve spočíva v tom, že súd vyslovuje záväzné stanovisko v konkrétnom
prípade a taktiež vydáva rozhodnutie, ktoré svojím obsahom môže byť rozhodujúcim pre ďalšiu
rozhodovaciu činnosť či už správnych orgánov alebo samotných súdov so zreteľom na zásadu
legitímnych očakávaní, ktorá predstavuje pravidlo, podľa ktorého sa v skutkovo alebo právne
obdobných veciach má rozhodovať obdobne.1
Rozsudky a uznesenia súdov v správnom súdnictve predstavujú nielen individuálne
rozhodnutia v konkrétnej veci, ale sú určitým precedensom pre interpretáciu zákonov v oblasti
správneho trestania a to nielen pre rozhodujúce správne orgány, ale predovšetkým pre účastníkov
správneho konania.2
V podmienkach Slovenskej republiky došlo k zásadnej reforme súdneho konania, a to
rekodifikáciou civilného procesného práva vo forme troch samostatných procesnoprávnych kódexov –
ELZEROVÁ,J. – KISELYOVÁ, Z. Postup pri preskúmavaní rozhodnutí vydaných v správnom trestaní. In:
Teoretické problémy správneho súdnictva, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
2013, s. 208
2
BABIAKOVÁ, E. Správne trestanie a nový Správny súdny poriadok, In: Teoretické problémy správneho
súdnictva, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013, s.33
1
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Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nadobudnú
účinnosť 1. júla 2016. Tieto predpisy nahradia súčasne platnú úpravu v zákone č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“). Autori budú ďalej venovať pozornosť zákonu
č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „Správny súdny poriadok“). Cieľom novej právnej
úpravy konania v správnom súdnictve je vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia čo
najviac sa priblížiť k ideálu rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov
účastníkov konania za predpokladu zodpovedného prístupu subjektov k súdnemu konaniu a vytvoriť
tak priestor pre kvalitnejšie súdne rozhodnutia. S uvedeným nevyhnutne súvisí aj ďalší cieľ, a to
zlepšiť vymožiteľnosť práva judikovaného v civilnom súdnom konaní, čo predpokladá vytvorenie
efektívnych inštitútov procesu v správnom súdnictve.3
Vo vzťahu k preskúmavaniu správnych rozhodnutí o správnych deliktoch je významná úprava
v druhej hlave tretej časti Správneho súdneho poriadku, kde je po novom samostatne upravené
preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom vo veciach správneho trestania, a to vo forme
správnej žaloby vo veciach správneho trestania. V tomto konaní sú upravené základné postuláty
súdneho prieskumu rozhodnutí o správnych deliktoch, ktoré sú špecifické v porovnaní s ostatnými
konaniami.
Vzhľadom na uvedenú situáciu v oblasti správneho trestania (nejednotnosť, absencia
kodifikácie) možno danú úpravu považovať jednoznačne za pozitívny krok, a to o to viac, že v zmysle
štrasburskej judikatúry (napr. Engel v. Holandsko, Öztürk v. SRN, Lauko v. Slovenská republika,
Čanády v. Slovenská republika) majú priestupky a z toho vyvodzujúc aj správne delikty trestnoprávny
charakter. Z uvedeného teda vyplýva, že aj na oblasť správneho trestania sa vzťahuje ochrana
zaručená čl. 6 Dohovoru, a teda právo každého na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a
v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným tribunálom zriadeným zákonom, ktorý
rozhodne o oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia proti nemu. Vzhľadom na to, že správne
orgány v podmienkach Slovenskej republiky nespĺňajú požiadavku „tribunálu“, ktorý má zaručiť
spravodlivé súdne konanie a práva garantované článkom 6 Dohovoru, je nevyhnutné, aby
rozhodnutia o správnych deliktoch podliehali preskúmaniu v rámci súdneho konania „tribunálom“, t.j.
súdom, ktorý požiadavky v zmysle článku 6 Dohovoru spĺňa. V slovenskom právnom poriadku je táto
požiadavka naplnená inštitútom správneho súdnictva.4
SÚDNY PRIESKUM ROZHODNUTÍ O SPRÁVNYCH DELIKTOCH V SPRÁVNOM SÚDNOM
PORIADKU
V nasledujúcej časti sa autori zamerajú na analýzu novej úpravy súdneho prieskumu v oblasti
správneho trestania, jej porovnanie so súčasnou úpravou a zhodnotenie zmien.
Aj v podľa novej právnej úpravy sa na správny súd môže obrátiť ten, kto sa domáha ochrany
svojich subjektívnych práv proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej
správy. Konanie o správnom trestaní sa nachádza v druhej hlave tretej časti Správneho súdneho
poriadku, pričom ale nepredstavuje plnohodnotnú samostatnú procesnú úpravu, ale kumuluje
výnimky a špecifiká z konania o správnej žalobe podľa prvej hlavy tejto časti zákona, to znamená, že
vo zvyšku sa na konanie vo veciach správneho trestania aplikuje a postupuje sa podľa ustanovení o
konaní o všeobecnej správnej žalobe. Významnou zmenou je zavedenie legislatívneho pojmu
správne trestanie, ktorý doteraz predstavoval právno-teoretický pojem. Správny súdny poriadok
definuje správne trestanie ako „rozhodovanie orgánov verejnej správy o priestupku, správnom delikte
alebo o sankcii za iné podobné protiprávne konanie.“ V § 71 ods. 1 citovaného zákona je zároveň
vymedzený pojem správny delikt, pod ktorým sa rozumie kárny, disciplinárny alebo iný správny delikt.
Podľa dôvodovej správy zákona sa pod pojmom iný správny delikt, resp. iným protiprávnym konaním
sa myslí priestupok a správnemu deliktu podobné iné nedovolené konanie, za ktoré sa podľa zákona
ukladá sankcia, čo predstavujú najmä rôzne poriadkové alebo iné pokuty ukladané orgánmi verejnej
správy. Takéto presné vymedzenie predmetu súdneho prieskumu v oblasti správneho trestania
prispeje podľa názoru autorov k väčšej právnej istote tak pre správne orgány, ako aj predovšetkým
pre spravované subjekty.
Z terminologického hľadiska je zaujímavé, že Správny súdny poriadok nepoužíva pojem
správny orgán, ale hmotnoprávny pojem orgán verenej správy, ktorý vymedzuje ako orgány štátnej
dôvodová správa k zákonu č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
pozri viac KISELYOVÁ, Z. Inštitút ústneho pojednávania v konaní o správnych deliktoch vo vnútroštátnej a
zahraničnej judikatúre. In: Právna úprava správneho trestania. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická
fakulta, 2015. s. 98-106 [CD-ROM]
3
4

402

správy, orgány územnej samosprávy, ktorými sú obce, mestá, a v hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave a v meste Košice mestské časti a samosprávne kraje, orgány záujmovej
samosprávy, ktorým osobitný predpis zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch
a povinnostiach fyzickej osoby a právnickej osoby v oblasti verejnej správy, právnické osoby a fyzické
osoby, ktorým osobitný predpis zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch a
povinnostiach fyzickej osoby a právnickej osoby v oblasti verejnej správy, štátne orgány, iné orgány
alebo subjekty, ktorým osobitný predpis zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch
a povinnostiach fyzickej osoby a právnickej osoby v oblasti verejnej správy. Možným vysvetlením
takéhoto postupu je vymedzenie pojmu správne, resp. administratívne konanie, ktorý je vymedzený
širšie v porovnaní s konaním podľa § 1 ods. 1 Správneho poriadku. Správny súdny poriadok v § 3
ods. 1 písm. a) definuje pojem administratívne konanie ako postup orgánu verejnej správy v rámci
výkonu jeho pôsobnosti v oblasti verejnej správy pri vydávaní individuálnych správnych aktov a
normatívnych správnych aktov. Pod individuálnymi správnymi aktmi treba rozumieť správne akty,
ktoré majú individuálne určeného adresáta (napr. rozhodnutia, opatrenia a iné zásahy orgánov
verejnej správy). Normatívnymi správnymi aktmi sú správne akty, ktoré nemajú konkrétneho adresáta
a smerujú k vopred neurčenému okruhu osôb. V rámci správneho súdnictva sú takýmito normatívnymi
správnymi aktmi všeobecne záväzné nariadenia obecných zastupiteľstiev, mestských zastupiteľstiev
a zastupiteľstiev mestských častí a samosprávnych krajov.5
Predmet súdneho prieskumu podľa Správnemu súdneho poriadku zahŕňa
a) rozhodnutie orgánu verejnej správy,
b) opatrenie orgánu verejnej správy,
c) nečinnosť orgánu verejnej správy alebo
d) iný zásah orgánu verejnej správy.
Vo vzťahu ku konaniu o správnom trestaní majú význam najmä pojmy a) a b), preto sa na ne
zameriame v ďalšom výklade. Pojem „rozhodnutie orgánu verejnej správy“ je podľa § 3 ods. 1 písm.
b) správny akt vydaný orgánom verejnej správy v administratívnom konaní, ktorý je formálne
označený ako rozhodnutie alebo je za rozhodnutie považovaný podľa osobitného predpisu a zakladá,
mení, zrušuje alebo deklaruje práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzickej osoby a
právnickej osoby, alebo sa jej priamo dotýka. Zákon teda rozlišuje rozhodnutie vo formálnom a
materiálnom zmysle. Pod pojem rozhodnutie (ako predmet súdneho prieskumu) sa teda budú
subsumovať správne akty s konštitutívnym alebo deklaratórnym účinkom formálne označené ako
rozhodnutie alebo správne akty, ktoré síce nebudú formálne označené ako rozhodnutie, ale budú za
rozhodnutie považované podľa osobitného predpisu. Pôjde napr. o stavebné povolenie alebo fiktívne
rozhodnutie o odmietnutí sprístupnenia informácie, ktorý bol vydaný orgánom verejnej správy
v administratívnom konaní. v oblasti verejnej správy. V praxi môže častejšie otázky vyvolať pojem
„opatrenie orgánu verejnej správy.“ Podľa § 3 ods. 1 písm. c) Správneho súdneho poriadku je ním
správny akt vydaný orgánom verejnej správy v administratívnom konaní, ktorým sú alebo môžu byť
práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzickej osoby a právnickej osoby priamo dotknuté.
Podľa dôvodovej správy pod týmto pojmom je potrebné rozumieť správny akt orgánu verejnej správy
odlišný od rozhodnutia (nepomenovaný ako rozhodnutie a nepovažovaný za rozhodnutie), ktorý bol
vydaný orgánom verejnej správy v administratívnom konaní, t.j. pri výkone jeho pôsobnosti v oblasti
verejnej správy a ktorého účinkami môžu byť práva, právom chránené záujmy a povinnosti fyzických
osôb a právnických osôb priamo dotknuté. V praxi sú takýmito opatreniami najmä záznam
a poznámka v katastri nehnuteľností [§ 5 ods. 2 a 3 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)], písomné oznámenie
stavebného úradu, že nemá námietky voči uskutočneniu stavieb, stavebných úprav a udržiavacích
prác [§ 57 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon)], registrácia alebo zmena v registri pozemkových spoločenstiev podľa § 26 ods. 3 zákona č.
97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, evidencia zmluvy vlastníkov spoločného poľovného
revíru o jeho užívaní alebo zmluvy o užívaní poľovného revíru podľa § 12 ods. 3, § 16 ods. 1 zákona
č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj samotné listy
orgánov verejnej správy, ktorými sa oznamuje, že nebolo vyhovené návrhom alebo žiadostiam
fyzických osôb a právnických osôb, ak tým môžu byť priamo dotknuté ich práva, právom chránené
záujmy alebo povinnosti. Nielen v oblasti správneho trestania možno pod tento pojem podľa nášho
názoru zaradiť napr. list orgánu verejnej správy, ktorým účastníkovi konania oznamuje, že jeho
odvolanie bolo podané po zákonom stanovenej lehote a nadobudlo právoplatnosť.
5
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V novej právnej úprave sa v porovnaní s OSP venuje väčšia pozornosť vymedzeniu
žalovaného a žalobcu, a to predovšetkým opomenutého účastníka. Opomenutý účastník je osoba,
ktorá tvrdí, že jej rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy nebolo
doručené, hoci sa s ňou ako s účastníkom správneho konania malo konať. V prípade overenia
správnosti tohto tvrdenia a neuplynutia troch rokov od vydaného rozhodnutia či opatrenia súd
uznesením uloží orgánu verejnej správy povinnosť doručiť opomenutému účastníkovi vo veci vydané
rozhodnutie alebo opatrenie. V prípade porušenia tejto povinnosti a teda nedoručenia rozhodnutia
alebo opatrenia opomenutému účastníkovi má správny súd oprávnenie sankcionovať orgán verejnej
správy. Zákon priznáva opomenutému účastníkovi právo podať riadny opravný prostriedok, ak je
prípustný podľa osobitného predpisu, stanovuje zákonný odklad účinkov napadnutého rozhodnutia
alebo opatrenia, (týka sa len rozhodnutia alebo opatrenia, proti ktorému je prípustný riadny opravný
prostriedok) a povinnosť orgánu verejnej správy o podanom riadnom opravnom prostriedku konať a
rozhodnúť.
Vymedzenie žalovaného je diferencované podľa žalobcu, teda osoby so žalobnou legitimáciou.
Ak je žalobcom fyzická osoba alebo právnická osoba, žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý
rozhodol o riadnom opravnom prostriedku. Ak je žalobcom prokurátor alebo zainteresovaná
verejnosť, žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý rozhodol v poslednom stupni. Tvorcovia zákona
reagovali na reformy a zmeny organizácie orgánov verejnej správy žalovaného ako orgánu verejnej
správy, na ktorý prešla rozhodovacia pôsobnosť orgánu, ktorý by bol inak žalovaným podľa
predchádzajúceho vymedzenia.
Jednou z najväčších zmien nielen vo vzťahu k preskúmavaniu správnych rozhodnutí
o správnych deliktoch (napríklad rozhodnutie orgánu územnej samosprávy o správnom delikte vo
veciach originálneho výkonu právomoci), ale vo vzťahu k celému správnemu súdnictvu je vypustenie
súdneho prieskumu neprávoplatných rozhodnutí správnych orgánov podľa súčasnej tretej hlavy piatej
časti OSP. Tento krok je odôvodňovaný tým, že postupným vývojom konania v správnom súdnictve
a jeho právnej úpravy sa tretia hlava piatej časti OSP stala neorganickým prvkom, ktorý ešte stále
vyvoláva dojem, že súdne konanie v správnom súdnictve je „pokračovaním“ správneho konania, čo
vyvoláva predstavu, ako by konanie o opravnom prostriedku podľa piatej časti OSP bolo niečím
„navyše“, čo oproti konaniu o žalobách dáva účastníkovi správneho konania viac práv alebo ako by
ich práva boli chránené vo väčšej miere. Preskúmavanie neprávoplatných rozhodnutí orgánov
verejnej správy podľa tretej hlavy piatej časti OSP je dnes už považované za narušenie princípu
subsidiarity správneho súdnictva, ktorý v zásade vyžaduje vyčerpanie riadnych opravných
prostriedkov v administratívnom konaní pred príslušnými orgánmi verejnej správy. V rámci Správneho
súdneho poriadku budú preto tieto veci podriadené súdnemu prieskumu na základe správnej žaloby
až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy. 6 Na problémy súvisiace
s aplikáciou procesného predpisu na konanie o priestupkoch pred obcou a následne od toho
odvíjajúcou sa otázkou odvolacieho správneho konania alebo súdneho preskúmavacieho konania
podľa tretej hlavy piatej časti OSP bolo zo strany odbornej verejnosti upozorňované, napriek tomu, že
súdnym prieskumom rozhodnutí obcí o priestupkoch by nedošlo k porušeniu zásady prejednania
nezávislým a nestranným súdom.7
Proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy vo veciach správneho trestania je teda podľa
Správneho súdneho poriadku prípustný iba jeden druh opravného prostriedku, ktorým je správna
žaloba. Správny súdny poriadok precizuje náležitosti žaloby a ponecháva dvojmesačnú lehotu na
podanie správnej žaloby, pričom daná lehota je prekluzívna a nemožno ju odpustiť. Vo vzťahu
k správnemu trestaniu je významné ustanovenie § 71 ods. 1 Správneho súdneho poriadku, podľa
ktorého zákonom určené lehoty na zánik zodpovednosti za priestupky, kárne, disciplinárne a iné
správne delikty, prípadne na výkon rozhodnutia, neplynú počas súdneho konania upraveného v tomto
zákone. Aj podľa novej právnej úpravy je pre žalobcu stanovené povinné zastúpenie advokátom,
s výnimkou prípadov, ak má žalobca, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na správnom súde
koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.
Súdna kontrola rozhodnutí orgánov verejnej správy iba z hľadiska zákonnosti a nie v tzv. plnej
(úplnej) jurisdikcii nezodpovedá čl. 6 Dohovoru (Le Compte v. Belgicko), aj keď pojem plná jurisdikcia
štrasburská judikatúra nedefinuje. Už novelou Občianskeho súdneho poriadku zákonom č. 424/2002
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Z. z. účinným od 1. januára 2003 bola požiadavka úplnej jurisdikcie bola zapracovaná do OSP. Podľa
ustanovenia § 250i ods. 2 OSP, ak správny orgán podľa osobitného zákona rozhodol o spore alebo
o inej právnej veci vyplývajúcej z občianskoprávnych, pracovných, rodinných a obchodných vzťahov
(§ 7 ods. 1) alebo rozhodol o uložení sankcie, súd pri preskúmavaní tohto rozhodnutia nie je viazaný
skutkovým stavom zisteným správnym orgánom. Súd môže vychádzať zo skutkových zistení
správneho orgánu, opätovne vykonať dôkazy už vykonané správnym orgánom alebo dôkazy podľa
tretej časti druhej hlavy OSP. V týchto veciach, a teda aj vo veciach sankcií môže súd rozhodnúť
rozsudkom o náhrade škody, o peňažnom plnení alebo o peňažnej sankcii, ak na základe vykonaného
dokazovania dospel k záveru, že o spore, o inej právnej veci alebo o uložení sankcie má byť
rozhodnuté inak, ako rozhodol správny orgán. Rozsudok súdu nahrádza rozhodnutie správneho
orgánu v takom rozsahu, v akom je rozsudkom súdu rozhodnutie správneho orgánu dotknuté. Úplná
jurisdikcia v sebe zahŕňa právomoc súdu, ktorý preskúmava rozhodnutie správneho orgánu vydané
v oblasti správneho trestania, záväzne rozhodnúť, keďže je oprávnený riešiť všetky otázky spojené
s rozhodnutím, resp. otázky tak skutkové ako aj právne, ako aj otázky viny a trestu. Predstavuje
oprávnenie súdu posúdiť samostatne a nezávisle správnosť a úplnosť skutkových zistení vykonaných
správnym orgánom. V prípade, ak súd zistí skutkové alebo právne nedostatky, môže uložiť
správnemu orgánu ich odstránenie, nahradenie, doplnenie alebo tak urobí sám. Z uvedeného vyplýva,
že súd pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia nie je viazaný skutkovými zisteniami správneho
orgánu, a nie je nimi obmedzený ani z hľadiska obsahu, rozsahu a hodnotenia vykonaných dôkazov. 8
Z hľadiska sankcionovania správnych deliktov je teda významné moderačné právo súdu, na základe
ktorého môže súd upustiť od potrestania alebo znížiť výšku uloženej sankcie, ak je postih za správny
delikt zrejme neprimeraný. Podľa súčasnej úpravy v § 245 ods. 2 OSP súd pri rozhodnutí, ktoré
správny orgán vydal na základe zákonom povolenej voľnej úvahy (správne uváženie), preskúmava
iba to, či také rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Súd neposudzuje
účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia. Ak súd zistí, že použitie správnej úvahy vybočilo z medzí
a hľadísk ustanovených zákonom (napr. zákon neumožňuje použitie správnej úvahy, uložená pokuta
prevyšuje zákonom stanovenú výšku, za spáchaný správny delikt nemožno uložiť daný druh sankcie
a. i.), takéto rozhodnutie je nezákonné a ako také ho súd zruší. V prípade, že správna úvaha bola
použitá zákonným spôsobom, avšak súd dospel k záveru, že o peňažnej sankcii malo byť rozhodnuté
inak, využije moderačné oprávnenie a správnu úvahu nahradí vlastným uvážením. 9 Aj Správny súdny
poriadok počíta v správnom súdnictve s plnou jurisdikciou a moderačným oprávnením súdu, ale
s určitým precizovaním. Správny súd vychádza zo skutkového stavu zisteného orgánom verejnej
správy, ale tiež môže doplniť dokazovanie vykonané orgánom verejnej správy, a to z vlastnej iniciatívy
alebo aj na návrh účastníka konania, ktorým však nie je viazaný. V § 196 Správny súdny poriadok
vymenúva vady, pri zistení ktorých nie je správny súd viazaný rozsahom a dôvodmi správnej žaloby.
Vymedzenie týchto vád vyplýva z judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ale aj Ústavného
súdu Slovenskej republiky a ESĽP a nastávajú v prípade ak
a) zistenie skutkového stavu orgánom verejnej správy bolo nedostačujúce na riadne posúdenie
veci alebo skutkový stav, ktorý vzal orgán verejnej správy za základ napadnutého rozhodnutia alebo
opatrenia, je v rozpore s administratívnymi spismi alebo v nich nemá oporu – vychádza sa
z predpokladu, že rozhodnutie vydané orgánom verejnej správy v rámci správneho trestania by malo
mať oporu vo vykonanom dokazovaní, teda v zistenom skutkovom stave, čo sa navonok prejavuje
v obsahu administratívneho spisu,
b)ide o skúmanie otázky zániku zodpovednosti za priestupok, uplynutia prekluzívnej lehoty
alebo premlčacej lehoty, v ktorej bolo možné vyvodiť zodpovednosť za iný správny delikt alebo za iné
podobné protiprávne konanie – ak zo zákona zanikla možnosť pre vyvodenie zodpovednosti za
priestupok, za iný správny delikt alebo za iné podobné protiprávne konanie, je orgán verejnej správy
povinný na to prihliadať ex offo a v rámci súdneho prieskumu by tak mal urobiť aj správny súd,
c) ide o základné zásady trestného konania podľa Trestného poriadku, ktoré je potrebné použiť
na správne trestanie – tieto základné zásady sú čiastočne vymedzené v § 2 Trestného poriadku. Nie
všetky sa však aplikujú aj na správne trestanie, a preto sa aj zvýrazňuje, že aplikovať treba len tie,
ktorých použite bude potrebné. Zároveň sa budú aplikovať aj iné zásady ako in dubio pro reo, in dubio
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mitius, zákaz reformatio in peus atď. Dôležitú úlohu pri ich aplikácií na správne trestanie bude mať
stále judikatúra správnych súdov.
d) ide o dodržanie zásad ukladania trestov podľa Trestného zákona, ktoré je potrebné použiť
aj na ukladanie sankcií v rámci správneho trestania – pri ukladaní trestov pôjde najmä o absorbčnú
zásadu, ak jej uplatnenie nebude v konkrétnom prípade normatívne vylúčené.
e) ide o skúmanie, či uložený druh sankcie a jej výška nevybočili z rozsahu správnej úvahy
orgánu verejnej správy – uplatnenie diskrečnej právomoci musí byť v súlade s úvahami vyslovenými
orgánom verejnej správy v napadnutom rozhodnutí alebo opatrení.10
V Správnom súdnom poriadku je upravená jednak peňažná moderácia a tiež sankčná
moderácia. V rámci peňažnej moderácie môže správny súd na základe výsledkov ním vykonaného
dokazovania rozsudkom znížiť výšku peňažného plnenia alebo peňažnej náhrady škody, ktoré boli
priznané napadnutým rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo opatrením orgánu verejnej správy,
ak to žalobca navrhol, a priznaná výška peňažného plnenia alebo peňažnej náhrady škody je
neprimeraná alebo voči žalobcovi likvidačná. V rámci sankčnej moderácie môže správny súd na
základe výsledkov ním vykonaného dokazovania na návrh žalobcu rozsudkom buď zmeniť druh alebo
výšku sankcie, to aj v prípade, keď orgán verejnej správy pri jej uložení nevybočil zo zákonného rámca
správnej úvahy, ak táto sankcia je neprimeraná povahe skutku alebo by mala pre žalobcu likvidačný
charakter alebo môže upustiť od uloženia sankcie, ak účel správneho trestania možno dosiahnuť aj
samotným prejednaním veci. Predpokladom zmeny rozhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej
správy v časti uloženia druhu alebo výšky sankcie alebo upustenia od potrestania bude
– správnym súdom vykonané dokazovanie,
– návrh žalobcu,
-- skutočnosť, že by takto mohol rozhodnúť aj orgán verejnej správy,
– neprimeranosť sankcie ku skutku alebo jej likvidačný charakter pre žalobcu/dosiahnutie účelu
správneho trestania už len samotným prejednaním veci.
Správny súdny poriadok vyslovene ustanovuje, že správny súd v rámci sankčnej moderácie
bude môcť rozhodnúť len v rámci takých limitov, ako mohol podľa osobitného predpisu rozhodnúť v
administratívnom konaní orgán verejnej správy. Pri rozhodovaní správneho súdu bude pri žalobe
fyzickej osoby alebo právnickej osoby postihnutej priestupkom, správnym deliktom alebo sankciou za
iné protiprávne konanie platiť zákaz reformatio in peus.11
ZHODNOTENIE NOVEJ ÚPRAVY
Vypracovanie Správneho súdneho poriadku ako nového samostatného procesného predpisu
upravujúceho konania v správnom súdnictve poskytuje príležitosť precizovať právnu úpravu aj
v oblasti správneho trestania a využiť aj skúsenosti fungovania správnych súdov. Tak ako doteraz
bude preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí o správnych deliktoch založené na plnej jurisdikcii
s možnosťou využitia moderačného práva s tým, že v súdnom konaní musí platiť (je explicitne
vyjadrený) zákaz reformatio in peus.12
Plná jurisdikcia umožňuje súdu zmeniť rozhodnutie orgánu verejnej správy a priamo ukladať
aj sankcie, ktoré neboli pôvodne uložené rozhodnutím správneho orgánu a súd môže zmierňovať už
uložené sankcie až na úroveň upustenia od potrestania. O zmiernení sankcie pritom možno uvažovať
jednak v rovine uloženia totožného druhu sankcie v miernejšej výmere, ako aj v rovine uloženia iného
druhu sankcie, ktorý je, čo sa týka dôsledkov, zjavne miernejší ako pôvodne uložený druh sankcie, či
v rovine absolútnej, teda v upustení od potrestania.13 Moderačné oprávnenie správnych súdov býva
predmetom diskusie a protichodných názorov odbornej verejnosti v oblasti správneho práva, nakoľko
uplatňovaním správneho uváženia úvahou správneho súdu sa namieta narušenie princípu deľby
moci. Vo vzťahu k moderačnému oprávneniu, resp. k celkovému preskúmavaniu rozhodnutí orgánov
verejnej správy súdom je potrebné uviesť, že v rámci rozsahu dokazovania nemá správny súd
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nahrádzať konanie pred orgánom verejnej správy, ale v takom prípade by súd mal rozhodnutie zrušiť
a vrátiť vec orgánu verejnej správy na ďalšie konanie.
V rámci uplatňovania moderačného oprávnenia súdu býva predmetom kritiky enormné
zníženie výšky pokuty zo strany súdov a tým zasahovanie do výkonu verejnej správy. Niektorí právni
teoretici dokonca navrhujú vypustenie moderačného oprávnenia súdu alebo obmedzenie len po dolnú
hranicu sadzby pokuty ustanovenej právnou úpravou.14 Podľa nášho názoru je moderácia inštitútom,
ktorý by mal byť uplatňovaný výnimočne, v prípade sankcií, ktoré boli uložené zjavne
neproporcionálne a neprimerane vo vzťahu k povahe skutku a jeho následkom, ako aj v prípade ak
by sankcia mala pre účastníka likvidačný charakter. Ukladanie sankcií má význam tak preventívny,
ako aj represívny. Preventívny význam postihu nespočíva iba v účinkoch vo vzťahu k zodpovednému
subjektu, ale postih za správny delikt musí mať silu odradiť od nezákonného postupu aj iné osoby,
ktoré sú nositeľmi rovnakých zákonných povinností. Takýto účinok však môže vyvolať iba postih
zodpovedajúci významu chráneného záujmu včas a vecne správne vyvodený. Ak ide o finančný
postih, nemôže byť neprimerane mierny vo vzťahu k závažnosti protiprávneho konania a jeho
následkom, nevyhnutne teda musí v sebe obsahovať aj represívnu zložku. Súdy vykonávajúce
pôsobnosť v správnom súdnictve rešpektujúc systém trojdelenia moci nesmie svojvoľne zasahovať
do zákonnej správnej úvahy, a preto moderácia výšky uloženej pokuty by mala byť iba v prípade pokút
neprimeraných protiprávnemu konaniu.15
Možné aplikačné problémy môžu vzniknúť pri posudzovaní „neprimeranosti“ a „likvidačného
charakteru“ pokuty, resp. sankcie. Dané otázky súvisia aj s problematikou posudzovania majetkových
pomerov účastníkov, pričom ich preukazovanie môže byť v mnohých prípadoch zneužívané a viesť
k predlžovaniu konania. Otázne je tiež uplatnenie sankčnej moderácie vo vzťahu k upusteniu od
uloženia sankcie, kdeže podľa Správneho súdneho poriadku tak správny súd môže učiniť len tak, ako
mohol podľa osobitného predpisu rozhodnúť orgán verejnej správy. Vo väčšine predpisov
upravujúcich správne delikty však možnosť upustenia od potrestania, resp. uloženia sankcie
upravená nie je.
Na druhej strane však v súvislosti s inštitútom sankčnej moderácie možno oceniť, že nová
právna úprava správnemu súdu umožní moderovať aj inú ako peňažnú sankciu (pokutu).
Na záver možno konštatovať, že osobitnú úpravu súdneho konania vo veciach správneho
trestania v Správnom súdnom poriadku možno z hľadiska precizovania súdneho prieskumu
rozhodnutí vo veciach správneho trestania a splnenia požiadaviek podľa čl. 6 Dohovoru hodnotiť
pozitívne. Avšak zastávame názor, že ani prijatie danej úpravy neodstráni medzery a nedostatky pri
správnom trestaní v činnosti správnych orgánov, ktoré vyvoláva absencia jednotnej úpravy
základných hmotnoprávnych a procesnoprávnych inštitútov správneho trestania v konaní pred
správnym orgánom.
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Abstrakt: Článek se zabývá vývojem právní úpravy správního soudnictví v České republice od
poloviny 19. století až do roku 2003, kdy se stal účinným stávající zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád
správní. V této souvislosti se článek zaobírá otázkou splnění základních teoretických požadavků,
kladených na jakoukoliv právní úpravu, ze strany soudního řádu správního, otázkou jeho efektivity a
některých možných novelizací jeho příslušných ustanovení. A konečně je v článku, v zásadních
ohledech, komparována česká a nová slovenská právní úprava správního soudnictví, která nabude
účinnosti dnem 1. července 2016.
Klíčová slova: vývoj právní úpravy, soudní řád správní, požadavky, novelizace
Abstract: The article deals with the development of legal regulation of administrative justice in the
Czech Republic since the mid of the 19th century to 2003, when came into effect current law no.
150/2002 Coll., The Administrative Court Procedure Act. In this context the article deals with the
question of compliance with the basic theoretical requirements, for any legal regulation, by the The
Administrative Court Procedure Act, by the question of its effectiveness and by some possible
amendments of its relevant provisions. Finally, the article, in fundamental ways, compares the Czech
and a new Slovak legal regulation of administrative justice, that will come into effect on July 1 2016.
Key words: legal regulation development, The Administrative Court Procedure Act, requirements,
amendments
ÚVOD
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, nabyl v České republice účinnosti 1. ledna 2003.
Jeho význam spočívá zejména v tom, že podle jeho současného znění správní soudy vedle žalob
proti rozhodnutím správních orgánů poskytují ochranu i proti jiným jejich zásahům, včetně vybraných
případů nečinnosti. Do správního soudnictví jsou ve smyslu relevantních ustanovení soudního řádu
správního zahrnuty i věci volební a místního referenda, politických stran a politických hnutí. Pravomoc
správních soudů se vztahuje i na vymezené pozitivní a negativní kompetenční spory. Mimo výše
uvedeného, soudní řád správní zřídil Nejvyšší správní soud, který jako vrcholný soudní orgán zajišťuje
jednotu a zákonnost rozhodování ve správním soudnictví a který rozhoduje o kasačních stížnostech,
sleduje a vyhodnocuje pravomocná rozhodnutí krajských soudů a přijímá k druhově určeným věcem
stanoviska. V zájmu jednotného a zákonného rozhodování správních orgánů může při své
rozhodovací činnosti přijímat i zásadní usnesení k právnímu názoru v určité otázce. Zákonodárce
přijetím soudního řádu správního odňal úpravu správního soudnictví občanskému soudnímu řádu,
který byl až do roku 2002 jeho právním základem, a soudnímu řádu správnímu dal podobu v převážné
většině samostatného zákona. Přijetí zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, je prozatím
posledním milníkem skoro 150letého vývoje právní úpravy správního soudnictví na území českých
zemí.
VÝVOJ PRÁVNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍHO SOUDNICTVÍ DO ROKU 2002
Historické kořeny právní úpravy správního soudnictví na území českých zemí můžeme
vysledovat v Prosincové ústavě, zejména v čl. 15 základního zákona č. 144/1867 ř. z., o soudcovské
moci. Zákon o správním soudu byl publikován pod č. 36/1876 ř. z. Podle této právní úpravy bylo
rakouské, tzn. předlitavské, správní soudnictví koncentrované a jediným správním soudem byl
vídeňský správní soud. Po vzniku Československé republiky byl zákonem č. 3/1918 Sb. z. a n., jednak
zřízen pražský Nejvyšší správní soud a jednak recipována procesní úprava říjnového zákona s
vypuštěním některých kompetenčních výluk. Podle této právní úpravy Nejvyšší správní soud převzal
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některé kompetence bývalého soudu říšského a jednak byla stanovena pravidla pro řešení
kompetenčních konfliktů mezi soudy a správními úřady. K jejich řešení byl povolán zvláštní senát,
který byl paritně složený ze soudců Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu. I přes odlišné
ambice zákonodárce Nejvyšší správní soud zůstal po celou historii První republiky soudem jediným,
a proto se postupem času stal neúnosně zatíženým. V reakci na tento stav novela z roku 1937
odstranila některé procesní překážky rychlejšího řízení. Poválečná existence Nejvyššího správního
soudu trvala jen do roku 1949, kdy byl nejdříve přeložen do Bratislavy, jeho činnost fakticky utlumena
a formálně byl v roce 1952 zrušen. V pozdějších letech tak prakticky neexistovala soudní kontrola
správních aktů, a tím i ochrana veřejných subjektivních práv fyzických a právnických osob. Soudy tzv.
„jednotné soudní soustavy“ zavedené po roce 1948 přezkoumávaly na základě zvláštního opravného
prostředku toliko rozhodnutí orgánů veřejného pojištění vydávaná v důchodových věcech a to na
základě zákona 221/1924 Sb. z. a n., tzn. že bylo zachováno soudnictví pojišťovací. 1 2
Tento stav zcela nemožný pro demokratický právní stát, jehož základním prvkem je i
efektivní kontrola veřejné správy, trval až do roku 1989. Bezprostředně po Listopadu 1989 vyvstala
potřeba prostřednictvím příslušné právní úpravy zajistit soudní ochranu veřejných subjektivních práv
a to zejména v oblasti práva shromažďovacího, spolčovacího, sdružování v politických stranách a
činnosti některých veřejnoprávních samosprávných korporací. Základ obnovy správního soudnictví
byl na ústavní úrovni založen ustanovením čl. 36 odst. 2 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., kterým se
uvozuje Listina základních práv a svobod a ve kterém bylo uvedeno, že: „Kdo tvrdí, že byl na svých
právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal
zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být
vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.“ Tímto se
do československého právního řádu vrátil právní základ principu soudního přezkoumání aktů veřejné
správy, kterými byla dotčena veřejná subjektivní práva nebo povinnosti osob. Čl. 36 odst. 2 Listiny byl
s účinností od 1. 1. 1992 proveden zákonem č. 519/1991 Sb., kterým se změnil a doplnil zákon č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, novým vřazením části páté o správním soudnictví a notářský řád. 3
Obnovené správní soudnictví v roce 1991 si podrželo základní principy dřívější rakouské
úpravy, tj. přezkoumávání pouze zákonnosti aktů veřejné správy, princip řízení v jediné instanci a
zachovalo i některé procesní zvláštnosti. Soudy byly podle tehdejší právní úpravy oprávněny jednak
rozhodovat o žalobách proti pravomocným rozhodnutím správních orgánů, tj. orgánů státní správy a
orgánů územní samosprávy, jakož i dalších samosprávných a jiných orgánů i právnických či fyzických
osob, pokud jim zákon svěřil rozhodování o právech a povinnostech v oblasti veřejné správy, pokud
se ovšem na základě principu generální přezkumné klauzule nejednalo o rozhodnutí, která byla z
přezkumné pravomoci soudů zákonem výslovně vyloučena. Podle tehdejší právní úpravy se soudní
přezkum omezoval pouze na zákonnost napadeného správního rozhodnutí a správní soudnictví se
řídilo kasačním principem, tzn. že soudy vycházely v zásadě ze skutkového stavu zjištěného správním
orgánem. Pokud soud žalobu nezamítl nebo správní rozhodnutí napadené opravným prostředkem
nepotvrdil, napadené správní rozhodnutí zrušil a vrátil věc správnímu orgánu k dalšímu řízení a ten
byl právním názorem soudu vázán. Soudní přezkum se odehrával v rámci jediné instance, opravné
prostředky nebyly přípustné.4
Právní úpravu správního soudnictví na základě zákona č. 519/1991 Sb., bylo tedy možné
považovat za deficitní z následujících důvodů: neexistence opravných prostředků proti rozhodnutím
soudů ve správním soudnictví; formální existence Nejvyššího správního soudu; omezení soudního
přezkumu na zákonnost správních rozhodnutí; neposkytování žádoucí ochrany proti jiným zásahům,
opatřením a nečinnosti správních orgánů; nedořešení rozhodování kompetenčních sporů mezi
správními orgány, popř. orgány územní samosprávy; nemožnost v rámci správního soudnictví
přezkoumat věci týkající se voleb a činnosti politických stran. Nedostatky tehdejší právní úpravy s
podrobnou argumentací, zdůrazňující především její ústavní a mezinárodněprávní deficity,
konstatoval ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 16/99 ze dne 27. 6. 2001 i Ústavní soud ČR, který s
účinností od 1. 1. 2003 celou pátou část občanského soudního řádu zrušil, přičemž jeden ze
základních argumentů obsažených v předmětném nálezu zněl takto: "...lze přisvědčit těm
navrhovatelům, kteří uvádějí, že o. s. ř. již tím, že ve své části páté upravující správní soudnictví, se
bez ohledu na konkrétní povahu věci spokojuje s pouhou kontrolou zákonnosti a ve svých
Mazanec, M. Správní soudnictví. Linde: Praha, 1996, s. 23 - 38.
Ondruš, R. Nejvyšší správní soud 1918-1952 a jeho odkaz pro současnost. Justiční praxe 3/2002, s. 91 - 99.
Kamlach, M. Nové správní soudnictví. Bulletin advokacie 1/2003, s. 9 - 17.
4
důvodová zpráva k návrhu zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního
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3
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ustanoveních blíže upravuje pouze tuto kontrolu, je v rozporu s čl. 6 odst. 1 Úmluvy a obecně tedy i s
ústavním pořádkem České republiky. Tento deficit nelze podle názoru Ústavního soudu řešit jinak,
nežli zásadní změnou koncepce správního soudnictví, přičemž bude věcí zákonodárce, aby zejména
s přihlédnutím k bohaté judikatuře ESLP zajistil plnou soudní kontrolu ve všech oblastech, které jsou
touto judikaturou považovány ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy za "občanská práva či závazky", resp.
jsou řazena pod pojem "jakékoli trestní obvinění"..."5
Ihned po zrušovacím nálezu Ústavního soudu bylo třeba zahájit práce na nové právní úpravě
správního soudnictví. Vzhledem k obsahu tohoto nálezu měla nová koncepce správního soudnictví
vyjít zejména z ustanovení čl. 6 odst. 1 a na něj navazujících protokolů Evropské úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod, ke které Česká republika přistoupila z důvodu svého členství v
Radě Evropy a kterou je v plném rozsahu vázána. Podle ustanovení čl. 6 odst. 1 Úmluvy má „každý
má právo na to, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána
nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech
nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu...“6 Z hlediska
vnitrostátního právního řádu mělo být pro novou koncepci správního soudnictví i nadále určující
zejména ustanovení čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.7
Podle návrhu soudního řádu správního, tzn. nového zákona, který byl vládou ČR do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR předložen dne 1. 10. 2001 a následně poslancům rozeslán
jako tisk č. 1080/0 dne 4. 10. 2001, měla působnost správního soudnictví, zcela v intencích nálezu
Ústavního soudu sp. zn. Pl ÚS 16/99 ze dne 27. 6. 2001, zahrnovat: přezkoumávání v plné jurisdikci
u těch rozhodnutí správních orgánů, která podléhají režimu čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy;
přezkoumávání zákonnosti rozhodnutí správních orgánů, na něž se nevztahuje čl. 6 odst. 1 Evropské
úmluvy; rozhodování o povinnosti správního orgánu vydat rozhodnutí v případech absolutní
nečinnosti správních orgánů, v případech neodůvodněných průtahů v řízeních a v případech
prohlášení rozhodnutí správního orgánu za nulitní a nevydání nového rozhodnutí totožným správním
orgánem; rozhodování o zákonnosti individuálních aktů správních orgánů, která nejsou rozhodnutími;
rozhodování o zákonnosti faktických zásahů veřejné moci do práv osob; soudní kontrolu
podzákonných právních předpisů s pravomocí takový nezákonný právní předpis zrušit; rozhodování
o návrzích a stížnostech ve věcech voleb; rozhodování o návrzích na zrušení politické strany nebo
politického hnutí.8
První čtení zákona proběhlo dne 25. 10. 2001 na 39. schůzi Poslanecké sněmovny. Následně
byl návrh zákona přikázán k projednání výborům. Návrh zákona prošel, s výraznými modifikacemi od
původního návrhu, v rámci druhého čtení obecnou a podrobnou rozpravou ve dnech 30. 1. a
8. 2. 2002 na 46. schůzi. Třetí čtení návrhu zákona v Poslanecké sněmovně proběhlo dne 15. 2. 2002,
také na 46. schůzi, kdy byl návrh zákona Poslaneckou sněmovnou definitivně schválen. Poslanecká
sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25. 2. 2002. Návrh zákona byl Senátem ve znění
přijatém Poslaneckou sněmovnou schválen dne 22. 3. 2002. Návrh zákona byl prezidentovi doručen
k podepsání dne 26. 3. 2002, což učinil dne 28. 3. 2002. Soudní řád správní byl následně ve Sbírce
zákonů publikován pod č. 150/2002 Sb. a nabyl účinnosti dne 1. 1. 2003.
SOUČASNÝ STAV ZÁKONA Č. 150/2002 SB., SOUDNÍHO ŘÁDU SPRÁVNÍHO
Řešení otázky, zda je zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní účinný ve znění pozdějších
předpisů od 1. 1. 2003, kvalitním nástrojem ochrany veřejných subjektivních práv můžeme rozdělit na
dva základní celky a to na řešení otázky, do jaké míry soudní řád správní plní základní kvalitativní
požadavky kladené na jakoukoliv právní úpravu a na řešení otázky, v jakém rozsahu jsou veřejná
subjektivní práva soudním řádem správním chráněna.
Základními kvalitativními požadavky kladenými na jakýkoliv právní předpis jsou zejména
jeho obecná závaznost a abstraktnost, normativnost, právní jistota jeho adresátů, stabilita, jednota,
soulad s ostatními právními předpisy, jeho reálnost, veřejná přístupnost a srozumitelnost pro své
adresáty.9 A právě z hlediska naplnění požadavku snížené srozumitelnosti pro adresáta z hlediska
jeho náročnější aplikace je současné znění soudního řádu správního poněkud problematické.

nález pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 16/99 ze dne 27. 6. 2001
ustanovení čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
7
ustanovení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod
8
důvodová zpráva k návrhu zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního
9
Gerloch, A. Teorie práva. 2. rozšířené vydání. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2001, s. 62 a násl.
5
6

411

Ačkoliv je totiž v ustanovení § 1 písm. a) a b) uvedeno, že: "Tento zákon upravuje a)
pravomoc a příslušnost soudů jednajících a rozhodujících ve správním soudnictví a některé otázky
organizace soudů a postavení soudců, b) postup soudů, účastníků řízení (dále jen "účastník") a
dalších osob ve správním soudnictví..." z hlediska obsahu jeho dalších ustanovení je jasné, že v
případě mnoha institutů se soudní řád správní neobejde bez použití dalších zákonných úprav. Např.
pokud jde o pravomoc a příslušnost soudů, sám správní řád odkazuje v řadě ustanovení na zvláštní
zákony, které pravomoc buď rozšiřují, resp. ji mohou rozšiřovat, nebo vylučují ze soudního
přezkoumávání určitá rozhodnutí, popř. jiné úkony správních úřadů. Ve věcech volebních, věcech
místního referenda a věcech politických stran a hnutí je pravomoc správních soudů soudním řádem
správním zakotvena především blanketními normami, a její rozsah tak de iure vyplývá ze zvláštních
zákonů, které příslušné oblasti upravují.10
Dále soudní řád správní stanoví pravomoc pouze při řešení kompetenčních sporů mezi
ústředními správními úřady navzájem, dále mezi správními úřady a orgány územní, zájmové nebo
profesní samosprávy a mezi orgány územní, zájmové nebo profesní samosprávy navzájem, zatímco
pravomoc v kompetenčních sporech mezi soudy a správními orgány nebo orgány územní
samosprávy, jakož i mezi soudy obecnými a správními stanoví zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování
některých kompetenčních sporů. Problémy může činit i ustanovení § 64 soudního řádu správního,
podle kterého se pro řízení ve správním soudnictví použijí přiměřeně ustanovení prvé a třetí části
zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, nestanoví-li soudní řád správní jinak, tedy
neobsahuje-li sám aplikovatelné ustanovení. Např. u doručování soudní řád správní obsahuje pouze
několik speciálních ustanovení, jinak v ustanovení § 42 odst. 5 odkazuje na obdobné použití předpisů
platných pro doručování v občanském soudním řízení. Velmi závažným je i fakt, že výkon
pravomocných rozhodnutí správních soudů je v rukou obecných soudů a soudní řád správní v
ustanovení § 63 pouze upřesňuje vymezení osoby povinné.11
Soudní řád správní má konečně velmi silný vztah i k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech a
soudcích, což vyplývá i z ustanovení § 1 písm. b), podle kterých soudní řád správní upravuje pouze
„některé otázky organizace soudů a postavení soudců...“ a nestanoví-li soudní řád správní jinak,
„vztahují se na organizaci soudů a postavení soudců rozhodujících ve správním soudnictví obecné
právní předpisy.“ Soudní řád správní ve ustanoveních § 125 - 128 upravuje pouze některé instituty,
které jsou jinak předmětem právní úpravy zákona o soudech a soudcích a s ním souvisejících
předpisů.12 Výše popsaný stav soudního řádu správního jistě zapříčiňuje, že je pro své adresáty méně
srozumitelný než svébytná a zcela komplexní právní úprava a tímto těžším způsobem aplikovatelný
jak správními soudy, tak i osobami, které se v rámci správního soudnictví dožadují ochrany před
činností orgánů veřejné správy.13
Rozsah, v jakém jsou veřejná subjektivní práva soudním řádem správním chráněna,
můžeme vyvodit z ustanovení § 2 a § 6 soudního řádu správního, ve kterých je uvedeno, že: "Ve
správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických
osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním
zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon..." a "Z rozhodování soudů ve
správním soudnictví jsou vyloučeny věci, o nichž to stanoví tento nebo zvláštní zákon..." Z ustanovení
§ 2 jednoznačně vyplývá, že soudní řád správní vymezil jako hlavní úkol správního soudnictví ochranu
veřejných subjektivních práv. Veřejnými subjektivními právy potom rozumíme práva osob založená v
právních normách, která umožňují a současně chrání určité chování osoby ve vztazích k subjektům
veřejné správy. Podle jejich obsahu je lze rozlišovat na veřejná subjektivní práva směřující k tomu,
aby se veřejná správa zdržela zásahů do svobody osob, dále na veřejná subjektivní práva na určitou
činnost či plnění veřejné správy ve prospěch určitých osob a práva podílet se na správě věcí
veřejných. Nejvýznamnější veřejná práva jsou chráněna ústavními normami, jakož i mezinárodními
smlouvami o lidských právech a svobodách, kterými je Česká republika vázána. Veřejným
subjektivním právům upraveným ústavními normami a mezinárodními lidskoprávními smlouvami
poskytuje ochranu také Ústavní soud. Další množinu veřejných subjektivních práv je možné vyvodit
ze zákonných právních předpisů. Pokud je ustanovením § 2 soudního řádu správního stanoven
správnímu soudnictví jako hlavní úkol ochrana veřejných subjektivních práv, potom to současně
Potěšil, L., Šimíček, V., Hlouch, L., Rigel, F., Brus, M. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges, 2014, s.
21 - 25.
11
tamtéž
12
tamtéž
13
Vopálka V., Mikule V., Šimůnková V., Šolín M. Soudní řád správní: komentář. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 2.
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znamená, že správní soudy v zásadě nemají pravomoc rozhodovat o subjektivních právech
soukromých, a to ani tehdy, když je rozhodování o nich svěřeno správním orgánům. 14 15
Co se týče rozsahu ochrany veřejných subjektivních práv, z ustanovení § 2 a § 6 soudního
řádu sice obecně vyplývá, že správní soudy zásadně chrání veřejná subjektivní práva, jsou-li
narušena určitou činností správních orgánů, přičemž jejich pravomoc je určena jednak formami
správy, které lze před soudy napadat žalobami, jednak oblastmi, ve kterých úkony podléhají soudnímu
rozhodování na základě návrhů. Ovšem není možné očekávat, že by správní soudy přezkoumávaly
např. všechna správní rozhodnutí či např. jakoukoli nečinnost správních orgánů. Ustanovení § 6 totiž
předpokládá možnost kompetenčních výluk stanovených buď samotným soudním řádem správním,
nebo zvláštními zákony. Soudní řád správní je zakotvuje prostřednictvím ustanovení § 70 písm. a) až
f), ve kterém je uvedeno, že: "Ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu a)
které nejsou rozhodnutími, b) předběžné povahy, c) jimiž se upravuje vedení řízení před správním
orgánem, d) jejichž vydání závisí výlučně na posouzení zdravotního stavu osob nebo technického
stavu věcí, pokud sama o sobě neznamenají právní překážku výkonu povolání, zaměstnání nebo
podnikatelské, popřípadě jiné hospodářské činnosti, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, e) o nepřiznání
nebo odnětí odborné způsobilosti fyzickým osobám, pokud sama o sobě neznamenají právní
překážku výkonu povolání nebo zaměstnání nebo jiné činnosti, f) jejichž přezkoumání vylučuje
zvláštní zákon..." Důvod stanovení kompetenčních výluk je logický a nabíledni. Přezkoumávání
některých typů rozhodnutí by totiž mohlo způsobit značné potíže jak dotčeným osobám, tak i
správnímu orgánu. Např. napadání rozhodnutí předběžných a rozhodnutí při vedení správních řízení
by oddalovalo vydání rozhodnutí ve věci a tím by mohlo být vyvoláno výraznější poškozování práv
osob, než byla schopna způsobit samotná pochybení při vedení správního řízení. Tímto způsobem je
také zajištěna efektivnost soudního rozhodování, která do velké míry souvisí s počtem nápadu věcí.
Úkolem zákonodárce je potom nastavit takovou úpravu, která na jedné straně zajistí dostatečnou
ochranu osob v podstatných otázkách výkonu správních kompetencí a na druhé straně zajistí efektivní
chod správního soudnictví.16 17
Ovšem tak jako ochrana veřejných subjektivních práv není bezbřehá, nemohou být bezbřehé
ani kompetenční výluky. V ustanovení čl. 36 odst. 2 věty druhé Listiny totiž je uvedeno, že Z pravomoci
soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod
podle Listiny. Takovéto kompetenční výluky stanovené soudním řádem správním nebo zvláštními
zákony by byly v rozporu s Ústavou. Česká republika, jako člen Evropské unie, je nadto dále povinna
zajistit ochranu práv, která jednotlivcům vyplývají z bezprostředně aplikovatelných norem
komunitárního práva nebo pravidel mezinárodních smluv, jejichž stranou je Evropská unie, a proto je
možné dovodit, že kompetenční výluky stanovené soudním řádem správním nebo zvláštními zákony,
které by vylučovaly z přezkumu správních soudů rozhodnutí správních orgánů týkající se práv a
svobod zaručených komunitárním nebo mezinárodním právem, by s nimi také byly v rozporu. 18
Zásadní podmínka ochrany veřejných subjektivních práv správními soudy je zakotvena i v
ustanovení § 5 soudního řádu správního, ve kterém je uvedeno, že: "Nestanoví-li tento nebo zvláštní
zákon jinak, lze se ve správním soudnictví domáhat ochrany práv jen na návrh a po vyčerpání řádných
opravných prostředků, připouští-li je zvláštní zákon..." Ustanovením § 5 soudního řádu správního je
tak zdůrazněn princip komplementárního působení správních soudů při ochraně veřejných
subjektivních práv, podle kterého by se každý měl starat o svá veřejná subjektivní práva v pořadu
veřejné správy, a teprve poté, kdy bude jeho úsilí bezvýsledné, se obracet na správní soud, aby
přezkoumal jím napadené aktivity veřejné správy. Ustanovením § 5 soudního řádu správního je také
jistě posílena hospodárnost celého systému ochrany ze strany správních soudů. 19
K naplňování hlavního cíle soudního řádu správního, tj. ochrany veřejných subjektivních práv
dochází v intencích pravomoci správních soudů, která je zakotvena v ustanovení § 4 odst. 1 a 2 a ve
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kterém je uvedeno, že: "1) Soudy ve správním soudnictví rozhodují o a) žalobách proti rozhodnutím
vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku,
jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o
právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, (dále jen "správní
orgán"), b) ochraně proti nečinnosti správního orgánu, c) ochraně před nezákonným zásahem
správního orgánu, d) kompetenčních žalobách. 2) Ve správním soudnictví dále soudy rozhodují a) ve
věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda, b) ve věcech politických stran a
politických hnutí, c) o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí pro rozpor se zákonem..." V
ustanovení § 4 soudního řádu správního jsou taxativně vypočteny záležitosti, které jsou soudy ve
správním soudnictví oprávněny i povinny projednávat a rozhodovat. Podle tohoto ustanovení jsou do
pravomoci soudů ve správním soudnictví zahrnuty jednak určité formy činnosti správních orgánů, bez
ohledu na jejich věcný obsah, jednak aktivity veřejné správy ve věcně vymezených oblastech, a to
bez ohledu na použité správní formy. Rozhodování správních soudů podle ustanovení § 4 soudního
řádu správního se musí vždy pohybovat v hranicích veřejné správy. Bránit se ve správním soudnictví
je tak možné jen před aktivitami orgánů, které patří do působností ve veřejné správě. Proto je třeba
oddělit činnosti, které do působnosti v oblasti veřejné správy nepatří, např. u prezidenta nebo vlády
akty vládnutí a politická rozhodnutí a dále především úkony soukromoprávní povahy. Působnost a
pravomoc v oblasti veřejné správy se však nemusí týkat jen vydávání správních rozhodnutí,
žalovaným z důvodů nečinnosti může být i správní orgán, který sice nemá pravomoc vydávat
rozhodnutí, ale má pravomoc vydávat osvědčení nebo činit zásahy. 20 21
Pravomoc soudů je nadto určena i okruhem orgánů, jejichž správní aktivity soudnímu
rozhodování podléhají. Za tyto orgány jsou podle ustanovení § 4 soudního řádu správního
považovány: orgány moci výkonné, v souladu s hlavou třetí Ústavy tedy prezident republiky, vláda,
ministerstva a jiné správní úřady, ústřední i místní státní zastupitelství, orgány územních
samosprávných celků, tj. orgány obcí a krajů a fyzické nebo právnické osoby nebo jiné orgány, pokud
jim bylo zákonem svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v
oblasti veřejné správy.22
Pro ochranu veřejných subjektivních práv v rámci správního soudnictví je důležité i
ustanovení § 77 odst. 2 soudního řádu správního, ve kterém je uvedeno, že: "2) V rámci dokazování
může soud zopakovat nebo doplnit důkazy provedené správním orgánem, neupraví-li zvláštní zákon
rozsah a způsob dokazování jinak. Soud jím provedené důkazy hodnotí jednotlivě i v jejich souhrnu i
s důkazy provedenými v řízení před správním orgánem a ve svém rozhodnutí vyjde ze skutkového a
právního stavu takto zjištěného..." Podle tohoto ustanovení tak správní soudy nejsou vázány
skutkovým stavem, jak jej zjistily správní orgány v předchozím správním řízení. Správní soudy proto
mohou v rámci dokazování zopakovat důkazy, které již provedly správní orgány, nebo provést důkazy,
které správní orgány neprovedly vůbec. Při rozhodování pak soudy vychází jak z důkazů, které
provedly správní orgány, tak z důkazů, které provedly samy. Jestliže soudy poté, co samy provedly
dokazování, žalobou napadené rozhodnutí zruší a vrátí věc žalovaným správním orgánům k dalšímu
řízení, zahrnou tyto správní orgány v dalším řízení důkazy provedené správními soudy mezi podklady
pro své rozhodnutí, ačkoli je samy neprovedly. Soudní řízení správní je tak podle ustanovení § 77
odst. 2 soudního řádu správního založeno principu plné jurisdikce.23 24
KOMPARACE SOUDNÍHO ŘÁDU SPRÁVNÍHO SE SÚDNYM SPRÁVNYM PORIADKOM
Pokud bychom chtěli v krátkosti zkomparovat současné znění zákona č. 150/2002 Sb.,
soudního řádu správního se zákonem č. 162/2015 Z. z., správnym súdnym poriadkem, můžeme dojít
k následujícím závěrům. Účel zákona č. 162/2015 Z. z., správného súdného poriadku, podle
ustanovení jeho § 1 a 2, kde je uvedeno, že: "Tento zákon upravuje a) právomoc a príslušnosť
správneho súdu konajúceho a rozhodujúceho v správnom súdnictve, b) konanie a postup správneho
súdu, účastníkov konania a ďalších osôb v správnom súdnictve... 1) V správnom súdnictve poskytuje
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správny súd ochranu právam alebo právom chráneným záujmom fyzickej osoby a právnickej osoby v
oblasti verejnej správy a rozhoduje v ďalších veciach ustanovených týmto zákonom. 2) Každý, kto
tvrdí, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli porušené alebo priamo dotknuté rozhodnutím
orgánu verejnej správy, opatrením orgánu verejnej správy, nečinnosťou orgánu verejnej správy alebo
iným zásahom orgánu verejnej správy, sa môže za podmienok ustanovených týmto zákonom
domáhať ochrany na správnom súde...,"25 je tak de facto totožný s účelem zákona č. 150/2002 Sb.,
soudního řádu správního.
Také pravomoc správních soudů je podle ustanovení § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 162/2015 Z.
z., správného súdného poriadku, vymezena obdobně jako podle české vnitrostátní právní úpravy
následujícím způsobem: "1) Správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb
zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, opatrení orgánov verejnej správy a iných zásahov
orgánov verejnej správy, poskytujú ochranu pred nečinnosťou orgánov verejnej správy a rozhodujú v
ďalších veciach ustanovených týmto zákonom. 2) Správne súdy rozhodujú v konaniach o a)
správnych žalobách, b) správnych žalobách vo veciach správneho trestania, c) správnych žalobách
v sociálnych veciach, d) správnych žalobách vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho
vyhostenia, e) žalobách proti nečinnosti orgánu verejnej správy, f) žalobách proti inému zásahu
orgánu verejnej správy, g) žalobách vo volebných veciach, h) žalobách vo veciach územnej
samosprávy, i) žalobách vo veciach politických práv, j) kompetenčných žalobách, k) návrhoch v iných
veciach...,"26 přičemž v ustanovení § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 162/2015 Z. z., správného súdného
poriadku jsou jednoznačným způsobem stanoveny některé druhy správních rozhodnutí, které mohou
být předmětem soudního přezkumu s tím, že písm. k) předmětného ustanovení dává prostor pro
realizaci soudního přezkumu i v dalších oblastech. Ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb.,
soudního řádu správního hovoří toliko o správních rozhodnutích bez jejich bližší specifikace. A
konečně také zákon č. 162/2015 Z. z., správny súdny poriadok, stanoví s ohledem na právní úpravu
podle zákona č.150/2002 Sb., prakticky totožné hranice pro ochranu veřejných subjektivních práv ve
správním soudnictví prostřednictvím kompetenčním výluk podle ustanovení § 7 s jasně stanovenou
podmínkou vyčerpání všech řádných opravných prostředků v rámci veřejné správy.
Na rozdíl od české právní úpravy lze zákon č. 162/2015 Z. z., správny súdny poriadok,
považovat za mnohem komplexnější a za méně náročný na jeho aplikaci. Zákon č. 162/2015 Z. z.,
správny súdny poriadok, totiž v hlavě první, druhé, třetí a čtvrté, tj. všeobecná ustanovení o řízení,
průběh řízení, dokazování a rozhodnutí, v ustanoveních § 25 - 176 upravuje všechny podstatné
instituty soudního řízení správního, přičemž v tomto rámci neodkazuje na použití jiného právního
předpisu. Slovenská právní úprava také, na rozdíl od české právní úpravy, vyčerpávajícím způsobem
upravuje postup správních soudů ve věcech, které podle ustanovení 6 odst. 1 a 2 patří do jejich
pravomoci. Nejsou zde tedy užívány tzv. blanketní normy. V tomto ohledu je možné novou slovenskou
právní úpravu kvitovat a považovat z hlediska české právní úpravy za inspirativní.
ZÁVĚR
Vzhledem k současnému stavu zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního a s
ohledem na obsah zákona č. 162/2015 Z. z., správného súdného poriadku, by bylo možné de lege
ferenda uvažovat o následujících změnách současné právní úpravy. Vzhledem k jedinečnosti účelu
soudního řádu správního se nejeví komfortním řešením subsidiární použití zákona č. 99/1963 Sb.,
občanského soudního řádu a zákonodárce by také s ohledem na ustanovení § 1 mohl v rámci
soudního řádu správního upravit veškeré otázky organizace správního soudnictví a postavení soudců
v něm působících a to opět z důvodu specifičnosti jeho působení spočívající v ochraně veřejných
subjektivních práv a kontrole dodržování zákonnosti v rámci veřejné správy. Jako zásadní se jeví také
nedostatečnost úpravy kompetenčních sporů podle ustanovení § 97 - § 101 a zvláštního řízení ve
věcech politických stran a hnutí podle ustanovení § 94 - § 96. Co se týče kompetenčních sporů soudní
řád správní neupravuje zásadní definice pozitivního a negativního kompetenčního konfliktu a
neupravuje náležitosti správní žaloby, kterou je v této věci možné podat. Co se týče zvláštního řízení
ve věcech politických stran a hnutí, soudní řád správní v ustanovení § 94 pouze stanoví, v jakých
záležitostech je možné příslušný návrh podat, v ostatním soudní řád správní de facto mlčí.
Z hlediska obsahového rozšíření soudního řádu správního by bylo de lege ferenda možné
uvažovat o zavedení řízení o vykonatelnosti rozhodnutí cizích orgánů veřejné správy tak, jak to činí
zákon č. 162/2015 Z. z., správny súdny poriadok, v jehož ustanovení § 420 je uvedeno, že:
25
26

ustanovení § 1 - 2 zákona č. 162/2015 Z. z., správného súdného poriadku
ustanovení § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 162/2015 Z. z., správného súdného poriadku

415

"Navrhovateľ sa môže návrhom domáhať vydania rozhodnutia o vykonateľnosti rozhodnutia cudzieho
orgánu verejnej správy a rozhodnutia cudzieho súdu vo veciach, o ktorých rozhodujú orgány verejnej
správy, ak z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo z právne záväzného
aktu Európskej únie vyplýva Slovenskej republike záväzok vykonávať rozhodnutia cudzích orgánov
verejnej správy..." Tato problematika v současném znění soudního řádu správního upravena není.
I přes výše uvedenou kritiku obsahu zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního,
bychom mohli uzavřít, že se za více než 13 let své účinnosti stal významným nástrojem ochrany
veřejných subjektivních práv a kontroly zákonnosti v oblasti veřejné správy. Významnou roli v tomto
ohledu hraje i činnost správních soudů a zejména Nejvyššího správního soudu České republiky, které
při aplikaci soudního řádu správního neustále specifikují obsah jeho jednotlivých ustanovení, a tímto
způsobem neustále dotvářejí rámec ochrany veřejných subjektivních práv prostřednictvím správního
soudnictví. Důležitým momentem je i akceptace soudního řádu správního, coby jednoho z nástrojů
jejich ochrany, adresáty veřejné správy, o čemž svědčí pravidelné meziroční nárůsty nápadů věcí k
Nejvyššímu a ostatním správním soudům. V této souvislosti je nutno uvést, že se, na základě
informací obsažených v Plánu legislativních prací vlády České republiky, na vládní úrovni
nepřipravuje žádná novela soudního řádu správního. Jeho obsah tak zřejmě bude v následujícím
období, i s ohledem na blížící se volby do Poslanecké sněmovny v říjnu roku 2017, zakonzervován.
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KASAČNÁ STAŤNOSŤ – NOVÝ OPRAVNÝ PROSTRIEDOK
V SLOVENSKOM SPRÁVNOM SÚDNICTVE
Lucia Šírová
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Predmetný príspevok sa zaoberá predstavením inštitútu kasačnej sťažnosti ako nového
opravného prostriedku, ktorý spolu so žalobou na obnovu konania Správny súdny poriadok zavádza
v oblasti opravných prostriedkov proti rozhodnutiam krajských súdov vo veciach správneho súdnictva.
Kasačná sťažnosť ako mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatným rozhodnutiam krajských
súdov nahrádza inštitút odvolania, ktorý sa v praxi Najvyššieho súdu Slovenskej Republiky
neosvedčil. V rámci príspevku bližšie poukážeme najmä na problematiku odkladného účinku kasačnej
sťažnosti aj v komparácii s českou právnou úpravou a s poukazom na českú aplikačnú prax
a problémy, ktorým v tejto súvislosti čelí.
Kľúčové slová: kasačná sťažnosť, Správny súdny poriadok, mimoriadny opravný prostriedok,
Najvyšší súd SR, kasačný princíp.
Abstract: The aim of the given paper is to present cassation complaint as a new remedy introduced
along with the action for new trial by the Administrative Court Procedure Rules in the system of
remedies applied against decisions issued by regional courts in the area of administrative justice.
Cassation complaint as an extraordinary remedy against final decisions rendered by regional courts
will replace the institute of appeal the practical application of which by the Supreme Court of the Slovak
Republic has not been positive. We will particularly focus on the suspensive effect of cassation
complaint while comparing the Slovak regulation thereof with the Czech regulation and while also
referring to the Czech application practice and problems occurring in this respect.
Key words: cassation complaint, Administrative Court Procedure Rules, extraordinary remedy,
Supreme Court of SR, cassation principle.
ÚVOD
Ustanovenia o kasačnej sťažnosti obsiahnuté v zákone č. 162/2015 Z.z. Správny súdny
poriadok v platnom znení (ďalej len „SSP“) nadobúdajú účinnosť dňa 1. júla 2016 po viac ako ročnej
legisvakačnej lehote. Nemusíme azda zdôrazňovať aký významný krok v rámci slovenského
správneho súdnictva predmetný predpis predstavuje a aké veľké očakávania jestvujú v tejto súvislosti
na strane odbornej verejnosti.
Podľa autorov SSP bolo nevyhnutné zmeniť systém opravných prostriedkov v správnom
súdnictve a práve najzásadnejšou zmenou v tejto súvislosti je zavedenie kasačnej sťažnosti ako
mimoriadneho opravného prostriedku nahrádzajúceho inštitút odvolania. Autori SSP pri jej zavedení
poukazovali najmä na skutočnosť, že apelačný systém sa pre správne súdnictvo ukázal ako nevhodný
a neosvedčil sa v praxi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „NS SR“). Autori SSP v tejto
súvislosti ďalej uviedli, že práve kasačný princíp by mal byť zárukou toho, že súd nenahradzuje svojou
činnosťou rozhodovaciu právomoc orgánov verejnej správy a prostredníctvom zavedenia inštitútu
kasačnej sťažnosti sa výrazne posilní postavenie a význam NS SR, ktorý bude o kasačnej sťažnosti
rozhodovať, nakoľko tento bude môcť dôslednejšie dbať o riešenie výkladových problémov, ktoré
budú medzi jednotlivými správnymi súdmi sporné a bude tak môcť lepšie zabezpečovať jednotný
výklad zákonov na celom území Slovenskej republiky, čím sa v konečnom dôsledku dosiahne lepšia
predvídateľnosť práva.1
V súvislosti so zavedením kasačnej sťažnosti ako nového opravného prostriedku a vzhľadom
na neexistenciu relevantnej slovenskej judikatúry a aplikačnej praxe by sme mohli predpokladať, že
bude spočiatku určitou „pomôckou“ pri postupnom prijímaní a osvojovaní si tejto novej právnej úpravy
skúmanie a nachádzanie jej podobnosti s právnou reguláciou v Českej republike, ktorá sa už značný

1

Dôvodová správa k zákonu č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (všeobecná aj osobitná časť).
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čas vyvíja. Práve prostredníctvom podobnosti českej právnej úpravy a rozvinutej aplikačnej praxe by
sme pravdepodobne mohli hľadať otázky na to, akým spôsobom bude k novej slovenskej právnej
regulácii kasačnej sťažnosti potrebné pristupovať, interpretovať a aplikovať ju. Koniec koncov aj
samotní autori SSP v dôvodovej správe k SSP deklarujú skutočnosť, že pri jej koncipovaní sa
inšpirovali zahraničnými právnymi poriadkami, medzi ktoré bezpochyby patrí aj právny poriadok
Českej republiky.
V podmienkach Českej republiky bola kasačná sťažnosť zavedená prijatím zákona č.
150/2002 Sb., soudního řádu správního (ďalej len „SŘS“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.1.2003.2
SŘS v poslednej dobe prešiel niekoľkými drobnými ako aj významnými zmenami, pričom azda za
najdôležitejšiu, aj v súvislosti s právnou úpravou kasačnej sťažnosti, považuje česká právna verejnosť
novelu SŘS uskutočnenú zákonom č. 303/2011 Sb.
Cieľom tohto príspevku je v úvode v stručnosti predstaviť inštitút kasačnej sťažnosti s cieľom
načrtnúť jeho základnú charakteristiku. Našu pozornosť sme následne upriamili predovšetkým na
odkladný účinok kasačnej sťažnosti v komparácii s českou právnou úpravou, nakoľko s týmto
inštitútom boli v Českej republike spojené viaceré aplikačné problémy, na ktoré týmto spôsobom
poukazujeme. V závere vyjadrujeme niekoľko úvah o tom, či bude možné očakávať tieto problémy aj
v aplikačnej praxi slovenských súdov.
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA KASAČNEJ SŤAŽNOSTI
Kasačná sťažnosť ako mimoriadny opravný prostriedok zavedený v zmysle novej právnej
úpravy by mala predstavovať nástroj, ktorý budú môcť zákonom vymedzené subjekty uplatniť ako
obranu proti právoplatnému rozsudku alebo uzneseniu krajského súdu, pričom ju budú môcť
odôvodniť len tým, že krajský súd v konaní alebo pri rozhodovaní porušil zákon niektorým zo zákonom
vymedzených spôsobov. Na jej podanie bude nevyhnutné splniť viaceré predpoklady, ktoré v
stručnosti popisujeme a načrtávame nižšie.
Podľa SSP bude subjektom oprávneným na podanie kasačnej sťažnosti účastník konania a
osoba zúčastnená na konaní, za predpokladu, že bolo rozhodnuté v ich neprospech a rovnako aj
generálny prokurátor, ktorý bude oprávnený podať kasačnú sťažnosť proti rozhodnutiu krajského
súdu vydanému v konaní, do ktorého bol prokurátor oprávnený vstúpiť, ale nevstúpil 3. Kasačnú
sťažnosť bude môcť navyše podať aj ten, kto tvrdí, že mal byť účastníkom konania a krajský súd s ním
ako s účastníkom konania nekonal, t.j. opomenutý sťažovateľ. SSP rovnako ustanovuje, že kasačnú
sťažnosť bude môcť za obec, mesto, mestskú časť alebo samosprávny kraj podať aj zastupiteľstvo,
za predpokladu, že mohlo dôjsť k stretu záujmov medzi ním a štatutárnym orgánom v zákonom
vymedzených prípadoch, pričom o podaní kasačnej sťažnosti bude musieť rozhodnúť uznesením.
SSP v tejto súvislosti ustanovil obligatórne zastúpenie sťažovateľa ako aj opomenutého
sťažovateľa v konaní o kasačnej sťažnosti advokátom, nakoľko je úlohou tohto opravného prostriedku
riešenie sporných právnych otázok, pričom sa ďalej ustanovuje, že advokát bude musieť spísať nielen
kasačnú sťažnosť, ale aj iné podania týchto subjektov. Splnenie podmienky obligatórneho zastúpenia
advokátom sa však nevyžaduje v prípade, že bude mať sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ, jeho
zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na kasačnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské
právnické vzdelanie druhého stupňa. Rovnako sa splnenie podmienky zastúpenia advokátom
nevyžaduje, ak je žalovaným Centrum právnej pomoci a rovnako v prípade konaní o správnej žalobe
v sociálnych veciach a vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia.
Pokiaľ ide o objektívne predpoklady na podanie kasačnej sťažnosti, v zmysle SSP bude
kasačná sťažnosť spravidla prípustná proti každému právoplatnému rozhodnutiu krajského súdu s
výnimkou taxatívneho výpočtu uznesení. Kasačná sťažnosť nebude prípustná ani v prípade, že sa
bude opierať o iné dôvody ako tie, ktoré sú v SSP uvedené taxatívne ako dôvody pre podanie
kasačnej sťažnosti, alebo vtedy, ak sa bude opierať o dôvody, ktoré zo strany sťažovateľa nebudú

Pôvodne bolo správne súdnictvo v Českej republike (znovu obnovené od 1.1.1991 zákonom č. 519/1991 Sb.)
zakotvené na princípe jednoinštančnosti. Toto však v praxi znamenalo, že účastníci konania nemali možnosť sa
efektívnym spôsobom brániť proti právoplatným rozhodnutiam vydaným v rámci správneho súdnictva a táto
právna úprava tak nezodpovedala požiadavkám Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných
slobôd, v ktorom je zakotvený princíp prieskumu rozhodnutí orgánov verejnej moci. Z tohto ako aj z ďalších
dôvodov bola nálezom Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. Pl. ÚS 16/99 zo dňa 27.6.2001 zrušená celá
piata časť občianskeho súdneho poriadku k 31.12.2002. Predmetný nález predstavoval kľúčový dôvod pre
prijatie nového SŘS, v ktorom bol upravený inštitút kasačnej sťažnosti ako mimoriadneho opravného prostriedku.
3
Podľa § 46 SSP je prokurátor oprávnený vstúpiť do ktoréhokoľvek konania pred správnym súdom.
2
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uplatnené pred krajským súdom, v ktorom bude vydané napadnuté rozhodnutie, hoci ich v ňom
sťažovateľ uplatniť mohol. V tejto súvislosti bude teda pre sťažovateľa esenciálne, aby venoval
náležitú pozornosť už príprave samotnej správnej žaloby a najmä koncipovaní žalobných dôvodov.
Kasačná sťažnosť nebude prípustná ani vtedy, ak bude smerovať len proti dôvodom rozhodnutia
krajského súdu.
Ako už bolo načrtnuté vyššie, jedným z dôvodov neprípustnosti kasačnej sťažnosti bude jej
založenie na iných dôvodoch ako tých, ktoré sú taxatívne uvedené v SSP, pričom je potrebné uviesť,
že nejde o skutkové dôvody, ale iba o dôvody právneho charakteru. Uvedenie aspoň jedného
takéhoto dôvodu bude teda predstavovať obsahovú náležitosť kasačnej sťažnosti. Tieto dôvody sú
pomerne široko koncipované, avšak vymedzené taxatívne a spočívajú v tom, že krajský súd v konaní
alebo pri rozhodovaní porušil zákonnosť. Porušenie zákonnosti bude spočívať vo vadách zmätočnosti
rozhodnutia, v rozhodnutí súdu na základe nesprávneho právneho posúdenia veci, v nezákonnom
odmietnutí podania, v porušení práva na spravodlivý proces4 alebo v odklone krajského súdu od
ustálenej rozhodovacej praxe kasačného súdu alebo v nerešpektovaní záväzného právneho názoru
vysloveného v zrušujúcom rozhodnutí o kasačnej sťažnosti. V súvislosti so zavedením posledných
z uvedených dôvodov pre podanie kasačnej sťažnosti, autori SSP uvádzajú, že cieľom kasačnej
sťažnosti je taktiež zjednotenie súdneho rozhodovania a racionalizácia súdneho procesného konania.
Ďalším objektívnym predpokladom pre podanie kasačnej sťažnosti bude lehota na jej podanie
a miesto podania. Všeobecná lehota na podanie kasačnej sťažnosti bude predstavovať 1 mesiac
a bude plynúť od doručenia rozhodnutia krajského súdu oprávnenému subjektu. SSP však upravuje
aj osobitné prípady lehôt, a to 30 dňovú lehotu na podanie kasačnej sťažnosti smerujúcej proti
rozhodnutiam krajských súdov rozhodujúcich o osobitných druhoch žalôb alebo 7 dňovú lehotu, ak
bude kasačná sťažnosť smerovať proti rozhodnutiu krajského súdu v konaní o správnej žalobe vo
veciach zaistenia. V prípade, že kasačnú sťažnosť bude podávať generálny prokurátor,
jednomesačná lehota na podanie kasačnej sťažnosti bude plynúť od právoplatnosti rozhodnutia
krajského súdu a v prípade vyššie uvedených osobitných lehôt, t.j. tridsať a sedemdňových lehôt,
budú tieto plynúť vždy od doručenia rozhodnutia krajského súdu žalovanému orgánu verejnej správy.
V prípade opomenutého sťažovateľa je rovnako osobitne upravená lehota na podanie kasačnej
sťažnosti, pričom táto predstavuje jeden mesiac a začína plynúť odo dňa, keď sa o rozhodnutí
krajského súdu opomenutý sťažovateľ dozvedel, najneskôr je kasačnú sťažnosť v tomto prípade
možné podať v lehote troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia krajského súdu. Zmeškanie
lehoty na podanie kasačnej sťažnosti nebude možné odpustiť.
Podľa SSP sa bude kasačná sťažnosť podávať na krajskom súde, ktorý napadnuté
rozhodnutie vydal, pričom lehota na podanie kasačnej sťažnosti ostane zachovaná, ak bola počas nej
kasačná sťažnosť podaná na kasačnom súde, t.j. na NS SR.
Kasačná sťažnosť bude musieť obsahovať popri všeobecných náležitostiach podania5 aj
osobitné náležitosti, a to označenie napadnutého rozhodnutia krajského súdu, proti ktorému smeruje,
údaj, kedy toto rozhodnutie bolo sťažovateľovi doručené, ďalej opísanie v akom rozsahu a z akých
zákonom taxatívne vymedzených dôvodov sťažovateľ kasačnú sťažnosť podáva a návrh výroku
rozhodnutia.
Podaná kasačná sťažnosť, ktorá obsahuje všetky zákonom požadované náležitosti, spravidla
nebude mať odkladný účinok (tejto problematike sa bližšie venujeme nižšie).
O kasačnej sťažnosti bude rozhodovať senát NS SR alebo veľký senát NS SR, ktorý bude
zložený z predsedu senátu a šiestich sudcov, v prípadoch, ak senát NS SR dospel pri svojom
rozhodovaní k právnemu názoru, ktorý je odlišný od právneho názoru, ktorý už bol vyjadrený
v rozhodnutí NS SR, a vec uznesením postúpi na rozhodnutie veľkému senátu.
Formou rozhodnutia o kasačnej sťažnosti bude rozsudok, v prípadoch, ak bol kasačnou
sťažnosťou napadnutý rozsudok krajského súdu a uznesením bude NS SR ako kasačný súd
rozhodovať iba vtedy, ak kasačnú sťažnosť odmietne ako neprípustnú6, ak kasačné konanie zastaví,
Zavedením pojmu „právo na spravodlivý proces“ dochádza k nahradeniu doteraz používaného pojmu „odňatie
možnosti konať pred súdom“, z dôvodu, že obsahové znaky pojmu „právo na spravodlivý proces“ vyplývajú
z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva i Ústavného súdu Slovenskej republiky a v zmysle predmetného
pojmu musí konanie ako celok vykazovať znaky spravodlivosti.
5
K týmto náležitostiam patrí označenie, ktorému správnemu súdu je podanie určené, kto podanie robí, ktorej
veci sa podanie týka, čo sa podaním sleduje, podpis a uvedenie spisovej značky konania, ak ide o podanie
urobené v prebiehajúcom konaní.
6
Kasačný súd kasačnú sťažnosť odmietne ako neprípustnú v prípade, že kasačná sťažnosť bola podaná
oneskorene, neoprávnenou osobou, ak smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je prípustná kasačná
4
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ak dôjde k späťvzatiu kasačnej sťažnosti, alebo ak rozhoduje vo veľkom senáte NS SR o otázke
rozhodnej pre posúdenie veci alebo o postúpení veci senátu, ktorý mu vec postúpil alebo predložil.
Ak kasačný súd po preskúmaní zistí, že kasačná sťažnosť nie je dôvodná, zamietne ju.
V opačnom prípade, ak kasačný súd zistí jej dôvodnosť, rozhodne o zrušení napadnutého
rozhodnutia a podľa povahy veci buď vráti vec správnemu súdu na ďalšie konanie alebo konanie
zastaví alebo postúpi vec orgánu, do pôsobnosti ktorého patrí. Rovnako môže nastať aj situácia, že
kasačný súd zmení rozhodnutie krajského súdu tak, že zruší rozhodnutie orgánu verejnej správy
a vráti mu vec na ďalšie konanie, ak dospeje k záveru, že nepadnuté rozhodnutie orgánu verejnej
správy nie je v súlade so zákonom a krajský súd žalobu zamietol. V tomto prípade teda dochádza
k ponechaniu revíznej právomoci NS SR, tak ako je upravená v súčasnosti, nakoľko sa táto v praxi
osvedčila.
Odkladný účinok kasačnej sťažnosti
Ako sme už v stručnosti uviedli vyššie, podľa SSP podaním kasačnej sťažnosti nedochádza
automaticky k odkladnému účinku rozhodnutia krajského súdu, proti ktorému kasačná sťažnosť
smeruje. Podaním kasačnej sťažnosti sa teda v zásade nebudú pozastavovať účinky napadnutého
rozhodnutia krajského súdu, ktoré je práve z tohto dôvodu aj po podaní kasačnej sťažnosti
právoplatné a vykonateľné. Takáto právna regulácia vo vzťahu k odkladnému účinku kasačnej
sťažnosti platí aj v podmienkach Českej republiky a predstavuje azda najväčší problém súvisiaci s
týmto inštitútom, ktorému musela čeliť a v súčasnosti ešte stále čelí česká aplikačná prax a ktorý
môže teoreticky očakávať zavedením kasačnej sťažnosti aj slovenská aplikačná prax.
Podľa poznatkov z českej praxe dochádza v dôsledku tejto skutočnosti k situácii, kedy popri
sebe môžu existovať dve rôzne rozhodnutia správneho orgánu, a to z dôvodu, že žalovaný správny
orgán, ktorého rozhodnutie je v konaní o správnej žalobe zrušené rozhodnutím krajského súdu, podá
kasačnú sťažnosť a pred Najvyšším správnym súdom o nej prebieha konanie, v ktorom je rozhodnutie
krajského súdu zrušené a vec vrátená na ďalšie konanie, pričom medzičasom daný správny orgán
viazaný záväzným právnym názorom vysloveným v zrušovacom rozsudku krajského súdu vydá nové
správne rozhodnutie. Zrušenie rozhodnutia krajského súdu Najvyšším správnym súdom znamená, že
ožije pôvodné rozhodnutie správneho orgánu – v tejto situácii teda popri sebe existujú dve
rozhodnutia správneho orgánu – pôvodné rozhodnutie a nové rozhodnutie vydané správnym
orgánom po tom, ako bolo jeho pôvodné rozhodnutie zrušené krajským súdom. Táto situácia sa pre
dotknuté subjekty stáva nejasná a nebola vyslovená jednoznačná odpoveď na otázku, akým
spôsobom je potrebné pristupovať k týmto rozhodnutiam.7 Celú túto situáciu teda zapríčiňuje fakt, že
kasačná sťažnosť rovnako ani správna žaloba nemá zo zákona odkladný účinok.
Pri pohľade na slovenskú právnu úpravu odkladného účinku kasačnej sťažnosti vidíme v istých
ustanoveniach podobnú právnu reguláciu, avšak rovnako aj isté odlišnosti. Kasačná sťažnosť taktiež
nemá odkladný účinok, ak SSP neustanovuje inak. Podľa slovenskej právnej úpravy má kasačná
sťažnosť odkladný účinok ex lege v taxatívne vymedzených prípadoch8 – v porovnaní s českou
právnou úpravou, kedy má kasačná sťažnosť odkladný účinok ex lege len v jednom jedinom prípade
(ak kasačná sťažnosť smeruje proti rozsudku vydanému v konaní vo veciach porušenia pravidiel
financovania volebnej kampane), ide o značne širšiu skupinu rozhodnutí, čo môže signalizovať snahu

sťažnosť, ďalej v prípade, ak nebude splnená podmienka obligatórneho zastúpenia sťažovateľa alebo
opomenutého sťažovateľa advokátom alebo v prípade, že k splneniu podmienky obligatórneho zastúpenia
nedôjde ani po tom, ako krajský súd vyzve sťažovateľa resp. opomenutého sťažovateľa na odstránenie tejto
vady a poučí ho o následkoch jej neodstránenia.
7
Česká odborná verejnosť očakávala riešenie tohto problému najmä prijatím novely SŘS č. 303/2011 Sb., avšak
nestalo sa tak a viacerí odborníci v tejto súvislosti poukazujú na premárnenú príležitosť vyriešiť tento zásadný
problém.
8
Ide o nasledujúce prípady: Ak bola kasačná sťažnosť podaná proti rozhodnutiu krajského súdu vo veci samej
vydanému v konaní o správnej žalobe alebo žalobe proti inému zásahu, ak žalovaným orgánom verejnej správy
je správca dane alebo orgán verejnej správy, ktorý rozhodoval o riadnom opravnom prostriedku podanom proti
rozhodnutiu alebo opatreniu správcu dane; ak bola kasačná sťažnosť podaná proti rozhodnutiu krajského súdu
vo veci samej vydanému v konaní o správnej žalobe, ak žalovaným orgánom verejnej správy je Úrad pre verejné
obstarávanie, ktorý rozhodol vo veciach týkajúcich sa výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním; ak bola
kasačná sťažnosť podaná proti rozhodnutiu krajského súdu vo veci samej vydanému v konaní o správnej žalobe
vo veciach správneho trestania a ak bola kasačná sťažnosť podaná proti rozhodnutiu krajského súdu vo veci
samej vydanému v konaní o správnej žalobe vo veciach zaistenia a administratívneho vyhostenia
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zákonodarcu v čo možno najväčšej miere eliminovať vyššie uvedené problémy českej aplikačnej
praxe v súvislosti s tzv. „ožívaním“ rozhodnutí správneho orgánu.
Odkladný účinok kasačnej sťažnosti je podľa slovenskej právnej úpravy, podobne ako aj
podľa českej právnej úpravy, možné priznať na návrh sťažovateľa, resp. opomenutého sťažovateľa.
Podľa slovenskej právnej úpravy je tomu tak za predpokladu, že sú kumulatívne splnené dve
podmienky. Sťažovateľ musí preukázať, že by mu právnymi následkami napadnutého rozhodnutia
krajského súdu hrozila závažná ujma a súčasne by priznanie odkladného účinku nebolo v rozpore
s verejným záujmom. Česká právna úprava pri vymedzení dôvodov pre priznanie odkladného účinku
kasačnej sťažnosti na návrh sťažovateľa odkazuje na primerané použitie ustanovení týkajúcich sa
odkladného účinku správnej žaloby. Podľa týchto ustanovení súd na návrh žalobcu po vyjadrení
žalovaného uznesením prizná žalobe odkladný účinok, ak by výkon alebo iné právne následky
rozhodnutia znamenali pre žalobcu nepomerne väčšiu ujmu, než aká priznaním odkladného účinku
môže vzniknúť iným osobám a ak to nebude v rozpore s dôležitým verejným záujmom. Nepostačuje
teda v tomto prípade preukázať len hrozbu ujmy, ako je tomu v prípade slovenskej právnej úpravy.
Podľa českej odbornej verejnosti práve z dôvodu odkazu na primerané použitie týchto
ustanovení nedochádza v tomto prípade k ich úplne zhodnému a komplexnému použitiu. Rozsah
použitia by mal byť daný špecifickými črtami konkrétnych inštitútov a použitie by malo byť
prispôsobené povahe veci. Pravdepodobne aj z tohto dôvodu judikatúra českých súdov reagovala
tak, že bol odkladný účinok kasačnej sťažnosti priznaný na návrh sťažovateľa, ktorým bol žalovaný
správny orgán, aj v prípadoch, kedy krajský súd zrušil správne rozhodnutie z dôvodov chybného
posúdenia hmotnoprávnej otázky a zaviazal svojím právnym názorom správny orgán, aby v novom
konaní rozhodol odlišne od zrušeného rozhodnutia. V danej situácii by nepriznanie odkladného účinku
kasačnej sťažnosti a neskoršie vyhovenie kasačnej sťažnosti zákonite viedlo k existencii dvoch
odlišných správnych rozhodnutí v tej istej veci.9 Tento dôvod pre priznanie odkladného účinku
kasačnej sťažnosti by sme však nevedeli subsumovať ani pod jeden zo zákonom vymedzených
dôvodov pre priznanie odkladného účinku kasačnej sťažnosti na návrh sťažovateľa. České súdy sa
tak pravdepodobne aj takýmto spôsobom usilujú eliminovať problémy existencie dvoch rozhodnutí
správneho orgánu, ktorý sme spomínali vyššie.
V tejto súvislosti sa česká odborná verejnosť zaoberala aj tým, či bude mať odkladný účinok
kasačnej sťažnosti, ktorý nastane či už priamo zo zákona alebo jeho priznaním na návrh sťažovateľa,
resp. opomenutého sťažovateľa, dopad až na rozhodnutie správneho orgánu. Česká judikatúra v tejto
súvislosti dospela k záveru, že odkladný účinok môže byť v konaní o kasačnej sťažnosti priznaný
a pôsobiť nielen vo vzťahu k preskúmavanému rozhodnutiu krajského súdu, ale taktiež priamo vo
vzťahu k preskúmavanému rozhodnutiu správneho orgánu.
Kľúčový je ďalej v tejto súvislosti najmä pojem odkladný účinok a jeho definícia. V zmysle
slovenskej právnej úpravy sa nastúpením takéhoto odkladného účinku do právoplatnosti rozhodnutia
kasačného súdu o kasačnej sťažnosti pozastavia účinky napadnutého rozhodnutia krajského súdu
a takéto rozhodnutie nemôže byť podkladom na vydanie naň nadväzujúcich rozhodnutí alebo opatrení
iných orgánov verejnej moci. Ak by sme sa domnievali, že zákonodarca mal v tomto prípade pod
odkladným účinkom na mysli iba odkladný účinok na vykonateľnosť tohto rozhodnutia (ako je tomu
napr. pri v súčasnosti platnej právnej úprave správnej žaloby obsiahnutej v §250c ods.1 zákona č.
99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku– „žaloba nemá odkladný účinok na vykonateľnosť
rozhodnutia správneho orgánu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné.“) a právoplatnosť
rozhodnutia by ostala nedotknutá, mýlili by sme sa, nakoľko podľa dôvodovej správy ide o širší inštitút
ako je odklad vykonateľnosti – priznaním odkladného účinku sa pozastavujú všetky účinky
napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej správy a takéto rozhodnutie nemôže byť
ani podkladom pre vydanie naň nadväzujúcich rozhodnutí alebo opatrení orgánov verejnej správy.
Priznaním odkladného účinku sa negujú všetky účinky a následky preskúmavaného rozhodnutia
krajského súdu.
O priznaní odkladného účinku bude podľa slovenskej právnej úpravy rozhodovať NS SR,
pričom SSP neustanovuje žiadnu lehotu, v ktorej má NS SR takéto rozhodnutie uskutočniť. NS SR
v prípade rozhodovania o priznaní odkladného účinku kasačnej sťažnosti nie je teda nijako časovo
limitovaný. Iná je situácia podľa českej právnej úpravy, ktorá odkazuje na primerané použitie
ustanovení o odkladom účinku správnej žaloby. Tieto ustanovujú, že o návrhu na priznanie
odkladného účinku rozhodne súd bez zbytočného odkladu a ak neexistuje nebezpečenstvo
omeškania, rozhodne do 30 dní od podania návrhu.
9
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Podľa slovenskej právnej úpravy odkladný účinok zanikne právoplatnosťou rozhodnutia
kasačného súdu vo veci samej, pričom uznesenie o odkladom účinku bude môcť kasačný súd i bez
návrhu uznesením zrušiť, ak sa v priebehu konania ukáže, že na priznanie odkladného účinku neboli
dané dôvody alebo tie medzičasom odpadli. Rovnaká je v tejto súvislosti aj česká právna úprava.
ZÁVER
Vzhľadom na vyššie načrtnutú stručnú charakteristiku inštitútu kasačnej sťažnosti ako
mimoriadneho opravného prostriedku veríme, že jej zavedenie bude pre slovenské správne súdnictvo
predstavovať pozitívnu zmenu, prostredníctvom ktorej dôjde k poslineniu princípu kasácie, ktorý je
pre správne súdnictvo charakteristický a zamedzí sa tak situáciám, kedy by súdy svojimi
rozhodnutiami zasahovali do rozhodovacej právomoci správnych orgánov.
S poukazom na aplikačné problémy, ku ktorým dochádza v Českej republike v súvislosti s tým,
že kasačná sťažnosť ako mimoriadny opravný prostriedok nemá automaticky odkladný účinok (tzv.
„ožívanie“ rozhodnutí správnych orgánov) a z dôvodu podobnosti slovenskej právnej úpravy v tomto
smere, sme preto toho názoru, že je možné očakávať, že od 1. júla 2016 bude podobným problémom
pravdepodobne čeliť aj slovenská aplikačná prax. Zároveň sme však toho názoru a predpokladáme,
že slovenská aplikačná prax nebude čeliť vyššie uvedeným problémom až v takej miere ako česká
aplikačná prax, nakoľko sa slovenská právna úprava značne líši od českej právnej úpravy pokiaľ ide
o situácie, kedy odkladný účinok kasačnej sťažnosti nastáva priamo zo zákona.
Predpokladáme, že pre slovenské súdy bude doposiaľ vytvorená judikatúra českých súdov
súvisiaca s inštitútom odkladného účinku kasačnej sťažnosti spočiatku do istej miery inšpiratívnym
zdrojom z dôvodu neexistencie relevantnej slovenskej judikatúry ani rozvinutej aplikačnej praxe,
avšak netreba zabúdať na skutočnosť, že tieto dve právne úpravy nie sú úplné totožné a z toho
dôvodu nebude možné sa v plnej miere riadiť právnymi názormi vyslovenými českými súdmi.
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Abstrakt: V príspevku sa autor venuje postaveniu zainteresovanej verejnosti podľa nového
správneho súdneho poriadku, ktorý jej priznáva široké oprávnenia v prípade, ak ide o konania
týkajúce sa životného prostredia. Článok analyzuje charakter zainteresovanej verejnosti, jej
postavenie a oprávnenia v takomto konaní.
Kľúčové slová: správny súdny poriadok, verejnosť, zainteresovaná verejnosť, dotknutá verejnosť,
Abstract: In the article, the author examines the position of the public concerned by the new
Administrative Procedure Code, which grants them broad rights in cases where the proceedings
concerning the environmental issues. The article analyzes the nature of the public concerned, its
position and rights in such proceedings.
Key words: Administrative Procedure Act, the public, the public concerned,
STRUČNÝ EXKURZ DO HISTÓRIE
Životné prostredie už dávno prestalo byť v rozhodovacej a riadiacej oblasti len záležitosťou
orgánov štátnej správy a samosprávy. V posledných rokoch môžeme sledovať zvyšovanie významu
a možnosti verejnosti participovať na rozhodovaní v oblasti ochrany životného prostredia. Umožňuje
to najmä zvýšená aktivita v tejto oblasti na medzinárodnej úrovni, ktorá sa následne pretavuje do
právnych predpisov jednotlivých štátov. Jedným z prvých medzinárodných dokumentov, ktorý býva
označovaný ako kvalitatívny predel v komunikácii medzi štátnou správou a občanmi je Dohovor o
prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe
k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia z roku 1998 (ďalej len „Aarhuský
dohovor“).10 Aarhuský dohovor uznal, že každý človek má právo na život v životnom prostredí, ktoré
by malo byť postačujúce na dosiahnutia jeho zdravia a blahobytu. Okrem tohto práva vyslovil aj
povinnosť každého jednotlivca chrániť a zlepšovať životné podmienky v prospech súčasných i
budúcich generácií. Je potrebné aby každý mal prístup k informáciám, aby každý mal právo podieľať
sa na rozhodovacom procese a každý musí mať prístup k spravodlivosti v oblasti životného
prostredia. aby mohli adekvátne uplatňovať toto právo a samozrejme aj plniť si danú povinnosť.
Zmluvným stranám Aarhurského dohovoru vyplynulo mnoho záväzkov, ktoré mali povinnosť splniť na
dosiahnutie stanovených cieľov. Európska únia (ďalej len „EÚ) bola jedným zo signatárov tohto
dohovoru, aj keď k jeho ratifikácií došlo až v roku 2005.11 Napriek tomu EÚ vydala viacero
sekundárnych aktov, ktoré mali zosúladiť právo EÚ s ustanoveniami tohto dohovoru. Za
najvýznamnejší z nich možno považovať Smernicu 2003/35/ES Európskeho parlamentu a rady12.
Cieľom tejto smernice bolo prispieť k vykonávaniu záväzkov vyplývajúcich z Aarhuského dohovoru
zabezpečovaním účasti verejnosti pri vypracovávaní určitých plánov a programov týkajúcich sa
životného prostredia a zlepšovaním možnosti účasti verejnosti na takýchto konaniach. Pre úplnosť
dodávam, že zmluvné strany Aarhuského dohovoru sa zišli ešte raz a to v roku 2005 a dospeli
k dohodám o zmene a doplnení Aarhuského dohovoru. Zmeny sa týkali predovšetkým právnej úprave
geneticky modifikovaných organizmov. EÚ následne ratifikovala tento dodatok v roku 2006.13

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 43/2006 Z.z. o prijatí Dohovoru o prístupe k
informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného
prostredia).
11
Rozhodnutie Rady 2005/370/ES zo 17. februára 2005.
12
Smernica 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť
verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia, a ktorou sa
menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti, smernice Rady 85/337/EHS a
96/61/ES.
13
Rozhodnutie Rady č. 2006/957/ES z 18. decembra 2006.
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VEREJNOSŤ, DOTKNUTÁ VEREJNOSŤ A ZAINTERESOVANÁ VEREJNOSŤ
Profesorka Jančárová uvádza, že pojem verejnosť je náročné definovať z dôvodu, že obsah
tohto pojmu môže nadobudnúť mnoho rôznych foriem.14 Z tohto dôvodu je potrebné jeho definíciu
nastaviť veľmi precízne. Do pozornosti dáva aj to, že predstavitelia verejnosti sa zapájajú do procesu
starostlivosti o životné prostredie z dôvodov ochrany svojich vlastných, individuálnych záujmov, alebo
s cieľom chrániť záujmy všeobecne prospešné.15
Pojem verejnosť je potrebné považovať za legislatívny pojem, ktorý je definovaný jednak
medzinárodným právom, európskym právom a taktiež našou slovenskou právnou úpravou. Aarhuský
dohovor definoval pojem verejnosť ako jednu alebo viac fyzických alebo právnických osôb a ich
združenia, organizácie a skupiny vytvorené v súlade s národnými právnymi predpismi alebo praxou.
Takmer totožnú definíciu obsahuje aj Smernica 2003/35/ES Európskeho parlamentu a rady.
V slovenskom právnom poriadku je tento pojem zadefinovaný hneď v niekoľkých právnych
predpisoch. Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životne prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov definuje, že za verejnosť je nutné považovať jednu fyzickú osobu, právnickú
osobu alebo viac fyzických osôb, alebo právnických osôb, ich organizácie alebo skupiny. 16 Do tohto
zákona bol tento pojem doplnený až zákonom č. 314/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Samotná dôvodová
správa17 uvádza, že k zmene a doplneniu zákona došlo z dôvodu nedostatkov, ktoré boli vytýkané
Európskou komisiou v rámci procesu infringementu (konanie č. 2013/2034) proti Slovenskej republike
podľa článku 258 o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie) formálnym oznámením Európskej
komisie (ďalej len „Komisia“) z 21. marca 2013 – list č. C(2013) 1558 final. Obdobnú definíciu
nachádzame aj v zákone č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií
o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejnosť definoval ako jednu alebo
viac fyzických osôb alebo právnických osôb a združenia organizácie alebo skupiny tvorené týmito
osobami.18
Od pojmu verejnosť prejdeme plynule k pojmu zainteresovaná verejnosť resp. dotknutá
verejnosť. Na začiatok by som rád ozrejmil, že obsahy týchto pojmov sú totožné.19 Zainteresovaná
verejnosť ako pojem sa predovšetkým používal v medzinárodnom práve a európskom práve.
Dotknutá verejnosť je len jeho slovensky ekvivalent. Naskytá sa tu otázka z akého dôvodu
zákonodarcovia v Slovenskej republike nepoužívajú pri tvorbe právnych predpisov slovensky preklad
a teda označenie dotknutá verejnosť napriek tomu, že o tom vedia.20 Definíciu pojmu zainteresovaná
verejnosť nachádzame v Aarhuskom dohovore, kde je zainteresovaná verejnosť definovaná
nasledovne: „zainteresovaná verejnosť znamená verejnosť, ktorá je alebo by mohla byť ovplyvnená
rozhodovacím procesom týkajúcim sa životného prostredia, alebo sa o tento proces zaujíma; pre
potreby tejto definície sa mimovládne organizácie podnecujúce k ochrane životného prostredia a
spĺňajúce všetky požiadavky národného práva považujú za zaujímajúce sa o rozhodovací proces.“ 21
Smernica 2003/35/ES Európskeho parlamentu a rady pod pojmom dotknutá verejnosť rozumie
verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá, alebo má záujem na postupoch
environmentálneho rozhodovania. Pričom dodáva, že na účely tejto definície sa predpokladá, že
mimovládne organizácie, podporujúce ochranu životného prostredia a spĺňajúce požiadavky
vnútroštátneho práva majú záujem. Tento pojem prebral zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní

PEKÁREK, M.; JANČÁROVÁ, I.: Právo životního prostředí. I. díl. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s.62
Tamtiež, s.62.
16
Bližšie pozri ustanovenie § 3 písm. r) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životne prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
17
Bližšie pozri všeobecnú časť dôvodovej správy k Vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony [online]. Dostupné na internete:
http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=402508
18
Bližšie pozri ustanovenie § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení
informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19
V anglickom jazyku sa na obidve slovenské pojmy používa jednotný pojem „public concerned“
20
Bližšie pozri dôvodovú správu k §42 osobitnej časti vládneho návrhu zákona Správny súdny poriadok [online].
Dostupné na internete: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=408732.
21
Ustanovenie článku 2, bod 5. dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom
procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.
14
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vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.22 Mierne odlišnú definíciu
dotknutej verejnosti obsahuje zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platná a účinná právna úprava tohto
zákona obsahuje tri definície dotknutej verejnosti na účely tohto zákona. Za dotknutú verejnosť je
nutné považovať:
 Osobu alebo viacero osôb, ich združenia alebo skupiny, ktorá je alebo môže byť dotknutá
konaním pri vydávaní povolenia pre prevádzku alebo konaním pri vydávaní povolenia
podstatnej zmeny v činnosti prevádzky alebo konaním pri prehodnocovaní a aktualizácii
podmienok povolenia alebo ktorá má alebo môže mať na takomto konaní záujem,
 osobu, ktorá tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených
záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutá, a to až do času, kým sa preukáže opak,
 právnickú osobu podporujúcu ochranu životného prostredia založenú podľa osobitných
predpisov, túto organizáciu je nutné považovať za osobu, ktorej právo na priaznivé životné
prostredie môže byť rozhodnutím dotknuté, ak zároveň vznikla najmenej dva roky pred
prihlásením sa za účastníka konania podľa tohto zákona.23
Pojem zainteresovaná verejnosť používa zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného
priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého za zainteresovaná verejnosť je
nutné považovať verejnosť, ktorá je alebo môže byť dotknutá environmentálnym rozhodovaním podľa
§ 6 a 7 tohto zákona, alebo ktorá má na takomto konaní záujem. Právnickú osobu, ktorá bola založená
podľa osobitných právnych predpisov, ktorá podporuje ochranu životného prostredia je nutné
považovať za zainteresovanú verejnosť.24
Postavenie zainteresovanej resp. dotknutej verejnosti v správnych konaniach sa môže líšiť
v závislosti od druhu konania. Podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov má právo účasti.25 Zákon č. 514/2008 Z. z. o
nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov priznáva
zainteresovanej verejnosti postavenie zúčastnenej osoby. 26 Zákon č. 36/2013 Z.z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov jej
patrí priamo postavenie účastníka konania. Za významný považujem rozsudok Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky sp. zn. 5Sžp/21/2012 z 27. júna 2013, ktorý možno označiť ako súčasť
konštantnej judikatúry v danej oblasti. V tomto rozsudku Najvyšší súd Slovenskej republiky
s odvolaním sa na medzinárodne dokumenty vyslovil právny názor, že zainteresovanej verejnosti
patrí právo byť účastníkom konania aj v takých konaniach dotýkajúcich sa životného prostredia, ktoré
sú upravené v osobitných zákonoch a ten-ktorý zákon neupravuje postavenie zainteresovanej resp.
dotknutej verejnosti. Vyslovil, že pri zisťovaní okruhu účastníkov správneho konania nemožno
reštriktívne vychádzať z vymedzenia okruhu osôb ustanovených v osobitnom zákone, ale je potrebné
prihliadať aj na osoby, ktorých práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť
rozhodnutím priamo dotknuté. Vychádzať pritom treba nie len z ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní, ale aj z ustanovenia § 14 ods. 1 tohto zákona.
ZAINTERESOVANÁ VEREJNOSŤ PODĽA SPRÁVNEHO SÚDNEHO PORIADKU
Postavenie účastníkov konania v rámci správneho súdnictva podľa platnej a účinnej úpravy sa
nachádza v piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. občiansky súdne poriadok (ďalej len „OSP“). Vo
všeobecnosti možno povedať, že účastníkom konania v ktorom sa rozhoduje o žalobách proti
rozhodnutiam a postupom správnych orgánov sú žalobca a žalovaný.27 Takáto úprava
nezabezpečovala účastníctvo v konaní, ktoré bolo začaté na základe žaloby jedného z účastníkov
správneho konania, ani všetkým účastníkom tohto správneho konania ani osobám zúčastneným na
Bližšie pozri ustanovenie § 3 písm. s) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životne prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
23
Bližšie pozri ustanovenie § 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
24
Bližšie pozri ustanovenie § 8 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
25
Bližšie pozri ustanovenie § 24 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životne prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
26
Bližšie pozri ustanovenie § 8 ods. 6 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
27
Bližšie pozri ustanovenie § 250 ods. 1 prvá veta zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku
v znení neskorších právnych predpisov.
22
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takomto konaní. Zmenu priniesol zákon č. 384/2008 Z. z., 28 ktorý doplnil § 250 o druhá vetu. Na
základe tejto novelizácie je súd aj bez návrhu povinný uznesením pribrať do konania účastníka
správneho konania, ktorého práva a povinnosti vyplývajúce zo správneho rozhodnutia by mohli byť
zrušením správneho rozhodnutia zrušené. Okrem účastníkov podľa Aarhuského dohovoru pôjde
v praxi napr. aj o účastníkov stavebného konania.29 Stále však platí, že žalobnú legitimáciu majú len
účastníci správneho konania. Vychádzame pritom z ustanovenia § 250 ods. 2 OSP, ktoré za žalobcu
označuje fyzickú alebo právnickú osobu, ktoré o sebe tvrdí, že ako účastník správneho konania bola
rozhodnutím a postupom správneho orgánu ukrátená na svojich právach. Zúčastnená osoba teda
nemá právo na prístup k súdu v prípade ak nebola účastníkom administratívneho konania. Výnimku
nachádzame v druhej vete daného ustanovenia, ktoré za žalobcu označuje aj osobu, ktorú sa
v správnom konaní nekonalo s účastníkom, hoci sa s ňou ako s účastníkom konať malo. V prípade,
že zainteresovaná verejnosť splnila predpoklady ustanovené osobitnými zákonmi a správny orgán
mal povinnosť konať s ňou ako s účastníkom správneho konania. Toto ustanovenie však nerieši
situáciu, keď na základe osobitného právneho predpisu má zainteresovaná verejnosť v správnom
konaní „iba“ postavenie zúčastnenej osoby. V takomto prípade nemá zainteresovaná verejnosť právo
podať žalobu proti právoplatnému rozhodnutiu správneho orgánu.
Zákon č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zainteresovanej verejnosti
priznáva širšie procesné práva ako OSP. Jednak zainteresovanej verejnosti v určitých prípadoch
priznáva žalobnú legitimáciu a jednak jej priznáva práva účasti na konaní. Samozrejme po splnení
určitých zákonných predpokladov. Na základne ustanovenia § 7 písm. a) SSP zo súdneho prieskumu
rozhodnutí sú vylúčené právoplatné rozhodnutia a opatrenia orgánov verejnej správy, ak účastník
konania pred ich právoplatnosťou nevyčerpal všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie
umožňuje osobitný právny predpis. Toto ustanovenie však obsahuje výnimku týkajúcu sa
zainteresovanej verejnosti. V prípade ak zainteresovaná verejnosť nebola oprávnená na podanie
riadneho opravného prostriedku v správnom konaní (napríklad z dôvodu, že v správnom konaní mala
postavenie osoby zúčastnenej osoby) nevylučuje to jej právo podať správnu žalobu a správne súdy
sú (za podmienky, že sú splnené všetky náležitosti kladené na procesnú legitimáciu a samotnú
žalobu) povinné sa ňou zaoberať. Na toto nadväzuje aj úprava definície žalovaného pri všeobecnej
správnej žalobe. Ustanovenie § 180 ods.1 SSP označuje ako žalovaného orgán verejnej správy, ktorý
rozhodol o riadnom opravnom prostriedku, ak je žalobcom fyzická osoba alebo právnická osoba.
V prípade ak osobitný predpis nepripúšťa riadny opravný prostriedok, žalovaným je orgán verejnej
správy, ktorý vydal rozhodnutie alebo opatrenie. V nadväznosti na ustanovenie § 7 písm. a) SSP sa
v ustanovení § 180 ods. 2 SSP nachádza úprava definície žalovaného v prípade ak je žalobcom
zainteresovaná verejnosť. V tomto prípade za žalovaného je potrebné považovať orgán verejnej
správy, ktorý rozhodol v poslednom stupni. Súvisí to s tým, že zainteresovaná verejnosť mohla, ale
aj nemusela mať postavenie účastníka správneho konania a teda mohla, ale aj nemusela mať právo
podať riadny opravný prostriedok.
Základnú úpravu zainteresovanej verejnosti nachádzame v ustanovení § 42 SSP. Aj tu vidieť
pozitívnu zmenu postavenia zainteresovanej verejnosti. Žalobnou legitimáciou disponuje
zainteresovaná verejnosť nie len v prípade ak bola v administratívnom konaní účastníkom, ale aj
v prípade ak mala podľa osobitného predpisu právo na účasti na administratívnom konaní. Znamená
to teda rozšírenie procesnej legitimácie pre zainteresovanú verejnosť aj v prípade, ak sa na
administratívnom konaní nezúčastnila ani účastník konania, ani ako osoba zúčastnená na konaní?
Vychádzajúc z platného znenia SSP a dôvodovej správy k SSP to podľa môjho názoru naozaj tak je.
Znamená to podstatné rozšírenie procesnej legitimácie pre zainteresovanú verejnosť. Nakoľko podľa
platnej a účinnej úpravy obsiahnutej v OSP zainteresovaná verejnosť musela byť účastníkom
administratívneho konania aby disponovala žalobnou legitimáciou. Podľa úpravy SSP postačuje, ak
zainteresovaná verejnosť mala podľa osobitného prepisu právo účasti na administratívnom konaní vo
veciach životnému prostredia. Po splnení tejto podmienky má zainteresovaná verejnosť podľa úpravy
SSP právo:

podať správnu žalobu podľa § 6 ods. písm. a) SSP,

podať žalobu proti nečinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. e) SSP.

podať žalobu proti všeobecne záväznému nariadeniu,
Bližšie pozri ustanovenie bod 135 zákona č. 384/2008 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963
Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29
ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S. a kol.: Občiansky súdny poriadok. II. diel. Komentár. 2. Vydanie. Praha: C. H.
Beck, 2012, s. 1010
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zúčastniť sa na konaní o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. a) SSP.

V nasledujúcich častiach sa budem zaoberať ustanoveniami SSP, ktoré v daných konaniach
obsahujú osobitnú právnu úpravu týkajúcu sa práve zainteresovanej verejnosti.
Podanie všeobecnej správnej žaloby zainteresovanou verejnosťou
Úpravu všeobecnej správnej žaloby nachádzame v ustanovení § 177 a nasl. SSP. Žalobnú
legitimáciu SSP priznal zainteresovanej verejnosti za predpokladu, že tvrdí, že rozhodnutím alebo
opatrením orgánu verejnej správy bol porušený verejný záujem v oblasti životného prostredia.30
Zaujímavou sa javí podmienka porušenia verejného záujmu. Verejný záujem je druhom záujmu, ktorý
je všeobecne prospešný. Je opakom čisto súkromného záujmu. Uplatňuje sa pri tvorbe, interpretácii
aj pri aplikácii práva.31 Verejný záujem označujeme ako právne neurčitý pojem, čo treba chápať ako
pojem, ktorého obsah a význam nie je možné presne a úplne vymedziť. Naplnenie obsahu tohto
pojmu bude závisieť na úvahe správnych súdov, ktoré budú musieť preskúmať, či rozhodnutím alebo
opatrením orgánu verejnej správy došlo k porušeniu verejného záujmu v oblasti životného prostredia.
„Verejný záujem by mal byť prítomný pri každej činnosti vo verejnej správe. Podľa neho by orgány
verejnej správy pri realizácii svojich úloh mali posudzovať, čo je prijateľnejším pre väčšinu.“32 Pre
zaujímavosť dopĺňam, že tento pojem v súčasnosti možno nájsť v mnohých zákonoch upravujúcich
oblasť ochrany životného prostredia.33 Lehotu na podanie správnej žaloby je dvojmesačná aj pre
zainteresovanú verejnosť, avšak zákonodarca považoval za potrebné odlišne upraviť začiatok jej
plynutia. Dvojmesačná lehota plynie v tomto prípade od právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej
správy alebo od vydania opatrenia orgánu verejnej správy. 34
Podanie žaloby proti nečinnosti zainteresovanou verejnosťou
V úvodných ustanoveniach SSP nachádzame definíciu pojmu nečinnosť správneho orgánu,
pod ktorým treba chápať: „stav, keď orgán verejnej správy protiprávne nepokračuje v začatom
administratívnom konaní, alebo stav, keď orgán verejnej správy protiprávne z úradnej povinnosti
nezačal administratívne konanie.“35 Dovolím si však tvrdiť, že táto definícia nie je úplná a bude na
správnych súdoch aby ju vykladali extenzívne. Teória občianskeho práva procesného pod pojmom
nečinnosťou orgánu verejnej správy nechápe len absolútnu nečinnosť, ale aj stav ak orgán verejnej
správy koná takým spôsobom, ktorý v podstate znamená porušenie práva na konanie bez zbytočných
prieťahov.36 Nápomocná v tomto smere by mohla byť teória správneho práva, ktorá za nečinnosť
orgánu verejnej správy označuje situáciu, ak orgán verejnej správy, ktorý je kompetentný konať,
nekoná napriek tomu, že nastali právne skutočnosti, s ktorými zákon spája povinnosť konať. Pričom
za nečinnosť je potrebné označiť aj situáciu, keď orgán verejnej správy nemá zákonnom stanovenú
lehotu na vybavenie, ale ako kompetentný orgán nekoná, prípadne nerozhodne po dlhšie časové
obdobie alebo neprimerane dlho.37 Profesorka Tóthová označuje nečinnosť orgánov verejnej správy
za brzdu plnenia úloh určených platným právom.38
Úpravu žaloby proti nečinnosti orgánu verejnej správy nachádzame v ustanovení § 242 SSP
a nasledujúce.
Zainteresovanej verejnosti SSP priznáva SSP žalobnú legitimáciu len v prípade, ak v prebiehajúcom
administratívnom konaní, ktoré sa týka životného prostredia podľa osobitného predpisu je orgán
verejnej správy nečinný. Jediným subjektom, ktorému SSP priznáva právo podať túto žalobu aj vtedy
Bližšie pozri ustanovenie § 178 ods. 3 zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok.
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ak ide o nečinnosť orgánu verejnej správy spočívajúcu v porušení povinnosti začať administratívne
konania z úradnej povinnosti je prokurátor. Zainteresovanej verejnosti SSP stanovuje podmienku
neúspešného vyčerpania sťažnosti podľa ustanovenia § 5 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach alebo
podnetu na prokuratúre podľa ustanovenia § 31 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre rovnako ako
pri podávaní takejto žaloby fyzickou alebo právnickou osobou.39 Preukázanie toho, že zainteresovaná
verejnosť si pred podaním žaloby proti nečinnosti túto povinnosť splnila je osobitnou náležitosťou
takejto žaloby. Zainteresovaná verejnosť je teda povinná k žalobe pripojiť oznámenie o výsledku
prešetrenia sťažnosti alebo vybavenie podnetu prokurátorom. 40
Podanie žaloby v rámci konania o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce, mesta,
mestskej časti alebo samosprávneho kraja
Všeobecnú úpravu konania o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce, mesta, mestskej
časti alebo samosprávneho kraja so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi
predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy nachádzame v ustanoví § 357
a nasledujúce. Takouto žalobou sa žalobca môže domáhať vyslovenia nesúladu všeobecne
záväzného nariadenia obce, mesta, mestskej časti alebo samosprávneho kraj vo veciach územnej
samosprávy so zákonom alebo vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce, mesta,
mestskej časti alebo samosprávneho kraja vydaného pri výkone preneseného výkonu štátnej správy
so zákonom, nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy. Tak ako je to aj v súčasnosti má toto právo iba prokurátor. Musí
byť splnená podmienka, že bol proti takémuto všeobecne záväznému nariadeniu podaný protest
prokurátora, ktorému nebolo vyhovené. SSP žalobnú legitimáciu pod vplyvom Aarhuského dohovoru
priznáva aj zainteresovanej verejnosti. Zainteresovaná verejnosť však nemôže namietať súlad
všeobecne záväzného nariadenia s právnymi predpismi vyššej právnej sily. Zainteresovaná verejnosť
je oprávnená podať túto žalobu iba vtedy, ak tvrdí, že všeobecne záväzným nariadením obce, mesta,
mestskej časti alebo samosprávneho kraja bol porušený verejný záujem v oblasti životného
prostredia.41 Výhodnejšie postavenie zainteresovanej verejnosti vyplýva z ustanovenia § 361 ods. 2
SSP, nakoľko nevyžaduje od zainteresovanej verejnosti, aby pred podaním žaloby bol podaný protest
prokurátora resp. aby zainteresovaná verejnosť podala podnet na prokuratúre. Na rozdiel od platnej
účinnej úpravy obsiahnutej v OSP42 SSP podrobnejšie upravuje možnosť dočasného pozastavenia
všeobecne záväzného nariadenia. Ak to žalobca navrhne, a ak ďalšie uplatňovanie všeobecne
záväzného nariadenia môže ohroziť základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda
alebo závažná ujma na životnom prostredí, prípadne iný vážny nenapraviteľný následok.43 V tejto
úprave právna úprava SSP nerozlišuje či je žalobca prokurátor alebo zainteresovaná verejnosť,
z čoho vyplýva, že zainteresovaná verejnosť môže navrhnúť dočasné pozastavenie všeobecne
záväzného nariadenia z ktoréhokoľvek z taxatívne uvedených dôvodov.
Právo zainteresovanej verejnosti zúčastniť sa na konaní
Zainteresovaná verejnosť má právo zúčastniť sa na konaní. V takomto prípade sa na
zainteresovanú verejnosť primerane použijú ustanovenia SSP týkajúce sa osoby zúčastnenej na
konaní.44 Ustanovenia SSP týkajúce sa osoby zúčastnenej na konaní nachádzame v § 41 SSP.
Zainteresovaná verejnosť má právo zúčastniť sa na konaní v takom prípade, ak nevystupuje ako
účastník konania a zároveň ak mala postavenie zúčastnenej osoby v administratívnom konaní.
Zainteresovaná verejnosť má právo byť upovedomená o prebiehajúcom konaní predsedom senátu,
ktorý ju musí zároveň vyzvať aby určenej lehote oznámila, či si v konaní bude uplatňovať práva osoby
zúčastnenej na konaní. Zainteresovaná verejnosť by mala byť zároveň oboznámená so svojimi
právami. Ak zainteresovaná verejnosť nemala v administratívnom konaní postavenie osoby
zúčastnenej na konaní súd jej môže na návrh žalobcu, alebo aj na jej vlastný návrh priznať postavenie
osoby zúčastnenej na konaní. Musia na to však byť kumulatívne splnené dve podmienky. Prvou je,
aby zainteresovaná verejnosť v administratívnom konaní nebola účastníkom. Druhá podmienka je
Bližšie pozri ustanovenie § 244 zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok.
Bližšie pozri ustanovenie § 246 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok.
Bližšie pozri ustanovenie § 359 ods. 2 zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok.
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právnych predpisov.
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splnená, ak je splnená aspoň jedna z nasledujúcich taxatívne stanovených podmienok týkajúcich sa
zainteresovanej verejnosti:
a) bola priamo dotknutá na svojich právach alebo právom chránených záujmoch vydaním
napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy,
b) bola priamo dotknutá na svojich právach alebo právom chránených záujmoch nevydaním
rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy,
c) môže byť priamo dotknutá na svojich právach alebo právom chránených záujmoch zrušením
napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy,
d) môže byť priamo dotknutá na svojich právach alebo právom chránených záujmoch vydaním
nového rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy vo veci
samej podľa výroku správneho súdu.45
ZÁVER
Nakoľko úprava obsiahnutá v Správnom súdnom poriadku je už platná, ale vstupuje do
účinnosti až 1.7.2016 nie úplné jasné ako ju budú správne súdy aplikovať. Vo všeobecnosti však
možno úpravu týkajúcu sa zainteresovanej verejnosti v ňom obsiahnutú hodnotiť pozitívne. Možno
vysloviť, že práve touto úpravou sa dosiahli záväzky vyplývajúce pre Slovenskú republiku
z Aarhuského dohovoru. Správne súdy by však mali bedlivo skúmať či daný subjekt, ktorý sám seba
označuje za „zainteresovanú verejnosť“ naozaj spadá pod jeho zákonnú definíciu. Hrozbou môže byť
podávanie veľkého počtu žalôb subjektmi, ktoré nepredstavujú zainteresovanú verejnosť, čo by mohlo
vyústiť zahltením súdov. Pripomeniem, že samotný Aarhuský dohovor odmietol zavedenie actio
popularis46 v oblasti životného prostredia. S tým sa stotožnila aj Európska komisia, ktorá odmietla
zahrnúť actio popularis do akéhokoľvek opatrenia, ktorým sa vykonáva Aarhuský dohovor. Vo svojom
návrhu smernice o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia47. Európska
komisia potvrdila, že „‚actio popularis‘ nie je výslovne upravená v Aarhuskom dohovore. Daná úprava
prispeje k lepšiemu uplatňovaniu práva verejnosti na účasti na rozhodovacom procese a taktiež
lepšiemu prístupu k spravodlivosti v záležitostiach dotýkajúcich sa oblasti životného prostredia.
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SPRÁVNE TRESTANIE NA ÚSEKU CESTNEJ DOPRAVY
V PÔSOBNOSTI OBCE
Martin Cíferský
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Používaním mobilných aplikácií začali v rámci taxislužieb poskytovať služby spoločnosti,
ktoré nemajú koncesiu na jej prevádzkovanie. Obec v rámci svojich právomocí prejednáva správne
delikty v rámci výkonu taxislužby. Predmetom môjho článku je analýza možností obce trestať
prevádzkovanie taxislužby cez mobilnú aplikáciu bez príslušnej koncesie.
Kľúčové slová: taxislužba, koncesia, obec, správny delikt.
Abstract: The use of mobile applications launched under the taxi company to provide services that
do not have a license for its operation. Community within their jurisdiction to hear administrative
offenses in the exercise of taxis. The subject of my article is to analyze the possibilities to punish the
village of taxis operating without a license.
Key words: taxi, concession, municipality, administrative offense..
ÚVOD
Dňom 13. augusta 2015 začala fungovať v Bratislave nová „taxislužba“ Uber. Táto firma
prostredníctvom svojej mobilnej aplikácie sprostredkuje a inkasuje zákazníkov svojím partnerským
vodičom. V súčasnosti však len málo veľkých medzinárodných firiem vzbudzuje vo svete tak veľkú
kontroverziu ako práve technologická spoločnosť Uber. Na jednej strane sú zákazníci využívajúci
služby tejto aplikácie na lacnejšiu prepravu, než poskytujú tradičné taxislužby a na strane druhej
tradičné taxislužby, štátne orgány a mestá, ktoré sa snažia túto službu regulovať, príp. rovno zakázať.
Ako táto služba funguje a v čom je jej problém?
Služba Uber funguje tak, že zákazník aj vodič musia mať vo svojom smartfóne stiahnutú
aplikáciu UberPop. Zákazník po aktivovaní aplikácia vidí, koľko minút je od neho možný odvoz.
Objedná si ho a na on-line mape uvedie, kde vodiča počká. Najbližší vodič má 15 sekúnd na to, aby
objednávku prijal. Ak ju príjme, zákazníka vyzdvihne na určenom mieste a odvezie na miesto určenia.
Všetky platby prebiehajú on-line. Po ukončení jazdy sa jazda vyúčtuje a zákazníkovi Uber stiahne
peniaze z platobnej karty, ktorej číslo zákazník Uberu uviedol. Taktiež vodič má možnosť okamžite
uvidieť, koľko za jazdu zarobil. Vodičovi vypláca Uber raz týždenne jeho tržby vo výške 80% z toho,
čo zaplatili jeho zákazníci za jazdy. Vodič jazdí vlastným autom. Spoločnosť Uber tvrdí, že nie je
prepravnou spoločnosťou, ale len platformou na „zvezenie sa“. Zákazník nejde taxíkom, ale „zdieľa
jazdu“ a taxikár nemusí byť profesionálny taxikár, ale obyčajný vodič. Zverejnené podmienky
prevádzkovania takejto dopravy však svedčia skôr o tom, že sa fakticky sa jedná o prevádzkovanie
klasickej taxislužby.
Problémom je tá skutočnosť, že v Slovenskej republike je možné poskytovanie taxislužby1 len
na základe koncesie2. Taktiež vodič, ktorý takúto službu vykonáva, musí byť držiteľom preukazu
vodiča vozidla taxislužby3. V prípade, že sa takáto služba vykonáva bez koncesie, alebo preukazu,
osoba ktorá ju poskytuje, sa dopúšťa protiprávnej činnosti. V tohto článku si rozoberieme podmienky
vykonávania taxislužby a možnosti trestania zo strany obce tých, ktorí ju prevádzkujú bez koncesie,
alebo bez preukazu.

Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov „Taxislužba je
prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny
cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.“
2
Podľa § 27 ods. 2 prvá veta zákona č. 56/2012 Z. z. „Koncesia oprávňuje dopravcu ponúkať dopravné služby a
uzatvárať zmluvy o preprave osôb len na území vymedzenom v koncesii.“
3
Podľa § 28 ods. 1 prvá veta zákona č. 56/2012 Z. z. „Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je
držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby (ďalej len "preukaz vodiča").“
1
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PODMIENKY VYKONÁVANIA TAXISLUŽBY
Podnikanie v oblasti taxislužby je štátom právne regulované a vykonáva sa podľa zákona č.
56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.“).
Podľa zákona č. 56/2012 Z. z. je každá preprava osôb, vykonávaná vozidlami s celkovou
obsaditeľnosťou najviac 9 miest vrátane vodiča za odplatu (s cieľom dosiahnuť zisk), prevádzkovaním
taxislužby4. Ako už bolo uvedené vyššie, prevádzkovať taxislužbu môže len držiteľ koncesie.
Udeliť koncesiu možno len žiadateľovi, ktorý
 má najmenej jedno vlastné alebo prenajaté vozidlo, ktoré spĺňa požiadavky na vozidlo
taxislužby ( nie staršie ako 8 rokov),
 má vlastné, prenajaté alebo inak zabezpečené stanovište taxislužby a miesto na
garážovanie alebo odstavenie vozidla taxislužby mimo času poskytovania dopravných
služieb,
 je bezúhonný,
 má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby,
 preukáže finančnú spoľahlivosť.5
Po splnení vyššie uvedených kritérií môžete požiadať o udelenie koncesie a to na základe
žiadosti, ktorá sa podáva na príslušný okresný úrad v sídle kraja (odbor cestnej dopravy a pozemnej
komunikácie), v ktorého územnom obvode má žiadateľ sídlo alebo trvalý pobyt. Koncesia sa udeľuje
na desať rokov, ak žiadateľ nepožiadal o kratší čas platnosti. Platnosť koncesie možno na žiadosť jej
držiteľa predĺžiť, ak sú splnené požiadavky na prevádzkovanie taxislužby podľa zákona o cestnej
preprave.
Fyzická osoba, ktorá chce byť vodičom vozidla taxislužby, musí byť držiteľom preukazu vodiča
vozidla taxislužby. Zároveň vodič vozidla taxislužby musí byť v pracovnom pomere k
prevádzkovateľovi taxislužby po ustanovený týždenný pracovný čas alebo prevádzkovať taxislužbu
ako samostatne zárobkovo činná osoba6. Preukaz osvedčuje vodiča, že je odborne spôsobilý.
Preukaz vodiča možno vydať tomu, kto
 je najmenej tri roky držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej
viesť vozidlo taxislužby,
 má najmenej 21 rokov,
 je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 je bezúhonný7,
 je odborne spôsobilý8.
Ako je vyššie uvedené, podmienky získania koncesie a preukazu vodiča taxislužby je potrebné
splniť náročné, zákonom stanovené podmienky. Naproti tomu je podnikateľský model spoločnosti
Uber nóvum v slovenskom právnom systéme. V súčasnosti však podľa môjho názoru porušuje hneď
niekoľko zákonov.
Prvým z nich je zákon č. 56/2012 Z. z. Stanovisko spoločnosti Uber, že nie je taxislužbou, ale
technologickou aplikáciou na „zvezenie sa“, nie je možné akceptovať. Spoločnosť Uber
prostredníctvom svojej aplikácie reálne zadáva objednávky svojím vodičom a vyberá platby za
vykonanú prepravu osôb, spĺňa tak svojím konceptom ako aj stanovenými cenami znaky taxislužby.
Spoločnosť Uber však nemá na prevádzku taxislužby udelenú koncesiu. Zároveň registračná zmluva,
ktorú uzatvára spoločnosť Uber s vodičmi poskytujúcimi službu prepravy za odplatu je príliš
všeobecná a nedefinuje požiadavky podľa zákona č. 52/2012 Z. z. Registráciu do aplikácie Uber ako
poskytovateľa prepravných služieb môžu totiž využívať jednak taxikári, ktorí majú koncesiu na
§ 8 ods. 3 druhá veta zákona č. 56/2012 Z. z.
§ 27 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z. z.
6
Ak vodič prevádzkuje taxislužbu ako samostatne zárobkovo činná osoba, musí byť zároveň aj držiteľom
koncesie.
7
Nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s cestnou
premávkou alebo poskytovaním služieb zákazníkom a trest nebol zahladený alebo mu nebol súdom uložený
trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, alebo sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo
v priestupkovom konaní, ak už zákaz netrvá.
8
Odborná spôsobilosť vodiča vozidla taxislužby sa získava skúškou pred skúšobnou komisiou a osvedčuje
vydaním preukazu vodiča.
4
5
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prevádzkovanie taxislužby, ale aj fyzické osoby, ktoré túto koncesiu a preukaz vodiča vozidla
taxislužby nemajú. A práve táto druhá skupina vodičov výrazne prevyšuje. Prevádzkovaním
taxislužby bez koncesie a preukazu vodiča, neplatí spoločnosť Uber, ani títo vodiči napr. žiadne
správne poplatky, náklady za vysielačku od taxislužby a taxameter, ani poplatok za miesto na státie.
Taktiež nemajú poistenie na prepravu osôb, neabsolvujú taxikárske skúšky, nepodrobujú sa žiadnym
pravidelným lekárskym prehliadkam. Tým majú oveľa nižšie náklady a to im umožňuje ponúknuť
zákazníkom nižšie ceny než majú riadni taxikári a taxislužby.
Keďže vodiči poskytujúcich prepravné služby cez službu Uber nevydávajú zákazníkom bločky,
zákazník dostane len potvrdenie o platbe, ktoré nespĺňa znaky pokladničného dokladu, porušujú
zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení
zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov9.
Zároveň sú títo vodiči v postavení samostatne zárobkovo činných osôb. Ak preto v roku 2015
zarobili viac ako 1 901,67 EUR, mali povinnosť priznať tieto príjmy tento rok v daňovom priznaní10.
V prípade, že ich príjem prekročil v roku 2015 sumu 5 148 EUR, musia od júla 2016 platiť aj sociálne
odvody.
Možnosti obce trestať prevádzkovanie taxislužby bez koncesie
Vráťme sa však späť k subjektom, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu prevádzkovateľov
taxislužby a taxikárov. Podľa zákona č. 56/2012 Z. z. štátny odborný dozor nad prevádzkovateľmi
taxislužby a taxikármi Policajný zbor a obec.
Policajný zbor kontroluje na cestách v rámci výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou
cestnej premávky technickú spôsobilosť vozidiel, vybavenie prepravnými a sprievodnými dokladmi a
dokladmi podľa tohto zákona, označenie vozidiel a spôsobilosť vodičov a osádky na cestnú
premávku. Príslušník Policajného zboru môže zastaviť a odstaviť vozidlo taxislužby na ceste a
prerušiť alebo zakázať ďalšiu prepravu, ak zistí, že vozidlo nie je schválené na uskutočňovanú
prepravu, nie je označené podľa zákona11 alebo vodič nemá pri sebe potrebné doklady o vozidle,
preukaz vodiča, kópiu koncesie podľa § 27 zákona č. 56/2012 Z. z. alebo osvedčenie vozidla
taxislužby.12
Obec vykonáva odborný dozor nad mestskou dopravou a taxislužbou a kontroluje plnenie
povinností dopravcov, najmä vybavenie technickej základne, dodržiavanie prevádzkovej povinnosti a
tarifnej povinnosti, dodržiavanie prepravného poriadku, cestovného poriadku a plnenie záväzku zo
zmluvy o službách, a prevádzkovateľov taxislužby. 13 Obec môže výkonom odborného dozoru poveriť
aj príslušníka obecnej polície14. V prípade zistenia porušenia povinností obec ukladá v prvom stupni
pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky v mestskej doprave a v
taxislužbe, ku ktorým došlo v obci.
Podľa § 44 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z. je obec ako dopravný správny orgán oprávnená
ukladať v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni priestupky
v mestskej doprave a v taxislužbe, ku ktorým došlo v obci.15 Ak niekto prevádzkuje taxislužbu
vozidlami, ktoré nespĺňajú podmienky podľa tohto zákona alebo nie sú vybavené alebo označené
ustanoveným spôsobom, alebo nezabezpečil, aby v každom prevádzkovanom vozidle bola kópia
koncesie podľa § 27 zákona č. 56/2012 Z. z. alebo osvedčenie vozidla taxislužby, alebo prevádzkuje
taxislužbu bez koncesie alebo v rozpore s ňou alebo poskytuje dopravné služby taxislužby vodičom,
ktorý nemá preukaz vodiča alebo zamestnáva vodiča vozidla taxislužby, ktorý nie je v pracovnom
Od 1. apríla 2015 je prevádzkovateľ taxislužby povinný používať na tieto služby elektronickú registračnú
pokladnicu, resp. virtuálnu registračnú pokladnicu.
10
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
11
§ 30 zákona č. 56/2012 Z. z.
12
Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz okrem aj vtedy, ak vodič
motorového vozidla, ktorému je v blokovom konaní za priestupok spáchaný na úseku cestnej dopravy (zákon č.
56/2012 Z. z.) uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste.
9

§ 45 ods. 6 zákona č. 56/2012 Z. z.
§ 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
Podľa § 42 písm. k) zákona č. 56/2012 Z. z. „Okresný úrad v sídle kraja je odvolacím orgánom vo veciach,
v ktorých v prvom stupni rozhoduje obec.“
13
14
15

433

pomere k prevádzkovateľovi taxislužby obec (v Bratislave Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy)
môže uložiť pokutu za iný správny delikt vo výške od 100 do 15 000 EUR.16 V príde ak dôjde
k opakovanému konaniu, ku ktorému došlo do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení
pokuty, obec uloží pokutu od 5 000 do 50 000 EUR.
Ak sa vodič pri kontrole na ceste nevie preukázať kópiou koncesie alebo osvedčením vozidla
taxislužby, obec mu za priestupok uloží pokutu do 3 000 EUR. Ak sa vodič pri kontrole na ceste nevie
preukázať preukazom vodiča, obec mu za priestupok uloží pokutu do 1 500 EUR.
Problémom pri odhaľovaní vodičov prevádzkujúcich taxislužbu bez koncesie, alebo
poskytujúcich dopravné služby bez preukazu vodiča je skutočnosť, že možnosť čiernym taxikárom
uložiť blokovú pokutu, alebo začať voči nim správne konanie je možné až potom, čo im bolo
preukázané poskytnutie dopravnej služby za odplatu. V prípade odhaľovania vodičov vykonávajúcich
dopravné služby prostredníctvom služby Uber je situácia o to zložitejšia, že Uber reaguje na kontroly
tak, že zablokuje platobné karty kontrolórov pre účely jeho aplikácie. Týmto krokom je kontrolórom
znemožnené prihlásiť sa do aplikácie a privolať si vodiča. V prípade Bratislavy je situáciu o tom
horšia, že mesto doteraz nevykonalo žiadnu kontrolu voči vodičom služby Uber a to aj napriek
odporúčaniam Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Spoločnosť Uber tak naďalej využíva tzv. legislatívnu šedú zónu argumentujúc tým, že neprevádzkujú
taxislužbu, ale len vykonávajú sprostredkovateľskú službu medzi vodičom a zákazníkom.
ZÁVER
Na základe vyššie uvedených možností má obec v súčasnosti dostatočné možnosti výkonu
kontroly a trestania prevádzkovania taxislužby bez koncesie, alebo poskytovania dopravnej služby
bez preukazu. Aj v prípade spoločnosti Uber má mesto Bratislava dostatočné zákonné možnosti na
výkon kontroly. Problémom je v tomto prípade menšia ochota ich plného využitia17. Samozrejme,
vhodná by bola aj zmena legislatívy v tom, že aj takáto sprostredkovateľská služba by musela mať
udelenú koncesiu na vykonávanie týchto služieb.
Nakoniec by som chcel povedať, že aj keď je skvelé, že vznikajú takéto nové inovatívne
aplikácie, pri ich využívaní v praxi by sa mali dodržiavať existujúce zákony a nemalo by dochádzať
k ich obchádzaniu, príp. snahám o ich prispôsobenie novej aplikácii. Mohlo by tak dôjsť k zníženiu
ochrany života, zdravia a majetku ich prevádzkovateľov a užívateľov. Dobrým príkladom je v tomto
smere aplikácia Hopin, ktorá na rozdiel od aplikácie Uber sústreďuje len prevádzkovateľov taxislužby,
ktorí majú udelenú koncesiu na taxislužbu a platba za prepravu prebieha na základe údajov
z taxametra.
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VPLYV KASAČNEJ SŤAŽNOSTI NA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Žofia Bódiová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok nadobúda účinnosť 1. júla 2016, zavádza
niekoľko nových právnych inštitútov, ktoré v podmienkach Slovenskej republiky doteraz nemali
obdobu. Tento procesný kódex výrazne vplýva na oblasť verejnej správy, ktorej súčasťou je aj verejné
obstarávanie. Kasačné sťažnosti v oblasti verejného obstarávania na jednej strane môžu ovplyvniť a
predlžiť dĺžku konania pred súdom, ale na strane druhej môžu prispieť k vyriešeniu významných
právnych otázok.
Kľúčové slová: Kasačná sťažnosť, opravné prostriedky, verejné obstarávanie, dôvody kasačnej
sťažnosti, rozhodovanie
Abstract: Act No. 162/2015 Coll. Code of Administrative Justice officially comes into force on 1 July
2016, it lists a number of new legal institutes, which have not been laid down in the Slovak Republic
yet. This procedural code significantly affects the area of public administration, which includes the
public procurement too. Cassation complaint in the field of public procurement can influence and
lengthen the duration of the procedure before the court, but on the other hand it can contribute to the
solution of important legal issues.
Key words: Cassation complaint, remedies, public procurement, causes for a cassation complaint,
decision making
ÚVOD
Jednoznačne môžeme skonštatovať, že sa momentálne nachádzame v čase výrazných
legislatívnych zmien. V Slovenskej republike bol dňa 18. novembra 2015 schválený nový zákon
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
o verejnom obstarávaní), ktorý nadobudne účinnosť dňa 18. apríla 2016.
Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len Správny súdny poriadok) nadobúda
účinnosť 1. júla 2016, zavádza niekoľko nových právnych inštitútov, ktoré v podmienkach Slovenskej
republiky doteraz nemali obdobu. Tento procesný kódex výrazne vplýva na oblasť verejnej správy,
ktorej súčasťou je aj verejné obstarávanie. Cieľom novej právnej úpravy konania v správnom
súdnictve je vytvoriť také procesnoprávne inštitúty, ktoré umožnia čo najviac sa priblížiť k ideálu
rýchlej a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov účastníkov konania za predpokladu
zodpovedného prístupu subjektov k súdnemu konaniu a vytvoria tak priestor pre kvalitnejšie súdne
rozhodnutia. S uvedeným nevyhnutne súvisí aj ďalší cieľ, a to zlepšiť vymožiteľnosť práva
judikovaného v civilnom súdnom konaní, čo predpokladá vytvorenie efektívnych inštitútov procesu v
správnom súdnictve. Mení sa aj systém opravných prostriedkov v správnom súdnictve, ktorý je
mimoriadne dôležitým právnym inštitútom pre zabezpečenie spravodlivosti rozhodovania.
Najzásadnejšou navrhovanou zmenou bude zavedenie kasačnej sťažnosti, ktorá nahradí inštitút
odvolania.
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A KASAČNÁ SŤAŹNOSŤ
Originalita a špecifickosť správneho súdnictva spočíva v tom, že správny súd vo všetkých
prípadoch prejednáva vec, ktorou sa už zaoberal, resp. mal sa zaoberať orgán verejnej správy s
výsledkom vydania správneho aktu. To znamená, že prieskumná činnosť správneho súdu je závislá
od konania, resp. nekonania orgánu verejnej správy, nakoľko správny súd preskúmava zákonnosť
vydaného rozhodnutia a postupu konajúceho orgánu verejnej správy.
Pre účastníka konania predchádzajúce konanie pred orgánom verejnej správy, a to obzvlášť
pri verejnom obstarávaní, zjednodušene znamená čas a peniaze, ktoré už vynaložil na ochranu
svojich práv a právom chránených záujmov. Z tohto dôvodu nemôžeme opomenúť a je potrebné
načrtnúť cestu osoby, ktorá sa domáha svojich práv a právom chránených záujmov vo verejnom
obstarávaní, ktorú obligatórne musí absolvovať k uplatneniu svojich práv, právom chránených
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záujmov a následne bude potrebné priblížiť vplyv kasačnej sťažnosti na túto finančne a časovo
náročnú cestu.
Revízne postupy vo verejnom obstarávaní
Stabilita právnej úpravy dohľadu a revíznych postupov nad verejným obstarávaním je
nepochybne dôležitá, dôležitejšie je však, aby mechanizmy kontroly vo verejnom obstarávaní boli
účinné a efektívne, pretože len tak je možné dosiahnuť hospodárnosť a efektívnosť vynakladania
verejných prostriedkov a minimalizáciu korupcie a iných nežiaducich javov, ktoré sú s verejným
obstarávaním už tradične spájané.
Revízne postupy sú upravené v štvrtej hlave a šiestej časti zákona o verejnom obstarávaní.
V §163 zákona o verejnom obstarávaní nájdeme stručné rozdelenie revíznych postupov, a to na:
a) žiadosť o nápravu podaná verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8 pred
uzavretím zmluvy, rámcovej dohody alebo v súťaži návrhov a
b) dohľad nad verejným obstarávaním, kam by sme mohli zaradiť aj námietky.
Doručenie žiadosti o nápravu je obligatórnou podmienkou a predpokladom pre následné
podanie námietok. Účelom inštitútu žiadosti o nápravu je dosiahnutie nápravy vo vzťahu uchádzač,
resp. záujemca, účastník, osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť
dotknuté – verejný obstarávateľ. V prípade, že žiadateľ nedoručí verejnému obstarávateľovi žiadosť
o nápravu, nie je možné uplatniť námietky.
Rozhodovanie o námietkach v rámci výkonu dohľadu nad verejným obstarávaní patrí medzi
najdôležitejšie kompetencie Úradu pre verejné obstarávanie SR (ďalej len Úrad). Možnosť podania
námietok predstavuje základný nástroj ochrany práv a právom chránených záujmov subjektov
zúčastňujúcich sa procesu verejného obstarávania pred nezákonným postupom verejného
obstarávateľa. S podaním námietok je navrhovateľ povinný zložiť na účet Úradu kauciu. Kaucia je
peňažnou povinnosťou nad rámec správneho poplatku za návrh na začatie konania o preskúmaní
úkonov zadávateľa a slúži na elimináciu účelových a bezdôvodných návrhov. 1 Zákonodarca pri
začlenení inštitútu kaucie do zákona o verejnom obstarávaní chcel odbremeniť Úrad od vybavovania
námietok, ktoré by boli podávané vždy a každú cenu, občas aj bez opodstatnenia.
V prípade ak, námietky sú i) zamietnuté kaucia sa stáva príjmom štátneho rozpočtu;
ii) vzaté späť 35% kaucie sa stáva príjmom štátneho rozpočtu, ak je námietkam vyhovené celá kaucia
sa vracia.
Proti rozhodnutiu o námietkach môže účastník konania podať odvolanie. Podaním odvolania
tiež vznikne povinnosť vložiť kauciu. O odvolaní rozhoduje Rada Úradu. Podanie odvolania má
odkladný účinok do dňa právoplatnosti rozhodnutia rady o odvolaní. Rozhodnutie rady o odvolaní je
preskúmateľné súdom. Žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady o
odvolaní.
Pre lepšie znázornenie v nižšie uvedenej tabuľke uvádzam lehoty a poplatky v rámci tohto
procesu, z ktorej vyplýva, že pred tým ako sa dostaneme pred správny súd uplynie približne 112 dní
a dôjde k zaplateniu a prepadnutiu kaucie v súlade so zákonom vo výške niekoľko tisíc eur.
Tabuľka 1: Prehľad lehôt a poplatkov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní

1

Výška kaucie je upravená v § 172 zákona o verejnom obstarávaní
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Žiadosť o nápravu
Vybavuje
Lehota na
uplatnenie:

Verejný
obstarávateľ
Do 10 dní od
uverejnenia
oznámenia/prevzatie
dokumentov

Konanie o námietkach
Úrad pre verejné
obstarávanie

Odvolanie
Rada Úradu

Do 10 dní od doručenia
zamietnutia žiadosti o
nápravu

Do 10 dní od
doručenia
rozhodnutia
Do 45 dní odo dňa
doručenia
odvolania

Lehota na
vybavenie/
rozhodnutie:

Do 7 dní od
doručenia
kompletnej žiadosti

Do 30 dní od doručenia
kompletnej dokumentácie

Poplatok:

-

Kaucia
Náhrada trov

Kaucia

Nový Správny súdny poriadok a kasačná sťažnosť
V rámci rekodifikácie procesného práva v oblasti správneho súdnictva sa vychádza z tzv.
minimalistického variantu - zatiaľ bez kreovania Najvyššieho správneho súdu. Nová úprava civilného
procesného práva, a teda i konania v správnom súdnictve, má ambíciu vytvoriť také pravidlá, ktoré
priebeh konania zhospodárnia, a zároveň vytvoria rámec na efektívnu ochranu celého spektra práv
vyplývajúcich z hmotného práva.
Základným článkom organizácie správneho súdnictva zostanú krajské súdy. Prístup na
najvyšší súd, ako najvyššiu súdnu inštanciu, zostane účastníkom zachovaný. Navrhované riešenie,
ktorým sa v správnom súdnictve nahradí inštitút odvolania inštitútom kasačnej sťažnosti. Kasačná
sťažnosť bude mať povahu mimoriadneho opravného prostriedku.
Kasačnú sťažnosť možno podať na základe širšie koncipovaných dôvodov ako napríklad v
Českej republike, avšak pôjde o taxatívne vymedzený okruh dôvodov. Dôvodom kasačnej sťažnosti
nebudú skutkové dôvody, iba právne.2
Kasačná sťažnosť bude prípustná aj z dôvodu porušenia práva na spravodlivý proces. Pojem
„právo na spravodlivý proces“ nahrádza doterajší pojem „odňatie možnosti konať pred súdom“,
nakoľko obsahové znaky pojmu „právo na spravodlivý proces“ vyplývajú z konštantnej judikatúry
Európskeho súdu pre ľudské práva i Ústavného súdu Slovenskej republiky a v zmysle tohto pojmu
musí konanie ako celok vykazovať znaky spravodlivosti;
Nakoľko cieľom kasačnej sťažnosti je najmä náprava nesprávneho rozhodnutia založeného
na nesprávnom právnom názore a tiež zjednotenie súdneho rozhodovania a racionalizácia súdneho
procesného konania, možno kasačnú sťažnosť podať, ak krajský súd v konaní alebo pri rozhodovaní
porušil zákon tým, že rozhodol na základe nesprávneho právneho posúdenia veci alebo sa odklonil
od ustálenej rozhodovacej praxe kasačného súdu alebo nerešpektoval záväzný právny názor,
vyslovený v zrušujúcom rozhodnutí o kasačnej sťažnosti.
Z hľadiska zjednocovania judikatúry správnych súdov a napĺňania princípu právnej istoty (čl. 1
ods. 1 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky), ktorého neopomenuteľným
komponentom je predvídateľnosť práva, považujem za dôležité práve dôvod podania kasačnej
sťažnosti, ktorý spočíva v odklonení od judikatúry kasačného súdu a konštituovanie veľkého senátu
najvyššieho súdu.
Nová právna úprava si taktiež kladie za cieľ zabezpečenie efektívneho výkonu správneho
súdnictva prostredníctvom sudcov, ktorí budú špecializovaní na výkon tejto súdnej agendy. Pre
plnohodnotné dosiahnutie cieľov rekodifikácie bude potrebné posilniť sudcovský stav pre správne

Kasačnú sťažnosť možno odôvodniť len tým, že krajský súd v konaní alebo pri rozhodovaní porušil zákon a
existuje dôvod na podanie kasačnej sťažnosti v zmysle § 440 Správneho súdneho poriadku.
2
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súdnictvo. Uvedená zmena bude predmetom nadväzujúcej novelizácie súvisiacich právnych
predpisov.3
Lehota na podanie kasačnej sťažnosti je jeden mesiac od doručenia rozhodnutia krajského
súdu. Táto lehota v porovnaní s dvojtýždennou lehotou v zmysle českej právnej úpravy opäť predlžuje
proces uplatnenia práva, ktorý je v prípade verejného obstarávania aj tak dostatočne dlhý.
V prípade, ak proti rozhodnutiu krajského súdu vo veci samej vydanému v konaní o správnej
žalobe, kde žalovaným orgánom verejnej správy je Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý rozhodol vo
veciach týkajúcich sa výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním, kasačná sťažnosť má zo zákona
odkladný účinok.
V Českej republike už majú s kasačnou sťažnosťou dlhoročné skúsenosti, z tohto dôvodu by
som chcela poukázať na niektoré rozhodnutia Najvyššieho správního soudu, resp. kasačného súdu,
ktoré významne prispeli k doplňovanie medzier v právnej úprave verejného obstarávania.
JUDIKATÚRA NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU ČR
Zásada zákazu diskriminácie
Česká národná banka (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyzvala k predloženiu ponúk na
dodávku elektrickej energie. V oznámení verejný obstarávateľ stanovil povinnosť predložiť vyhlásenie,
že uchádzač bol v roku 2006 dodávateľom elektriny do viac než 500 odberných miest na hladine
vysokého napätia.
Žalobkyňa túto požiadavku nesplnila, zo súťaže bola vyradená pre nesplnenie kvalifikačných
podmienok a následne sa domáhala preskúmania úkonov verejného obstarávateľa pred Úřadom pro
ochranu hospodářské soutěže (ďalej aj ako „žalovaný“ alebo „ÚOHS“). Žalovaný konanie zastavil a
potvrdil, že postup verejného obstarávateľa bol v súlade so zákonom. Následne po podaní rozkladu
predseda rozkladovej komisie rozklad zamietol a pôvodné rozhodnutie potvrdil.
Proti rozhodnutiu o rozklade podala žalobkyňa žalobu u Krajského súdu v Brne. Krajský súd
rozhodol, že verejný obstarávateľ porušil § 6 zákona, ktorý stanovuje, že verejný obstarávateľ je
povinný dodržať zásadu diskriminácie. Rozsudkom pôvodné rozhodnutie žalovaného zrušil a vrátil
vec na ďalšie konanie. Žalovaný využil mimoriadny opravný prostriedok a proti rozsudku krajského
súdu podal kasačnú sťažnosť.
Nejvyšší správní soud rozsudkom zo dňa 5. 6. 2008, č. 1 Afs 20/2008-152, kasačnú sťažnosť
zamietol a judikoval nový princíp verejného obstarávania. V predmetnom rozsudku sa uvádza, že
zákaz diskriminácie uvedený v § 6 zákona v sebe zahŕňa na jednej strane zjavnú diskrimináciu, ale
na strane druhej aj skrytú. Za skrytú formu neprípustnej diskriminácie v procese zadávania zákaziek
je potrebné považovať aj taký postup, keď zadávateľ znemožní niektorým dodávateľom uchádzať sa
o verejnú zákazku nastavením takých technických a kvalifikačných podmienok, ktoré sú zjavne
neprimerané vo vzťahu k veľkosti, zložitosti a technickej náročnosti konkrétnej verejnej zákazky.
Takéto podmienky spôsobujú, že niektorí z dodávateľov, resp. z potencionálnych uchádzačov, ktorí
by inak boli objektívne spôsobilí a schopní splniť predmet zákazky, sa nemôžu verejného
obstarávania a súťaže zúčastniť. V takýchto prípadoch dochádza k tomu, že niektorí dodávatelia majú
apriori znemožnenú účasť, tým dochádza k obchádzaniu zákona o verejnom obstarávaní, cieľov
verejného obstarávania, taktiež nie je zabezpečená hospodárska súťaž a konkurenčné prostredie
medzi dodávateľmi.
Vzťah verejného obstarávateľa a dodávateľa je súkromnoprávnym alebo verejnoprávnym
vzťahom?
Rozhodnutím verejného obstarávateľa (mesto Nové Hrady) zo dňa 20. 1. 2011 bol žalobca
vylúčený z verejného obstarávania s názvom „Obnova veřejných prostranství a zázemí pro
volnočasové aktivity obyvatel města Nové Hrady – rekonstrukční práce na objektu kuželny (2. Etapa,
druhá část)“.
Žalobca podal na Úřade pro ochranu hospodářské soutěže návrh na začatie konania
o preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa. ÚOHS správne konanie o návrhu na preskúmanie
úkonov verejného obstarávateľa zastavil z dôvodu, že žalobca nedoručil rovnopis návrhu verejnému
obstarávateľovi v zákonnej 10 dňovej lehote. ÚOHS uviedol, že posledným dňom lehoty bol piatok
25.2.2011, tento deň bol návrh dodaný verejnému obstarávateľovi do dátovej schránky (o 15:51
hodine), avšak osoba ktorá ku nej mala prístup sa prihlásila až v pondelok dňa 28.2.2011 (o 6.46
3
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hodine). Takže ÚOHS argumentoval, že až vtedy bol rovnopis návrhu doručený verejnému
obstarávateľovi, a to po uplynutí zákonnej lehoty. S týmto názorom sa stotožnil aj predseda ÚOHS
keď vyššie uvedené rozhodnutie potvrdil a rozklad zamietol.
V predmetnej veci bolo dôležité, aby krajský súd po podaní správnej žaloby vyriešil otázku,
ktorým okamihom je verejnému obstarávateľovi doručený rovnopis návrhu na začatie konania podľa
§ 114 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (ďalej len zákon o veřejných zakázkách)
s pomocou dátových schránok.
Pre zodpovedanie tejto otázky sa bolo potrebné zaoberať so samotným účelom povinnosti
zaslať verejnému obstarávateľovi rovnopis návrhu a dôsledok nesplnenia tejto povinnosti. Konanie
o preskúmaní úkonu verejného obstarávateľa, je bezpochybne správnym konaním. 4 V súlade s
§ 44 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (ďalej len správní řád) konanie sa považuje za začaté, keď
je návrh doručený Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ako vecne a miestne príslušnému
správnemu orgánu. Zákon o veřejných zakázkách v tejto súvislosti ako lex specialis k správnímu řádu
v § 114 ods. 4 ustanovuje osobitné pravidlo, že návrh musí byť doručený Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže a rovnopis musí byť doručený verejnému obstarávateľovi do 10 kalendárnych
dní odo dňa keď sťažovateľ obdržal rozhodnutie, ktorým verejný obstarávateľ námietkam (žiadosti o
nápravu) nevyhovel.
Povinnosť navrhovateľa doručiť rovnopis návrhu v rovnakej lehote priamo verejnému
obstarávateľovi je však oproti iným konaniam nadštandardná povinnosť. O začatí konania má
v ostatných prípadoch povinnosť upovedomiť všetkých známych účastníkov primárne správny orgán.
Pri skúmaní zmyslu a účelu zavedenia tejto nadštandardnej povinnosti je možné čiastočne vychádzať
z dôvodovej správy k zákonu o veřejných zakázkách, z ktorého vyplýva, že pri stanovení tejto
povinnosti zákonodarca využil možnosti smernice Rady 89/665/EHS o koordinaci právních a
správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a
stavební práce.
Podľa čl. 1 ods. 3 citovanej smernice členské štáty môžu požadovať, aby osoba usilujúca
o prieskum najprv oznámila verejnému obstarávateľovi čo považuje za protiprávne konanie a svoj
zámer podať návrh na prieskum ( námietky).5
Krajský súd rozhodnutie zrušil a vrátil vec na ďalšie konanie žalovanému. Svoje rozhodnutie
okrem iného odôvodnil tým, že uprednostnil aplikáciu súkromnoprávnej fikcie pred aplikáciou § 18a
odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.6
Z pohľadu fikcie je podstatné, že k doručeniu medzi stranami v súkromnoprávnom styku dôjde
v momente, keď odosielateľ dodá zásielku do sféry dispozície adresáta, a to aj bez toho aby sa s tou
zásielkou oboznámil, alebo potvrdzoval.
Otázka či vzťah verejného obstarávateľa a dodávateľa je súkromnoprávnym alebo
verejnoprávnym vzťahom v podmienkach Slovenskej republiky doteraz nie je jednoznačne
zodpovedná. Rozsudkom zo dňa 24.04.2013 č. 1 Afs 2/2013 Nejvyšší správní soud kasačnú sťažnosť
vo vyššie uvedenej veci zamietol stotožnil sa s názorom krajského súdu a judikoval, že vzťah
verejného obstarávateľa a dodávateľa je súkromnoprávnym vzťahom. Z tohto vzťahu vyplýva potreba,
aby bol verejný obstarávateľ prednostne informovaný, nakoľko sa jedná o dynamické prostredie
zmluvnej kontraktácie a administratívny postup správneho orgánu by mohol destabilizovať tento
vzájomný vzťah.
ZÁVER
Nový zákon o verejnom obstarávaní a ani Správny súdny poriadok ešte nie sú overené
aplikačnou praxou, ktorá začne zbierať prvé skúsenosti až v druhom polroku 2016. Je nevyhnutné
poukázať na obrovskú dynamiku vývoja v oblasti verejného obstarávania prejavujúcu sa v
operatívnom „výkladovom“ dopĺňaní a preklenovaní medzier právnej úpravy, a to rozhodovacou
praxou Úradu pre verejné obstarávanie, i Súdneho dvora Európskej únie.
Nová koncepcia a nový mimoriadny opravný prostriedok, umožní Najvyššiemu súdu
Slovenskej republiky dôslednejšie dbať o riešenie výkladových problémov, ktoré sú medzi jednotlivými

Podľa slovenského práva ide o konanie o námietkach.
V anglickej verzii smernice je uvedené „In particular, the Member States may require that the person seeking
the review must have previously notified the alleged infringement and of his intention to seek review.
6
Dokument je doručený okamžikom, kedy sa do dátovej schránky prihlási osoba, ktorá má s ohľadom na rozsah
svojich oprávnení prístup k tomuto dokumentu.
4
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správnymi súdmi sporné, zabezpečovať jednotný výklad zákonov na celom území Slovenskej
republiky, čo je zárukou toho, aby sa dosiahla aj lepšia predvídateľnosť práva.
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ROLE SPRÁVNÍCH SOUDŮ Z HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ
ODŮVODNĚNÍ ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ SANKCE
Radislav Bražina
Masarykova univerzita Právnická fakulta
Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na stále aktuální téma vztahující se k (stále se zvyšujícím) nárokům
kladenými správními soudy na odůvodnění rozhodnutí správních orgánů (nejen) ve specifické oblasti
ukládání sankcí. Bližší pozornost je proto zaměřena zejména na konkrétní požadavky na odůvodnění,
jak byly v judikatuře formulovány správními soudy. Přihlédnuto je rovněž i k tomu, že
nepřezkoumatelnost je považována za specifický důvod vad rozhodnutí, k nimž je správní soud
povinen přihlédnout ex offo, aniž by to bylo v žalobě namítáno. Příspěvek přináší analýzu uvedené
problematiky za pomocí studia příslušné judikatury, odborné literatury a právní úpravy, včetně
následných navazujících úvah de lege lata či de lege ferenda.
Klíčová slova: odůvodnění, nedostatek důvodů, nepřezkoumatelnost, kritéria pro uložení sankce
Abstract: This paper focuses on the very topical theme relating to the requirements imposed by
administrative courts on the requirements on reasoning of the administrative decision (not only) in a
specific area of administrative offences. Closer attention is focused on the specific requirements of
reasoning as they were formulated in the jurisprudence of the administrative courts, with regard to the
issue of (not) reviewability. It is also take into account the fact that non-reviewability is considered to
be a specific defect of decision, which the court must take into account ex officio, without being alleged
in the action. The paper provides an analysis of this topic by using the relevant case law, literature
and laws, including subsequent follow-up considerations de lege lata or de lege ferenda of the author.
Key words: reasoning, lack of reasons, non-reviewability, criteria of imposing of sanctions
ÚVOD
I po řadě pokusů v České republice stále chybí komplexní (kodifikovaná) právní úprava
věnující se správním deliktům. Lze jistě namítnout, že existuje zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
který do jisté míry kodifikuje oblast projednávání přestupků, avšak ani tento zákon není zcela
komplexní a navíc není aplikovatelný při projednávání jiných správních deliktů. V důsledku absence
právní úpravy proto významně narostla role judikatury, která pomáhá mezery v zákonech překlenout
či snad až zákonodárce nahradit. Judikatura již dokázala řadu velmi obtížných situací vyřešit, přesto
si autor pokládá otázku, zda je současný stav udržitelný nejen z pohledu účastníků řízení, ale i
samotné veřejné správy, které pro jednu z jejich významných činností - správní trestání - chybí
potřebný kodifikovaný procesní předpis. Autor v tomto příspěvku zkoumá, jaké nároky kladou soudy
na odůvodnění správního rozhodnutí, jímž se ukládá pachateli správního deliktu sankce, a to z toho
důvodu, že komplexní právní úprava této otázky chybí, přičemž právě judikatura zde v rozhodující
míře určuje, které otázky mají správní orgány při ukládání sankcí zkoumat. V příspěvku autor využívá
základní metody práce s odborným textem, a to analýzu, dedukci a práci s dokumenty.
ŘÁDNÉ ODŮVODNĚNÍ
V rámci Evropského správního prostoru není pochybností o tom, že rozhodnutí o uložení
sankce musí obsahovat odůvodnění. Tato zásada se na úrovni Rady Evropy projevuje jak v judikatuře
Evropského soudu pro lidská práva1, tak i v tzv. soft-law Rady Evropy.2 V českém prostředí na



Tento příspěvek vznikl na Masarykově univerzitě v rámci projektu „Odůvodnění správního orgánu při ukládání
sankcí“ MUNI/A/1272/2015 podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum,
kterou poskytlo MŠMT v roce 2016.
1
Např. rozsudek ESLP ve věci Hirvisaari proti Finsku ze dne 27. 9. 2011
2
Např. Rezoluce Výboru ministrů Rady Evropy č. (77) 31 čl. IV.
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zmíněné požadavky navazuje judikatura Ústavního3 a Nejvyššího správního soudu.4 Kromě samotné
skutečnosti, že rozhodnutí musí být odůvodněno, lze vysledovat, že odůvodnění rozhodnutí musí mít
určitou kvalitu, naplňovat jisté atributy. Proto v této souvislosti hovoříme o právu na řádné odůvodnění
či zásadě řádného odůvodnění.5 Podle autora z uvedeného plyne, že je zcela nezbytné, aby byla
jasně definovaná kritéria, kterými se správní orgán při projednávání správních deliktů musí zabývat a
následně je přenést do odůvodnění. Jak ovšem bylo naznačeno, komplexní právní úprava chybí a
správní orgány si při ukládání sankcí (vyjma oblasti přestupků, kde jsou do jisté míry obecná kritéria
uvedena) musí vystačit se zněním § 68 odst. 3 správního řádu6, který zcela nepochybně není cílen
na otázky projednávání správních deliktů. Na uvedené ustanovení proto navazují jednotlivé více či
méně obsáhlé složkové předpisy obsahující speciální úpravu požadavků na odůvodnění. Autor se
domnívá, že současná právní úprava je komplikovaná nejen pro správní orgány, které obtížně nachází
jasný rámec, čím „se vlastně mají zabývat“, ale také pro účastníky řízení, u kterých za takové situace
lze jen stěží hovořit o právní jistotě a legitimním očekávání. Není proto příliš překvapivé, že za
současné situace řada rozhodnutí správních orgánů při soudním přezkumu „narazila“, neboť
judikatura je ve svých požadavcích přísná. Podle Nejvyššího správního soudu musí být v odůvodnění
rozhodnutí zcela jasně vyloženo, že ke spáchání správního deliktu došlo. Dále je nezbytné uvést
důvody uložení sankce, neboť při ukládání sankce platí zákaz svévole.7 Proto situace, kdy se musíme
„spoléhat“ na správní soudy, které nedostatky právní úpravy vyloží či doplnění, není vhodná. Soudní
přezkum na správní řízení navazuje a konečné rozhodnutí soudu přichází s prodlevou. Pro
nezaujatého pozorovatele pak nemálo paradoxně působí skutečnost, že soudní řád správní vady
odůvodnění správního rozhodnutí stíhá velmi intenzivně, neboť vady v odůvodnění způsobují
nepřezkoumatelnost rozhodnutí vedoucí k jeho zrušení.8 Jak bylo nastíněno, v řadě případů tedy není
zcela zjevné, jakými otázkami se má správní orgán zabývat.
Nyní se autor zaměří na dvě dílčí podoblasti spojené s projednáváním správních deliktů, a
to otázku materiální stránky deliktu a problematiku stanovení dalších, v zákoně nikoliv výslovně
uvedených kritérií pro udělení sankce.
NAPLNĚNÍ MATERIÁLNÍ STRÁNKY SPRÁVNÍHO DELIKTU
Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 31.10 2008, č. j. 7 Afs 27/2008 – 46, uvedl, že je
správní orgán vždy povinen zkoumat, zda jednání naplňuje jak formální, tak i materiální znaky
správního deliktu. S tímto závěrem lze jistě souhlasit. Právě kritérium společenské škodlivosti
(nebezpečnosti) jednání má být zkoumáno9, aby nedocházelo ke zjevně formalistickému posuzování
správních deliktů. Nejvyšší správní soud však v navazující judikatuře připustil, že otázka naplnění
materiální stránky správního deliktu nemusí být výslovně odůvodněna, respektive lze ji presumovat
v situaci, kdy protiprávní jednání není „hraniční“ a porušení zákona je zjevné. 10 Tento závěr je
nesporně použitelný pro drtivou většinu případů projednávaných správních deliktů. Přesto se autor
domnívá, že by správní orgány měly s nastíněným právním názorem nakládat velmi opatrně. Nelze
totiž zapomínat, že právě míra škodlivosti jednání je právě jedním z kritérií, které nejen určuje, že
určité jednání má být postihnuto jako správní delikt, ale zároveň dále rozhoduje o tom, že jednání
(prozatím či ještě) není trestným činem. Proto by tuto otázku měly mít správní orgány na paměti a
vždy se zabývat materiální stránkou deliktu. Je nežádoucí, aby správní orgány trestaly zcela bagatelní
pochybení. Na druhou stranu však není rovněž přípustné, aby správní trestaly pachatele za správní
Např. nález Ústavního soudu ze dne 27.12.2011, sp.zn. IV. ÚS 415/11.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2008, č. j. 5 As 41/2006 - 86.
5
S. Skulová in: SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ a David HEJČ. Prostředky ochrany subjektivních práv ve
veřejné správě: sborník příspěvků z workshopu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 54.
6
Podle § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění účinném ke dni 1. 4. 2016: V odůvodnění se uvedou
důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich
hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a
námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.
7
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 9. 2007, č. j. 5 As 37/2006 – 67.
8
Podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb. ve znění účinném ke dni 1. 4. 2016: Soud zruší napadené
rozhodnutí pro vady řízení bez jednání rozsudkem pro nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti nebo
nedostatku důvodů rozhodnutí.
9
Obdobně BOHADLO, David, Lukáš POTĚŠIL a Jan POTMĚŠIL. Správní trestání z hlediska praxe a judikatury.
Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013 s.35 a PRÁŠKOVÁ, Helena. Základy odpovědnosti za správní delikty. Vyd. 1.
V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 196.
10
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 6. 2013, č. j. 1 As 24/2013 - 28.
3
4

442

delikty, je-li namístě potrestat jej za spáchání trestného činu.11 Rozhodnutí o správním deliktu by totiž
přineslo překážku věci rozhodnuté a v duchu zásady ne bis in idem by již nebylo možné pachatele
potrestat za trestný čin. Sluší se však připomenout, že autor poukazuje na případy, které se v rámci
běžného fungování veřejné správy budou objevovat spíše v dílčí až marginální míře. Přesto je při
absenci jasné obecné úpravy a kritérií vhodné mít výše uvedené na paměti.
K POVAZE VÝČTU KRITÉRIÍ POSUZOVANÝCH PŘI UKLÁDÁNÍ SANKCE
Zákon o přestupcích v § 12 odst. 1 obsahuje výčet kritérií, která musí při ukládání sankce
správní orgán posoudit. Tento výčet není (zřejmě záměrně) konečný. Záměrem zákonodárce bylo,
aby uložená sankce vždy odpovídala okolnostem případu, přičemž na základě konkrétních okolností
mohou (či mají) být volena i nadstavbová kritéria. Situace u jiných správních deliktů je poněkud
komplikovanější, neboť správním orgánům chybí obecná právní úprava, a tedy i určitý základní návod,
jaká kritéria se při ukládání sankce musí hodnotit. Lze namítnout, že při absenci úpravy ve správních
předpisech je možné inspirovat se v zákoně o přestupcích, trestním řádu či obecných principech
trestání. Takový postup je jistě možný, zároveň však komplikovaný. Navíc ani v situaci, kdy si správní
orgán „vypreparuje“ obecná kritéria ze zákona o přestupcích či z trestního řádu, nemá vyhráno, neboť
se musí ještě zaměřit na zvláštní kritéria obsažená v jednotlivých složkových předpisech a kritéria,
stanovená judikaturou. Proto se správní orgány dostaly do velmi nelehké situace, kdy musí znát nejen
„svou správní“ právní úpravu, ale do jisté míry právní úpravu trestní, a mírně nadsazeně i právní
úpravu judikatorní. Myšlenku o „judikatorní právní úpravě“ autor dovozuje z rozsudku ze dne 20. 4.
2010, č. j. 1 As 9/2008-133, kde Nejvyšší správní soud (při zobecnění závěrů uvedených ve
zmíněném rozsudku mimo půdorys projednávaného případu) dospěl k závěru, že i „taxativně“ určený
zákonný výčet kritérií může být rozšířen. Postup Nejvyššího správního soudu potvrdil, že výčet kritérií
pro uložení sankce nemůže být taxativní a v kontextu projednávaného případu normoval velmi
racionální a vhodné kritérium pro ukládání sankcí (zkoumat osobní a majetkové poměry pachatele za
účelem vyloučení likvidačního účinku sankce). Jako problematické se může jevit, pokud by Nejvyšší
správní soud požadoval posoudit věc i podle kriterií, která by v daném případě byla nadbytečná.
Případné zrušení rozhodnutí správního orgánu z uvedeného důvodu by bylo ryze formalistické. Proto
by se s právním názorem uvedeným v rozsudku ze dne 20. 4. 2010, č. j. 1 As 9/2008-133, mělo
nakládat opatrně. Autor se domnívá, že při práci na novém předpise bude vhodné zmíněné kritérium,
jakožto obecně platné, zařadit i do zákonného textu. Přesto, vytvoření seznamu kritérií, který bude
vždy komplexní a uzavřený, je úkol neuskutečnitelný. Nelze totiž vyloučit, že nastanou situace, kdy
zákonem stanovená kritéria nebudou postačovat a v takové situací by nebylo možné adekvátně
reagovat na jednotlivé životní situace.12 I přes uvedené by však zákonodárce neměl rezignovat na
vytvoření seznamu základních kritérií, který by měl pro nejčastější případy postačovat.
K NĚKTERÝM FUNKCÍM ODŮVODNĚNÍ
Na podkladě výše uvedeného autor identifikuje některé funkce, které má odůvodnění ve
vztahu mezi správními orgány a soudy. Za prvé lze odůvodnění považovat za komunikační
prostředek. Tato funkce se posiluje zejména v situaci, kdy správní soud ruší rozhodnutí správního
orgánu, přičemž právě informace obsažené v odůvodnění rozhodnutí soudu jsou pro následující
postup správního orgánu klíčové. Odůvodnění nadto neslouží jen k ochraně veřejných subjektivních
práv účastníků správního řízení, ale jeho prostřednictvím se kontroluje zákonnost správních
rozhodnutí, která byť to není hlavním cílem správních soudů, je přesto velmi akcentována. Správní
soudy musí určité otázky zkoumat ex offo a ideálně také nalézt odpověď v odůvodnění rozhodnutí.
V případě chybějících informací rozhodnutí zruší. Mezi funkce odůvodnění rozhodnutí správních
soudů pak můžeme zařadit funkci „doplňování“ zákonů, kdy soudy pomoci aplikace obecných
právních principů či při využití analogie „doplňují“ zákony tam, kde výslovná úprava chybí. Tím ve
významné míře pomáhají zvyšování právní jistoty, neboť jakkoliv není judikatura obecně závazná,
vykládá právně složité případy a ukazuje možné způsoby řešení i do budoucna. Nemalý význam pak
lze spatřovat v tom, že správní soudy definují určité minimální standardy řádného odůvodnění, tedy
jinými slovy stanovují obsah odůvodnění. Mezi tyto požadavky lze řadit například povinnost úplného

Jakkoliv jsou některé hrozící správní sankce znatelně přísnější než případně hrozící za trestné činy, je namístě
vždy aplikovat tu právě příslušnou odpovědnost, ať už trestní či správní.
12
Autor předpokládá, že takové situace nebudou nastávat nijak pravidelně, přesto by správní orgány měly každý
případ vždy jednotlivě posoudit i z hlediska toho, zda zvolená kritéria vedou k uložení adekvátní sankce.
11
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odůvodnění správního rozhodnutí13 či povinnost zabývat se v odůvodnění i otázkami14, jež výslovná
právní úprava přímo neuvádí.
ZÁVĚR
Závěr plynoucí z výše uvedeného je jednoznačný. Role správních soudů je v rámci
zkoumané problematiky nenahraditelná. Obecné funkce odůvodnění soudních rozhodnutí, zejména
vyložení právně složitých otázek, zvýrazňuje stále nedostatečná a nejasná právní úprava správního
trestání, v níž absentují zásadní prvky, jako je jednoznačná definice alespoň minimálních kritérií, která
jsou povinny správní orgány při ukládání sankcí zkoumat. Tyto nejasnosti pomáhá judikatura
překonat. Jak bylo naznačeno výše, nelze očekávat, že bude možné vytvořit vždy platný a taxativně
vymezený okruh zkoumaných skutečností. Život lidské společnosti je natolik variabilní, že nelze
dopředu počítat se všemi eventualitami. Právě až pro, do jisté míry neobvyklé situace, by však mělo
platit, že obecná kritéria nepostačují, a proto musí nastoupit judikatura. V České republice však
začasté nebyla definována ani ta základní obecná kritéria, což v praxi činilo potíže, a judikatura
potřebná kritéria doplnila. Nezbývá než vyslovit přání, aby nový zákon o správních deliktech odstranil
nejvážnější chyby současné právní úpravy, přinášel obtíže jen v minimálním množství případů, byl
pro správní orgány i účastníky řízení mnohem snáze rozklíčovatelný a zásahy soudů přicházely jen
v nezbytných případech.
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NOVÝ SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK
A ZÁKON O SLOBODE INFORMÁCIÍ
Antónia Ambrózyová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá novou právnou úpravou správneho súdnictva a jej dopadom na
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií).
Od 1.7.2016 bude účinný zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Pri aplikácii uvedeného
právneho predpisu sa počíta s podporným použitím zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového
poriadku. Na konanie pred správnym súdom sa teda budú primerane aplikovať aj princípy, na ktorých
spočíva nový Civilný sporový poriadok tiež účinný od 1.7.2016.
Toto budúce prepojenie asociuje terajší neúnosný stav, kedy súdy v konaniach vo veciach civilných
používajú rovnaký právny predpis ako v konaniach o žalobách z verejného práva. Avšak nový
Správny súdny poriadok striktne rešpektuje pomyselnú hranicu medzi právom verejným a právom
súkromným a vychádza z toho, že tieto rozdielne oblasti práva sa musia riadiť odlišnými zásadami pri
procesnom postupe, aby nevznikali v činnosti súdov aplikačné problémy ako doteraz.
Správny súdny poriadok nahradí doterajšiu úpravu správneho súdnictva ustanovenú v zákone č.
99/1963 Zb. Občianskom súdnom poriadku. Zmena je nevyhnutná, nakoľko konanie v správnom
súdnictve upravuje piata časť Občianskeho súdneho poriadku, avšak niektoré časti uvedenej úpravy
odkazujú na všeobecné ustanovenia inštitútov občianskeho súdneho konania a práve to spôsobuje,
že časté zmeny Občianskeho súdneho poriadku zamerané na konanie v civilných veciach, sú pre
samotné správne súdnictvo nevyhovujúce.
V konečnom dôsledku vyššie uvedená zmena sa dotkne aj preskúmavania rozhodnutí (vrátane
fiktívnych) vydaných podľa zákona o slobode informácií príslušnými správnymi súdmi. Cieľom tohto
príspevku je zodpovedať na otázku: akým spôsobom?
Záverom je potrebné dodať, že ide o dlho očakávanú zmenu, ktorá by mala správne súdnictvo
v Slovenskej republike posunúť dopredu.
Kľúčové slová: Správny súdny poriadok, Civilný sporový poriadok, Občiansky súdny poriadok,
správne súdnictvo, procesný postup, zákon o slobode informácií, preskúmavania rozhodnutí.
Abstract: This paper deals with the new legislation of administrative justice and its impact on Act No.
211/2000 Coll. on Free Access to Information and on amendments and supplements to certain acts
(Freedom of Information Act).
Act No. 162/2015 Coll. The Administrative Procedure Code will be effective from 1st July 2016. When
applying this legislation it assumes with supportive use of the Act no. 160/2015 Coll. Civil Dispute
Procedure Code. By proceedings before the administrative court will be thus accordingly applied also
principles upon which the new Civil Dispute Procedure code is based, also effective from 1st July
2016.
This future connection associates the current intolerable situation when the courts are using the same
legislation in civil cases as in proceedings related to public law. However, the new Administrative
Procedure Code strictly respects the imaginary boundary between the public law and private law and
assumes that these different areas of law must be guided by different principles in the procedural
policy in order to avoid the application problems in judicial activities as yet.
The Administrative Procedure Act will replace the existing rules of administrative justice provided in
the Act. 99/1963 Coll. Civil Procedure Code. The change is inevitable, since the proceeding in
administrative justice regulates the fifth part of the Civil Procedure Code, however, some of that
schemes refer to the general provisions of institutes of civil procedure and that is what causes that
the frequent changes of Civil Procedure Code, focused on actions in civil matters, are unsatisfactory
for the administrative justice.
Ultimately, the change above will affect also the review of decisions (including fictitious) issued under
the Freedom of Information Act by the competent administrative courts. The aim of this paper is to
answer the question: how?
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Finally, there has to be added that this is a long-awaited change, which should improve the
administrative justice in the Slovak Republic.
Keywords: Administrative Procedure Code, Civil Dispute Procedure Code, Civil Procedure Code,
administrative justice, procedural policy, Freedom of Information Act, review of decisions.
ÚVOD
Od 1.7.2016 vstupuje do účinnosti nový zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny
poriadok1(ďalej len „SSP“), ktorý je výsledkom rekodifikácie práva v oblasti správneho súdnictva. Nový
SSP sa bude aplikovať samostatne iba s podporným použitím Civilného sporového poriadku pri
súčasnom zachovaní správnych súdov v rámci sústavy všeobecného súdnictva (jednotná sústava
súdov).
CIEĽ NOVEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY
Tak ako uvádza dôvodová správa k novému SSP2, špecifickosť správneho súdnictva
spočíva v tom, že prieskumná činnosť správneho súdu je závislá od konania, resp. nekonania orgánu
verejnej správy, nakoľko správny súd preskúmava v konaní zákonnosť vydaného rozhodnutia a
postupu konajúceho orgánu verejnej správy alebo skúma dôvody jeho nečinnosti, resp. či jeho zásah
je takej intenzity, že ho možno označiť za nezákonný.
V nadväznosti na túto špecifickosť zákonodarca určil cieľ novej právnej úpravy konania v
správnom súdnictve, ktorým je vytvorenie procesnoprávnych inštitútov, ktoré sa blížia k ideálu rýchlej
a spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov účastníkov konania a vytvorenie priestoru
pre kvalitné súdne rozhodnutia.
DOPAD NA ZÁKON O SLOBODE INFORMÁCIÍ
Nový SSP sa dotkne aj zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)3. Súdna ochrana podľa § 19 ods.
4 zákona o slobode informácií, v zmysle ktorého rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať
v súdnom konaní, sa bude realizovať podľa nového SSP.
Žaloba
Podľa § 6 ods.2 písm. a/ SSP správne súdy rozhodujú v konaniach o správnych žalobách
podaných proti rozhodnutiam povinných osôb o odmietnutí sprístupniť žiadané informácie. Na
konanie a rozhodovanie sú vecne príslušné krajské súdy, ak SSP neustanovuje inak (§ 10 SSP).
Miestna príslušnosť je upravená v § 13 SSP, a to nasledovne:
- miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode má sídlo orgán verejnej správy, ktorý rozhodol
v prvom stupni, ak SSP neustanovuje inak,
- ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa vyššie uvedeného, je miestne príslušným krajský súd,
v ktorého obvode má sídlo žalovaný orgán verejnej správy.
Najvyšší súd ako vecne príslušný rozhoduje o kasačných sťažnostiach (§ 11 SSP), teda o opravnom
prostriedku proti právoplatnému rozhodnutiu (rozsudku, uzneseniu) krajského súdu (§ 439 ods. 1
SSP).
Konanie začína doručením žaloby správnemu súdu (§ 182 SSP), ktorá musí obsahovať
zákonom predpísané náležitosti. Začatie konania bráni tomu, aby o tej istej veci toho istého žalobcu
prebiehalo na správnom súde iné konanie (§ 31 SSP). Lehotu na podanie správnej žaloby upravuje
§ 181 SSP a platí, že zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. V prípade sprístupňovania informácií je
žalovaným povinná osoba podľa § 2 zákona o slobode informácií (§ 180 SSP). Žalobcom je fyzická
alebo právnická osoba (žiadateľ podľa zákona o slobode informácií). Ak fyzická osoba nemá
spôsobilosť samostatne konať pred správnym súdom, koná za ňu zákonný zástupca alebo procesný
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opatrovník (§ 36 SSP). Prokurátor môže tiež podať správnu žalobu, ak povinná osoba nevyhovela
jeho protestu. Žalobnú legitimáciu upravuje § 178 SSP.
Vo veci samej rozhoduje správny súd rozsudkom. SSP tiež ustanovuje, kedy správny súd
rozhoduje vo veci samej uznesením (§ 133 ods. 1 SSP). Proti rozhodnutiu správneho súdu nie je
prípustný opravný prostriedok, ak SSP neustanovuje inak (§ 133 ods. 2 SSP). Správny súd:
- uznesením odmietne žalobu z obligatórnych dôvodov upravených v § 98 ods. 1 SSP,
- konanie uznesením zastaví z obligatórnych dôvodov upravených v § 99 SSP,
- konanie povinne uznesením preruší z obligatórnych dôvodov upravených v § 100 ods. 1 SSP,
- konanie môže uznesením prerušiť z fakultatívnych dôvodov upravených v § 100 ods. 2 SSP,
- rozsudkom žalobu zamietne, ak nie je dôvodná (§ 190 SSP),
- rozsudkom zruší napadnuté rozhodnutie a vráti vec na ďalšie konanie (§ 191 SSP).
Podľa § 147 ods. 1 SSP správny súd rozhoduje uznesením, ak:
- nerozhoduje vo veci samej,
- tak ustanovuje SSP.
V uvedenom ustanovení je zakotvené rozhodovanie uznesením v prípadoch, ak správny súd
nerozhoduje vo veci samej a zároveň priamo poukazuje na osobitnú právnu úpravu, kedy správny
súd rozhoduje uznesením. V § 147 ods. 2 SSP je zakotvená analógia k ustanoveniam o rozsudku s
tým, že podpisovanie uznesení všetkými členmi senátu bude prichádzať do úvahy, iba ak správny súd
rozhoduje uznesením vo veci samej.
Doručený rozsudok je právoplatný, ak nie je ďalej ustanovené inak (§ 145 ods. 1 SSP).
Rozsudok je vykonateľný, len čo uplynie lehota na splnenie povinnosti, ktorú správny súd vo výroku
určil, inak jeho právoplatnosťou (§ 146 ods. 2 SSP).
Ak proti uzneseniu nie je prípustná sťažnosť, je právoplatné doručením (§ 151 ods. 2 SSP).
Sťažnosť je prípustná proti uzneseniu správneho súdu vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba
doručiť a pritom ju zákon nevylučuje z dôvodu, že smeruje len proti dôvodom uznesenia (§ 152 SSP).
Sťažnosť bude prípustná len proti uzneseniam, ktoré sa doručujú v zmysle § 148 ods. 2 SSP, napr.
proti uzneseniu o výške náhrady trov konania, ktoré vydá súdny úradník z poverenia sudcu alebo na
základe zákonného zmocnenia. Sťažnosť teda nebude prípustná proti všetkým uzneseniam
správneho súdu.
Správny súd je viazaný rozsahom a dôvodmi žaloby, ak nie je ďalej v SSP ustanovené
inak.(§ 134 ods. 1 SSP). Ide o normatívne vyjadrenie zásady „iudex ne eat ultra petita partium“ („sudca
nech nejde nad návrhy strán“). Správny súd nie je viazaný rozsahom a dôvodmi žaloby len
v prípadoch taxatívne upravených výnimiek v § 134 ods. 2 SSP.
Správny súd však nie je viazaný skutkovým stavom zisteným povinnou osobou a môže sám
vykonať dokazovanie (§ 120 SSP). Účastníci konania sú preto povinní označiť v žalobe a vo vyjadrení
k nej dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Správny súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov
vykoná. Správny súd môže vykonať aj iné dôkazy, ako sú navrhované, ak to považuje za potrebné
na rozhodnutie vo veci (§ 121 SSP).
Podanie správnej žaloby má automaticky odkladný účinok, len ak to výslovne ustanoví SSP
alebo osobitný predpis (§ 184 SSP). V prípade sprístupňovania informácií žaloba nemá automaticky
odkladný účinok. Avšak správny súd môže uznesením priznať správnej žalobe odkladný účinok. Môže
tak urobiť, ale len na návrh žalobcu a po vyjadrení žalovaného a len z dôvodov uvedených v § 185
písm. a/ a b/ SSP. Žalobca môže takýto návrh podať súčasne so správnou žalobou (môže byť jej
súčasťou) alebo i následne.
Právnym názorom, ktorý vyslovil správny súd v zrušujúcom rozsudku, sú povinné osoby v
ďalšom konaní viazané. Ak povinné osoby v ďalšom konaní nepostupovali v súlade s právnym
názorom správneho súdu a správny súd opätovne zrušil ich rozhodnutie z tých istých dôvodov, môže
im správny súd i bez návrhu v zrušujúcom rozsudku uložiť pokutu (§ 191 ods. 6 SSP).
Kasačná sťažnosť
Sťažnosť má povahu mimoriadneho opravného prostriedku. Rozhoduje o nej senát
najvyššieho súdu (§ 438 ods. 2 SSP).
Proti každému právoplatnému rozhodnutiu krajského súdu je prípustná kasačná sťažnosť,
ak SSP neustanovuje inak (§ 439 ods. 1 SSP). Neprípustnosť kasačnej sťažnosti je zákonom
vymedzená taxatívne v § 439 ods. 2 a 3 SSP.
Kasačnú sťažnosť možno podať aj vtedy, ak rozhodnutie krajského súdu nasleduje potom,
ako kasačný súd jeho pôvodné rozhodnutie zrušil. Dôvodom na podanie kasačnej sťažnosti v tomto
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prípade môže byť aj námietka, že sa krajský súd neriadil záväzným právnym názorom vysloveným v
zrušujúcom rozhodnutí najvyššieho súdu.
Kasačnú sťažnosť možno podať len v zákonnej lehote (§ 443 SSP), a to na krajský súd s
tým, že lehota sa považuje za zachovanú aj vtedy, keď bola táto sťažnosť podaná priamo na
kasačnom súde (§ 444 SSP). Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť (§ 443 ods. 5 SSP). Náležitosti
sťažnosti upravuje § 445 ods. 1 SSP, pričom sťažnostné body možno meniť len do uplynutia lehoty
na podanie kasačnej sťažnosti (§ 445 ods. 2 SSP).
Podľa § 442 ods. 1 SSP kasačnú sťažnosť môže podať účastník konania, osoba zúčastnená
na konaní podľa § 41 ods. 2 SSP, ak bolo rozhodnuté v ich neprospech, a generálny prokurátor za
podmienok ustanovených v § 47 ods. 2 SSP (ďalej len „sťažovateľ“). Ostatné subjekty oprávnené
podať sťažnosť upravuje § 442 ods. 2 a 3 SSP.
Kasačná sťažnosť je prípustná len z dôvodov uvedených v zákone (§ 440 SSP). Dôvodom
kasačnej sťažnosti nebudú skutkové dôvody, iba dôvody právne.
V kasačnej sťažnosti nemožno uplatňovať nové skutočnosti a dôkazy okrem skutočností a
dôkazov na preukázanie prípustnosti a včasnosti podanej kasačnej sťažnosti (§ 441 SSP).
Kasačná sťažnosť nemá odkladný účinok okrem vecí taxatívne uvedených v § 446 ods. 2
SSP. V prípade sprístupňovania informácií kasačná sťažnosť nemá odkladný účinok. Odkladný
účinok môže priznať len kasačný súd na návrh sťažovateľa alebo opomenutého sťažovateľa (§ 447
SSP).
Kasačný súd je viazaný rozsahom kasačnej sťažnosti a sťažnostnými bodmi okrem výnimiek
ustanovených v § 453 ods. 1 veta za bodkočiarkou a ods. 2 veta za bodkočiarkou SSP. Kasačný súd
je viazaný aj skutkovým stavom, z ktorého vychádzal krajský súd, avšak nie je viazaný sťažnostným
návrhom (§ 453 ods. 3 SSP).
Formou rozhodnutia o kasačnej sťažnosti je rozsudok, ak bol kasačnou sťažnosťou
napadnutý rozsudok krajského súdu, ak SSP neustanovuje inak (§ 457 ods. 1 SSP). Ak rozhodoval
krajský súd uznesením, formou rozhodnutia kasačného súdu je tiež uznesenie (§ 457 ods. 2 SSP).
Kasačný súd uznesením odmietne kasačnú sťažnosť ako neprípustnú z dôvodov taxatívne
upravených v § 459 písm. a/ až e/ SSP alebo zastaví konanie, ak došlo k späťvzatiu kasačnej
sťažnosti (§ 460 SSP). Kasačný súd zamietne kasačnú sťažnosť, ak po preskúmaní zistí, že nie je
dôvodná (§ 461 SSP). Ak kasačný súd po preskúmaní zistí dôvodnosť kasačnej sťažnosti, rozhodne
o zrušení napadnutého rozhodnutia a podľa povahy vráti vec krajskému súdu na ďalšie konanie alebo
konanie zastaví, prípadne vec postúpi orgánu, do ktorého pôsobnosti patrí (§ 462 ods. 1SSP). Ak
kasačný súd dospeje k záveru, že napadnuté rozhodnutie povinnej osoby nie je v súlade so zákonom,
a krajský súd žalobu zamietol, môže rozhodnutie krajského súdu zmeniť tak, že zruší rozhodnutie
povinnej osoby a vec jej vráti na ďalšie konanie (§ 462 ods. 2 SSP). Ak dôjde k zrušeniu napadnutého
rozhodnutia a k vráteniu veci na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, krajský súd aj povinná osoba sú
viazaní právnym názorom kasačného súdu (§ 469 SSP). Právne vzťahy niekoho iného ako účastníka
konania nemôžu byť novým rozhodnutím dotknuté (§ 470 SSP).
Žaloba na obnovu konania
Žalobou na obnovu konania možno napadnúť právoplatné rozhodnutie správneho súdu
z dôvodov taxatívne ustanovených v § 472 písm. a/ až c/ SSP. Žaloba na obnovu konania je tradičný
procesný inštitút patriaci medzi mimoriadne opravné prostriedky a nie je prípustná proti rozhodnutiu
kasačného súdu okrem výnimky upravenej v § 462 ods. 2 SSP (t.j. ak kasačný súd dospeje k záveru,
že napadnuté rozhodnutie povinnej osoby nie je v súlade so zákonom, a krajský súd žalobu zamietol,
môže rozhodnutie krajského súdu zmeniť tak, že zruší rozhodnutie povinnej osoby a vec jej vráti na
ďalšie konanie) a proti rozhodnutiu správneho súdu, ktorého zmenu alebo zrušenie možno dosiahnuť
inak (§ 473 SSP).
Žaloba na obnovu konania sa podáva na správnom súde, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal
(§ 475 ods. 3 SSP). Žalobu na obnovu konania prejedná správny súd, ktorý o veci rozhodoval. Ak
bolo pôvodné konanie skončené rozhodnutím kasačného súdu podľa § 462 ods. 2 SSP, prejedná
žalobu na obnovu konania krajský súd, ktorého rozhodnutie bolo kasačným súdom zmenené (§ 480
ods. 2 SSP). Lehota na podanie tejto žaloby je stanovená v § 475 ods. 1 SSP ako subjektívna lehota
a jej zmeškanie nemožno odpustiť (§ 475 ods. 2 SSP). Obligatórne náležitosti žaloby stanovuje § 476
SSP.
Žalobu na obnovu konania môže podať účastník konania a osoba zúčastnená na konaní
podľa § 41 ods. 2 SSP, v ktorých neprospech bolo rozhodnutie vydané, a generálny prokurátor za
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podmienok ustanovených v § 47 ods. 4 SSP (§ 474 SSP). Rozsah a dôvody žaloby možno meniť len
počas trvania lehoty na podanie žaloby (§ 477 SSP).
Správny súd je viazaný žalobným návrhom i dôvodmi, s výnimkou prípadov, kedy rozsahom
prieskumnej právomoci nie je správny súd viazaný žalobnými bodmi (§ 481 SSP). Tento termín je
vymedzený v § 134 ods. 2 SSP.
Žaloba na obnovu konania nemá automaticky odkladný účinok, ale správny súd môže na
návrh žalobcu z dôvodu hodného osobitného zreteľa priznať žalobe odkladný účinok (§ 482 SSP).
Správny súd žalobu na obnovu konania uznesením odmietne z dôvodov taxatívne
ustanovených v § 483 ods. 1 SSP. Ak správny súd žalobu neodmietne, rozsudkom rozhodne, či
obnovu konania povolí alebo zamietne (§ 484 ods. 1 SSP). Právoplatnosťou rozsudku o povolení
obnovy konania sa odkladajú právne účinky napadnutého rozhodnutia správneho súdu a právne
účinky rozhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej správy, ak boli odložené v pôvodnom súdnom
konaní zo zákona alebo na základe rozhodnutia správneho súdu (§ 484 ods. 2 SSP). Ide o koncepciu
odkladu vykonateľnosti ex lege dňom právoplatnosti rozsudku o povolení obnovy konania.
Ak rozhodnutie o povolení obnovy konania nadobudne právoplatnosť, správny súd bez
ďalšieho návrhu vec znova prejedná. Pritom prihliadne na všetko, čo vyšlo najavo tak pri pôvodnom
konaní, ako aj pri prejednávaní obnovy (§ 485 SSP). Ak správny súd zistí, že napadnuté rozhodnutie
je správne, zamietne rozsudkom návrh na jeho zmenu (§ 486 ods. 1 SSP). Ak správny súd napadnuté
rozhodnutie vo veci samej zmení, nové rozhodnutie nahradí pôvodné rozhodnutie.
Princíp zakazujúci zneužitie práva
Základné princípy konania podľa nového SSP upravuje § 5. Medzi nimi je aj princíp
zakazujúci zneužitie práva (§ 5 ods. 12 SSP). V súlade s týmto princípom správny súd výnimočne
neposkytne ochranu právam alebo právom chráneným záujmom fyzickej osoby a právnickej osoby,
ak nimi podaný návrh sleduje zjavné zneužitie práva. Dôvodová správa k tomuto princípu uvádza:
„Základnou úlohou správneho súdnictva je totiž poskytovanie ochrany právam alebo právom
chráneným záujmom fyzických osôb a právnických osôb a nie participovanie na takých postupoch,
ktoré majú povahu šikany, či zneužívania práva na súdnu ochranu na úkor iných účastníkov právnych
vzťahov, či orgánov verejnej správy. Za šikanózny možno pritom vo všeobecnosti považovať taký
výkon práva, ktorý je spojený so zámerom spôsobiť inému neprimeranú ujmu.“
Na uvedené ustanovenie § 5 ods. 12 SSP nadväzuje § 28 a § 95 uvedeného zákona. Podľa
§ 28 SSP správny súd výnimočne neposkytne ochranu právam alebo právom chráneným záujmom
fyzickej osoby a právnickej osoby, ak nimi podaný návrh sleduje zjavné zneužitie práva. Podľa
dôvodovej správy: „V tomto ustanovení je rozvedený princíp zákazu zjavného zneužitia práv. Podanie
žaloby, ktorou fyzická osoba alebo právnická osoba zneužíva právo alebo sleduje šikanózne, či
vyslovene bezúspešné uplatňovanie práv je dôvodom pre jej odmietnutie podľa § 98 ods. 1 písm. h/.
Toto ustanovenie je súčasne reakciou na enormný nárast takýchto žalôb a k nim nadväzujúcu
judikatúru (napr. rozsudok najvyššieho súdu sp. zn. 5Sži/6/2012 z 28. februára 2013, publikovaný v
Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR č. 5/2014 pod číslom 82, ktorý prešiel aj
kontrolou ústavnosti v zmysle uznesenia ústavného súdu sp. zn. II. ÚS 482/2013 zo 7. októbra 2013).“
Ďalej v prípade rozhodovania o vylúčení sudcov a iných osôb podľa § 95 SSP, ak nadriadený
správny súd šikanóznej námietke alebo zjavne bezdôvodnej námietke zaujatosti nevyhovie, môže
uložiť účastníkovi konania, ktorý takúto námietku uplatnil, poriadkovú pokutu do 500 eur.
Ak sa z pohľadu zmieneného princípu zakazujúceho zneužitie práva prenesieme do oblasti
slobodného prístupu k informáciám, tak musíme konštatovať, že zákon o slobode informácií
neobsahuje vo svojich ustanoveniach legálnu definíciu zneužitia práva. Zákaz zneužívania výkonu
práva je však jedným z ústavných princípov právneho štátu, ktoré Ústava Slovenskej republiky
implicitne obsahuje v čl. 1 ods. 1. Ústavné princípy predstavujú hodnotovú časť (background pozadie) formálnej aplikácie práva, aj v prípadoch, keď zákon sa o tom osobitne nezmieňuje
(rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Sži/4/2014 zo dňa 12.3.2014 4).
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Sži/4/2014 zo dňa 12.3.2014: „…Typickým znakom
zneužitia práva na informácie je skutočnosť, že žiadateľ o poskytnutie informácie žiada „všetko“, pričom v
žiadosti ustupuje kvalita informácie nad rozsahom. Zneužívaná je skutočnosť, že výkon práva na informácie
nepodlieha poplatkovej povinnosti. Skutočnosť, že informácie nepodliehajú poplatkovej povinnosti však
znamená, že právo musí byť vykonávané primeraným spôsobom. Ďalším typickým znakom je, že sú žiadané
prevádzkové informácie organizácie, ktoré vyžadujú aktívnu činnosť organizácie pri ich vyhľadávaní a ktoré v
zásade nemajú priamu súvislosť s vymedzeným úsekom štátnej správy, na ktorom povinná osoba pôsobí.
4
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ZÁVER
Odčlenenie procesnej úpravy správneho súdnictva sa ukázalo ako nevyhnutné, a to hlavne
z nasledovných dôvodov:
je neúnosné, aby súdy v konaniach vo veciach civilných používali rovnaký právny predpis
(t.j. Občiansky súdny poriadok) ako v konaniach o žalobách z verejného práva (doterajšia
prax len zvýraznila potrebu rešpektovať hranicu medzi právom verejným a súkromným, ide
o rozdielne oblasti práva s odlišnými zásadami pri procesnom postupe),
konanie v správnom súdnictve systematicky upravuje piata časť Občianskeho súdneho
poriadku, avšak niektoré časti uvedenej úpravy odkazujú na všeobecné ustanovenia
inštitútov občianskeho súdneho konania a práve to spôsobuje, že časté zmeny Občianskeho
súdneho poriadku zamerané len na konanie v civilných veciach, sú pre samotné správne
súdnictvo nevyhovujúce (neaplikovateľné v praxi).
Čo sa týka filibusteringu5 pri sprístupňovaní informácií, platí, že nestačí po formálnej stránke
bezchybná žiadosť, ak bude postavená na obštrukčnej metóde. A aj keď zákon o slobode informácií
zatiaľ neobsahuje výslovne ustanovenie, ktorým je filibustering zakázaný, nový SSP ho už výslovne
zakazuje vo vybraných ustanoveniach a dokonca v § 95 SSP ho umožňuje pokutovať (sa uplatní
sudcovské uváženie jednak čo do dôvodnosti námietky a jednak čo do výšky uloženej poriadkovej
pokuty).
Použité právne predpisy
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií)
Judikatúra a rozhodnutia súdov
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Sži/4/2014 zo dňa 12.3.2014
Iné
Dôvodová správa k zákonu č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
Kontaktné údaje:
JUDr. Antónia Ambrózyová
antonia.ambrozyova@post.sk
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Katedra správneho a environmentálneho práva
Šafárikovo nám. č. 6
P.O.BOX 313
810 00 Bratislava 1

Žiadané sú informácie, ktorých vyhľadanie a poskytnutie dokáže zahltiť a nadmerne zamestnať orgán verejnej
správy práve činnosťou, ktorá u zamestnancov je spôsobilá vyvolať pocit, že nejde o racionálnu činnosť, ale
napriek tomu ju musia splniť. …“
5
Obštrukčná metóda, pri ktorej nie je dôležitý obsah žiadosti, ale zahltenie a zamestnanie povinnej osoby
činnosťou na spracovaní informácie pre žiadateľa.
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HYPOTÉZA NEEXISTENCIE SLOBODNEJ VÔLE A JEJ DOPAD
NA PRÁVO
Slavomíra Henčeková
Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe
Abstrakt: Podľa výskumov niektorých neprávnych vedcov slobodná vôľa neexistuje. Ak by sa
hypotéza ilúzie slobodnej vôle potvrdila, otázka znie, aký by to malo dopad na právo. Príspevok bude
úvahou práve nad touto možnosťou. Cieľom príspevku je predstaviť hypotézu neexistencie slobodnej
vôle a uviesť príklady dopadu jej verifikácie na právo, predovšetkým na právo trestné a spotrebiteľské.
Cieľom príspevku nie je samotná verifikácie tejto hypotézy, ale ponúknutie iného pohľadu na právo
než sme zvyknutí, t.j. na právo, v ktorom predpokladáme, že ľudia konajú slobodne. Príspevok sa
zaoberá aj tým, čo vlastne znamená slobodné konanie a či slobodná vôľa skutočne neexistuje.
Kľúčové slová: slobodná vôľa, determinizmus, kompatibilizmus, inkompatibilizmus, libertarianizmus,
neuroveda
Abstract: According to some studies of the non-legal scientists, nothing such as free will of people
exists. In case this hypothesis was verified, the question is what would be the impact of it in law. The
thesis will be a consideration exactly of this possibility. The aim of this thesis is to present the
hypothesis of non-existence of free will and to state examples of the impact of its verification on law,
especially on criminal and consumer protection law. The aim of the thesis is not to verify the
hypothesis, but to propose a different view on law than we are used to – on law based on assumption
that people act freely. Partially, it deals also with actual meaning of “acting freely” and with the question
if free will really does not exist.
Key words: free will, determinism, compatibilism, incompatibilism, libertarianism, neuroscience
ÚVOD
Existuje slobodná vôľa? Táto otázka zamestnáva po stáročia nielen filozofov 1, ale aj
neurovedcov. Slobodnú vôľu predpokladáme, t.j. predpokladáme, že ľudia si to, čo robia, slobodne
zvolili. Trestáme, odsudzujeme a obviňujeme niekoho za to, že učinil určitú voľbu a rozhodnutie
a trváme na tom, že mal učiniť niečo iné, za čo by si zaslúžil odmenu a pochvalu alebo by sa aspoň
vyhol trestu. Základy nášho právneho systému vychádzajú väčšinou z predpokladu, že ľudia sú
zodpovední za to, čo robia, pretože sa (minimálne do určitej miery) môžu správať inak. Bez slobody
nie je zodpovednosť. Zároveň máme ale v súčasnosti množstvo dôkazov o tom, že naše rozhodnutia
sú ovplyvnené, determinované rôznymi faktormi – vlastnými skúsenosťami, biologickými
predispozíciami, ale aj reklamou, propagandou, či všeobecne okolím.
Námetom pre vytvorenie tohto príspevku a úvodom do úvah o slobodnej vôli bola najnovšia
kniha od amerického neurovedca a spisovateľa Sama Harrisa s názvom Slobodná vôľa,2 ktorá
vzbudila značný ohlas, a to v dobrom i zlom zmysle tohto slova.3 Príspevok je rozdelený na tri časti.
Hoci korene úvah o slobodnej vôli možno nájsť už v antickej filozofii, predmetom záujmu sa stala predovšetkým
od novoveku, v ktorom René Descartes obhajoval dualizmus tela a duše. Tela, ktoré podlieha fyzikálnym
zákonom a kauzálnemu pôsobeniu a duše, ktorej sa takéto obmedzenie netýka.
2
HARRIS, S.: Svobodná vůle. Dybbuk, Praha: 2015. Kniha je poňatá populárne, je určená širšiemu publiku,
a takýmto plánoval byť aj tento príspevok. Keďže je ale poňatá pomerne jednostranne, príspevok je v rámci
snahy o zachovanie odbornej, objektívnej povahy, doplnený o protiargumenty, odkazy na ďalšie protiargumenty
a vysvetlenia. Harris nie je jediný odborník, ktorý sa venuje otázkam fungovania ľudského mozgu, podvedomia
a slobodnej vôle populárno-náučným štýlom. Ďalšími sú napr. WEGNER, D.: The Illusion of Conscious Will.
Bradford Books, MIT Press, 2002; DENNETT, D.: Consciousness explained. Boston: Little Brown and Co., 1991;
DENNETT, D.: Elbow Room: The Varieties of Free Will Worth Wanting. Bradford Books, MIT Press, 1984 a ďalší
autori ako Daniel Kahneman, Michael Gazzaniga, Oliver Sacks atď.
3
Napr. PARDI, P.: An Analysis of Sam Harris` Free Will. Philosophynews [online], 16.5.2012. Dostupné na (stav
k 2.4.2016) http://www.philosophynews.com/post/2012/05/15/An-Analysis-of-Sam-Harris-Free-Will.aspx;
1
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V prvej bude predstavená hypotéza neexistencie slobodnej vôle na základe jedného konkrétneho
vymedzenia pojmu slobodnej vôle tak, ako ju chápe v mnohých prípadoch neuroveda. V druhej časti
bude na príkladoch v oblasti spotrebiteľského a trestného práva ukázané, čo by znamenalo prijať
hypotézu neexistencie slobodnej vôle v práve. V tretej časti budú ponúknuté protiargumenty
k nastolenej hypotéze za účelom objektívneho poňatia analyzovanej problematiky.
HYPOTÉZA NEEXISTENCIE SLOBODNEJ VÔLE
Hypotézou neexistencie slobodnej vôle sa budem zaoberať v dvoch rovinách: (i) v oblasti
neurovedy a (ii) v oblasti filozofie. Tomu zodpovedá aj rozdelenie prvej kapitoly na dve podkapitoly.
Výskumy slobodnej vôle v neurovede
V 70. a 80. rokoch minulého storočia uskutočnil americký vedec Benjamin Libet sériu
experimentov zaoberajúcich sa časovým aspektom vedomia. Najznámejší z nich je experiment z roku
1983, ktorý sa stal zlomovým pre výskum slobodnej vôle. 4 Účastníci experimentu sledovali bod
vykresľovaný osciloskopom pohybujúci sa kruhovo po číselníku (tzv. Libetove hodiny). Bod sa
pohyboval rýchlo – jeden obeh číselníku trval 2,56 sekúnd. Ciferník bol rozdelený na 24 dielov, pohyb
cez jeden diel tak trval 107 ms. Účastníkom experimentu bola zároveň meraná mozgová aktivita
(presnejšie elektrická aktivita motorických a premotorických oblastí mozgovej kôry pomocou
elektroencefalografu, t.j. EEG). Účastníci mali za cieľ nechať obehnúť bod dookola aspoň jedenkrát,
a potom „kedykoľvek budú cítiť, že sa im chce“ rýchle zavrieť svoju dlaň. 5 Účastníci boli ďalej
inštruovaní, aby „počkali na okamih, kedy sa nutkanie k akcii samovoľne objaví, a tento okamih nijak
dopredu neplánovať ani sa naň nesústrediť.“6 Účastníci mali presne určiť na hodinách okamih, kedy
si „uvedomili vlastné „chcenie“7 vykonať danú vlastnú akciu.“ Výsledkom experimentu bolo zistenie,
že prípravný motorický potenciál (readiness potential) bol prostredníctvom EEG zaznamenaný
priemerne 350 ms pred časom, ktorý účastníci označili za čas uvedomenia si vlastného chcenia
vykonať vlastnú akciu.8 Zjednodušene (s rizikom nepresnosti vyplývajúcej zo zjednodušenia) vzniklo
rozhodnutie zavrieť dlaň na úrovni neurónov, t. j. v mozgu, v priemere o 350 ms skôr než si účastník
toto rozhodnutie uvedomil. Vedomý prežitok chcenia/nutkania vykonať akciu tak nemohol byť
kauzálnou príčinou samotnej akcie.9
Experiment Benjamina Libeta ohľadom slobodnej vôle z pohľadu neurovedy s obdobným
výsledkom nebol jediný. V roku 2011 v inom laboratóriu bolo s použitím funkčnej magnetickej
rezonancie (fMRI) zistené, že je možné 7 až 10 sekúnd vopred predpovedať, ktoré z dvoch tlačidiel
účastník experimentu stlačí.10 Priame záznamy z mozgovej kôry vyhotovené v nedávnej minulosti
následne ukázali, že stačí aktivita iba 256 neurónov a s 80% presnosťou je možné rozhodnutie
človeka urobiť určitý pohyb predpovedať už o 700 ms skôr, než si to sám uvedomí.11

MENAKER, D.: Have It Your Way. `Free Will,` by Sam Harris. The New York Times. Sunday Book Review
[online], 13.7.2012. Dostupné na (stav k 2.4.2016) http://www.nytimes.com/2012/07/15/books/review/free-will-bysam-harris.html; CAOUETTE, J.: Free Will: Why Sam Harris needs to read more Philosophy. A Philospoher`s
Take [online], 29.7.2012. Dostupné na (stav k 2.4.2016) http://aphilosopherstake.com/2012/07/29/free-will-whysam-harris-needs-to-read-more-philosophy/
4
LIBET, B., GLEASON, C. A., WRIGHT, E. W., PEARL, D. K.: Time of conscious intention to act in relation to
onset of cerebral aktivity (readiness-potential): The unconscious initation of a freely voluntary act, Brain. 1983,
106 (Pt 3): s. 623 – 642; ďalej aj v LIBET, B.: Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in
voluntary action. Behav. Brain Sci. 1985, 8: s. 529-566.
5
Tamtiež, s. 625.
6
Tamtiež, s. 625.
7
V inštrukciách bolo chcenie opísané zároveň ako nutkanie (urge), zámer (intention), či rozhodnutie (decision);
samotní účastníci sa najviac stotožňovali s pojmami chcenie (wanting) alebo nutkanie (urge).
8
Popis experimentu podľa HAVLÍČEK, O.: Filosofický problém svobodné vůle ve světle vědeckých poznatků. In
Electronic Journal for Philosophy, 6/2013, s. 5 – 7.
9
Tamtiež, s. 7.
10
HAYNES, J. D.: Decoding and predicting intentions. Annual New York Academy of Science. 2011, 1224(1), s.
9-21; pozri aj SOON, C. S., BRASS, M., HEINZE, H. J., HAYNES, J. D.: Unconscious determinants of free
decisions in the human brain, Nature Neuroscience, 11/5, 2008: 543 – 545 ; pokus opisuje v češtine HAVLÍČEK,
O.: Filosofický problém svobodné vůle ve světle vědeckých poznatků. In Electronic Journal for Philosophy,
6/2013, s. 8 – 10.
11
FRIED. L., MUKAMEL, R., KREIMAN, G.: Internally generated preactivation of single neurons in human
medial frontal cortex predicts volition. Neuron, 2011, 69: s. 548 – 562; alebo aj HAGGARD, P.: Decision time for
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V nadväznosti na tieto experimenty sa vynárajú otázky: v čom spočíva sloboda našich
rozhodnutí, ak nám rozhodnutia vznikajú na úrovni neurónov skôr než si ich uvedomíme? A ak nám
naše rozhodnutia vznikajú „v hlave“ skôr, než si ich uvedomíme, a dôvod, prečo sa tak stane, nám
nie je známy, naozaj možno hovoriť o slobodnej vôli v našich rozhodnutiach? Sam Harris k tomuto
uvádza: „Naše myšlienky a činy sú determinované nevedomými procesmi v našich neurónoch – a tie
sú zase determinované ďalšími predchádzajúcimi príčinami, ktorých si nie sme vedomí. Slobodná
vôľa je len ilúzia. Naša vôľa jednoducho nie je našim dielom. Myšlienky a úmysly vystávajú na základe
príčin v pozadí, ktorých si nie sme vedomí a nad ktorými nemáme kontrolu. Tú slobodu, ktorú sa
domnievame mať, nemáme.“12 K tomuto názoru je ale nutné pripojiť aj definíciu chápania slobodnej
vôle zo strany Sama Harrisa, resp. predpoklady, kedy možno hovoriť o slobodnej vôli. Tá podľa neho
spočíva na dvoch predpokladoch: (i) na predpoklade, že každý z nás sa mohol v minulosti zachovať
inak, než sa zachoval, a (ii) na predpoklade, že sme vedomým zdrojom väčšiny svojich súčasných
myšlienok a činov.13
Slobodná vôľa vo filozofii14
Problematika slobodnej vôle vo filozofii je metafyzický problém, ktorý sa rieši v kontexte otázok,
či možno ľuďom pripisovať morálnu zodpovednosť15 s čím súvisí aj otázka, či im možno pripisovať
zodpovednosť právnu. Ak by totiž ľudia neboli tvorcami svojich činov, pohľad na otázku zodpovednosti
by sa dramaticky zmenil.
Problém slobodnej vôle vo filozofii sa najčastejšie spája s determinizmom. Ide o filozofický
smer, resp. postoj, podľa ktorého je všetko dianie vo svete bez výnimky podmienené a určené
predchádzajúcimi udalosťami. Základom je teda závislosť jedného javu na druhom. V jadre
determinizmu stojí myšlienka, že všetko, čo sa deje, vyplýva z predchádzajúcich dejov a existencia
náhody je vylúčená. Krajnou, resp. psychologickou formou determinizmu, je fatalizmus, podľa ktorého
sú všetky udalostí predurčené osudom, ktorému nie je možné vzdorovať. 16 Determinizmus má mnoho
podôb, rozlišuje sa mechanický, resp. dynamický determinizmus, sociologický, geografický,
ekonomický, či biologický determinizmus, a to v závislosti od toho, čím je konanie človeka predurčené,
determinované - fyzikálnymi zákonmi, spoločnosťou, prírodným prostredím, ekonomickými faktormi,
či genetikou.17
Determinizmus18 patrí spolu s libertarianizmom k inkompatibilizmu,19 t.j. k postoju, že teória
slobodnej vôle je inkompatibilná, nezlučiteľná s deterministickým svetom, v ktorom je každý dej
následkom predchádzajúcich dejov.20 Základný koncept libertarianizmu sa opiera o tri myšlienky: (i)

free will. Neuron, 2011, 69: s. 404 – 406; citované podľa HARRIS, S.: Svobodná vůle. Dybbuk, Praha: 2015, s.
17.
12
HARRIS, S.: Svobodná vůle. Dybbuk, Praha: 2015, s. 13.; k experimentu Benjamina Libeta je ale nutné dodať,
že sám Libet nepopieral existenciu slobodnej vôle. Tvrdil, že vedomie môže počas prvých 150-200 ms ovplyvniť,
resp. zastaviť rozhodnutie, ktoré vzniklo v podvedomí, a tým proces vetovať. Sam Harris tento argument ako
potvrdenie existencie slobodnej vôle odmietol.
13
Tamtiež, s. 14. Neexistenciu slobodnej vôle, resp. jej limitáciu, riešia nielen americkí neurovedci, t.j. lekári, ale
aj českí. Ako príklad uvádzam zaujímavú úvahu VINAŘ, O.: Iluze svobodné vůle. Medical tribune [online],
27.6.2009. Dostupné na (stav k 2.4.) http://www.tribune.cz/clanek/14185-iluze-svobodne-vule
14
Zdroje v tejto časti boli čerpané aj z vynikajúcej bakalárskej práce; viď CÍSAŘOVÁ, K.: Svobodná vôle
a odpovědnost. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014 (bakalárska práca). Vedúci práce: JUDr.
Tomáš Sobek, PhD. Dostupné na (stav k 2.4.2016)
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slobodná vôľa existuje a ľudia sú morálne zodpovední, (ii) popieraní indeterminizmu, (iii) uznávaní
inkompatibilizmu.21 Libertarianizmus je založený na myšlienke, že pokiaľ si človek vyberá spomedzi
niekoľkých možností a rozhodne sa pre jednu z nich, uplatňuje slobodnú vôľu. Zástanca
libertarianizmu Robert Kane22 tvrdí, že existencia alternatív je nutná podmienka, aby človek mohol
konať slobodne a že determinizmus nie je kompatibilný s alternatívnymi možnosťami. Kvôli
alternatívnym možnostiam musí totiž existovať viac než len jeden možný scenár ľudského života.
Existencia alternatív je pre existenciu slobodnej vôle nevyhnutná, no samotná nie je postačujúca.
Ľudské činy môžu totiž byť náhodné, t.j. ľudia si môžu medzi jednotlivými alternatívami vyberať
náhodne bez toho, aby mali nad týmto výberom kontrolu.23 No a bez kontroly nie je sloboda. Kontrola
vlastných činov podľa neho pochádza z prvotnej zodpovednosti (ultimate responsibility), pod ktorou
rozumie zdroj našich činov, ktorý leží priamo v nás, nie v niečom inom ako osud, božské predurčenie,
prírodné zákony či predchádzajúce udalosti. Prvotná zodpovednosť tvorí jadro libertariánskeho
poňatia slobodnej vôle Roberta Kane, ktorý slobodnú vôľu definuje ako schopnosť konajúceho byť
prvotným tvorcom, resp. pôvodcom a udržiavateľom vlastného cieľa a účelu.24
Na opačnej strane spektra je kompatibilizmus, ktorý hovorí, že slobodná vôľa je zlučiteľná,
kompatibilná s deterministickým poňatím sveta. A prečo je vlastne dôležité zaoberať sa
deteminizmom v kontexte úvah o slobodnej vôli a tým, či je alebo nie je slobodná vôľa
s determinizmom zlučiteľná? Predovšetkým preto, že sa v oblasti kvantovej mechaniky podarilo
dokázať, že sa mikročastice pohybujú náhodne – indeterministicky.25 Otázka, či je svet deterministický
alebo indeterministický na úrovni makročastíc, a teda aj človeka, môže byť časom taktiež vyriešená.
Nie je teda bez zmyslu uvažovať nad tým, čo sa stane so slobodnou vôľou po jej zodpovedaní.26
Kompatibilizmus je najmenej radikálna a najrozšírenejšia teória zaoberajúca sa zlučiteľnosťou, resp.
nezlučiteľnosťou slobodnej vôle a determinizmu. Kompatibilisti pripúšťajú, že slobodná vôľa môže
existovať v deterministickom svete,27 a zároveň pripúšťajú existenciu slobodnej vôle. Ich teória sa
opiera predovšetkým o tzv. Frankfurtové príklady28 - myšlienkové experimenty, ktoré ukazujú
jednotlivca v situáciách, v ktorých nemohol konať inak (neexistovala alternatíva), a i tak bol zreteľne
morálne zodpovedný. Variáciu na Frankfurtové príklady vytvoril John Martin Fisher. Príklad je
nasledujúci: neurochirurgička Blacková tajne vložila do mozgu agenta Jonesa čip, ktorý jej umožňuje
ovládať rozhodnutia agenta Jonesa, a tým aj jeho činy. Blacková chce, aby Jones volil Demokratov.
Ak sa Jones rozhodne voliť Demokratov sám, do jeho rozhodovania nijak nezasiahne, ale ak bude
prejavovať akúkoľvek tendenciu voliť niekoho iného, zasiahne a Jonesovu voľbu zmení. Jones teda
nemá inú možnosť, než voliť Demokratov. Ale zároveň si uvedomujeme, že ak sa rozhodne voliť
Demokratov bez zásahu Blackovej, je morálne zodpovedný. 29 Pre lepšiu ilustráciu a spojitosť
s morálnou zodpovednosťou si ale skúsme predstaviť namiesto voľby Demokratov napr. zabitie
človeka.
Skúmanie slobodnej vôle vo filozofii sa teda zaoberá dvoma otázkami: (i) či platí
determinizmus, a (ii) či existuje slobodná vôľa. Rozdielnosť a rozmanitosť teórii, ktoré tu boli
načrtnuté, ukazujú, že na rozdiel od neurovedy vo filozofii nie je otázka existencie slobodnej vôle
vôbec jednoducho riešiteľná.
DOPAD VERIFIKÁCIE HYPOTÉZY NEEXISTENCIE SLOBODNEJ VÔLE NA PRÁVO
Predpokladajme ale predsa, že neurovedci (a inkompatibilisti) majú pravdu a slobodná vôľa
neexistuje. Aký dopad by to malo na právo? Rozobraté budú v tejto súvislosti dve právne oblasti –
spotrebiteľské právo a trestné právo.
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Neexistencia slobodnej vôle v spotrebiteľskom práve
V spotrebiteľskom práve možno uvažovať o tom, že sa v ňom hypotéza neexistencie slobodnej
vôle čiastočne premietla. Počíta sa totiž s tým, že spotrebiteľ nepozná všetky svoje možnosti a nevie
si ani vybrať, čo je pre neho najlepšie. So slobodnou vôľou sa operuje v spotrebiteľskom práve aj
v súdnych rozhodnutiach. Napr. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol: „Rozhodcovská zmluva
uzavretá so spotrebiteľom, ak má byť právom akceptovateľná ako prejav zmluvnej autonómie, musí
byť výsledkom slobodnej vôle oboch zmluvných strán. Slobodná vôľa vyžaduje informácie o možnosti
voľby medzi viacerými riešeniami a informácie o tom, čo tá ktorá voľba konkrétne znamená.“30
V spotrebiteľskom práve sa teda už teraz určitým spôsobom počíta s tým, že vôľa spotrebiteľa nie je
úplne slobodná, ale naopak, že rozhodnutie spotrebiteľa je v značnej miere ovplyvnené vonkajšími
vplyvmi, predovšetkým zo strany podnikateľov. Súdne rozhodnutia ale nejdú do takej hĺbky, aby riešili
otázku, či existuje alebo neexistuje slobodná vôľa. V spotrebiteľskom práve sa prejavuje
predovšetkým paternalizmus štátu. Ale sám paternalizmus čiastočne predpokladá, že nie sme
schopní slobodne sa rozhodovať v našom najlepšom záujme, čo by malo byť našou prirodzenosťou,
a chráni spotrebiteľov. Nutné je taktiež dodať, že chápanie slobodnej vôle v tejto oblasti sa vníma skôr
ako absencia vonkajšieho donútenia, resp. ovplyvnenia.
Neexistencia slobodnej vôle v trestnom práve
Na demonštrovanie významu slobodnej vôle a hypotézy neexistencie slobodnej vôle použil
Sam Harris 5 príkladov31, pre zjednodušenie si požičiam (s menšími úpravami) tri z nich:
1. Dospelý muž, obeť sexuálneho zneužívania a týrania v detstve, zastrelil svoju priateľku, keď
zistil, že ho opustila; žena zomrela
2. Dospelý muž, ktorý mal ideálne detstvo, úmyselne zastrelil ženu, ktorú videl prvýkrát v živote
„len tak zo srandy“; žena zomrela
3. Dospelý muž, ktorý mal ideálne detstvo, úmyselne zastrelil ženu, ktorú videl prvýkrát v živote
„len tak zo srandy“; žena zomrela; na magnetickej rezonancii bol mužovi odhalený nádor na
mozgu v časti, ktorá je zodpovedná za riadenie emócií.
Všetky tieto udalosti mali rovnaký výsledok – smrť ženy. Z pohľadu trestného práva by ale boli
posudzované rozdielne. V prvom prípade by sa zrejme bral ohľad na páchateľovu minulosť, v treťom
prípade by možno ani nebolo možné hovoriť o trestnej zodpovednosti z dôvodu nepríčetnosti, no
a najprísnejšie by bol zrejme posudzovaný druhý prípad, v ktorom neexistuje žiadne ospravedlnenie
páchateľovho skutku.32 Ešte markantnejšie rozdiely sú pri posúdení týchto prípadov z pohľadu
morálnej zodpovednosti, ich odstupňovanie ale kopíruje posúdenie z hľadiska právnej zodpovednosti.
V prvom prípade zmierňuje čin páchateľa predchádzajúce zneužívanie a afekt. V druhom prípade
neexistujú žiadne okolností, ktoré by čin páchateľa zmiernili, jeho konanie bolo nepredvídateľné,
nevysvetliteľné, snáď až psychopatické.33 V treťom prípade nepociťujeme v podstate žiadne morálne
rozhorčenie, hoci konanie páchateľa bolo rovnako nepredvídateľné, nevysvetliteľné a psychopatické,
naše morálne hodnotenie ale úplne mení nádor na mozgu; páchateľa považujeme za obeť vlastnej
biológie.34 Sam Harris sa ale pýta, aký má vlastne zmysel takéto morálne odstupňovanie, ak vo
všetkých prípadoch je reálnou príčinou ženinej smrti v rovnakej miere mozog a pozadie, ktoré ho
ovplyvňovalo? 35
Ak by bola hypotéza neexistencie slobodnej vôle tak, ako ju chápe Sam Harris, verifikovaná,
nebola by zlučiteľná so súčasnou koncepciou trestania, pretože tá predpokladá, že páchateľ mohol
svoje konanie ovplyvniť, mohol sa rozhodnúť i inak. Ale ak je naše konanie determinované našimi
fyziologickými procesmi a stavmi, našimi génmi a skúsenosťami, naše konanie nemôžeme ovplyvniť.
Neznamená to ale, že by sme nemali nebezpečných zločincov nechávať voľne behať po svete len
preto, že za svoje činy nemôžu. Naopak, ak sú pre spoločnosť nebezpeční (ako napríklad páchateľ
v druhom bode), je nutné ich v záujme ochrany spoločnosti a ich potenciálnych obetí izolovať.
A taktiež to neznamená to, že by nebolo účelné páchateľom ukladať tresty, ktoré budú mať na nich
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pôsobiť výchovne. Koncepcia trestania „za trest“, t.j. retributívna koncepcia trestania, v ktorej trest
slúži ako odplata, ale pri neexistencii slobodnej vôle nemôže obstáť.36
NAOZAJ SLOBODNÁ VÔĽA NEEXISTUJE?
Prvotným cieľom tohto príspevku bolo predstaviť hypotézu neexistencie slobodnej vôle
a aplikovať ju na právo bez akéhokoľvek vyhodnocovania, či možno danú hypotézu verifikovať alebo
nie. Keďže je ale daná hypotéza kontroverzná a zároveň by jej prijatie mohlo byť dokonca
nebezpečné, nestretlo sa takéto poňatie s veľkým pochopením. Z tohto dôvodu bude nasledovať
v nasledujúcich riadkoch rozbor danej hypotézy z pohľadu predovšetkým jej protiargumentov.
Problém spočíva už vo vymedzení slobodnej vôle. Sam Harris ju chápe tak, že nie sme
slobodní, ak nevieme, ako naše rozhodnutia vznikajú a čím všetkým sú determinované; že nekonáme
slobodne preto, pretože naše rozhodnutia vznikajú v podvedomí skôr, než si to uvedomíme a ani
nevieme, prečo sa tak deje.
Už samotný tón, akým je kniha písaná, vzbudzuje podozrenie o jej objektívnosti. Argumenty
sú jednostranné, protiargumenty vytrhnuté z kontextu, zľahčované a rýchlo odmietané.37 Je preto viac
než žiaduce niektoré z týchto protiargumentov uviesť. Ak sa pozrieme na spomenutý príklad z oblasti
trestného práva – príklad tretí, kedy nepociťujeme morálne rozhorčenie nad vrahom s mozgovým
nádorom a možno ho ani nepovažujeme za trestne zodpovedného – ponúka nám Sam Harris tézu,
že nie je rozdiel medzi ním a medzi kýmkoľvek iným; za činmi každého z nás stojí totiž mozog a jeho
pozadie. Rozdiel ale môže spočívať v tom, že na rozdiel od tohto páchateľa, my máme aj ďalšie
alternatívy, ako sa zachovať. Áno, tieto alternatívy sú obmedzené našimi biologickými
predispozíciami, genetickou výbavou, vzdelaním, sociálnym, kultúrnym, politickým a intelektuálnym
kontextom našej existencie. Ale len preto, že sú naše alternatívy limitované, neznamená to, že žiadne
nemáme. To, že nemáme absolútnu slobodu (všetky alternatívy sveta) neznamená, že nemáme
žiadnu slobodu.38 Samozrejme, že sú naše rozhodnutia niečím determinované, konáme z určitých
dôvodov. Fyzické procesy prebiehajúce v mozgu (činnosť neurónov) ale neovplyvňujú všetky
psychické procesy, je nutné medzi nimi vidieť rozdiel tak, ako ho videl už René Descartes, ktorý ako
dualista rozlišoval substancie tela a duše39, resp. sa s týmito argumentmi náležite vyrovnať.
Problémy teórie Sama Harrisa vznikajú najmä z toho, že k slobodnej vôli zaujíma postoj
„všetko alebo nič“, t.j. že buď ju máme alebo nemáme. Mnohí filozofovia ale problém slobodnej vôle
riešia tak, že existuje vo viacerých stupňoch, obdobne ako napr. inteligencia.40 Iní, ako napr. Daniel
Dennett tvrdia, že aj keď sú naše rozhodnutia determinované, stále sú to naše rozhodnutia. Všetko,
čo urobíme alebo pre čo sa rozhodol náš mozog, je niečím, čo sme urobili alebo prečo sme sa rozhodli
my sami. Skutočnosť, že nie vždy sme schopní subjektívne si uvedomovať príčiny svojich činov,
slobodnú vôľu neruší – pretože naša nevedomá neurofyziológia je práve tak nami, ako naše
nevedomé myšlienky.41 Na našich činoch záleží. A záleží aj na našich rozhodnutiach – na výberoch
z možností, alternatív, ktoré máme. Problém, ako už bolo naznačené, spočíva aj v definícii slobodnej
vôle. Definície sú totiž dôležité. Ak napríklad definujete Zem ako planétu nachádzajúcu sa v strede
vesmíru, vyvodíte záver, že Zem neexistuje. To, ako si slobodnú vôľu zadefinujete, preto značne
ovplyvní odpoveď na otázku, či existuje. Ak sa vrátime k výskumom Benjamina Libeta, ktoré stáli na
počiatku sformulovania hypotézy neexistencie slobodnej vôle (aj) Sama Harrisa, je nutné si
povšimnúť, že tieto experimenty nedokázali, že rozhodnutie človeka vzniklo predtým, než si ho človek
uvedomil. Dokázali to, že predtým, než človek vedome urobil určité rozhodnutie, sa na úrovni
neurónov, podvedome, uskutočnila určitá aktivita, ktorá tomuto rozhodnutiu predchádzala. Bolo by
totiž viac než zvláštne, ak by sa rozhodnutia vynárali vo vedomí len tak z ničoho nič. 42 Problém je aj
Právo je ale v skutečnosti kompatibilistické, nereaguje na výsledky výykumov v oblasti neurovedy.
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v tom, že všetky výskumy skúmali neurónovú aktivitu pri jednoduchých, opakujúcich sa činnostiach,
v ktorých účastníci nemali svoje rozhodnutie nijak plánovať, len počkať na chcenie/nutkanie, ktoré sa
objaví a vtedy rozhodnutie uskutočniť.43 Komplikovanejšie rozhodnutia ale vyžadujú väčšie zapojenie
vedomia do rozhodovania. A takto je to vlastne dobré. Jednoduché rozhodnutia robíme automaticky,
nerozmýšľame nad cestou do práce, či nad bežnými každodennými úkonmi, poniektorí zvládnu bez
problémov aj cestu domov spolu s hygienou pred spaním i v stave, kedy je ich vedomie vyradené
z prevádzky v dôsledku požitia čohokoľvek omamného. V tejto súvislosti sa hovorí o dvojitom
systéme myslenia – automatickom a reflexívnom.44 No a práve v tom reflexívnom myslení, pri
rozhodovaní sa o zložitých problémoch na úrovni vedomia, neobstoja výsledky výskumov Benjamina
Libeta v súvislosti s neexistenciou slobodnej vôle sami o sebe.45
ZÁVER
Cieľom príspevku bolo predstavenie hypotézy neexistencie slobodnej vôle, ktorá je
v posledných rokoch dominantná predovšetkým v oblasti neurovedy a demonštrovať, aký by mohlo
mať vplyv jej prijatie na právo. Keďže je táto hypotéza kontroverzná a jej prijatie by mohlo mať v práve
ďalekosiahle dôsledky predovšetkým v oblasti vnímania zodpovednosti, ponúkol príspevok aj
argumenty, ktoré v súčasnom filozoficko-právno-neurovedeckom diskurze stoja proti tejto hypotéze.
Či slobodná vôľa existuje alebo nie je v súčasnosti ťažké rozhodnúť, diskusia na túto otázku
nie je zďaleka ukončená v žiadnej oblasti. Čo ale dokázané je, je skutočnosť, že naše vedomie
podlieha mnohým klamom, kognitívnym chybám, že sú naše rozhodnutia ovplyvniteľnejšie, než si
myslíme. A možno práve neuroveda nám skôr než poprie existenciu slobodnej vôle, pomôže slobodu
v našom rozhodovaní získať. Ale to už je príbeh na pokračovanie.
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BEZPRÁVNA VYHRÁŽKA VYKONANÁ TREŤOU OSOBOU A JEJ
VPLYV NA PLATNOSŤ PRÁVNEHO ÚKONU V DÔSLEDKU
NEDOSTATKU SLOBODY VÔLE KONAJÚCEHO
Tomáš Dekan
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá témou bezprávnej vyhrážky urobenej treťou osobou a jej vplyvom na
slobodu vôle osoby, ktorá robí právny úkon. Autor v príspevku analyzuje názory právnej vedy a súdov
na otázku platnosti právneho úkonu, ktorý urobila osoba, ktorá konala pod tlakom bezprávnej
vyhrážky zo strany tretej osoby, pričom druhá strana právneho úkonu o bezprávnej vyhrážke
nevedela. Príspevok ponúka argumentácia v prospech dvoch možných riešení tohto problému
a vyvodzuje z argumentov vlastný záver.
Kľúčové slová: bezprávna vyhrážka, sloboda vôle, autonómia vôle, právna istota, právny úkon,
Abstract: The contribution deals with issue of lawless menace undertaken by third person and it´s
influence on free will of person, who is undertaking the legal act. The author in his contribution
analyzes opinions of jurisprudence and courts on issue of validity of legal act, undertaken by person,
who act under constraint of lawless menace of third party, whereby second party of legal act had no
knowledge of lawless menace. The contribution offers argumentation in favour of two potential
solutions of the issue and draws its own conclusion.
Key words: lawless menace, free will, autonomy of the will, legal certainty, legal act
ÚVOD
Tento príspevok sa zaoberá špecifickým prípadom použitie bezprávnej vyhrážky treťou
osobou, ktorá nerobí právny úkon, ale napriek tomu používa bezprávnu vyhrážku voči osobe, ktorá
právny úkon robí.
Cieľom príspevku je stručné zmapovanie aktuálnych názorov na túto otázku v judikatúre
a v právnej vede, analýza týchto názorov, formulácia argumentov v prospech potenciálnych riešení
problému a predovšetkým syntéza jednotlivých argumentov do záveru, ktorý ponúkne riešenie tohto
problému.
Pre pochopenie problematiky je nutné objasniť pojem bezprávnej vyhrážky (vis compulsiva),
jej znaky, ktoré odlišujú konanie, ktoré je bezprávnou vyhrážkou od iných konaní, ktoré nemožno
považovať za bezprávnu vyhrážku. Samotný Občiansky zákonník 1 neobsahuje pojem bezprávna
vyhrážka, no poskytuje normatívny základ pre tento koncept. Týmto základom je znenie § 37 ods. 1,
ktoré znie:“ Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.“
Konkretizáciu obsahu tohto pojmu určila až judikatúra, resp. právna veda, ktoré uvádzajú nasledujúce
znaky (právne relevantnej) bezprávnej vyhrážky. Podľa Lazara 2 sú nimi:
Bezprávna vyhrážka je psychickým donútením,
Musí sa ňou vynucovať niečo, čo sa ňou nesmie vynucovať (protiprávnosť),
Musí byť príčinou, prečo bol právny úkon urobený,
Druh a intenzita bezprávnej vyhrážky musí vzbudiť strach u osoby voči ktorej sa použila,
Vyhrážka musí byť adresovaná tomu, koho právny úkon sa vynucuje alebo inej osobe
(napr. člen rodiny toho, koho úkon sa vynucuje).
Najvyšší súd Českej republiky pre zmenu vo svojom často citovanom rozsudku 3 popísal znaky
bezprávnej vyhrážky nasledovne: „Bezprávnou vyhrážkou je vyhrážka, ktorou je vynucované niečo,
čo nesmie byť vynucované. Môže spočívať v tom, že sa vyhráža niečím, čo hroziaci vôbec nie je
oprávnený vykonať, alebo čo síce vykonať môže, ale nesmie sa tým vyhrážať tak, aby niekoho pohol
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k určitému právnemu úkonu; nie je treba, aby cieľ, ktorý je sledovaný použitím bezprávnej vyhrážky,
bol sám protiprávny. Musí ďalej ísť o vyhrážku takého druhu a takej intenzity, aby podľa okolností a
povahy konkrétneho prípadu u toho, voči komu bola použitá, vzbudila dôvodnú bázeň, a vyhrážka
musí byť adresovaná tomu, koho právny úkon sa vynucuje, alebo osobám jemu blízkym.“ Na základe
vyššie uvedeného teda možno vyvodiť záver, že bezprávna vyhrážka je psychickým donútením, ktoré
vynucuje niečo, čo vynucovať nesmie. A aby bola takáto bezprávna vyhrážka právne relevantná, musí
byť adresovaná tomu, koho právny úkon sa vynucuje (alebo jemu blízkym osobám), musí vzbudiť
dôvodný strach u osoby, voči ktorej bola použitá a medzi bezprávnou vyhrážkou a konaním dotknutej
osoby musí byť kauzálny nexus.
BEZPRÁVNA VYHRÁŽKA VYKONANÁ TREŤOU OSOBOU A JEJ VPLYV NA PLATNOSŤ
PRÁVNEHO ÚKONU
V úvode sme si stručne zhrnuli, čo je to bezprávna vyhrážka a rovnako sme opísali pomerne
komplikovaný právny vzťah (právne vzťahy), ktorý je predmetom tohto príspevku. Na začiatok druhej
kapitoly je nutné podotknúť, že bezprávna vyhrážka voči osobe, ktorá robí dvojstranný alebo
viacstranný právny úkon, zo strany tretej osoby, môže mať rôzne následky v závislosti od
toho, či druhá strana/ostatné strany právneho úkonu vie/vedia o existencií bezprávnej
vyhrážky.
Ako prvú budeme analyzovať situáciu, keď druhá strana právneho úkonu, v tomto prípade
zmluvy, vie o bezprávnej vyhrážke voči osobe s ktorou robí právny úkon. Napr. osoba C použije
bezprávnu vyhrážku4 voči osobe B, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu na osobné motorové vozidlo
s osobou A, ktorá vie o použití tejto bezprávnej vyhrážky. V prípade takejto situácie je odpoveď na
otázku platnosti alebo neplatnosti právneho úkonu pomerne jednoznačná. Právny úkon bude
absolútne neplatný vzhľadom na to, že nebol urobený slobodne, keďže vôľa osoby B bola
deformovaná a neexistuje právna zásada, resp. iné ustanovenie zákona(ov), ktoré by mohli obmedziť
výkladom ustanovenie § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Takže, ak je vôľa osoby B deformovaná,
tak nie je slobodná. A ak nie je slobodná, tak sa právny úkon takejto osoby nedá nazvať urobeným
slobodne v zmysle § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
Ďalšia situácia, ktorá pripadá do úvahy je identická s tou popísanou v predchádzajúcom
odseku s tým rozdielom, že v tomto prípade osoba A nevie o bezprávnej vyhrážke použitej voči osobe
B osobou C. Samotný nedostatok slobody vôle osoby B by opäť naznačoval absolútnu neplatnosť
právneho úkonu, lenže skutočnosť, že osoba A nevie o bezprávnej vyhrážke prináša „do hry“ aj
ochranu dobromyseľnosti osoby A. A práve stret ochrany dobromyseľnosti a ochrany slobody vôle
(potenciálne) mení výsledok (absolútnu neplatnosť právneho úkonu).
Postoj súdov a právnej vedy k nedostatku vedomosti účastníka právneho úkonu
o existencií bezprávnej vyhrážky použitej voči inému účastníkovi právneho úkonu
Predmetná problematika je veľmi špecifickou situáciou a preto nie je predmetom častých úvah
právnej vedy a taktiež nie je častým predmetom rozhodovania súdov. Napriek tomu môžeme nájsť
zdroje, ktoré sa k danej otázke vyjadrujú. Už Štefan Luby5 argumentoval, že „...dokonca je bezprávna
vyhrážka právne významná aj vtedy, keď pochádza od tretej osoby a druhý účastník o nej ani nevie,
lebo rozhodujúce je to, že sa vôľa konajúceho neutvárala slobodne...“, podobne aj Fiala a kol.6 zaujali
podobné stanovisko: „Následky spojené s týmto prejavom neslobodnej vôle nastávajú tak v prípade,
keď bezprávna vyhrážka pochádza od druhého účastníka, tak aj vtedy, keď druhý účastník len využíva
bezprávnou vyhrážku pochádzajúcu od tretej osoby, a také vtedy, keď o nej vôbec nevie. Následkom
bezprávnej vyhrážky je absolútna neplatnosť právneho úkonu.“ I. Fekete vo svojom komentári
k Občianskemu zákonníku zaujíma k tejto otázke stanovisko dokonca dvakrát, tak trochu
ambivalentne, keď najprv odkazuje7 na rozhodnutie Ústavného súdu ČR8 ako na zdroj podporujúci
jeho tvrdenie: „Právna teória i súdna prax sa zhodujú v tom, že ak je pôvodcom psychického
donútenia (bezprávnej vyhrážky) tretia osoba (a nie druhý účastník zmluvy), je takto „vynútený“ právny
úkon absolútne neplatný (pre neslobodu vôle podľa § 37 ods. 1) len vtedy, ak druhý účastník zmluvy
o existencii tohto psychického nátlaku nielen vedel, ale ho tiež využil “, aby na konci svojho komentára
Predpokladajme, že budú naplnené všetky znaky bezprávnej vyhrážky.
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k inštitútu bezprávnej vyhrážky celú problematiku uzavrel so slovami 9 „Právny úkon (pod tlakom
bezprávnej vyhrážky – pozn. autora) je neplatný dokonca aj vtedy, keď druhý účastník vie len
o bezprávnej vyhrážke pochádzajúcej od iného a využíva ju , ba dokonca aj vtedy, ak o bezprávnej
vyhrážke nevie, a preto ju vedome ani nevyužíva, lebo nedostatok slobody vôle je aj v tomto prípade.“
V novšom vydaní komentáru k občianskemu zákonníku volí Fekete identický postoj a svoje závery
opäť bližšie neodôvodňuje.10 Na druhej strane vo svojom Prehľadnom komentári k občianskemu
zákonníku Fekete a Feketeová argumentujú len v prospech názoru, že právny úkon urobený
neslobodne pod vplyvom bezprávne vyhrážky je neplatný, bez ohľadu na skutočnosť, či o tom druhý
účastník právneho úkonu vie alebo nie.11 Švestka, Spáčil a kol. vo svojom komentári k OZ nadväzujú
na názory judikatúry, ktoré rozoberáme nižšie a bez bližšieho odôvodnenia dochádzajú
k nasledovnému záveru, totožnému s judikatúrou, a síce, že „Bezprávna vyhrážka môže pochádzať
buď priamo od druhého subjektu právneho úkonu, alebo síce od tretej osoby, o čom však druhý
subjekt právneho úkonu vedel alebo musel vedieť a využil to. “12
Súdy sa k danej otázke vyjadrujú len zriedkavo, ale napriek tomu možno nájsť hneď niekoľko
rozhodnutí súdov v Slovenskej, ale najmä v Českej republike, ktoré sa venujú otázke ne/platnosti
právneho úkonu urobeného osobou, ktorá nevedela o tom, že druhý účastník koná pod tlakom
bezprávnej vyhrážky.
Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozsudku13 uvádza jedno z mála vyjadrení k nami
riešenej otázke: „Právny úkon trpí nedostatkom slobody vôle, ak účastník koná pod nedovoleným
nátlakom zo strany druhého účastníka (prípadne tretej osoby), ak o tom druhý účastník vedel a aj to
využil.“ V čase účinnosti Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov) v Českej republike zaujali k danej otázke stanovisko aj súdy v Českej republike. Najvyšší
súd Českej republiky vo svojom rozhodnutí14 argumentuje veľmi podobne: „Ak je pôvodcom
psychického donútenia (bezprávnej vyhrážky tretia osoba (a nie druhý účastník zmluvy), je takto
„vynútený“ právny úkon absolútne neplatný pre neslobodu vôle len vtedy, ak druhý účastník zmluvy
o existencii tohto psychického nielen vedel, ale ho tiež využil.“ Takmer identicky formulovali svoje
stanoviská Najvyšší súd Českej republiky vo svojom ďalšom rozhodnutí15 a II. senát Ústavného súdu
Českej republiky v jednom zo svojich uznesení.16 K tomuto prístupu sa ostro vyhranil v odlišnom
stanovisku k rozhodnutiu Najvyššieho súdu17 sudca Vrcha, ktorý vyčítal18 týmto rozhodnutiam jednak
skutočnosť, že vôbec neodôvodňujú svoju právne závery a taktiež aj závery samotné, keď napísal,
že „právny úkon je buď urobený slobodne alebo nie je urobený slobodne a ak nie je urobený slobodne,
tak nemôže byť platný; na tomto právnom následku nemôže nič zmeniť ani okolnosť, že pôvodcom
psychického donútenia bola tretia osoba a alebo, že o tomto donútení druhý účastník zmluvy vedel
a využil ho, či nevedel.“19
Právna istota vs. slobodná vôľa
V predchádzajúcej kapitole sme si ukázali, že judikatúra, ale aj právna veda vychádzajú najmä
z autoritatívnych tvrdení, ktoré nie sú podopreté obsiahlejšou alebo vôbec nejakou argumentáciou
v prospech zvoleného záveru.
Na začiatok môžeme, pre zjednodušenie, rozlíšiť dva názorové prúdy. Prvý, teória vôle, hovorí,
že skutočnosť, že druhá strana zmluvy vedela o bezprávnej vyhrážke je v zásade irelevantná, keďže
vôľa nebola slobodná a keďže nebola slobodná, tak v zmysle znenia § 37 ods. 1 právny úkon musí
byť absolútne neplatný. Druhý názorový prúd, teória prejavu vôle hovorí, že v prípade, ak
dobromyseľný účastník právneho úkonu nevie o existencií právneho úkonu, tak jeho práva by mali
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byť chránené a mal by prevážiť záujem ochrany dobromyseľnosti a právny úkon by nemal byť ipso
facto absolútne neplatný.
Odpoveď na otázku, či by mala nevedomosť účastníka právneho úkonu o bezprávnej vyhrážke
tretej osoby voči inému účastníkovi právneho úkonu ospravedlňovať „pretrvávajúcu“ platnosť
právneho úkonu, aj napriek skutočnosti, že jeden z účastníkov konal neslobodne, spočíva v odpovedi
na otázku, ktorý právny princíp preváži. Právny princíp právnej istoty alebo princíp ochrany slobodnej
vôle. Princíp právnej istoty je jedným z princípov právneho štátu20, no to rovnako možno povedať aj
o slobode konania, ktorá je zakotvená v čl. 2 ods. 3 Ústavy SR. Tieto dva princípy prenikajú do
občianskeho práva prostredníctvom zásady istoty a stability v občianskoprávnych vzťahoch, resp.
ochrany dobromyseľnosti a zásady individuálnej autonómie, resp. slobody vôle. Konflikt týchto
princípov robí z predmetnej otázky takmer neriešiteľnú úlohu. Pretože nech v spore uspeje ktokoľvek,
vždy tu bude poškodená strana. Na jednej strane, vznikne škoda na strane osoby, ktorá nechcela
vstúpiť napr. do zmluvného vzťahu a bude musieť plniť zo zmluvy, z ktorej nechcela plniť a na druhej
strane dobromyseľnej osobe hrozí, že príde o práva, ktoré získala zmluvou.
Ustanovenie § 35 ods. 3 odkazuje na prihliadanie na vôľu toho, kto právny úkon urobil
a súčasne odkazuje na ochranu dobrej viery toho, komu bol právny úkon určený. Toto ustanovenie
sa vzťahuje nielen na slobodu vôle, ale aj na druhý predpoklad vôle, jej vážnosť. Pri absencií vážnej
vôle pri robení právneho úkonu, právny úkon buď nevznikne alebo bude chránená dobromyseľnosť
osoby, ktorej je určený. Táto ochrana dobromyseľnosti je však spojená s konaním osoby, ktorá
nekonala obozretne a preto zdanlivo vstúpila do právneho vzťahu založeného právnym úkonom ktorý
nebol mienený vážne. Vyváženosť vzťahu ochrany dobromyseľnosti a stavu (vážnosti) vôle je celkom
evidentná. Na druhej strane pri bezprávnej vyhrážke, osoba, ktorá konala pod tlakom bezprávnej
vyhrážky nenesie zodpovednosť za to, že koná, tak ako koná. Práve skutočnosť, že musí vstupovať
do právneho vzťahu s ktorým nesúhlasí jej spôsobuje ujmu, ktorá môže byť svojím rozsahom
minimálne obdobná ujme, ktorá zasiahne dobromyseľného účastníka právneho úkonu, pričom
nenesie za daný stav o nič väčšiu zodpovednosť než dobromyseľný účastník právneho úkonu.
A s ohľadom na to si situácia, kedy konanie pod psychickým nátlakom spôsobí urobenie právneho
úkonu zdanlivo vyžaduje iné dôsledky, ako urobenie právneho úkonu s nedostatkom vážnosti vôle.
Obzvlášť, ak Občiansky zákonník pozná inštitúty ako ochrana dobromyseľného držiteľa, resp.
vydržanie, ktoré pomôžu zmierniť následky absolútnej neplatnosti právneho úkonu pre
dobromyseľného účastníka právneho úkonu v niektorých prípadoch. Taktiež je nutné spomenúť, že
samotný § 35 ods. 3 sa týka interpretácie právneho úkonu, to znamená, že hovorí o dobromyseľnosti
a prihliadaní na vôľu účastníkov právneho úkonu pri výklade právneho úkonu. Preto toto ustanovenie
nemožno považovať za také ustanovenie, ktoré by zakotvovalo ochranu dobromyseľnosti en bloc pre
celý Občiansky zákonník. Na druhej strane možno argumentovať, že ochrana dobromyseľného
držiteľa je vlastná právnemu štátu, že ide o jeden z princípov právneho štátu a ako taký prežaruje aj
do jednotlivých právnych odvetví, v tomto prípade práva občianskeho. V každom prípade, aj ak by
sme tu mali dva ústavné princípy, ktoré na seba „narážajú“ v občianskom práve, tak nemôžeme
ignorovať skutočnosť, že v Občianskom zákonníku je úprava ochrany dobromyseľnosti rozkúskovaná
a nie je vyjadrená generálnou klauzulou. Možno z toho vyvodiť, že tým, že zákonodarca vytvoril
niekoľko právnych inštitútov a niekoľko ustanovení na ochranu dobromyseľnosti, realizoval celé
vyjadrenie ústavného princípu ochrany dobromyseľnosti v Občianskom zákonníku, ktoré považoval
za vhodné. A tam, kde nevytvoril takéto ustanovenia, by mali dostať prednosť iné, explicitne chránené
hodnoty. Okrem iných aj ochrana slobody vôle.
ZÁVER
Téma bezprávnej vyhrážky použitej treťou osobou voči účastníkovi právneho úkonu, pričom
druhý účastník o bezprávnej vyhrážke nevie, si nezískala veľa priestoru v slovenskej a českej
judikatúre a ani v doktríne. V tých prácach a rozhodnutiach, kde si tento priestor získala, bohužiaľ
absentuje podrobnejšie alebo akékoľvek odôvodnenie, prečo súd, resp. právny teoretik uprednostňuje
teóriu vôle alebo teóriu prejavu vôle. Preto možno na záver odporúčať podrobnejšie odôvodňovanie
právnych viet a dosiahnutých záverov. Na druhej strane možno empaticky vyhlásiť, že vzťah ochrany
dobromyseľnosti a ochrany autonómie vôle je vzťahom, ktorý nemožno jednoznačne na základe
súčasnej právnej úpravy vyriešiť. Nemožno presvedčivo argumentovať, že ochrana dobromyseľnosti
je dôležitejšia ako ochrana slobody vôle konajúceho a vice versa, pretože pri uprednostnení jedného
z týchto princípov tu vždy bude účastník právneho úkonu, ktorý bude nejakým spôsobom poškodený.
20

Nález pléna Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky z 10.12.1992 PL. ÚS 78/92
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Na jednej strane, v prípade, ak uprednostníme slobodu vôle, sa ocitnú všetci vlastníci, ktorí napríklad
nadobudli vec kúpnou zmluvou v ohrození „straty“ (nenadobudnutia) vlastníckeho práva k veci, ak
druhý účastník konal pod vplyvom bezprávnej vyhrážky, čo je okolnosť, ktorú nemožno prakticky nikdy
vylúčiť; na druhej strane, každá osoba, ktorá napríklad vlastní nejakú vec alebo je schopná poskytnúť
nejaké plnenie, sa môže ocitnúť v situácií, keď bude plniť/odovzdá vec nedobrovoľne, pod nátlakom
a nebude sa môcť domáhať absolútnej neplatnosti právneho úkonu, ktorým sa k takémuto
plneniu/odovzdaniu veci zaviazala.
Vzhľadom na skutočnosť, že spory je treba nejakým spôsobom rozhodnúť a vzhľadom na
skutočnosť, že v prípade konfliktu ochrany dobromyseľnosti a ochrany slobody vôle je veľmi ťažké
rozhodnúť jedným alebo druhým spôsobom, dokonca aj pri použití princípu proporcionality; treba
siahnuť k alternatívnym metódam výkladu. Zo skutočnosti, že zákonodarca zvolil relatívne
konzervatívny prístup k ochrane dobromyseľnosti v Občianskom zákonníku, podľa nás, pri
zohľadnení tézy racionálneho zákonodarcu vyplýva, že nechcel excesívnu ochranu dobromyseľnosti.
Zákonodarca pretavuje princíp ochrany dobromyseľnosti do občianskeho práva pomocou viacerých
právnych inštitútov, resp. ustanovení Občianskeho zákonníka. A tam, kde zákon mlčí o ochrane
dobromyseľnosti, možno a contrario (e silentio legis) vyvodiť, že zákonodarca chcel uprednostniť iné
hodnoty ako je dobromyseľnosť. A to je aj prípad ochrany slobody vôle osoby, ktorá koná pod vplyvom
bezprávnej vyhrážky tretej osoby, hoci druhý účastník právneho úkonu o použití bezprávnej vyhrážky
nevie.
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TRESTNÍ ODPOVĚDNOST SPOLKŮ V NĚMECKU DE LEGE LATA
A DE LEGE FERENDA1
Dalibor Šelleng
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá trestní odpovědností spolků ve Spolkové republice Německo.
Vyjma představení současné německé právní úpravy deliktní odpovědnosti spolků je pozornost
věnována i návrhu zákona Severního Porýní - Vestfálska, jenž předpokládá zavedení tzv. pravé
trestní odpovědnosti právnických osob. Tento návrh je v rámci německé jurisprudence zevrubně
diskutován, a tudíž se tento příspěvek nezabývá pouze návrhem zákona jako takovým, nýbrž
představuje i postoje německé odborné veřejnosti vůči němu.
Kľúčové slová: Trestní odpovědnost právnických osob, Německo, spolky
Abstract: This paper deals with the criminal liability of societies in Federal Republic of Germany. It
contains the introduction to the current German legislation of delictual liability of societies and presents
the proposal of North Rhine – Westphalia which envisages the “true” criminal liability of societies. The
proposed legal regulation is within german jurisprudence discussed in detail. Thus, in this paper is not
subscribed just the proposal itself but also presents the attitudes of german expert community towards
it.
Key words: Criminal liability of legal persons, Germany, societies
ÚVOD
Německá právní úprava a nauka operuje především s výrazem „spolek“ (Verband)2, což je
pojem širší než „právnická osoba“ (viz níže). Německá jurisprudence zdůrazňuje význam jejich deliktní
odpovědnosti především v rovině boje s hospodářskou kriminalitou, čemuž odpovídá i skutečnost, že
se touto problematikou frekventovaně a rozsáhle zabývají odborné práce a články týkající se právě
hospodářské kriminality.
V minulosti se na území dnešního Německa ještě v 18. století uplatňovala trestní
odpovědnost spolků. Dva stěžejní trestní kodexy 19. století vydané na německém území (nejprve
pruský trestní zákoník a po sjednocení Německa říšský trestní zákoník) však již možnost trestního
postihu spolků nezakotvovaly.3
Po druhé světové válce se otázka zavedení trestní odpovědnosti spolků stala klíčovým
tématem 40. německých právnických dní (40. Deutschen Juristentag) konaných v roce 1953,
myšlenka trestní odpovědnosti však byla zavržena jakožto odporující německým právním tradicím a
patřící spíše do sféry common law.4 Když v roce 1976 a 1978 byly přijaty zákony o boji proti
hospodářské kriminalitě, neobsahovaly ani tyto možnost postihu spolků. Odmítavě se k možnosti
trestního postihu postavila i Komise pro reformu trestního sankcionování ustavená v roce 2000
Spolkovým ministerstvem spravedlnosti.5
V roce 1968 byla poprvé zakotvena možnost sankcionování spolků v rámci správního práva,
a to konkrétně ustanovením § 30 přestupkového zákona (Ordnungswidrigkeitsgesetz, dále též
„OWiG“). Odpovědné v rovině trestní momentálně stále zůstávají pouze jednající fyzické osoby, nikoli

Tento příspěvek vznikl v rámci projektu PRVOUK P04 „Institucionální a normativní proměny práva v evropském
a globálním kontextu“.
2
Případně se užívá i pojmu Unternehmen, tedy podnik.
3
LAUE, C. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Verbänden. In: Jura. Heft 5/2010, s. 339. Dostupné online
na: https://jura.urz.uni-heidelberg.de/mat/file_viewer.php?fid=11087 (27. 2. 2015).
4
EIDAM, G. Straftäter Unternehmen. München: Beck, 1997, s. 91.
5
Viz LAUE, C. Tamtéž, s. 340.
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organizace, které tyto osoby zaměstnávají nebo za které tyto osoby jednají. To však neznamená, že
by se de lege lata spolků vůbec nedotýkala trestněprávní úprava.
Současná koncepce odpovědnosti spolku za trestný čin je v Německu chápána především
jako netrestní. Sankce ukládané právnickým osobám nejsou ani trestního charakteru ani čistě
administrativní povahy. Přísnost sankcí a skutečnost, že se spolek může proti jejímu uložení odvolat
k trestnímu soudu, pak ovšem spíše odůvodňují závěr, že německá právní úprava pojímá
odpovědnost spolku za trestný čin jako odpovědnost quasi-trestní.6
Situace se však v dohledné době může razantně změnit, neboť v roce 2013 spolková země
Severní Porýní – Vestfálsko předložila spolkovému ministerstvu spravedlnosti návrh zákona o trestání
spolků (Verbandsstrafgesetz, dále též „VerbStrG“), jenž vychází z modelu tzv. pravé trestní
odpovědnosti.
PRÁVNÍ ÚPRAVA DE LEGE LATA
Jak je naznačeno výše, spolky jsou adresáty jak (především) správněprávních norem, tak i
norem trestněprávních.
V rovině trestněprávní se spolky úzce souvisí zejména institut jednání za jiného (Haftung für
einen Anderen) obsažený v ust. § 14 trestního zákoníku (Strafgesetzbuch, dále též „StGB“) a možnost
ukládání ochranných opatření podle § 73 a násl. StGB.
V případě jednání za jiného7 jde o případy, kdy trestní zákon stanoví, že pachatel musí být
nositelem zvláštní vlastnosti, způsobilosti nebo postavení (jde o tzv. zvláštní trestné činy,
Sonderdelikte). Přitom postačí, že zvláštní vlastnost, způsobilost nebo postavení jsou dány u
zastupovaného. Fikce zvláštních znaků charakterizujících pachatele se však uplatní pouze za
předpokladu, že jednajícím byl:
a) statutární orgán právnické osoby nebo jako člen takového orgánu, nebo
b) společník osobní společnosti s právní subjektivitou oprávněný tuto zastupovat, nebo
c) zákonný zástupce jiného.
Příkladem užití institutu jednání za jiného v německém právním řádu může být např. trestný
čin upření a zpronevěry srážky ze mzdy podle § 266 odst. 1 StGB, který zakotvuje trestní odpovědnost
zaměstnavatele, jenž neodvádí srážky ze mzdy na povinné sociální pojištění.
Dalším případem, kdy trestní právo může zasáhnout do „života“ spolku je možnost uložení
ochranných opatření (§ 11 odst. 1 bod 8 StGB). Ochrannými opatřeními, jež mohou postihnout
majetek spolku, jsou propadnutí (Verfall) a zabrání (Einziehung) věci.
Při propadnutí (§ 73 a násl. StGB) přechází vlastnictví věci, kterou pachatel nabyl trestným
činem nebo pro jeho spáchání, na stát. Objektem propadnutí mohou být i hodnoty, které pachatel
získal z prodeje kořisti, popř. které získal náhradou za jejich poškození nebo zničení. Souhrnně se
jedná o tzv. scelere quaesita, tedy majetkové obohacení pachatele. Speciální forma propadnutí, která
může dopadat na spolky, je obsažena v ust. § 73 odst. 3 StGB. Podle uvedeného ustanovení, jednáli pachatel za jiného (§ 14 StGB), může být propadnutí výše uvedených věcí uloženo i
zastupovanému. Tím může být právě i spolek.
Obdobná úprava je obsažena i u zabrání (§ 74 a 75 StGB), na rozdíl od propadnutí se však
zabrání vztahuje na věci získané za účelem spáchání trestného činu (instrumenta sceleris, např.
kasařské náčiní) a na věci trestným činem vyrobené (producta sceleris, např. padělané peníze).
Druhá rovina sankcionování spolků ve Spolkové republice Německo je zakotvena na úrovní
práva správního, a to především v ust. § 130 a § 30 OWiG. Vedle toho však ustanovení týkající se
odpovědnosti spolků za protiprávní čin nalezneme i ve zvláštních předpisech upravující např. oblast
kartelového práva, práva životního prostředí či kapitálového trhu.
Podle ustanovení § 130 OWiG může být uložena peněžitá pokuta vlastníku závodu nebo
podniku, pokud tento vlastník, ať již úmyslně nebo z nedbalosti, nezavedl potřebná kontrolní opatření,
která by předcházela protiprávním jednáním porušujícím povinnosti takového vlastníka, a to
v případě, že bylo spácháno protiprávní jednání, které je postižitelné trestem nebo peněžitou pokutou.
Jde tedy o pravý zvláštní delikt, kdy vlastníkem ve smyslu tohoto ustanovení může být mj. i spolek.
V takovémto případě by se aplikovalo ustanovení jednání za jiného podle přestupkového zákona (§ 9
OWiG), jenž je svou formulací prakticky totožný s úpravou institutu obsaženého v trestním zákoníku.
6

KYRIAKAKIS, J. Corporate Criminal Liability And The ICC Statute: The Comparative Law Challenge.
Netherlands International Law Review, 2009, s. 343.
7
Institut existuje i v českém trestném právu, srov. § 114 odst. 2 TZ.
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Klíčovým ustanovením v německém právním řádu týkající se odpovědnosti spolků je ovšem
ust. § 30 OWiG, které vychází z koncepce přičitatelnosti, neboť právnické osobě je přičítáno
protiprávní jednání jiných osob jako její vlastní protiprávní a zaviněné jednání. 8 Při jeho aplikaci může
být právnické osobě (juristische Person) nebo sdružení osob bez právní osobnosti
(Personenvereinigung) přímo uložená peněžitá pokuta jakožto samostatná sankce za předpokladu,
že někdo:
1. jako statutární orgán právnické osoby nebo jako člen takového orgánu,
2. jako předseda představenstva sdružení bez právní subjektivity nebo jako člen takového
představenstva,
3. jako společník oprávněný k zastupování osobní obchodní společnosti,
4. generální zmocněnec nebo v řídícím postavení jako prokurista nebo zplnomocněnec
k jednání za právnickou osobu nebo sdružení osob uvedených v bodu 2 nebo 3,
5. jako jiná osoba, která je odpovědná za vedení závodu nebo podniku právnické osoby
nebo v bodu 2 a 3 uvedeného sdružení osob, pokud obsahem takové zodpovědnosti je
i dohled nad provozní činností nebo jiná kontrolní pravomoc
spáchá trestný čin nebo přestupek tím, že došlo k porušení povinností, které se týkají právnické osoby
nebo sdružení osob anebo byly právnická osoba nebo sdružení osob obohaceny nebo měly být
obohaceny.
Porušení povinnosti přitom může být způsobením škody jinému nebo i povinnost ve smyslu
ust. § 130 OWiG, tedy nezavedení účinných kontrolních mechanismů. V případě varianty obohacení
společnosti nemusí být spáchaným činem majetkový delikt, k obohacení spolku může dojít např.
spácháním některého z úplatkářských trestných činů nebo poškozením spotřebitele.
Sdružením bez právní osobnosti ve smyslu bodu č. 2 rozumíme takový spolek, který se řídí
vlastními stanovami, má vlastní pevnou organizační strukturu, vystupuje navenek pod vlastním
jménem a funguje po delší dobu. Existence takového spolku je nezávislá na změně jeho členů a
spolek sám plní jiný než hospodářský účel jako hlavní předmět své činnosti. Příkladem může být
sportovní spolek nebo odborová organizace.9 Osobní působnost právní normy přitom spadá i na
společnosti existující před zápisem do obchodního rejstříku, stejně jako na právnické osoby práva
veřejného, např. územní samosprávné celky.10
Místní působnost normy, která může zásadně ovlivnit postavení zahraničních právnických
osob, v ustanovení § 30 jednoznačně řešena není. V ustanovení § 5 OWiG je upravena místní
působnost zákona jako takového, podle něhož mohou být stíhány pouze ty přestupky, jež byly
spáchány na území platnosti tohoto zákona, potažmo mimo něj, pokud tomu bylo na palubě letadla či
lodi oprávněně označenými spolkovou vlajkou nebo jiným obdobným označením státní příslušnosti.
Místem spáchání přestupku je přitom každé místo, kde pachatel protiprávně konal, popř. místo, kde
se nacházel v době, kdy měl povinnost konat a nekonal (§ 7 OWiG). Jeho zjištění je ovšem v případě
uplatnění odpovědnosti podle § 30 OWiG komplikovanější. Odpovědnost je akcesorická, závislá na
trestném činu či přestupku fyzické osoby. Je tedy nutné zkoumat, zda osoba uvedená v ust. § 30 odst.
1 OWiG spáchala přestupek nebo trestný čin. Pokud fyzická osoba spáchala přestupek, bude se
postupovat podle § 5 a 7 OWiG, pokud spáchala trestný čin, uplatní se místní působnost trestního
zákoníku podle § 3 a násl. StGB. Trestný čin je přitom trestný podle německého práva za podmínky,
že byl spáchán ve Spolkové republice Německo, nebo že dojde k naplnění zásady vlajky, popř. pokud
jej v zahraničí spáchal německý občan, nebo byl čin spáchán proti němu (za splnění dalších
podmínek).11
Minimální výše peněžité pokuty činí 5 Euro (§ 17 odst. 1 OWiG), maximální výše je potom
závislá na kvalitě přičteného deliktu. Jedná-li se o úmyslný trestný čin, může výše pokuty dosahovat
až 10 mil. Euro, u nedbalostní formy činí její maximální výše 5 mil. Euro (§ 30 odst. 2 OWiG). Je-li
protiprávním činem přestupek, je výše závislá na konkrétním spáchaném přestupku. V některých
situacích tak může být právnická osoba přísněji sankcionována za přestupek než za trestný čin,
kupříkladu podle § 81 odst. 4 zákona proti omezování hospodářské soutěže (Gesetz gegen

PRÁŠKOVÁ, H. Správní trestání právnických osob v Německu. In: Trestněprávní revue, 2007, č. 9, s. 254.
GÖHLER, E. Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. 12., neubearbeitete Aufl. München: Beck, 1998, s. 232.
10
Viz LAUE, C. Tamtéž, s. 342.
11
Viz SCHNEIDER, A. Der transnationale Geltungsbereich des deutschen Verbandsstrafrechts – de lege lata
und de lege ferenda. In: Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik. 12/2013, s. 488. Dostupné online na:
http://www.zis-online.com/dat/artikel/2013_12_784.pdf.
8
9
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Wettbewerbsbeschränkungen) lze za závažný případ kartelu uložit pokutu odpovídající 10 % výši
obchodního obratu za předchozí rok.12
Za situace, že by stanovené sankce byly nižší než získaný prospěch, použije se ust. § 17
odst. 4 OWiG, podle něhož má být uložená peněžitá pokuta vyšší než hospodářská výhoda získána
spáchaným přestupkem. Pokud zákonná sazba v konkrétním případě takovému požadavku
neodpovídá, lze ji překročit.
PRÁVNÍ ÚPRAVA DE LEGE FERENDA
Do budoucna lze očekávat změnu legislativy a spolky by měly být odpovědné již v režimu
práva trestního. Ostatně i koaliční smlouva současné německé vlády předpokládá zavedení pravé
trestní odpovědnosti spolků, omezuje však osobní působnost pouze na nadnárodní koncerny. 13
Ústavnost takovéto koncepce by však z hlediska principu rovnosti před zákonem zůstávala více než
sporná.14
Na podzim roku 2013 Thomas Kutschaty, ministr spravedlnosti Severního Porýní –
Vestfálska, představil návrh spolkového zákona, který by měl v Německu zakotvit tzv. pravou trestní
odpovědnost spolků. Konference ministrů spravedlnosti jednotlivých spolkových zemí pořádaná 14.
11. 2013 tento návrh uvítala a i vzhledem k obecně souhlasnému postoji CDU/CSU i SPD lze
očekávat, že tento návrh bude přijat.15
Návrh je zdůvodněn především enormní mocí právnických osob v dnešním světě, která se
mj. projevila vznikem finanční krize, bojem s hospodářskou kriminalitou a vzrůstajícím počtem
právnických osob a osobních společností podnikatelsky činných na území Spolkové republiky
Německo.16 Důvodová zpráva dále návrh odůvodňuje tím, že více než 50 % finančních škod
způsobené spolkové republice jsou dle policejních statistik způsobeny právě hospodářskou
kriminalitou, která úzce souvisí s právnickými osobami. Je dovozováno, že pro efektivní boj s trestnou
činností v rámci spolků je třeba, aby odsouzení spolku obsahovalo společenský odsudek, a tudíž je
třeba reagovat prostředky trestního práva. 17 Své vlastní zdůvodnění nad rámec uvedeného poskytl i
sám Kutschaty, který uvedl, že současné postihování spolků podle OWiG považuje za neefektivní.
Předkládá přitom statistiku, podle níž v letech 2006 až 2011 pouze 9 z 19 státních zastupitelství
působících v Severním Porýní – Vestfálsku vedlo řízení proti spolkům, přičemž celkový počet kauz,
v nichž byla spolku uložena sankce, činil 27.18
Pfeifer návrh zákona vítá a porovnává škodlivost správních deliktů a trestných činů - když
fyzická osoba špatně zaparkuje, jedná se o správní delikt, když právnická osoba spáchá čin vysoké
míry společenské škodlivosti jako je tomu v případě současné kauzy kolem společnosti Volkswagen,
jedná se také o správní delikt a vzniká nepoměr v otázce společenské škodlivosti protiprávních
jednání ve vztahu k pojmům správního deliktu a trestného činu.19

Viz LAUE, C. Tamtéž, s. 343.
Koaliční smlouva mezi CDU, CSU a SPD. Deutschlands Zukunft gestalten Koalitionsvertrag zwischen CDU,
CSU und SPD 18. Legislaturperiode, s. 145. Dostupné online na:
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile (3. 3. 2015).
14
Viz KREMS, K-H. Der NRW-Entwurf für ein Verbandsstrafgesetzbuch Gesetzgeberische Intention und
Konzeption. In: Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik. 1/2015, s. 7. Dostupné online na:
http://www.zis-online.com/dat/artikel/2015_1_889.pdf (3. 3. 2015).
15
RÜBENSTAHL, M.; BRAUNS, C. Trial and Error—A Critique of the New German Draft Code for a Genuine
Corporate Criminal Liability. In: German Law Review. 2015, vol. 16, no. 04, s. 872.
16
Jen počet právnických osob a osobních společností s obratem nad 17.500 Euro se z počtu 868.437 v roce
2000 zvýšil na počet 980.722 v roce 2010. Viz důvodová zpráva k návrhu zákona. Entwurf eines Gesetzes zur
Einführung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen und sonstigen Verbänden, s. 20 a násl.
Dostupná online na:
https://www.justiz.nrw.de/JM/justizpolitik/jumiko/beschluesse/2013/herbstkonferenz13/zw3/TOP_II_5_Gesetzent
wurf.pdf (1. 3. 2015).
17
Viz důvodová zpráva, s. 1 - 2.
18
Viz KUTSCHATY, T. Deutschland braucht ein Unternehmensstrafrecht. In: Zeitschrift für Rechtsdogmatik,
3/2013, s. 75.
19
Viz PFEIFER, C. Deutschland braucht endlich ein Unternehmensstrafrecht. Dostupné online na:
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/unternehmensstrafrecht-was-deutschland-aus-dem-vwskandal-lernen-sollte-a-1055661.html (8. 2. 2016).
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Návrh zákona je v Německu podrobován poměrně značné kritice nejen z řad německých
praktiků, ale i právních teoretiků. Kritické ohlasy lze rozdělit na ty, které se týkají zavedení koncepce
pravé trestní odpovědnosti spolků, a ty, jež napadají jednotlivá ustanovení návrhu.
Odpůrci zavedení pravé trestní odpovědnosti spolků v obecné rovině uvádí, že návrh zákona
by zavedl princip kolektivní viny, neboť sankce postihnou i nevinné osoby (zaměstnance, akcionáře,
věřitele). Dále je protiargumentováno tím, že současné sankcionování v rámci správního práva je
dostatečně tvrdé a účinné, typicky se uvádí případy společností Siemens AG (pokuta 395 mil. Euro v
roce 2011), MAN SE (151 mil. Euro v roce 2009) a Ferrostaal GmbH (149 mil. Euro v roce 2012),
přičemž německé společnosti na toto již nyní reagují zaváděním compliance programů. Willems navíc
uvádí, že kupříkladu jen v roce 2014 vykázalo státní zastupitelství v Mnichově uložení pokut vůči
spolkům ve výši více než 1 mld. Euro. 20
Nepotřebnost zavedení pravé trestní odpovědnosti spolků podle některých autorů plyne i z
neexistence mezinárodněprávních závazků požadující zakotvení trestní odpovědnosti spolků.
Dosavadní systém postihu spolků lze považovat za efektivní a dostatečně odstrašující. 21 Podle
Transparency International je navíc Spolková republika Německo druhým nejúspěšnějším státem,
který ratifikoval Úmluvu OECD proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních
podnikatelských transakcích, při potírání hospodářské kriminality.22
Dosavadní administrativněprávní úprava je využívána zejména při přičítání přestupků, nikoli
trestných činů. Pokud tedy důvodová zpráva odůvodňuje návrh bojem proti hospodářské kriminalitě,
která čítá podle policejních statistik zhruba 70 000 případů ročně, počet stíhaných právnických osob
podle § 30 a § 130 OWiG tomuto číslu neodpovídá a je mnohem nižší. 23 S tím souvisí i to, že důvodová
zpráva se snaží prostřednictvím údaje o zvyšujícím se počtu spolků v kombinaci s vytčeným cílem
bojovat s hospodářskou kriminalitou vyvolat dojem, že roste počet případů páchané hospodářské
kriminality. Statistické údaje ale mluví opačně – v roce 2012 bylo evidováno zhruba 81 tisíc případů
hospodářské kriminality, v roce následujícím šlo o necelých 72 tisíc případů. Objasněnost naopak
vzrostla z 91 % na 92 %.24
Předpoklady trestní odpovědnosti
Vlastní návrh zákona byl inspirován rakouskou úpravou25 a obsahuje celkem 22 paragrafů,
z toho prvních 12 tvoří hmotněprávní část úpravy (§ 1 až 3 by se zabýval obecnými otázkami vzniku
trestní odpovědnosti, § 4 až 12 pak sankcionováním), ve zbytku je řešena úprava procesní.
Spolky ve smyslu návrhu zákona se rozumí právnické osoby, dále sdružení osob bez právní
osobnosti a osobní společnosti bez právní osobnosti, ať již práva soukromého nebo veřejného (§ 1
odst. 1 VerbStrG). Trestně odpovědné by tak byly např. i politické strany nebo územní samosprávné
celky. Zákon ani nikterak nerozlišuje spolky z hlediska jejich velikosti jakožto adresáty norem
vyjádřených v zákoně. Menší společnosti přitom mohou mít větší (zejména finanční) problémy se
zavedením efektivních kontrolních mechanismů než např. nadnárodní koncerny. 26 Ostatně studie
Institutu pro právní a kriminální sociologii ve Vídni vyhodnotila v roce 2011 zkušenosti získané během
pěti let účinnosti rakouského zákona o trestní odpovědnosti spolků, výsledky přitom ukázaly, že velké
korporace sice provádění compliance opatření zintenzivnily, u středních a menších podniků ovšem

Viz WILLEMS, H. Der NRW-Entwurf für ein Verbandsstrafgesetzbuch – die Perspektive der Wirtschaft. In:
Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik. 1/2015, s. 40. Dostupné online na: http://www.zisonline.com/dat/artikel/2015_1_893.pdf (8. 2. 2016).
21
Viz DEUTSCHES AKTIENINSTITUT. Gegen die Einführung eines Unternehmensstrafrechts Deutsches
Aktieninstitut schließt sich der Kritik der Industrie am „Verbandsstrafgesetzbuch“ an. Dostupné online na:
https://www.dai.de/files/dai_usercontent/dokumente/positionspapiere/2014-1209%20DAI%20Stellungnahme%20Unternehmensstrafrecht.pdf (5. 3. 2015).
22
Viz Working Group on Bribery: 2012 Data on Enforcement of the Anti-Bribery Convention, s. 4. Dostupné
online na: http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/workinggrouponbribery_2012EnforcementData.pdf (8. 2. 2016).
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KREMS, K-H. Der NRW-Entwurf für ein Verbandsstrafgesetzbuch Gesetzgeberische Intention und
Konzeption. In: Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik. 1/2015, s. 6. Dostupné online na:
http://www.zis-online.com/dat/artikel/2015_1_889.pdf (3. 3. 2015).
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Viz DEUTSCHES AKTIENINSTITUT. Tamtéž, s. 6.
25
Viz důvodová zpráva, s. 39.
26
Viz DEUTSCHES AKTIENINSTITUT. Tamtéž, s. 18.
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žádná změna v tomto ohledu nenastala.27 Ostatně, je otázkou, Je otázkou, nakolik jsou schopny
compliance programy zřídit např. církve nebo odborové organizace. 28
Návrh explicitně nevyjadřuje odpovědnost spolků za jimi spáchaný trestný čin, základem
vzniku trestní odpovědnosti je však protiprávní čin (Zuwiderhandlung), kterým je porušen trestní
zákon. De facto se tedy přičítá trestný čin. Sám zákon uvádí, že v případě přičtení protiprávního
jednání za níže uvedených podmínek, se jedná o trestný čin spolku (Verbandsstraftat).
Předpokladem (obdobně jako v případě § 30 OWiG) přičtení takového činu je ovšem
obohacení spolku nebo porušení povinnosti (zákonné nebo smluvně převzaté), která na tento spolek
dopadá. Za protiprávní jednání ve smyslu návrhu zákona se však nepovažuje jednání učiněné při
výkonu veřejné moci (§ 1 odst. 2 VerbStrG).
Návrh umožňuje za výše uvedených předpokladů potrestání právnických osob alternativně
ve dvou situacích:
1) Jedná-li v záležitosti týkající se spolku protiprávně a zaviněně (ať již úmyslně nebo
nedbalostně) osoba oprávněná za ni rozhodovat (§ 2 odst. 1 VerbStrG). Jednání může být
spolku přičítáno pouze za předpokladu, že bylo učiněno v kontextu postavení uvedené
osoby. Excesy se tedy nepřičítají.29
2) Je-li v souvislosti se záležitostí spolku spácháno protiprávní jednání, pokud osoba
oprávněná rozhodovat nepodnikla (ať již úmyslně nebo z nedbalosti) přiměřená kontrolní
opatření, především technické, organizační nebo personální povahy, kterými by bylo
protiprávní jednání odvráceno nebo podstatně ztíženo (§ 2 odst. 2 VerbStrG).
Osoby oprávněné rozhodovat v rámci spolku (Entscheidungsträger) jsou vyjmenovány v § 1 odst.
3, ve skrze se jedná o osoby, pro které toto oprávnění vyplývá z jejich formální funkce popřípadě
z faktického postavení. Citované ustanovení uvádí, že jde o:
1. statutární orgán právnické osoby nebo člena takového orgánu,
2. předsedu představenstva sdružení bez právní subjektivity nebo člena takového
představenstva,
3. společníka oprávněného k zastupování osobní obchodní společnosti,
4. osobu, která je odpovědná za vedení závodu nebo podniku právnické osoby nebo
osobní obchodní společnosti, pokud obsahem takové zodpovědnosti je i dohled nad
provozní činností nebo jiná kontrolní pravomoc.
Okruh osob je tedy obdobný tomu uvedenému v ust. § 30 OWiG, s výjimkou generálního
zmocněnce, osoby v řídícím postavení jako prokurista a zplnomocněnce k jednání za právnickou
osobu nebo sdružení osob. Klíčovým kritériem je stejně jako v České republice či na Slovensku
rozhodovací oprávnění, nikoli škála činností, kterou daná osoba fakticky vykonává.
Ustanovení § 2 odst. 1 je vůči druhému odstavci stejného paragrafu ve vztahu speciality. To
se projeví za situace, kdy osoba oprávněná rozhodovat porušila svou kontrolní povinnost a zároveň
toto jednání bylo trestným činem (např. účastenstvím na trestném činu jiné osoby). 30 Problematickým
a narážejícím na zásadu nullum crimen sine lege certa se jeví znění ust. § 2 odst. 2 VerbStrG, ve
kterém není s určitostí vymezeno, kdy je spáchání trestného činu „podstatně ztíženo“.31 Dalším
pomyslným kamenem úrazu navrhované úpravy je fakt, že přičitatelnost jednání uvedená v § 2
VerbStrG nepřipouští za navržených podmínek žádnou možnost exkulpace spolku. Ust. § 2 odst. 1
navíc postrádá jakoukoli podmínku pro přičítání spočívající v okolnosti vyjadřující organizační
nedostatky korporace (Organisationsmangel). Organizační nedostatky, konkrétně jejich charakter,

Viz GÖRTZL, L. Unternehmensstrafrecht: Entwurf eines Verbandsstrafgesetzbuchs. Dostupné online na:
http://www.wi-j.de/index.php/de/component/k2/item/244-unternehmensstrafrecht-entwurf-einesverbandsstrafgesetzbuchs (8. 2. 2016).
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Viz důvodová zpráva, s. 45.
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Viz MANSDÖRFER, M. „Zuwiderhandlungen“ der „Entscheidungsträger“ und „Verletzung von
Verbandspflichten“ Dogmatische Inkonsistenzen im nordrhein-westfälischen Entwurf eines Verbandsstrafrechts.
In: Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik. 1/2015, s. 29. Dostupné online na: http://www.zisonline.com/dat/artikel/2015_1_891.pdf (3. 3. 2015).
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online na: http://www.zis-online.com/dat/artikel/2015_1_888.pdf (3. 3. 2015).
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závažnost a doba jejich trvání, jsou přitom v § 6 odst. 3 VerbStG uvedeny jako jedna z okolností, jež
soud zvažuje při vyměření peněžitého trestu.32
Přechod trestní odpovědnosti na právního nástupce je řešen v ust. § 1 odst. 4 ve spojení s
§ 2 odst. 4 VerbStrG. Podle § 1 odst. 4 je právním nástupcem ve smyslu návrhu zákona spolek, který
formou univerzální sukcese nebo parciální univerzální sukcese33 v případě rozdělení vstoupil do
právního postavení jiného spolku. Za univerzální nástupnictví se však považují i jiné formy přeměn a
singulární nástupnictví, pokud na právního nástupce přechází veškerý významný majetek předchůdce
a tento jej využívá v podstatně stejným způsobem. Důvodová zpráva k uvedenému ustanovení
odkazuje pro účely interpretace „významného majetku“ na § 158 odst. 3 zákona o oceňování
(Bewertungsgesetz), podle něhož jde o veškerý majetek, který je přiřazen k hospodářské jednotce,
jmenovitě jde např. o pozemky, hospodářské budovy nebo provozní prostředky. Samotná možnost
sankcionovat právního nástupce je pak řešena v § 2 odst. 4, podle něhož lze právního nástupce
potrestat za podmínky, že v době převodu majetku byl zcela či zčásti obeznámen s protiprávním
jednáním, popř. o protiprávním jednání z vlastní lehkovážnosti nevěděl. Sankce uložená právnímu
předchůdci účinkuje za uvedených podmínek také vůči právnímu nástupci.
Společné ustanovení v § 3 VerbStrG se týká subsidiárního užití obecných trestných předpisů
(pakliže to není z povahy věci vyloučeno) a promlčení trestnosti (lhůta stanovena v závislosti na
konkrétním trestném činu).
Sankcionování spolků
V oblasti sankcionování zákon v § 4 upravuje tři tresty a tři ochranná opatření. Mezi tresty
patří peněžitý trest, peněžitý trest s podmíněným odkladem na 1 rok až 3 léta a uveřejnění rozsudku.
Mezi ochranná opatření pak patří zákaz přijímání subvencí (není vázáno na spáchání TČ v souvislosti
s jejich přijímáním), zákaz plnění veřejné zakázky a rozpuštění spolku. Vedle těchto druhů sankcí je
ovšem nutné vycházet i ze subsidiárního použití trestního zákoníku, bude tedy možné uložit i další
druhy sankcí, například propadnutí či zabrání věci, propadnutí majetku nebo zákaz činnosti.34
V případě peněžitého trestu činí nejnižší možný počet vyměřených denních sazeb 5 a
nejvyšší 360, výše denní sazby pak činí nejméně 100 Euro a v souhrnu nesmí peněžitý trest
překračovat částku odpovídající 10 % průměrného obratu spolku. Ten je přitom podle § 6 odst. 5
VerbStrG vypočítáván jako průměr celosvětového obratu hospodářské jednotky (počítáno fyzické i
právnické osoby) za poslední 3 účetní roky před rozhodnutím ve věci. Počet denních sazeb je závislý
na majetkových poměrech spolku. Spolek může výši uloženého peněžitého trestu ovlivnit i svým
postupem po spáchání trestného činu, například poskytnutím odškodnění nebo zavedením opatření,
které by do budoucna dalšímu páchání trestné činnosti měly předcházet. 35
Skutečnost, že by se mělo vycházet z průměrného celosvětového obratu hospodářské
jednotky (počítáno fyzické i právnické osoby) za poslední 3 účetní roky před rozhodnutím (§ 6 odst.
5), je kritizována. Zejména u koncernů tak bude pravděpodobně vycházeno i z finančních výsledků
dceřiných společností, a to i těch, které nejsou finančně přímo napojeny na mateřskou společnost.
Pojem hospodářské jednotky navíc může být v rozporu se zásadou nullum crimen sine lege certa.36
Je také otázkou, proč předkladatel zvolil období zrovna 3 let, a ne 1 rok, jako je tomu v případě
kartelového práva.37
Podmíněné uložení peněžitého trestu pak může být spojeno i s uložením instrukcí či pokynů,
kterými se do budoucna bude muset spolek řídit. Soudy by tak svými opatřeními ať už v oblasti
organizačních či personálních otázek mohly ovlivňovat německý obchod. 38
Návrh zákona ve svém ust. § 9 předpokládá možnost ukládání trestu uveřejnění rozsudku a
to za jediného předpokladu - že trestným činem spolku byl poškozen velký počet osob. Způsob a
rozsah uveřejnění konkretizuje ve svém rozhodnutí soud.
MANSDÖRFER, M. Tamtéž, s. 27.
Jde o právní výraz používaný v Německu pro označení právního nástupnictví v případech odpovídajících
české úpravě rozdělení rozštěpením. Dochází k přechodu veškerých práva a povinností na vícero subjektů. Viz
KUHLMANN, J.; AHNIS, E. Konzern- und Umwandlungsrecht. 3. Auflüge. C.F. Müller: 2010, s. 422. Čerpáno
z ukázky, dostupná online na: https://books.google.cz/books?id=d_TC9rNCae4C (1. 3. 2015).
34
Viz RÜBENSTAHL, M.; BRAUNS, C. Tamtéž, s. 880.
35
Viz důvodová zpráva, s. 58.
36
Viz RÜBENSTAHL, M.; BRAUNS, C. Trial and Error—A Critique of the New German Draft Code for a Genuine
Corporate Criminal Liability. German Law Review. 2015, vol. 16, no. 04, s. 879.
37
Viz WILLEMS, H. Tamtéž, s. 44.
38
Viz WILLEMS, H. Tamtéž, s. 44.
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Z hlediska zákazu účasti na veřejných zakázkách se objevuje kompetenční otázka, zda zda
může např. soud v Severním Porýní – Vestfálsku rozhodnout o uložení tohoto trestu ve vztahu k celé
spolkové republice, nebo jen ve vztahu k dané spolkové zemi. Uložení tohoto druhu trestu zasahuje
do privátní autonomie jiných subjektů veřejného práva (např. jiných spolkových zemí či EU). 39
O rozpuštění spolku podle § 12 návrhu může soud rozhodnout v případě, že spolek
nepřetržitě páchá trestnou činnost a s přihlédnutím k okolnostem případu a povaze spolku lze dovodit
nebezpečí, že další existence tohoto spolku povede k dalšímu páchání trestné činnosti. Soud může
o rozpuštění spolku rozhodnout pouze tehdy, pokud to umožňují ustanovení občanského práva.
Návrh zákona počítá také s úpravou institutu upuštění od potrestání. Podle § 5 odst. 1 může
být soudem upuštěno od potrestání tehdy, pokud spolek zavedl potřebná opatření, která by
v budoucnu podobnému trestnému činu zabránila, a to za kumulativní podmínky, že nebyla trestným
činem způsobena značná škoda, popř. tato škoda byla z větší části nahrazena. Někteří autoři se
podivují, že návrh zákona nepočítá s legislativním vytvořením instrukcí, kterými by se spolek mohl při
tvorbě těchto opatření řídit tak, jako je tomu např. ve Velké Británii, USA či v Itálii. 40 Potencionální
problém je taktéž spatřován v tom, že spolek bude motivován po zahájení trestního stíhání rychle
investovat do zavádění compliance opatření. Od provádění těchto opatření však může po ukončení
trestního stíhání opět upustit, a nadto navrhovaná úprava hovoří pouze o opatřeních vztahujících se
k činu obdobnému tomu, pro který je spolek stíhán. Toto omezení působí nelogicky, spolek by měl
provést opatření, která by předcházela co nejširší škále možné kriminality. 41
Druhou možností upuštění od potrestání podle § 5 odst. 2 návrhu je případ, kdy dobrovolné
doznání (Offenbaren) spolku podstatně přispělo k odhalení trestného činu spolku a spolek poskytl
vyšetřovacímu orgánu důkazy. V takovém případě může soud upustit od potrestání tehdy, pokud
spolek učinil dostatečná organizační a personální opatření, která by podobnému trestnému činu měla
do budoucna předcházet.
SHRNUTÍ
Návrh zákona z dílny Ministerstva spravedlnosti Severního Porýní – Vestfálska nyní (5. 2.
2016) leží na stole Spolkové rady. Diskuse nad návrhem však byly a jsou konstruktivní do té míry, že
vedly mj. k vytvoření inciativy pro tvorbu konkrétního protinávrhu zákona z dílny Spolkové unie
podnikových právníků, jehož cílem je však pouze rozsáhlá novelizace přestupkového zákona, která
by modifikovala ustanovení o sankcionování spolků v rámci OWiG.42 Lze ovšem uzavřít, že na to,
jakým směrem se německá legislativa vydá a jakou podobu bude případný zákon zavádějící pravou
trestní odpovědnost spolků mít, ukáže teprve čas.
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KOMPARÁCIA PRÁVNEJ ÚPRAVY TRESTNEJ
ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB NA SLOVENSKU
S VYBRANÝMI KRAJINAMI V STREDNEJ EURÓPE
Denisa Hamranová – Andrej Beleš
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Abstrakt: V predkladanom odbornom príspevku sa autori zameriavajú na vybrané aspekty trestnej
zodpovednosti právnických osôb v Českej republike a v Rakúsku, pričom využívajú metódu
komparácie so slovenskou právnou úpravou. V prvej časti sa bližšie autorka venuje rozsahu
kriminalizácie trestnej zodpovednosti právnických osôb v Českej a Slovenskej republike, a následne
analyzuje jednotlivé druhy trestných činov, ktoré v právnej úprave výslovne absentujú aj napriek ich
vhodnosti, a zároveň na tento nedostatok poukazuje jednotlivými prípadmi z praxe a tiež štatistickými
údajmi z Českej republiky. V druhej časti pristupuje autor k stručnému rozboru právnej úpravy v
Rakúsku a jej komparácii so slovenskou úpravou. Určité nuansy nachádza v okruhoch osôb, ktorých
konanie sa právnickej osobe pričíta. Zásadné rozdiely možno nájsť v úprave sankcií, obe úpravy však
zodpovedajú európskym štandardom, ktoré vyžadujú účinnosť, primeranosť a odstrašujúci efekt.
Ďalej autor podrobuje kritike taxatívny výpočet trestných činov právnických osôb, mapuje štyri možné
varianty rozsahu kriminalizácie, zdôrazňuje prednosti rakúskeho riešenia a pripúšťa model generálnej
klauzuly doplnenej negatívnou enumeráciou.
Kľúčové slová: Rozsah kriminalizácie právnických osôb, taxatívny výpočet trestných činov, zákon o
trestnej zodpovednosti právnických osôb,
Abstract: On the present scientific contribution, authors focus on the selected aspects of the criminal
of legal persons liability in the Czech Republic and Austria, taking advantage of the method of
comparison with the Slovak legislation. In the first part, author is devoted to the extent of
criminalization of criminal liability of legal persons in the Czech Republic and Slovakia, and then
analyzes the different types of crimes, which are in the legislation explicitly absented despite their
suitability. We point out to the lack of highlights and individual cases from practice and also the
statistics of the Czech Republic. In the second part the author makes a brief analysis of the legislation
in Austria and compares it with Slovak legislation. Certain nuances found in the group of persons
whose conduct is to legal person credited. Significant differences can be found in the system of
penalties, however, both legislative conclusions are conform to European standards, which require
effective, proportionate and deterrent effect. Further, the author criticizes the exhaustive list of crimes
of legal entities, mapping four possible options for the scope of criminalization, the author emphasizes
the strengths of the Austrian model solutions and finds pros also in the model of general clause
completed by negative enumeration.
Key words: The extent of criminalization of legal persons, An exhaustive list of crimes, The law on
criminal liability of legal persons,
ÚVOD
Postupným vývojom právnej úpravy, upravujúcej trestnú zodpovednosť právnických osôb
(ďalej len ako „TZPO“), je možné sledovať problematiku rozsahu kriminalizácie trestnej
zodpovednosti vzhľadom na odlišné názory prevládajúce, či už v prvej variante presadzujúcej
zodpovednosť za všetky trestné činy alebo v zvolení druhej varianty spočívajúcej v taxatívnom
výpočte trestných činov. Zákonodarca tak v Slovenskej a tiež Českej republike si zvolil druhú
možnosť, aj keď podľa nášho názoru v dôsledku toho, že „trestný čin je spáchaný právnickou osobou,
ak je spáchaný v jej prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom....“1, môžu byť
zodpovedné za všetky trestné činy a s argumentom typu „bolo by to na úkor právnej istoty
Ustanovenie § 4 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb v znení neskorších
predpisov
1
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a predvídateľnosti práva“2 sa nestotožňujeme v plnej miere. Na druhej strane, aj keď by sme pripustili
možnosť, že taxatívny výpočet je efektívny, najprv by sme museli skúmať vhodnosť jednotlivých
trestných činov v predmetnom výpočte a naopak zhodnotiť dôvody vypustenia mnohých, svojim
charakterom typických trestných činov páchaných právnickými osobami, z aktuálneho katalógu
trestných činov vzťahujúcich sa na právnické osoby. Nakoľko v súčasnosti máme de facto, ako aj de
lege nastolený taxatívny výpočet trestných činov, zamerali sme sa na podrobnú analýzu najmä
nefigurujúcich trestných činov v predmetnom výpočte v Slovenskej a Českej republike, pričom
v mnohých ohľadoch vyzdvihujeme katalóg trestných činov upravených už v účinnom zákone č.
418/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů (ďalej len ako „Zákon o TOPO“). Neoddeliteľnou
súčasťou je nie len poukázanie na teoretické aspekty možnosti naplnenia znakov skutkovej podstaty
trestných činov právnickou osobou, u ktorej by na prvý pohľad bolo možné usúdiť nemožnosť
spáchania vybraného trestného činu, ale zamerať sa aj na konkrétne prípady, v ktorých by predmetné
právnické osoby figurovali ako subjekty trestnozodpovedné.
Iná situácia je v prípade trestnej zodpovednosti tzv. združení v Rakúsku. S účinnosťou od 1.
januára 2006 sa uplatňuje Verbandsverantwortlichkeitsgesetz, čím bola prekonaná dlhodobo
uznávaná zásada delinquere societas non potest. Keďže ide o závažnú zmenu, o prelomenie jednej
zo základných zásad, uplatňovanie trestnej zodpovednosti združení nemôže byť samoúčelné.
Najvýznamnejším prínosom má byť podľa rakúskeho zákonodarcu posilnenie generálno
preventívneho efektu voči podieľaniu sa právnických osôb na páchaní trestnej činnosti, osobitne má
zákonodarca na zreteli tlak na prijímanie vhodných opatrení na zabránenie nedbanlivostným trestným
činom. Hoci sa ukladané peňažné tresty môžu významným spôsobom dotknúť samotnej existencie
právnickej osoby, prevažuje pozitívny efekt spočívajúci vo väčšom tlaku na investovanie do rozvoja
manažmentu rizika a compliance programov3. Väčší rozvoj týchto oblastí môže znamenať pre tieto
podniky tiež konkurenčnú výhodu.
Rovnako ako zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o TZPO“)4, tak aj rakúsky zákon aplikuje medzinárodné
štandardy vyplývajúce zo zmlúv5 ako aj právnych aktov Európskej únie. V rakúskej diskusii k zákonu
sa vyskytla aj poznámka6, že prijatie trestnej zodpovednosti právnických osôb do určitej miery
uspokojuje dopyt spoločnosti po postihu zodpovedných za nešťastia, ktoré sa v minulosti stali a ktoré
možno pričítať právnickým osobám. Exemplárnym prípadom je nešťastie na lanovej dráhe v Kaprune
v roku 20007. Ide však najmä o žurnalistickú skratku, ktorá je pre širokú verejnosť, bezpochyby, lepšie
stráviteľná ako abstraktné európske a medzinárodné právo, odhliadnuc od prostého faktu, že zákon
retrospektívne ani byť aplikovaný nesmie.
Rozdiel však podľa autorov tohto príspevku v prístupe k prijímaniu medzinárodných
štandardov spočíva v tom, že slovenský zákonodarca uplatnenie vyvodzovania trestnej
zodpovednosti okliešťuje takmer výlučne na konania predpokladané medzinárodnými štandardmi tak,
aby boli medzinárodné záväzky splnené. Poukazujeme tak najmä na významné obmedzenie okruhu
trestných činov, ktoré sú trestnými činmi právnických osôb. Slovenský zákonodarca sa tak
neinšpiroval relatívne úspešnou aplikačnou praxou v Rakúsku, kde predmetný zákon taxatívny
výpočet trestných činov právnických osôb nepozná, pričom právnická osoba tak môže spáchať
ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J., GŘIVNA, T., PÚRY, E., ŘÍHA, J. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář, 1.
Vydanie. Praha: C . H. Beck, 2012, s. 146
3
Verbandsverantwortlichkeitsgesetz - Erläuterungen (dôvodová správa k zákonu o trestnej zodpovednosti
združení), s. 2. Dostupné na: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/I/I_00994/fname_043774.pdf [cit. 10.
4. 2016]
4
Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb.
5
Napr. Dohovor o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev s dodatkovými protokolmi (ďalej len
Dohovor); ťažiskový k danej téme je druhý protokol. Dostupné na http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/?uri=URISERV%3Al33019. [cit. 10. 4. 2016]; ale aj napr. Dohovor o boji s podplácaním
zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách prijatý negociačnou konferenciou
21. novembra 1997, podpísaný 17. decembra 1997 v Paríži, ďalej Dohovor o praní špinavých peňazí,
vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (crime) prijatý 8. novembra 1990 v Štrasburgu a
mnohé ďalšie.
6
Evaluačná štúdia za prvých päť rokov účinnosti rakúskeho zákona: Generalpräventive Wirksamkeit, Praxis und
Anwendungsprobleme des Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes (VbVG), s. 9. Dostupné na:
http://www.irks.at/assets/irks/Publikationen/Forschungsbericht/irks_vbvg_bericht.pdf [cit. 10. 4. 2016].
7
Pozri napr. článok na idnes.cz: Při sobotním pořáru v Kaprunu zemřelo 155 lidí. Dostupné na:
http://zpravy.idnes.cz/pri-sobotnim-pozaru-v-kaprunu-zemrelo-155-lidi-fag/zahranicni.aspx?c=A001115_112722_zahranicni_jpl [cit. 10. 4. 2016].
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akýkoľvek trestný čin uvedený v trestnom zákonníku StGB alebo špeciálnych zákonoch. Práve
skúsenosti z prvých piatich rokov aplikačnej praxe môžu byť určitým podkladom na prognózy vývoja
aplikácie od 1. 7. 2016 v slovenských podmienkach najmä pre totožnosť, resp. ekvivalentnosť
právnych inštitútov, ale aj zdvihnutým prstom pre slovenského zákonodarcu, že najmä v prípade
katalógu trestných činov bude potrebné vykonať nemalé zmeny.
ROZSAH KRIMINALIZÁCIE PRÁVNICKÝCH OSÔB S DÔRAZOM NA KOMPARÁCIU
ČESKEJ A SLOVENSKEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY

„V naší firmě vládne ukrutná demokracie.“
Jedným z vybraných problémov, ktorý súvisí s problematikou TZPO, a ktorý je v rámci analýz
jednotlivých inštitútov TZPO odborníkmi z oblasti práva pomerne málo diskutovaný, je rozsah
kriminalizácie trestnej zodpovednosti právnických osôb v zmysle právnej úpravy.
Porovnanie rozsahu skutkových podstát zákona č. 91/2016 Z.z. s pôvodnými návrhmi
zákonov o TZPO
Pôvodný slovenský vládny návrh z roku 2004 upravoval TZPO v V. Hlave pripravovaného
Trestného zákona pod názvom „Trestná zodpovednosť právnických osôb“, ktorá bola uvedená v
ustanoveniach § 122 - § 130. V § 123 bolo ustanovené, že „právnická osoba je zodpovedná za všetky
trestné činy uvedené v osobitnej časti Trestného zákona s výnimkou, ak by páchateľom konkrétneho
trestného činu mohol byť iba špeciálny alebo konkrétny subjekt“. V tomto prípade išlo o osobu, ktorá
sa vyznačovala určitou spôsobilosťou, postavením alebo vlastnosťou. Tento návrh zákona bol
napokon stiahnutý späť 8. februára 2005. Ďalší vládny návrh, ktorý mal vyriešiť právnu situáciu
trestnej zodpovednosti právnych osôb bol z roku 2005, a z hľadiska rozsahu sa vyznačoval len
prepracovanejšou úpravou. V rámci rozsahu kriminalizácie sa TZPO podľa § 123 ods. 3 návrhu
zákona mala vzťahovať len na taxatívne vymedzené trestné činy. Snaha o zavedenie trestnej
zodpovednosti právnických osôb zostala aj v tomto prípade zbytočná, nakoľko bola v plnom rozsahu
z predmetného návrhu vypustená. Ďalšie návrhy boli špecifické v tom zmysle, že sa nimi navrhovala
zaviesť tzv. nepravá trestná zodpovednosť právnických osôb, ktorej zmyslom bolo zavedenie nových
ochranných opatrení, a to zhabanie peňažnej čiastky a zhabanie majetku 8, čo bolo podkladom pre
prijatie následného návrhu v roku 2010. Novelou zákona č. 224/2010 Z. z. , ktorým sa dopĺňa zákon
č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Trestný zákon“) a
zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Trestný
poriadok“) bola zavedená nepravá trestná zodpovednosť právnických osôb, v rámci ktorej bolo
možné uložiť voči právnickej osobe ochranné opatrenie, ale nie trest. Preto bolo ďalšou snahou
zmeniť tento stav. V rámci posledného návrhu zákona malo byť ustanovených 107 trestných činov,
ktoré by sa vzťahovali na právnické osoby, avšak došlo k prevratnej zmene, a vyše polovica z nich
bola vypustených. Konkrétne bol znížený počet taxatívne vymenovaných trestných činov zo 107 na
49, pričom došlo k vyňatiu takých trestných činov, ktoré mali svoje opodstatnenie vo vzťahu
k právnickým osobám, a to najmä trestných činov majetkových a hospodárskych 9, ktoré, ako
uvedieme, tvoria tak v Českej republike, ako aj v Rakúsku v aplikačnej praxi zásadný podiel.
Nasledovne sa zaoberáme expressis verbis okruhom trestných činov, ktoré majú svoje opodstatnenie,
a z právneho hľadiska majú relevantné miesto tak v Zákone o TZPO, ako aj v Zákone o TOPO.
Podvodné konania právnických osôb
TOPO v Českej republike sa v zmysle Zákona o TOPO vzťahuje aj na majetkové trestné činy,
ktorými sú najmä: podvod § 209, pojistný podvod § 210, úvěrový podvod § 211, dotačný podvod §
212, provozování nepoctivých her a sázek § 213. Slovenský Zákon o TZPO sa vyznačuje absenciou
podvodných konaní, i keď v rámci pôvodného návrhu boli zahrnuté v počte 25 majetkových
V súčasnosti upravené v rámci ustanovení § 83a Trestného zákona (zhabanie peňažnej čiastky) a § 83b
Trestného zákona (zhabanie majetku).
9
ĽORKO, J. Trestná zodpovednosť právnických osôb - efektívny nástroj (nielen) proti ekonomickej kriminalite?
In. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015, s. 1262 dostupné na:
http://www.lawconference.sk/bpf/sprava/files/zborniky/9.sekcia.pdf [cit. 14. 4. 2016]
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trestných činov aj podvodné konania10 upravené v rámci IV. Hlavy Trestného zákona. V rámci
vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania návrhu Zákona o TZPO sa uvádza, že sa
„považuje za otázne viazať trestnú zodpovednosť právnickej osoby na spáchanie trestného činu „za
účelom“ získania prospechu alebo inej výhody pre právnickú osobu a pripustiť takú zodpovednosť aj
za „podvodné“ konanie alebo rozhodovanie fyzickej osoby“. Podľa nášho názoru sú predmetné
konania frekventovane páchané práve právnickými osobami z hľadiska ich špecifickej činnosti.
Vychádzame najmä z metódy selektovania a analýzy jednotlivých rozhodnutí, ktoré sú zaznamenané
vo „Veřejné evidenci právnických osob – stručný přehled odsouzených právnických osob“11. Verejne
prístupná evidencia odsúdených právnických osôb môže slúžiť ako praktický nástroj pre verejnosť
a tiež v rámci obchodného prostredia v zmysle overenia si dôveryhodnosti obchodných partnerov.
Máme za to a očakávame, že aj na území Slovenskej republiky bude slúžiť ako inšpirácia po
nadobudnutí účinnosti Zákona o TZPO, a bude následné vytvorená, zverejnená a priebežne
aktualizovaná podľa jednotlivých rozhodnutí súdov o odsúdení
právnických osôb v zmysle
dodržiavania zásady verejnosti. V rámci predmetnej evidencie v Českej republike sme zistili, že z 91
prípadov všetkých odsúdených právnických osôb až približne v 21 prípadoch došlo k trestnému činu
podvodu podľa § 209, v 6 prípadoch išlo o úverový podvod podľa § 211 a v 1 prípade bol
zaznamenaný dotačný podvod podľa § 212. Uvedené preukazujeme na nasledujúcom grafe, v rámci
ktorého je zaznamenaný percentuálny pomer podvodných konaní v pomere k ostatným trestným
činom spáchaných právnickými osobami v Českej republike.
Úverový
podvod
6%

Dotačný
podvod
1%

Podvod
23%

Ostatné
Skresľova
nie údajov
2%

Podvod

Ostatné
68%

Úverový podvod
Dotačný podvod

Graf 1: Percentuálny podiel odsúdených PO za jednotlivé druhy trestných činov podvodného
charakteru v Českej republike voči všetkým právnickým osobám odsúdeným za spáchané trestné
činy.
V rámci podvodných konaní môžeme pre zaujímavosť uviesť rozsudok Krajského súdu
v Ostrave, ktorým bolo občianske združenie odsúdené na trest uverejnenia rozsudku za to, že
v žiadosti o poskytnutie dotácie uviedlo nepravdivé údaje , a týmto činom spôsobila škodu za viac ako
50.000,- Kč a rovnako uviedla nepravdivé údaje vzťahujúce sa k výdajom rozpočtu spravovaným
Európskou úniou, čím umožnila nesprávne použitie finančných prostriedkov z takéhoto rozpočtu.
Daným konaním sa občianske združenie dopustilo dotačného podvodu podľa § 212 odst. 1, 4 tr.z
a prečinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 260 odst. 1 zákona č. 40/2009
Sb. Trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů (ďalej len ako „Trestní zákoník“).12. Na základe
uvedeného oceňujeme českého zákonodarcu a jeho snahu o zaradenie podvodných konaní medzi
kriminalizáciu konaní právnických osôb.

Sprenevera § 213, podvod § 221, úverový podvod § 222, poisťovací podvod § 223, kapitálový podvod § 224,
subvenčný podvod § 225, neoprávnené obohatenie § 226, podvodný úpadok § 227, zavinený úpadok § 228,
prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok § 229,
11
Pozri bližšie: https://eservicepo.rejtr.justice.cz/public/odsouzeni;jsessionid=3236A4E26E0E2B5017D784EFA3972E92.pocluster1?0
12
TURAYOVÁ, Y., TOBIÁŠOVÁ, L., ČENTÉŠ, J. a kol. Trestná zodpovednosť právnických osôb. Vybrané
aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v SR. Wolters kluwer, 2016, s. 87.
10
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Hospodárske trestné činy právnických osôb
Zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb do slovenského právneho poriadku bolo
odôvodnené najmä vytvorením schopného a efektívneho nástroja potláčania ekonomickej kriminality,
pričom v pôvodnom návrhu boli zaradené medzi taxatívne činy vzťahujúce sa na právnické osoby
všetky hospodárske trestné činy upravené v V. hlave Trestného zákona. Závery medzirezortného
pripomienkového konania však priniesli zmeny v podobe vypustenia relatívneho množstva
hospodárskych trestných činov13, a následne k ich zúženiu, ktoré mali opodstatnenie vo vzťahu
k právnickým osobám.
V súčasnosti máme v Zákone o TZPO vymedzené nasledujúce trestné činy hospodárskeho
charakteru, aj keď v malom počte, no i napriek tomu kvantitatívne pokrývajú najväčšiu oblasť
trestných činov. Patria medzi ne:

Trestné činy ohrozujúce trhovú ekonomiku (1) - Neoprávnené zamestnávanie § 251,

Trestné činy proti hospodárskej disciplíne (6)- Poškodzovanie finančných záujmov Európskej
únie § 261 - § 263, Poškodzovanie spotrebiteľa § 269, Nekalé obchodné praktiky voči
spotrebiteľovi § 269a, Falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných
papierov § 270, Uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí
a cenných papierov § 271, Výroba a držba falšovateľského náčinia § 272,

Trestné činy proti mene a daňové trestné činy (5) - Skrátenie dane a poistného § 276,
Neodvedenie dane a poistného § 277, daňový podvod § 277a, Nezaplatenie dane a poistného §
278, marenie výkonu správ daní § 278.
V rámci Českej republiky absentujú trestné činy hospodárskeho charakteru 14, aj keď nie
v takom rozsahu, ako v našej právnej úprave. Problémom súčasného Zákona o TZPO je, že firmy
nebudú môcť byť postihované za ekonomické trestné činy, ktoré sa frekventovane páchajú týmito
subjektmi a zaraďujeme medzi ne aj poškodzovanie veriteľa, zvýhodňovanie veriteľa a tiež marenie
konkurzného konania. Predmetné trestné činy sú aj súčasťou kauzy „Váhostav“, v dôsledku čoho by
právnická osoba v predmetnej kauze mohla byť trestne zodpovedná za tieto trestné činy, ak by
v Zákone o TZPO boli zaradené medzi taxatívny výpočet trestných činov vzťahujúcich sa na právnické
osoby.
Ďalším trestným činom, ktorý absentuje v Zákone o TZPO, a je viditeľne páchaný, je
neoprávnené podnikanie15, ktoré nie je upravené ani v rámci Zákona o TOPO. Chceme uviesť, že
v súčasnosti poskytujú služby, najmä vo forme spotrebiteľských úverov, nebankové spoločnosti
v počte približne 220, pričom novelou zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej
len ako „Zákon o spotrebiteľských úveroch“) sa zaviedla obligatórna povinnosť poskytovať služby
od 1. septembra 2015 len na základe licencie vydanej Národnou bankou Slovenska. Takáto licencia
je v súčasnosti pridelená len 23 nebankovým spoločnostiam.16
Trestné činy proti životu a zdraviu
Zákon o TZPO upravuje v rámci rozsahu kriminalizácie aj trestné činy proti životu a zdraviu,
a to konkrétne trestný čin nedovolenej výroby ommamných a psychotropných látok, jedov
a prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 - § 173 a šírenie toxikománie podľa §
Boli vypustené trestné činy: neoprávnené podnikanie § 251, neoprávnené obchodovanie s devízovými
hodnotami a poskytovanie devízových služieb § 252, nepovolená výroba liehu § 253, porušovanie predpisov
o obehu tovaru v styku s cudzinou § 254, porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom
a technológiami § 255-§ 257, ohrozenie devízového hospodárstva § 258, skresľovanie údajov hospodárskej
a obchodnej evidencie § 259-§ 260, ohrozenie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného
a daňového tajomstva § 264, zneužívanie informácií v obchodnom styku § 265, machinácie pri verejnom
obstarávaní a verejnej dražbe § 266-§ 268, ohrozovanie obehu peňazí § 273, falšovanie, pozmeňovanie
a nedovolená výroba kolkových známok, poštových cenín, nálepiek a poštových pečiatok § 274, falšovanie
a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru § 275, porušovanie predpisov o štátnych
technických opatreniach na označenie tovaru § 279, porušovanie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu
výrobku a obchodnému menu § 281, porušovanie priemyselných práv § 282, porušovanie autorského práva §
283.
14
Boli vypustené trestné činy: Poškozování věritele § 222, způsobení úpadku § 224, pletichy v insolvenčím
ŕízení § 226, neopávněné podnikání § 251, neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry § 252,
poškozováni spotřebitele § 253, zneužití informace a postavení v obchodním styku § 255.
15
„Kto neoprávnene podniká v malom rozsahu....“
16
Bližšie pozri: nebankovky.sk
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174 Trestného zákona. Rovnako, ako v sme uviedli aj v prípadoch hospodárskych trestných činov, aj
v rámci tohto druhu trestných činov boli v poslednom návrhu zákona o TZPO nakoniec vyňaté
závažné trestné činy17, ktoré sú práve svojim spôsobom konania typické pre právnické osoby. Právna
úprava TOPO v Českej republike sa vyznačuje úplnou absenciou trestných činov proti životu
a zdraviu, čo považujeme a stotožňujeme sa aj s názorom Dankovej18, za výrazný nedostatok českej
právnej úpravy. Pôvodný vládny návrh zákona z roku 2004 obsahoval celkom desať skutkových
podstát trestných činov proti životu a zdravia, ako napríklad trestné činy šírenia nákazlivej ľudskej
choroby, ohrozovanie zdravia závadnými potravinami a inými predmetmi, alebo neoprávnené
odoberanie tkanív a orgánov, či neoprávnené nakladanie s tkanivami a orgánmi, čo sú „typické trestné
činy, u ktorých by bolo možné si bez problémov predstaviť trestnú zodpovednosť právnickej osoby“.19
Život a zdravie, ako základné objekty, môžu byť právnickými osobami porušené najmä pri poskytovaní
zdravotníckych alebo dopravných služieb. Jedným z mediálne známych prípadov, ktorých
páchateľom boli najmä právnické osoby a následkom bola smrť viacerých ľudí bola „kauza Metanol“
v Českej republike.
Možnosť postihu právnickej osoby pri poskytovaní zdravotných služieb sa chápe ako postih
subjektu, a to nemocnice. Javí sa to ako vhodný prostriedok pri chybách v systémoch, kedy bude
v dôsledku konania početného množstva osôb náročné zistiť, kto je za daný trestný čin zodpovedný
najmä v prípade trestno - právno relevantného následku. Uvedené je vyjadrením zásady, ktorá je
súbežne a nezávisle vyjadrená v § 8 odst. 3 Zákona o TOPO, kedy „trestní odpovědnosti právnické
osoby nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní fyzická osoba jednala způsobem uvedeným
v odstavcích 1 a 2”. Rovnako v slovenskej právnej úprave v § 4 ods. 3 Zákona o TZPO je ustanovené,
že „trestná zodpovednosť právnickej osoby nie je podmienená vyvodením trestnej zodpovednosti voči
fyzickej osobe uvedenej v odseku 1 a nie je podmienená ani zistením, ktorá konkrétna fyzická osoba
konala spôsobom podľa odsekov 1 a 2“. Ako typický príklad postihu nemocnice z praxe uvádzame,
ak sa odmietne prijať pacient, ktorý je v ohrození života, alebo prípad nedostatočnej kapacity
lôžok. Do úvahy by v rámci českej právnej úpravy prichádzala aplikácia ustanovenia § 8 odst. 1 písm.
d) a § 8 odst. 2 písm. b) Zákona o TOPO, ktorá právnickej osobe pričíta konanie zamestnanca
nemocnice alebo osoby v obdobnom postavení. Zákon o TZPO v slovenskej právnej úprave
predmetný subjekt a to zamestnanca alebo osoby obdobného postavenia neupravuje a absentuje.
Trestná zodpovednosť poskytovateľov zdravotných služieb však nie je ojedinelým javom a ako
podklad nám môže poslúžiť judikatúra Veľkej Británie a to prelomové rozhodnutie vo veci
Southampton General Hospital. Skutkový stav veci spočíval v tom, že nemocnica ako právnická
osoba bola uznaná za vinnú zo smrti svojho pacienta, ktorý bol prijatý na bežnú operáciu kolena.
Následne sa však uňho rozvinula silná infekcia, v dôsledku ktorej pacient zomrel. Najprv boli
odsúdené fyzické osoby, nakoľko im bola dokázaná hrubá nedbanlivosť pri plnení pracovných
povinnosti, čoho následkom bola smrť pacienta. Následne bola potom trestne stíhaná aj nemocnica. 20
Aj keď nie je možné zlučovať zavinenie právnickej osoby s pojmom vina u fyzickej osoby, je pre
konštrukciu pričítateľnosti podstatná subjektívna stránka konania zamestnanca alebo iného
pracovníka.
Dôvodom, pre ktorý predmetné trestné činy neboli zaradené do nášho a tiež českého právneho
poriadku bol podľa odborníkov z praxe to, že právnické osoby ako umelé, fiktívne subjekty nemajú
schopnosť spáchať úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, resp. je náročné si takéto konanie
v skutočnosti predstaviť. My sa však nestotožňujeme s daným názorom, keďže je expresis verbis
dané, že „trestný čin je spáchaný právnickou osobou, ak je spáchaný v jej prospech, jej mene, v rámci
jej činnosti alebo jej prostredníctvom...“ 21. Z uvedeného je zreteľné, že trestného činu sa aj tak dopustí
fyzická osoba, ako subjekt živý, len v rámci právnickej osoby. Ako príklad uvádzame, že trestný čin
ublíženia na zdraví z nedbanlivosti bol v roku 2005 druhým najčastejšie páchaným trestným činom

Boli vyňaté napr. trestný čin ohrozovania závadnými potravinami a inými predmetmi podľa § 168-§ 169,
ohrozovanie zdravia nepovolenými liečivami, zdravotníckymi pomôckami a potrebami podľa § 170.
18
DANKOVÁ, K. K otázce rozsahu trestní odpovědnosti právnických osob, In. JELÍNEK, J. a kol. Trestní
odpovědnost právnických osob v České republice – bilance a perspektivy, Leges, Praha 2013, str. 297.
19
JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob, Linde, Praha 2007, str. 221.
20
DOLEŽAL, T. Odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb za trestné činy proti životu [online]. [cit.2016-0410]. Dostupné na: online:http://zdravotnickepravo.info/odpovednost-poskytovatelu-zdravotnich-sluzeb-za-trestneciny-proti-zivotu/.
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právnickými osobami.22 V tomto dôsledku považujeme neumožnenie vyvodenia trestnej
zodpovednosti právnických osôb v týchto prípadoch za zvláštne, keďže tak v slovenskej právnej
úprave, ako aj v českej právnej úprave sa na právnické osoby vzťahujú trestné činy, u ktorých
spôsobenie ujmy, resp. ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti je okolnosťou, ktorá podmieňuje použitie
vyššej trestnej sadzby. V Trestnom zákone v § 284 ods. 3 je ustanovená kvalifikovaná skutková
podstata trestného činu všeobecného ohrozenia, ktorá znie: „Odňatím slobody na pätnásť rokov až
dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) závažnejším spôsobom“.
V rámci českej právnej úpravy uvádzame trestný čin sexuálneho nátlaku podľa § 186 Trestního
zákoníka, ktorého kvalifikovaná skutková podstata v odst. 6 znie: „Odnětím svobody na deset až
šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt“. Máme za
to, že množstvo trestných činov má vo svojich kvalifikovaných skutkových podstatách uvedený ako
následok ublíženie na zdraví alebo smrť, preto nechápeme zámer zákonodarcu, rozhodnúť o absencii
trestných činov proti životu a zdraviu, pričom tieto objekty môžu byť právnickými osobami porušené.
V praxi by sa napríklad trestný čin všeobecného ohrozenia s následkom smrti mohol aplikovať
v prípadoch obchodných reťazcov, kedy sa najmä z nedbanlivosti, resp. zanedbaním kontroly alebo
povinnosti stane nešťastie v podobe padnutia regálu, palety alebo zvalenia ťažkého predmetu na
osobu, čoho následkom bude ťažká ujma na zdraví, alebo dokonca smrť.
Trestné činy proti ľudskej dôstojnosti
Frekventovane prezentovaným názorom je, že jestvujú trestné činy, u ktorých bude z povahy
veci vylúčená trestná zodpovednosť, pretože nie je možné, aby právnická osoba znaky skutkovej
podstaty daných trestných činov naplnila. Sú nimi práve trestné činy proti ľudskej dôstojnosti. Máme
však za to, že trestná zodpovednosť ani v týchto prípadoch nie je vylúčená. Česká republika v Zákone
o TOPO ešte donedávna mala zaradené trestné činy sexuálneho nátlaku podľa § 186 a pohlavného
zneužívania podľa § 187 Trestního zákoníka. Zákonom č. 141/2014 Sb. novelizovala Zákon o TOPO
a rozšírila taxatívny výpočet aj o trestný čin znásilnenia, ktorý u nás absentuje. Dôvodová správa
k zákonu č. 141/2014 Sb. uvádza, že cieľom je uviesť právnu úpravu do súladu so smernicami
Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EU zo dňa 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi
a boji proti nemu a o ochrane obetí, ktorou sa nahradzuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV,
ďalej so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EU z roku 2011 o boji proti sexuálnemu
zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza
Rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV, a napokon so smernicou Európskeho parlamentu a Rady
2012/13/EU zo dňa 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní. Slovenská právna úprava
je veľmi zaujímavá, nakoľko sa vyznačuje paradoxom, ktorý spočíva v obsiahnutí trestných činov
sexuálneho násilia podľa § 211, a sexuálneho zneužívania podľa § 212 Trestného zákona, ale
zákonodarca ako by opomenul trestný čin znásilnenia. Zaradenie daných trestných činov však
vychádza z povinnosti zakotviť predmetné trestné činy, ktorá vyplýva z Dohovoru Rady Európy
o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním z roku 2015 a tiež zo
Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z roku 2011 o boji proti sexuálnemu
zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza
Rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV.23 Príkladmo môžeme v rámci trestného činu znásilnenia
uviesť prípad, kedy by režisér firmy, ktorá sa zaoberá produkciou pornografie, naviedol herca
k spáchaniu takéhoto trestného činu pre účel natáčania. V takomto prípade by bol vzhľadom na
splnenie podmienok pričítateľnosti splnená podmienka trestnej zodpovednosti takejto právnickej
osoby vo forme účastníctva, resp. v určitých prípadoch aj ako nepriameho páchateľa. Rovnako, ak by
sa lekár (gynekológ) v rámci svojej profesii ako právnická osoba poskytujúca zdravotnú starostlivosť,
dopustil znásilnenia na svojej pacientke, mohol by byť trestne zodpovedný aj ako fyzická, a tiež aj ako
právnická osoba. Ako ďalší príklad by sme mohli uviesť sexuálne zneužívanie viacerých detí v
súkromnej škôlke, ktorú by prevádzkovala právnická osoba, a ktorá by nezabezpečila bezpečnostné
opatrenia v zmysle kontroly. Máme za to, že nie vždy musí právnická osoba spáchať trestný čin ako
priamy páchateľ, preto nevylučujeme ani formy účastníctva.

GIBALDOVÁ, D. Aplikace trestní odpovědnosti právnických osob ve Francii. In. Trestněprávní revue, roč.
2011, č. 5.
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PROKEINOVÁ, M. Trestná činnosť právnických osôb. In. TURAYOVÁ, Y., TOBIÁŠOVÁ, L., ČENTÉŠ, J. a kol.
Trestná zodpovednosť právnických osôb. Vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v SR.
Wolters kluwer, 2016, s. 86.
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KRÁTKY ROZBOR RAKÚSKEJ ÚPRAVY
Nasledujúce riadky budeme venovať krátkemu rozboru totožnosti, resp. ekvivalentnosti
vybraných najmä hmotnoprávnych inštitútov obsiahnutých v skúmanom slovenskom Zákone o TZPO
a predmetnom rakúskom zákone.
K problematike subjektov je potrebné konštatovať, že rakúsky zákon nepoužíva pojem
právnická osoba (juristische Person), ale združenie (Verband), ktoré je potrebné vykladať čo najširšie.
Tento pojem zahŕňa tak obchodné spoločnosti, ako aj záujmové združenia, veľmi špecifickým, avšak
tiež stíhateľným subjektom sú politické strany. Rakúsky zákon nepoužíva pojem právnická osoba
najmä preto, lebo určité subjekty (napr. verejné obchodné spoločnosť, komanditné spoločnosti, ale aj
určité formy spoločností, ktoré slovenské právo nepozná, napr. spoločnosť podľa občianskeho práva
alebo určité formy registrovaných spoločností) rakúsky právny poriadok nepovažuje za právnické
osoby. Výpočet vyňatých subjektov je ekvivalentný slovenskému výpočtu: patrí sem štát, jednotlivé
krajiny, obce a iné právnické osoby, ak sa tieto subjekty (a to platí pre všetky) podieľajú na aplikácii
právnych predpisov (teda vykonávajú úlohy a činnosti verejnej moci). Z uvedeného vyplýva, že napr.
štát alebo obce sú vyňaté, ak konajú v súvislosti s plnením verejno-mocenských úloh. V iných
prípadoch zákonodarca nevidí dôvod na vyňatie. V tomto vidíme rozdiel v slovenskom právnom stave,
ktorý vyníma subjekty un bloc. Nazdávame sa, že slovenská právna úprava tým koliduje so zásadou
rovnosti pred zákonom. Vyňaté sú aj registrované cirkvi a náboženské spoločnosti pri výkone svojej
duchovenskej činnosti. Nemožno však konštatovať, že vyňaté by boli všetky subjekty verejného práva,
keďže vyňaté nie sú jednotlivé stavovské organizácie, ako ani univerzity, národná banka alebo úrad
dohliadajúci na finančný trh.
Pre mechanizmus vyvodzovania trestnej zodpovednosti sú ťažiskovými ustanoveniami § 2 a
3, ktoré upravujú pričítateľnosť konania. Subjekty, ktorých konanie sa združeniam pričíta môžeme
rozdeliť do dvoch kategórií: 1. subjekty rozhodovacej právomoci, ktorými sú predsedovia
predstavenstiev, ich členovia, prokuristi alebo iné osoby, ktoré sú v podobnom rozsahu oprávnené
zastupovať združenie, čiže ide o osoby oprávnené vystupovať v mene združenia navonok, ďalej
členovia dozorných rád, alebo iné osoby s kontrolnými právomocami a každé ďalšie okruhy osôb so
značným vplyvom na združenie; 2. subjekty, ktoré sú so združením vo vzťahu “spolupráce”, čiže
osoby v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu, príp. osoby, ktoré sú vo vzťahu študenta k
vzdelávacej inštitúcii. Nazdávame sa, že uvedený druhý okruh osôb prekračuje vymedzenie
konajúcich osôb podľa § 4 ods. 1 Zákona o TZPO, avšak je ekvivalentný s okruhom uvedeným v
druhom odseku. Konanie takýchto osôb by sa právnickej osobe pričítalo len v súlade s písm. c)
daného ustanovenia, teda ak sú oprávnené zastupovať právnickú osobu alebo rozhodovať za ňu,
alebo podľa odseku 2, ak daná osoba konala v rámci oprávnení, ktoré jej boli zverené.
Združenie zodpovedá za trestný čin spáchaný uvedenými osobami, ak bol spáchaný v jeho
prospech, alebo boli činom porušené povinnosti uložené danému združeniu (§ 3 ods. 1). Uvedená
formulácia je užšia než formulácia v Zákone o TZPO. Ustanovenie o pričítateľnosti je ďalej doplnené
podmienkou zavinenia konania a pre spolupracovníkov platí, že ich konanie bolo umožnené alebo
podstatne uľahčené tým, že subjekt rozhodovacej právomoci zanedbal náležitú starostlivosť
predovšetkým tým, že neprijal vhodné technické, organizačné alebo personálne opatrenia na
zabránenie trestným činom (§ 3 ods. 3 bod 2.). Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona v prvých
piatich rokoch účinnosti ukazujú, že združenie spáchalo trestný čin konaním subjektu rozhodovacej
právomoci v 63,3 % prípadov, 23,3 percentným podielom sú zastúpení spolupracovníci a v zvyšných
prípadoch išlo o kombináciu týchto subjektov. V prospech združenia bol trestný čin spáchaný v 34,3
% stíhaných prípadov, v 40,3 % prípadov išlo o porušenie povinností združenia, vo zvyšných
prípadoch kombinovane24.
Významným rozdielom medzi slovenskou a rakúskou právnou úpravou je okruh sankcií
ukladaný právnickým osobám. Rakúsky zákon nestanovuje samostatný katalóg trestov ukladaných
právnickým osobám, ale umožňuje v zmysle § 4 predmetného zákona len uloženie peňažného
trestu25. Peňažný trest sa ukladá na báze denných sadzieb, vypočítaných podľa obratu (Ertrag) danej
spoločnosti, najviac však môže jedna denná sadzba predstavovať 10 000 eur. Dennú sadzbu tvorí
1/360 obratu, pričom táto suma môže byť podľa uváženia súdu modifikovaná o 1/3. Počet ukladaných

Evaluačná štúdia za prvých päť rokov účinnosti rakúskeho zákona: Generalpräventive Wirksamkeit, Praxis
und Anwendungsprobleme des Verbandsverantwortlichkeitsgesetzes (VbVG), s. 62. Dostupné na:
http://www.irks.at/assets/irks/Publikationen/Forschungsbericht/irks_vbvg_bericht.pdf [cit. 12. 4. 2016].
25
Zákonný pojem je Verbandsgeldbuße, čiže pokuta pre združenie.
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denných sadzieb je ďalej odstupňovaný vzhľadom na konkrétne trestné činy podľa trestných sadzieb.
A teda v prípade, ak trestná sadzba predstavuje 20 rokov až trest odňatia slobody na doživotie, tak
súd môže právnickej osobe uložiť trest do výšky 180 trestných sadzieb, čo teda predstavuje 1 800
000 eur. Ak vymeraný peňažný trest neprevyšuje 70 denných sadzieb, zákon pripúšťa podmienečný
odklad výkonu trestu.
Dotknuté medzinárodnoprávne záväzky, ako aj právne akty Európskej únie predpokladajú
zavedenie účinných, primeraných a odstrašujúcich sankcií. Toto slovné spojenie použil po prvýkrát
Súdny dvor Európskej únie ešte v roku 1989, pričom až následne bolo inkorporované do právnych
aktov EÚ. Precizovaním obsahu pojmov účinný, primeraný, odstrašujúci dospel súdny dvor napr. k
záverom, že odstrašujúci efekt neprináša sankcia, ktorá má povahu náhrady škody 26. Z pohľadu
európskych štandardov kladených na sankcie možno konštatovať, že verejnoprávnu zodpovednosť
právnických osôb možno tak vyvodzovať len na úrovni trestného konania, čo aplikuje tak slovenský,
ako aj rakúsky zákonodarca, na rozdiel od nemeckého. Rakúsky zákon však, vychádzajúc v ústrety
tlaku významných hráčov v miestnom hospodárstve, nezakotvuje sankcie ako zánik právnickej osoby
alebo vyznačenie odsúdenia v obchodnom registri, príp. zverejnenie odsudzujúceho rozsudku 27.
Katalóg trestných činov
Z pohľadu autorov predkladaného článku je najspornejšou otázkou taxatívny výpočet trestných
činov právnických osôb. Predmetný rakúsky zákon, hoci sa o tejto otázke v legislatívnom procese
živo diskutovalo, taxatívny výpočet trestných činov neobsahuje, a tak sú trestnými činmi združení
všetky trestné činy uvedené v Trestnom zákonníku StGB a špeciálnych zákonoch. V praxi je tak
stíhané rôznorodé spektrum trestných činov, pričom prevažujú majetkové trestné činy také, ktoré na
Slovensku právnická osoba spáchať nemôže: rôzne druhy podvodného konania a sprenevera tvoria
až 39, 4-percentný podiel na všetkých stíhaných trestných činoch právnických osôb. Spolu s ostatnými
majetkovými trestnými činmi a daňovými deliktmi, ktoré však Zákon o TZPO v § 3 uvádza, tvoria
nadpolovičnú väčšinu stíhanej matérie. Ďalšou významnou skupinou sú nedbanlivostné trestné činy
proti životu a zdraviu, konkrétne usmrtenie (9, 9 %) a ublíženie na zdraví s nedbanlivostným
zavinením (18, 3 %), spolu s 28,2-percetným zastúpením28. Hoci zavedenie trestnej zodpovednosti
právnických osôb je prvotne motivované potláčaním kriminality bielych golierov, tieto nedbanlivostné
trestné činy so svojím takmer tretinovým zastúpením nezostávajú bez významu.
Rakúsky zákonodarca, vychádzajúc z obsahu medzinárodných záväzkov a štandardov
európskeho práva prichádza k záveru, že z týchto prameňov vyplýva povinnosť sankcionovať
právnické osoby najmenej za 85 trestných činov uvedených v Trestnom zákonníku StGB a ďalších 15
trestných činov v špeciálnych zákonoch29, čím prichádza k počtu 100. Dôvodové správy k
predmetným zákonom na Slovensku a v Rakúsku vymenovávajú celý rad právnych aktov
sekundárneho práva EÚ, ako aj medzinárodných zmlúv, ktoré predpokladajú trestnú zodpovednosť
právnických osôb za určité skupiny deliktov, pričom rozsah týchto právnych aktov je pre Slovensko a
Rakúsko vzhľadom na spoločnú európsku integráciu a geopolitickú orientáciu takmer rovnaký 30.
Podrobná analýza záväzkov obsiahnutých v desiatkach právnych aktov presahuje rozsah
predkladaného príspevku, avšak vyslovujeme domnienku, že Zákon o TZPO nepreberá uvedené
záväzky dostatočne precízne, čoho nepriamym dôkazom sú vyššie uvedené fakty o redukcii počtu
trestných činov z 107 na 49. Z toho následne vznikajú anomálie v podobe absencie okruhov trestných
činov najmä v oblasti majetkovej trestnej činnosti, konkrétne podvodného konania, ktoré v rakúskej
Verbandsverantwortlichkeitsgesetz - Erläuterungen (dôvodová správa k zákonu o trestnej zodpovednosti
združení), s. 5. Dostupné na: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/I/I_00994/fname_043774.pdf [cit. 10.
4. 2016].
27
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dôvodovej správe k rakúskemu zákonu - Verbandsverantwortlichkeitsgesetz - Erläuterungen (dôvodová správa k
zákonu o trestnej zodpovednosti združení), s. 4 - 6. Dostupné na:
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/I/I_00994/fname_043774.pdf [cit. 10. 4. 2016].
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praxi patria k najfrekventovanejšie stíhaným trestným činom právnických osôb. Rakúska dôvodová
správa výslovne uvádza31, že z medzinárodných záväzkov vyplýva okrem iných deliktov povinnosť
stíhať aj tieto trestné činy proti majetku: krádež, podvod, sprenevera, úžera, počítačová kriminalita a
ďalšie.
V súvislosti s možným výpočtom trestných činov v zákone sa rakúsky zákonodarca zamýšľal
nad dvomi variantami: po prvé by mohlo ísť o výpočet okruhov dotknutých trestných činov - voči tejto
variante možno namietať, že naráža na zásadu určitosti nullum crimen sine lege certa; po druhé by
mohlo ísť o výpočet konkrétnych trestných činov, k čomu sa uchýlil aj slovenský zákonodarca, čo má
podporiť argumentácia jednotnosťou, predvídateľnosťou práva a právnou istotou32. Rakúsky
zákonodarca však považuje toto riešenie za nevhodné z hľadiska nasledujúcich aspektov:
neprehľadnosť, svojvôľa zákonodarcu, neželané medzery v taxatívnom výpočte 33 a neustála potreba
dopĺňať výpočet vzhľadom na očakávaný vývoj medzinárodného a európskeho práva 34. Dodávame,
že v súvislosti s námietkou svojvôle zákonodarcu môžu neustále vznikať podozrenia o ovplyvňovaní
zákonodarcu lobingom, ba až korupciou. S námietkou, že určité trestné činy per se nemôžu byť
trestnými činmi právnických osôb sa zákonodarca vysporiadava konštatovaním, že sa skrátka nebudú
stíhať. V tejto súvislosti však možno poukázať aj na možnosť prokurátora upustiť od trestného
stíhania, teda na zásadu oportunity, ak je to účelné vzhľadom na závažnosť činu a iné aspekty (ktoré
v slovenskom Trestnom zákone sú podstatné pre uplatnenie materiálneho korektívu) menované v §
18 predmetného rakúskeho zákona.
Na základe prezentovaných skúseností z praxe, resp. skúseností z diskusie je pre slovenského
zákonodarcu na zváženie zmena koncepcie trestných činov právnických osôb - buď úplné vypustenie
taxatívneho výpočtu alebo, ak by také riešenie čelilo námietkam pre narúšanie právnej istoty,
uplatnenie ďalšej, v poradí už štvrtej varianty spočívajúcej v ustanovení generálnej klauzuly, že všetky
trestné činy sú činmi právnických osôb, čo by doplnila negatívna enumerácia trestných činov, ktoré
by právnická osoba spáchať nemohla, s dostatočným odôvodnením. Takéto riešenie by nenarážalo
na námietky nedostatočnej právnej istoty alebo údajného porušovania zásady nullum crimen sine lege
certa. Podobný návrh je predmetom diskusie aj v Českej republike.
ZÁVER
Slovenský, ako aj český model trestnej zodpovednosti právnických osôb s akcentom na rozsah
kriminalizácie sa vzhľadom na taxatívny výpočet vybraných trestných činov javí ako expressiv verbis
nie efektívny. Je tomu tak najmä z dôvodu, že mnohé trestné činy absentujúce tak v Zákone o TZPO
a tiež v Zákone o TOPO sú svojou povahou typické práve pre subjekt, ktorý by mohol byť
najpravdepodobnejším páchateľom a to je práve právnická osoba. Tento nedostatok spočívajúci
v úzkom vymedzení vybraných trestných činov sa výrazne prejavil aj v Českej republike, kde sa
uskutočnilo za krátky čas od prijatia Zákona o TOPO rozšírenie okruhu trestných činov. Rovnako
máme za to, že perspektívy úpravy rozsahu kriminalizácie trestnej zodpovednosti právnických osôb,
ktoré by stanovili akou formou je potrebné rozsah kriminalizácie konania právnickej osoby
k prevalencii výskytu jednotlivých foriem trestnej činnosti a v rámci nedostatočnosti zákona rozšíriť
alebo naopak zúžiť, sú veľmi mizivé. I v dôsledku toho, že čoskoro Zákon o TZPO nadobudne
účinnosť aj na našom území, už teraz sme dospeli k názoru a presadzujeme úvahy de lege ferenda
v tom zmysle, že bude nutná revízia, resp. rozšírenie Zákona o TZPO, ako aj Zákona o TOPO
v zmysle logickejšieho a odôvodniteľnejšieho zaradenia. Rovnako apelujeme na správnu aplikáciu
zákona a potrebu rozhodujúcej praxe súdov a ich pozitívne postavenie k jednotlivým zložitejším
prípadom.
Rakúsky model trestnej zodpovednosti združení je až na určité výnimky analogický so
slovenským modelom. Rozdiely možno zaznamenať v okruhoch osôb, ktorých konanie sa pričíta, ako
aj v sankcionovaní. Najväčším rozdielom je súbor dotknutých trestných činov.
Tamtiež, s. 6.
PROKEINOVÁ, M.: Trestná činnosť právnických osôb. In: TURAYOVÁ, Y., TOBIÁŠOVÁ, L., ČENTÉŠ, J. a
kol.: Trestná zodpovednosť právnických osôb. Vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v SR.
Bratislava: Wolters Kluwer 2016, s. 77
33
Exemplárnym prípadom tohto javu je výpočet trestných činov korupcie, ktorý zahŕňa skutkové podstaty
prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie. Športová korupcia, pri ktorej si možno veľmi dobre
predstaviť postih napr. športových klubov, zostáva nepovšimnutá.
34
Verbandsverantwortlichkeitsgesetz - Erläuterungen (dôvodová správa k zákonu o trestnej zodpovednosti
združení), s. 16. Dostupné na: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/I/I_00994/fname_043774.pdf [cit.
10. 4. 2016].
31
32
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Ak hovoríme o nedostatočnosti, resp. rozširovaní taxatívneho výpočtu trestných činov
právnických osôb, tak naším cieľom nie je samoúčelné a bezbrehé rozširovanie podmienok
vyvodzovania trestnej zodpovednosti. Na zreteli máme postih právnických osôb, ktoré si
nedostatočne uvedomujú, že sloboda združovania ako aj podnikania je neoddeliteľne spojená so
zodpovednosťou, následkom čoho neprijali dostatočné opatrenia na predchádzanie alebo zabránenie
páchania trestných činov zavinených konkrétnymi fyzickými osobami v zákonom špecifikovanom
blízkom vzťahu k danej právnickej osobe. Načrtli sme viacero alternatív určenia trestných činov
právnických osôb, z ktorých najprijateľnejší je rakúsky model, príp. aj model generálnej klauzuly s
negatívnou enumeráciou.
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TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB A ZÁKLADNÍ
ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO
Jiří Mulák
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra trestního práva
Abstrakt: Příspěvek1 se zabývá fenoménem trestní odpovědnosti právnických osob optikou
základních zásad trestního práva hmotného. Upozorněno je především na některé teoretické i
aplikační problémy s tímto fenoménem spojené. Zvláštní pozornost je věnována zásadě přechodu
trestní odpovednosti na právního nástupce.
Kľúčové slová: Trestní odpovědnost právnických osob, základní zásady trestního práva hmotného,
zásada přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na její právní nástupce.
Abstract: The paper deals with the phenomenon of corporate criminal liability in terms of basic
principles of criminal law. Attention is brought primarily on some theoretical and application problems
associated with this phenomenon. Special attention should be paid to the transition of criminal liability
to the legal successor.
Key words: Criminal liability of legal persons, the basic principles of criminal law, the principle of
transition of criminal liability of legal persons to its legal successor.
ÚVOD
Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a o řízení proti nim (dále též „ZTOPO“). Přijetím tohoto zákona byla v České
republice dovršena reforma trestního práva hmotného,2 resp. napravena kritizovaná částečnost.
Z hlediska své povahy se jedná o tzv. vedlejší trestní zákon, pro který je typické, že obsahuje jak
hmotněprávní, tak procesní ustanovení. Trestní zákoník, trestní řád a zákon o mezinárodní justiční
spolupráci ve věcech trestních jsou ve vztahu subsidiarity k ZTOPO. Zákon o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim neobsahuje žádné ustanovení, jímž by explicitně upravoval svůj
účel,3 ačkoli jej lze dovodit interpretací ze smyslu a pojetí zákona, ale též z funkcí trestního práva
hmotného (ochranná, preventivní, regulativní a represivní). Tento trend, kdy u trestněprávních kodexů
(trestního zákoníku) nebo zákonům věnujících se dílčím otázkám trestního práva (např. zákon o
obětech trestných činů4) absentuje, je s ohledem na vývoj právní interpretace/argumentace poměrně
paradoxní, neboť doktrína, pod vlivem judikatury, zjevně stále více tenduje k tomu, že právní normy
je nutné vykládat podle jejich skutečného účelu a smyslu (výklad teleologický, výklad e ratione legis),
částečně na úkor čistě jazykového, resp. gramatického výkladu. Uvedenou skutečnost tak lze
pokládat za určitý nedostatek české právní úpravy. Zavedení trestní odpovědnosti právnických osob
představuje významný zásah do systému českého trestního práva. 5 Zákon zavedl teorii trestního
práva neznámou kolektivní trestní odpovědnost a právnickým osobám přinesl nový druh
odpovědnosti, a to odpovědnost trestní.6 České trestní právo do té doby plně respektovalo zásadu,
Tento příspěvek vznikl v rámci projektu „PRVOUK 04 Institucionální a normativní proměny práva v evropském
a globálním kontextu,“ řešeném na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
2
Tato změna se projevila i v související novelizaci ustanovení § 110 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále
též „TZ“).
3
K tomu podrobněji WINTR, J.: Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013 nebo BOBEK, M.,
KŰHN, Z.a kol.: Judikatura a právní argumentace. Praha: Auditorium, 2013.
4
JELÍNEK, J., PELC, V.: Zákon o obětech trestných činů - jeho nedostatky a možnosti řešení. Bulletin
advokacie, 2015, č. 11, s. 19.
5
K argumentům „pro“ a „proti“ zavedení trestní odpovědnosti právnických osob viz JELÍNEK, J.: Trestní
odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007, s. 81 – 106, BOHUSLAV, L.: Trestní odpovědnost
právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 24 an.; JELÍNEK, J., BERAN, K.: Trestní odpovědnost
právnických osob. In: Nové jevy v právu na počátku 21. století. Proměny veřejného práva. Praha: Karolinum,
2009, s. 195 an.
6
K přínosům a nedostatkům viz JELÍNEK, J. a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a
perspektivy. Praha: Leges, 2013, čítající celkem třicet příspěvků od českých a slovenských autorů.
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podle které se právnické osoby trestného činu dopustit nemohou („societas delinquere non potest“).
Účinností ZTOPO došlo k prolomení výše uvedené zásady a zakotvení pravé trestní odpovědnosti
právnických osob.7
Fenomén trestní odpovědnosti právnických osob8 dostihl Českou republiku relativně
nedávno (ZTOPO je účinný čtyři roky), ale současně relativně pozdě, optikou evropského hlediska,
protože v době, kdy byla přijata trestní odpovědnost v České republice, již většina evropských států
náležejících ke kontinentálnímu právnímu okruhu trestní odpovědnost právnických osob zavedenu
měla.9 Zákon byl přijat po určitém váhání, teoretických diskusích a s určitými rozpaky nad účelností
takového postupu, které pregnantně shrnuje Jelínek.10 Je ovšem nepochybné, že přijetím zákona se
odstranil dluh české legislativy vůči legislativě evropské. Česká republika nemohla zůstat imunní vůči
mezinárodním závazkům a doporučením,11 které, vedle postupující globalizace a sílícího vlivu
angloamerického práva, se staly tím hlavním impulzem pro přijetí nové právní úpravy.
V mezinárodních dokumentech sice není obsažen kategorický požadavek na zavedení výlučně
trestněprávní odpovědnosti a trestněprávních sankcí, ale v České republice toto řešení nakonec
zvoleno. Pozitivně je tedy třeba hodnotit již tu skutečnost, že se Česká republika zařadila do proudu
ostatních států Evropské unie, které mají zakotvenu deliktní odpovědnost právnických osob formami
trestního práva, což má význam mimo jiné i z hlediska mezinárodní spolupráce. Dále je potřeba
pozitivně hodnotit též skutečnost, že ZTOPO je založen na konceptu tzv. pravé trestní odpovědnosti
a nikoli na základě tzv. nepravé trestní odpovědnosti.
Definování právnické osoby představuje condicio sine qua non pro jakékoli, byť jen zevrubné,
zkoumání problematiky trestní odpovědnosti právnických osob. Definici právnické osoby v českém
právním řádu v ust. § 20 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále i též „ObčZ“), které
navazuje na ust. § 18 ObčZ distigující dělení osob na osoby fyzické a právnické. Podle ust. § 20 odst.
1 ObčZ se pak právnickou osobou rozumí organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní
osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Historicky se vyvinulo několik základních teorií,
které se povahou právnických osob ať již v reálném (sociologickém) či právním (juristickém) prostředí
zabývaly. Souhrnně lze tyto teorie rozdělit do následujících tří skupin (teorie fikce; teorie
reality/organická; teorie smíšené).12 Vedle dalších dílčích nedostatků zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob (a už v rovině základů trestní odpovědnosti, sankcionování či procesní části
ZTOPO), z nichž některé jsou opakovaně uváděny v nauce13, proběhl na stránkách časopisu

V této souvislosti se uvádí citát francouzského teoretika Dreyera, který uvádí: „Právnické osoby nejsou z masa
a kostí, a přesto mají orgány. Neznají pocity, přesto mají vůli. Jsou neviditelné, a přece jednají a mohou být
volané k odpovědnosti za své činy. Nemají bydliště, avšak mají sídlo. Již více než století jiná právní odvětví než
trestní právo uznávají právní existenci těchto osob, které nejsou lidmi. Trestní právo reagovalo pomaleji, a když
už k jejich trestní odpovědnosti připustilo, učinilo tak v omezeném rozsahu a v návaznosti na splnění zvláštních
podmínek." DREYER, E.: Droit pénal génerál. Champs Université, Flamarion, 2002, s. 78, cit. dle JELÍNEK, J.,
BERAN, K.: Trestní odpovědnost právnických osob. In: Nové jevy v právu na počátku 21. století. Proměny
veřejného práva. Praha: Karolinum, 2009, s. 195.
8
JELÍNEK, J., BERAN, K.: Trestní odpovědnost právnických osob. In: Nové jevy v právu na počátku 21. století.
Proměny veřejného práva. Praha: Karolinum, 2009, s. 195 an.
9
ZTOPO se stal jedním z inspiračních zdrojů budoucí slovenské právní úpravy (zavedení pravé trestní
odpovědnosti), než nahradí tzv. nepravou trestní odpovědnost.
10
JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007.
11
BOHUSLAV, L.: Relace právních předpisů Evropské unie a mezinárodních smluv na základní instituty trestní
odpovědnosti právnických osob. In: JELÍNEK, J. – IVOR, J. a kol.: Trestní právo evropské unie a jeho vliv na
právní řád České republiky a Slovenské republiky. Praha: Leges, 2015, s. 275 – 284.
12
GERLOCH, A., BERAN, K. a kol.: Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu. Praha:
Leges, 2015.
13
JELÍNEK, J. a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: Bilance a perspektivy. Praha:
Leges, 2013 (čítající celkem třicet příspěvků od českých a slovenských autorů); JELÍNEK, J., HERCZEG, J.:
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: Komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2013. BOHUSLAV, L.:
Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014; JELÍNEK, J.: Nad českým zákonem o trestní
odpovědnosti právnických osob. In: Záhora, J. (ed.) Aktuálné otázky trestného zákonodárstva: pocta prof.
Milanovi Čičovi k 80. Narodeninám: zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej dňa 19. Januára 2012. Bratislava: Eurokodéx, 2012; JELÍNEK, J.: K rozsahu kriminalizace jednání
právnických osob. Bulletin advokacie, 2014, č. 9; JELÍNEK, J.: K přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby
na právního nástupce. Bulletin advokacie, 2015, č. 5; BOHUSLAV, L.: Úvahy nad základními stavebními kameny
(a jejich nedostatky) českého zákona a trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. In: VI.
konference studentské vědecké odborné činnosti: sekce doktorandských prací. Praha: PF UK, 2013, str. 7 - 22.
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Trestněprávní revue teoretický spor o slučitelnosti14 trestní odpovědnosti právnických osob s fikční
teorií právnických osob,15 na které je založeno nové soukromé právo,16 které nahradilo předchozí
soukromoprávní úpravu,17 založenou na organické teorii. V této souvislosti je vhodné připomenout,
že zákon o trestní odpovědnosti právnických osob byl připravován a přijat za účinnosti předchozí
soukromoprávní úpravy, vycházející zejména z organické teorie, byť v době těchto příprav byl již
návrh kodexů nového soukromého práva znám. Ačkoli je Beranův pohled 18 myšlenkově inspirativní,
jsme názoru, že teorie fikce nevylučuje odpovědnost právnické osoby, a tudíž ani její odpovědnost
trestní. Je však nepochybné že teorie fikce představuje jednu z dalších výzev pro trestněprávní nauku.
Skutečnost, že se nejedná o úkol nesplnitelný lze doložit zahraničními zkušenostmi (Rakousko, 19
Švýcarsko20). Ačkoliv úprava právnických osob v těchto zemích vychází z teorie fikce, v obou právních
řádech lze nalézt fungující úpravu trestní odpovědnosti právnických osob.
I když je trestní odpovědnost právnických osob jen doplňkem trestní odpovědnosti fyzických
osob, přesto představuje vážný zásah do systému českého trestního práva, a to zejména tím, že
přináší dvě nové základní zásady trestního práva [zásadu souběžné a nezávislé trestní odpovědnosti
fyzické a právnické osoby (§ 8 odst. 3, § 9 odst. 3 ZTOPO a zásadu přechodu trestní odpovědnosti
na právního nástupce právnické osoby (§ 10 odst. 1 ZTOPO)] a modifikuje použití jiné základní zásady
trestního práva, a to zásady individuální trestní odpovědnosti osob fyzických osob za její vlastní
jednání.21 V současné době je v české právní nauce hojně diskutován rozsah kriminalizace,22 a to
zejména v souvislosti s připravovanou novelou ZTOPO, která mění dosavadní koncepci pozitivního
taxativního výčtu (právnická osoba je odpovědná pouze za vypočtené trestné činy) a nahrazuje jí
koncepcí negativního taxativního výčtu (právnická osoba bude odpovědná za všechny trestné činy s
výjimkou těch, které budou taxativně uvedeny), která ve svém praktickém důsledku znamená
zavedení generální trestní odpovědnosti právnických osob.
ZÁKLADNÍ ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO
Základní zásady trestního práva jsou určité právní principy,23 determinující, regulující a vůdčí
právní ideje, na kterých je založeno a jimiž je ovládáno trestní právo hmotné, tj. na kterých je založena
právní úprava podmínek trestní odpovědnosti a následků (trestních sankcí) s jejich porušením
spojených. Základní zásady jsou projevem právně filosofického přístupu k trestnímu právu, určují
v rovině kvalitativní koncepci a v rovině kvantitativní rozsah trestněprávní ochrany právních statků,
některé z nich vycházejí z principu demokratického právního státu (čl. 1 odst. 1, čl. 9 odst. 2, odst. 3
Ústavy České republiky), a proto jsou pravidlem ústavněprávní úrovně (např. zásada nullum crimen
sine lege, nulla poena sine lege, zásada humanismu, zásada proporcionality). Dle obecné teorie práva
jsou základní zásady považovány za základ práva, resp. jeho jednotlivých odvětví, přičemž ve
struktuře teoretické koncepce trestního práva zaujímají centrální místo mezi funkcemi a instituty.
Důležitost základních zásad trestního práva hmotného, ale i procesního se projevuje v několika

ŠÁMAL, P., ELIÁŠ, K.: Několik poznámek k článku „Trestní odpovědnost právnických osob z pohledu nového
občanského zákoníku. Trestněprávní revue, 2015, č. 3.
15
Tato teorie vychází z premisy, že na rozdíl od fyzické osoby jsou právnické osoby pouhou fikcí vytvořenou
právem a v reálném světě neexistují.
16
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.
17
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník; zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
18
BERAN, K.: Trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce. Trestněprávní revue, 2014, č. 5;
BERAN, K.: Trestní odpovědnost právnických osob z pohledu nového občanského zákoníku. Trestněprávní
revue, 2014, č. 7–8.
19
UHLÍŘOVÁ, M.: Trestní odpovědnost právnických osob v Rakouské republice – komparace s českou právní
úpravou. In: JELÍNEK, J. a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: Bilance a perspektivy.
Praha: Leges, 2013, str. 338 an.
20
POŠÍKOVÁ, L.: Trestní odpovědnost právnických osob ve švýcarské právní úpravě. In: JELÍNEK, J. a kol.:
Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: Bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, str. 347.
21
JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. Praha: Leges, 2014, s. 26.
22
JELÍNEK, J.: K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. Bulletin advokacie, 2014, č. 9; BOHUSLAV,
L.: K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. Kriminalistika, 2011, č. 3.
23
K problematice právních principů srov. Např. TRYZNA, J.: Právní principy a právní argumentace. K vlivu
právních principů na právní argumentaci při aplikaci práva. Praha: Auditorium, 2010; KŰHN, Z.: Aplikace práva
ve složitých případech. K úloze právních principů v judikatuře. Praha: Karolinum, 2002; HOLLÄNDER, P.:
Filosofie práva. Praha: Aleš Čeněk, 2012.
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významech, resp. funkcích, a to v rovině kognitivní, interpretační, aplikační a zákonodárné. 24
Kratochvíl25 v této souvislosti distinguje mezi základními zásadami trestního práva hmotného
(individuálního trestního práva hmotného) a zásadami zákona o trestní odpovědnosti právnických
osob a řízení proti nim (kolektivního trestního práva hmotného). Mezi základní zásady trestního práva
v hlediska viny řadí zásadu zákonnosti (§ 1 odst. 1, § 7, § 8 ZTOPO), zásadu formálně-materiálního
pojetí podmínek trestní odpovědnosti právnické osoby (§ 8 odst. 1, 2 ZTOPO), zásada kolektivní
trestní odpovědnosti právnických osob (§ 9 odst. 1, 2, 3 věta druhá ZTOPO), zásada souběžné trestní
odpovědnosti kolektivní a individuální (§ 9 odst. 3 věta první ZTOPO), zásada trestní odpovědnosti
právního nástupce právnické osoby (§ 10 ZTOPO). Z hlediska trestních sankcí pak zásadu zákonnosti
trestů a ochranných opatření (§ 1 odst. 1, § 15 odst. 1, 2 ZTOPO), zásadu přiměřenosti trestních
sankcí (§ 14 odst. 1, 2 ZTOPO), zásada zohlednění právem chráněných zájmů osob poškozených
trestným činem (§ 14 odst. 3 ZTOPO) a zásadu neslučitelnosti trestů a ochranných opatření (§ 15
odst. 3 ZTOPO).
Konkrétní úpravu přičitatelnosti trestného činu právnické osobě nalezneme v ustanovení § 8
odst. 1, odst. 2 ZTOPO. Důvodová zpráva konstatuje, že konstrukce přičitatelnosti nezakládá
objektivní odpovědnost právnické osoby: „v tomto případě jde v podstatě o obdobnou odpovědnost
jako při odpovědnosti za kvazidelikt, která je konstruována v § 360 trestního zákoníku. Při této
konstrukci je požadována jednak souvislost s pácháním trestného činu a jednak je přihlédnuto i k
povaze právnické osoby, jejíž zájmy mohou být jiné než zájmy jednotlivce. Od odpovědnosti za
výsledek se konstrukce této odpovědnosti odlišuje, neboť jejím předpokladem je jednak naplnění
znaků skutkové podstaty trestného činu, jednak deficit v kontrolní či řídící rovině právnické osoby, a
to buď ve formě zaviněného spáchání trestného činu osobami v řídícím či kontrolním postavení, nebo
ve formě zaviněného nedostatečného dohledu, kontroly či organizace." Takto je přitom důvodovou
zprávou rezolutně popírána především úprava přičitatelnosti jakožto projevu objektivní odpovědnosti
v těch případech, kdy byl trestný čin spáchán osobou či orgánem podle § 8 odst. 1 písm. a) ZTOPO. 26
Kritiku si podle mého názoru vyslouží skutečnost, že rozsah odpovědnosti právnických osob je v
trestním právu širší než v právu civilním, což neodpovídá postavení trestního práva jakožto
instrumentu „ultima ratio“.27 V občanském právu právnickou osobu zavazuje protiprávní čin, kterého
se při plnění svých úkolů dopustil člen voleného orgánu, zaměstnanec nebo jiný její zástupce vůči
třetí osobě (§ 167 ObčZ). K tomu, aby bylo možné protiprávní čin přičítat právnické osobě, je tedy
vyžadováno jednání zástupce právnické osoby vůči třetí osobě, a to při plnění svých úkolů. Jde o
striktnější vymezení podmínek než v případě přičitatelnosti podle ZTOPO. Předpokladem trestní
odpovědnosti je totiž protiprávní jednání učiněné jménem, v zájmu nebo v rámci činnosti právnické
osoby, toto nemusí směřovat vůči třetí osobě a zaměstnancem spáchaný trestný čin je přičitatelný i
tehdy, kdy zaměstnanec nebyl v postavení zástupce právnické osoby.
Zásada souběžné a nezávislé trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob
Jednou z důležitých otázek právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob je vztah mezi
trestněprávní odpovědností právnických osob a individuální trestněprávní odpovědností fyzických
osob, přičemž tento vztah může zahrnout tři základní situace (ztotožnění právnické osoby a fyzické
osoby; propojení mezi právnickou osobou a fyzickou osobou; propojení mezi právnickou osobou a
pachatelem trestného činu).28 Tato zásada se uplatní jen v těch případech, ve kterých právnická
osoba může být pachatelem trestného činu. Právnická osoba (a contrario § 6 ZTOPO) může být
pachatelem jen některých trestných činů (taxativní a pozitivní výčet v § 7 ZTOPO). To ve svém
důsledku znamená, že u těch trestných čin, u nichž nemůže být pachatelem trestných činů, platí
zásada individuální trestní odpovědnosti fyzické osoby, a u těch trestných činů, u kterých může být
pachatelem, platí zásada souběžné a nezávislé odpovědnosti fyzických a právnických osob. 29
JELÍNEK, J.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. Praha: Leges, 2014, s. 26 an.; KRATOCHVÍL,
V. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 80 an;
25
KRATOCHVÍL, V.: Trestní odpovědnost právnických osob a základní zásady trestního práva hmotného.
Trestněprávní revue, 2011, č. 9, s. 249 an.
26
V nauce lze vysledovat názory, které jednak souhlasí s odmítnutím objektivní odpovědnosti (Šámal,
Kratochvíl), jiní naopak spatřují v současné úpravě základ odpovědnosti objektivní (např. Bohuslav).
27
K trestnímu právu jako ultima ratio viz MUSIL, J.: Trestní odpovědnost jako ultima ratio. Kriminalistika, 2012, č.
3, s. 165 an.; JIŘÍČEK, P., MAREK, T.: Řešení bagatelních deliktů. Praha: Leges, 2014.
28
Uvedené má své konotace i ve světle zásady ne bis in idem.
29
FOREJTOVÁ, M., PELC, V.: Souběh vrcholných funkcí v kapitálových společnostech. Praha: Bohemia Iuris
Kapitál, a.s., 2014, s. 21 - 23.
24
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Trestní odpovědnost právního nástupce právnické osoby
Ustanovení § 10 odst. 1 ZTOPO zavádí ve snaze zabránit pachatelům vyhýbat se důsledkům
trestné činnosti novou trestněprávní zásadu přechodu trestní odpovědnosti na právní nástupce, když
stanoví, že trestní odpovědnost právnické osoby přechází na všechny její právní nástupce. Tím se
také mění dosavadní ryze osobní trestněprávní vztah mezi orgánem činným v trestním řízení, resp.
státem a pachatelem trestného činu, neboť v těchto případech již nebude platit, že takovýto vztah
zaniká ztrátou právní osobnosti pachatele. K právnímu nástupnictví může docházet rozličnými
způsoby. Za předpokladu, že právnická osoba má více právních nástupců, pamatuje na tuto situaci §
10 odst. 2 ZTOPO, podle něhož přihlédne soud při rozhodování o druhu a výměře trestu nebo
ochranného opatření i k tomu, v jakém rozsahu na každého z nich přešly výnosy, užitky a jiné výhody
ze spáchaného trestného činu, případně i k tomu, v jakém rozsahu kterýkoli z nich pokračuje v
činnosti, v souvislosti s níž byl spáchán trestný čin. Právním nástupnictvím (sukcesí) se přitom obecně
rozumí relativní nabytí práv a povinností, jež jiný pozbyl. Vzhledem k významu zásady přechodu
trestní odpovědnosti na právní nástupce nelze než hodnotit stávající právní úpravu jako velmi
obecnou a vágní. Výslovně tak nejsou zákonem řešeny některé základní problémy týkající se takové
konstrukce, např. zda k přechodu dochází i za situace, kdy původní právnická osoba nezaniká, zda k
němu postačuje forma singulárního nástupnictví, popř. je-li vyžadováno nástupnictví univerzální, nebo
zda může trestní odpovědnost takto přejít i na fyzickou osobu. 30 Důvodová zpráva sice uvádí, že
inspirace pro českou právní úpravu přechodu trestní odpovědnosti na právní nástupce byla čerpána
z rakouské právní úpravy, konkrétně z ustanovení § 10 rakouského Spolkového zákona o
odpovědnosti sdružení za trestné činy. Inspirací (a shodným označením paragrafů obou právních
úprav) však vzájemný vztah obou úprav patrně i končí a obsahově mnohem stručnější česká úprava
za současného stavu zasluhuje výklad v otázkách natolik zásadních (jde o otázky trestní odpovědnosti
– oblast viny), že jejich řešení by mělo být legislativně upraveno a nikoli být předmětem interpretace
(tím spíše ne nadstandardními metodami interpretace – formou historického a komparativního
výkladu). Recentní stav může být v kolizi se zásadou nullum crimen sine lege certa, tj. s požadavkem
určitosti trestněprávních norem.
První základní otázkou je, jaká forma právního nástupnictví je vyžadována k přechodu trestní
odpovědnosti, zda univerzální či singulární sukcese. Budeme-li tedy vycházet z rakouské úpravy,
podle § 10 odst. 1 VbVG, pokud přejdou práva a povinnosti formou univerzálního nástupnictví na jiný
spolek, následky v tomto zákoně upravené postihnou právního nástupce. Podle § 10 odst. 2 VbVG
se univerzální sukcesí rozumí i sukcese singulární za podmínky, že u sdružení existují v podstatě
shodné majetnické vztahy a v provozu nebo činnosti je v podstatě pokračováno. Uplatnění univerzální
sukcese v čisté podobě by znamenalo vyloučení trestní odpovědnosti právního nástupce, na kterého
přešla drtivá většina práv a povinností včetně těch, v souvislosti s jejichž plněním byl trestný čin
spáchán, zatímco originárně trestně odpovědná právnická osoba by již disponovala pouze velmi
omezeným nebo žádným majetkem. Naopak za úzkostlivé aplikace singulárního nástupnictví by
mohlo k přechodu stačit nabytí jakékoli věci od trestně odpovědné právnické osoby. Z tohoto důvodu
se domnívám, že by bylo vhodné upravit rozsah nástupnictví přímo v zákoně.
Další zákonem neřešenou otázkou je, zda vedle právního nástupce zůstává nadále trestně
odpovědná i původní právnická osoba. Důvodová zpráva k tomu uvádí následující: „Vzhledem k tomu,
že při přeměně právnické osoby nemusí dojít k zániku původní právnické osoby, se zároveň výslovně
stanoví, že trestně odpovědná je vedle právního nástupce nadále i původní právnická osoba.“ Je však
logické, že trestní odpovědnost nadále existující právnické osoby přechodem trestní odpovědnosti na
jinou právnickou osobu nezaniká.31 Za problém konstrukce přechodu trestní odpovědnosti lze
považovat i to, že k němu dochází objektivně, tedy bez ohledu na zavinění právního nástupce. Jeho
trestní odpovědnost tedy nevylučuje, že o trestném činu nevěděl, ani vědět nemohl (např. proto, že
trestný čin ještě ani vůbec odhalen nebyl), nebo že fyzická osoba, jež trestný čin spáchala, se vůči
němu nenachází v žádném právním nebo faktickém vztahu. Stávající úprava tak může být pro
potencionální právní nástupce odrazující.
Vzhledem k úvahám výše naznačeným by podle mého názoru měla konstrukce trestní
odpovědnosti právního nástupce méně reflektovat, zda dochází k singulární nebo k univerzální
sukcesi, a výrazněji akcentovat relaci mezi ním a jeho předchůdcem, a to ve dvou směrech, a to

JELÍNEK, J.: K přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na právního nástupce. Bulletin advokacie, č. 5,
2015, s. 21 an.
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Aplikace logického argumentu a minore ad maius.
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konkrétně zda právní nástupce vznikl přeměnou právnické osoby nebo nezávisle na něm, pokud
nevznikla právnická osoba přeměnou, zda, a popř. jaká forma zavinění byla dána ve vztahu ke
skutečnosti, že právní předchůdce spáchal trestný čin.
Pokud jde o případ právnické osoby, jejíž motivací nebylo zabránění či oddálení trestního
stíhání svého předchůdce, mám za to, že by k přechodu trestní odpovědnosti docházet nemělo. To
však nevylučuje vznik trestní odpovědnosti pro některé specifické trestné činy představující jednu z
forem trestné součinnosti.32 Pro vznik takové trestní odpovědnosti by přitom nemělo hrát principiálně
roli, zda se jedná o nástupnictví singulární, nebo univerzální. Rozsah přechodu (převodu) práv a
povinností se však může projevit v té rovině, zda bude u těchto trestných činů naplněna jejich
kvalifikovaná skutková podstata. Univerzální sukcese spíše než sukcese singulární může vést k
těžšímu následku spočívajícím např. v získání prospěchu ve značném/velkém rozsahu, popř. ve
spáchání činu ve vztahu k věci nebo v hodnotě značné/velkého rozsahu. V ostatních případech lze
opět za splnění příslušných podmínek zvažovat možnost uložení ochranného opatření zabrání věci
(§ 26 ZTOPO, § 1 odst. 2 ZTOPO ve spojení § 101 TZ). Případné neadekvátní důsledky by bylo
možné řešit hmotněprávním korektivem rozsahu trestního bezprávní, tj. uplatněním zásady
subsidiarity trestní represe (§ 1 odst. 2 ZTOPO, 12 odst. 2 TZ, R 26/2013 – IV.) či uplatněním
procesněprávního korektivu [§ 172 odst. 2 písm. c) TŘ].
Další otázkou související s přechodem trestní odpovědnosti je, zda k přechodu dochází i v
případě, že práva a povinnosti nejprve přejdou na fyzickou osobu a z té teprve na další právnickou
osobu. Jinými slovy, zda k němu dochází i v případě, kdy mezi dvěma právnickými osobami (A a B)
figuruje jako právní nástupce člověk (XY). Je přitom vyloučeno, aby trestní odpovědnost přešla na
člověka, jelikož trestní odpovědnost fyzických osob je výlučně upravena trestním zákoníkem, který
toto neumožňuje.33 Souhlasím s názorem, že trestní odpovědnost může ovšem přejít na právnickou
osobu i tehdy, kdy tato nabyla práva a povinnosti od fyzické osoby. Sama fyzická osoba sice z výše
uvedeného důvodu nebyla trestně odpovědnou, ale stejně jako musíme nezávisle posuzovat právní
úpravu fyzických osob, musíme tak činit i v případě osob právnických. Pokud tedy ZTOPO stanoví,
že trestní odpovědnost přechází na právního nástupce právnické osoby, přechází i na právního
nástupce nikoli bezprostředního. Je tedy bez významu, zda v řetězci právního nástupnictví figuruje
fyzická osoba, či nikoli.
ZÁVĚR
Zavedení fenoménu trestní odpovědnosti právnických osob v České republice s sebou
přineslo změnu paradigmat. Zákon především zavedl trestnímu právu do té doby dosud neznámou
kolektivní trestní odpovědnost a právnickým osobám přinesl nový, dosud neznámý druh
odpovědnosti, a to odpovědnost trestní. Pozitivním způsobem je tedy třeba hodnotit již tu skutečnost,
že se Česká republika zařadila do proudu ostatních států Evropské unie, které mají zakotvenu deliktní
odpovědnost právnických osob formami trestního práva, což má význam mimo jiné i z hlediska
mezinárodní spolupráce, a taktéž skutečnost, že ZTOPO je založen a konceptu tzv. pravé trestní
odpovědnosti. I když je trestní odpovědnost právnických osob jen doplňkem trestní odpovědnosti
fyzických osob, přesto představuje vážný zásah do systému českého trestního práva, a to zejména
tím, že přináší nové základní zásady trestního práva [zásadu souběžné a nezávislé trestní
odpovědnosti fyzické a právnické osoby (§ 8 odst. 3, § 9 odst. 3 ZTOPO a zásadu přechodu trestní
odpovědnosti na právního nástupce právnické osoby (§ 10 odst. 1 ZTOPO)] a modifikuje použití jiné
základní zásady trestního práva, a to zásady individuální trestní odpovědnosti osob fyzických osob
za její vlastní jednání.
Zásadní výtku k legislativně-technickému řešení lze v této souvislosti směřovat zejména
k zásadě přechodu trestní odpovědnosti na právního nástupce právnické osoby (§ 10 odst. 1 ZTOPO),
a to zejména v souvislosti požadavkem určitosti trestněprávních norem (nullum crimen sine lege
V úvahu připadají trestné činy podílnictví (§ 214 TZ), podílnictví z nedbalosti (§ 215 TZ), legalizace výnosů z
trestné činnosti (§ 216 TZ) a legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti (§ 217 TZ). K legalizaci výnosů z
trestné činnosti podrobněji: PELC, V.: Subjekt trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Kriminalistika,
2013, č. 2, s. 117-122; PELC, V.: Odpovědnost právnických osob za trestný čin praní peněz. In: JELÍNEK, J. a
kol.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – bilance a perspektivy, Leges: Praha 2013;
PELC, V.: Praní peněz v právu Evropské unie a české trestní právo. In: JELÍNEK, J., IVOR, J. a kol.: Trestní
právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky. Praha: Leges, 2015, s.
172 - 184.
33
Výslovně přechod trestní odpovědnosti na fyzickou osobu zapovídá slovenská právní úprava v § 7 odst. 1 věta
druhá ZTZPO.
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certa). De lege ferenda by tedy bylo žádoucí interpretační a aplikační problémy vyřešit změnou
zákona, nikoli výkladem, tím spíše za situace, kdy v ZTOPO absentuje účel této úpravy, což lze
označit za další nedostatek přijaté právní úpravy. V souvislosti s proběhlou rekodifikací soukromého
práva a i tím i redefinování právnické osoby (teorie fikční) by bylo též žádoucí, reflektovat tyto
skutečnosti i v rovině trestního práva.
Použitá literatura:
BERAN, K.: Trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce. Trestněprávní revue, 2014,
č. 5.
BERAN, K.: Trestní odpovědnost právnických osob z pohledu nového občanského zákoníku.
Trestněprávní revue, 2014, č. 7–8.
BOHUSLAV, L.: Relace právních předpisů Evropské unie a mezinárodních smluv na základní instituty
trestní odpovědnosti právnických osob. In: JELÍNEK, J. – IVOR, J. a kol.: Trestní právo evropské unie
a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky. Praha: Leges, 2015.
BOHUSLAV, L.: Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014.
BOHUSLAV, L.: Úvahy nad základními stavebními kameny (a jejich nedostatky) českého zákona a
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. In: VI. konference studentské vědecké
odborné činnosti: sekce doktorandských prací. Praha: PF UK v Praze, 2013.
GERLOCH, A., BERAN, K. a kol.: Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu.
Praha: Leges, 2015.
FOREJTOVÁ, M., PELC, V.: Souběh vrcholných funkcí v kapitálových společnostech. Praha:
Bohemia Iuris Kapitál, a.s., 2014.
HOLLÄNDER, P.: Filosofie práva. Praha: Aleš Čeněk, 2012.
JELÍNEK, J., BERAN, K.: Trestní odpovědnost právnických osob. In: Nové jevy v právu na počátku
21. století. Proměny veřejného práva. Praha: Karolinum, 2009.
JELÍNEK, J. a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: Bilance a perspektivy.
Praha: Leges, 2013.
JELÍNEK, J., HERCZEG, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob: Komentář s judikaturou.
Praha: Leges, 2013.
JELÍNEK, J.: K přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na právního nástupce. Bulletin
advokacie, 2015, č. 5
JELÍNEK, J.: K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. Bulletin advokacie, 2014, č. 9
JELÍNEK, J.: Nad českým zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob. In: Záhora, J. (ed.)
Aktuálné otázky trestného zákonodárstva: pocta prof. Milanovi Čičovi k 80. Narodeninám: zborník
príspevkov z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 19. Januára 2012.
Bratislava: Eurokodéx, 2012.
JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde, 2007.
JELÍNEK, J., PELC, V.: Zákon o obětech trestných činů - jeho nedostatky a možnosti řešení. Bulletin
advokacie, 2015, č. 11.
JIŘÍČEK, P., MAREK, T.: Řešení bagatelních deliktů. Praha: Leges, 2014.
KRATOCHVÍL, V. a kol.: Trestní právo hmotné. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2012.
KRATOCHVÍL, V.: Trestní odpovědnost právnických osob a základní zásady trestního práva
hmotného. Trestněprávní revue, 2011, č. 9.
KŰHN, Z.: Aplikace práva ve složitých případech. K úloze právních principů v judikatuře. Praha:
Karolinum, 2002;
MUSIL, J.: Trestní odpovědnost jako ultima ratio. Kriminalistika, 2012, č. 3.
PELC, V.: Odpovědnost právnických osob za trestný čin praní peněz. In: JELÍNEK, J. a kol.: Trestní
odpovědnost právnických osob v České republice – bilance a perspektivy, Leges: Praha 2013,
PELC, V.: Praní peněz v právu Evropské unie a české trestní právo. In: JELÍNEK, J., IVOR, J. a kol.:
Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky. Praha:
Leges, 2015.
493

PELC, V.: Subjekt trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Kriminalistika, 2013, č. 2.
POŠÍKOVÁ, L.: Trestní odpovědnost právnických osob ve švýcarské právní úpravě. In: JELÍNEK, J.
a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: Bilance a perspektivy. Praha: Leges,
2013.
ŠÁMAL, P., ELIÁŠ, K.: Několik poznámek k článku „Trestní odpovědnost právnických osob z pohledu
nového občanského zákoníku. Trestněprávní revue, 2015, č. 3.
TRYZNA, J.: Právní principy a právní argumentace. K vlivu právních principů na právní argumentaci
při aplikaci práva. Praha: Auditorium, 2010.
UHLÍŘOVÁ, M.: Trestní odpovědnost právnických osob v Rakouské republice – komparace s českou
právní úpravou. In: JELÍNEK, J. a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice:
Bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013.
WINTR, J.: Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013.
Kontaktní údaje:
Mgr. Jiří Mulák
mulakj@prf.cuni.cz
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra trestního práva
nám. Curieových 901/7
116 40 Praha 1
Česká republika

494

ZÁKON O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB A
ŘÍZENÍ PROTI NIM: POHLED NA SANKCIONOVÁNÍ
PRÁVNICKÝCH OSOB V PRAXI ČESKÝCH SOUDŮ1
Alena Tibitanzlová
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá problematikou sankcionování právnických osob. V obecné
rovině nejprve vyhodnocuje a následně pak prognózuje praktické uplatňování zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob, když tento podrobně analyzuje statistiku Ministerstva spravedlnosti
České republiky, jež se dotýká sankcionování právnických osob v praxi českých soudů.
Kľúčové slová: Trestní právo, trestní odpovědnost právnických osob, sankce
Abstract: This paper deals with issues of sanctioning of legal persons. Specifically, the general
analysis of application of the act on criminal liability of legal persons by Czech courts is here to be
found along with the prognosis of its future, in particular based on statistical data regarding sanctioning
of legal persons provided by the Ministry of Justice.
Key words: Criminal law, criminal liability of legal persons, sanction
ÚVOD
Vzhledem k tomu, že aplikace zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických
osob a řízení proti nim, probíhá v České republice již pátým rokem, přičemž nejedna právnická osoba
byla podle tohoto zákona již pravomocně odsouzena, domnívám se, že je více než namístě zaobírat
se tímto zákonem nikoliv jen pokud jde o rovinu teoretickou. Vhodné je též zabývat se i praktickou
aplikací tohoto zákona, tedy shrnout a blíže analyzovat sankce, jež byly právnickým osobám podle
dříve uvedeného zákona již pravomocně uloženy, anebo uloženy býti mohly. Nadto pak, vzhledem k
tomu, že se nepravá trestní odpovědnost právnických osob na Slovensku příliš neosvědčila, když k
využití nepravé trestní odpovědnosti právnických osob v praxi nikdy nedošlo, a v trestním řízení
nebyla prostřednictvím této právní úpravy platné od roku 2010 postižena žádná právnická osoba, s
účinností od 1. července 2016 tuto nahradí trestní odpovědnost právnických osob pravá. Na tomto
místě tak považuji uvedení tohoto příspěvku za vhodné i ve smyslu nahlédnutí do praxe českých
soudů v oblasti sankcionování právnických osob, aby též slovenští kolegové, teoretici i praktici, věděli,
jak je trestní odpovědnost právnických osob v České republice uplatňována v praxi českých orgánů
činných v trestním řízení, a případně se tito poučili z českých chyb. V tomto příspěvku zpracované
údaje vychází ze statistiky Ministerstva spravedlnosti České republiky platné ke dni 18. 1. 2016, která
mi byla poskytnuta na mou žádost.
OBECNÉ VYHODNOCENÍ PRAXE ČESKÝCH SOUDŮ V LETECH 2012, 2013, 2014 A 2015
Nejprve si pojďme na úvod shrnout statistiku v rovině obecné, tedy se podívat na obecné
vyhodnocení praxe českých soudů v letech 2012, 2013, 2014 a 2015, a to ve smyslu počtu
pravomocně uložených trestů právnickým osobám.
Rok 2012
V prvním roce účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, tedy v roce 2012,
nebyla právnické osobě uložena pravomocně ani jedna sankce. Nutno ovšem dodat, že již v tomto
roce bylo známo necelých 20 případů zahájení trestního stíhání právnické osoby.
Tento příspěvek vznikl v rámci programu PRVOUK04 - Institucionální a normativní proměny práva v evropském
a globálním kontextu.
1
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Rok 2013
V roce 2013 byly českými soudy pravomocně uloženy právnickým osobám celkem 3 tresty.
Tyto tresty uložil v každém případě jiný soud, a to Obvodní soud pro Prahu 1, Krajský soud v Ostravě
a Městský soud v Brně.
Konkrétně byl v těchto případech jako trest zvolen dvakrát trest uveřejnění rozsudku, jedenkrát
pak trest peněžitý.
Právnické osoby byly v tomto roce sankcionovány dvakrát za trestný čin neodvedení daně,
pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby, jedenkrát pak za dotační podvod v
souběhu s trestným činem poškození finančních zájmů Evropské unie.
Rok 2014
V roce 2014 bylo českými soudy pravomocně uloženo právnickým osobám celkem 22 trestů.
Tyto tresty uložil v celé polovině případu, tedy v jedenácti případech, Městský soud v Brně, ve třech
dalších případech pak Okresní soud v Hodoníně. Po dvou věcech skončených pravomocným
rozhodnutím, v rámci něhož byl uložen právnické osobě trest, rozhodl Okresní soud ve Frýdku-Místku
a Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou. Ve zbylých případech pak takto rozhodl Obvodní soud pro
Prahu 7, Obvodní soud pro Prahu 10, Okresní soud v Benešově a Okresní soud v Teplicích.
V devíti případech byl jako nejpřiléhavější trest vybrán trest peněžitý, v dalších třech případech
pak tento v kombinaci s trestem uveřejnění rozsudku. Jako samostatně uložený trest zvolily soudy
trest uveřejnění rozsudku celkem třikrát. Pětkrát soud uložil trest zákazu činnosti a ke zrušení
právnické osoby došlo pravomocně ve dvou případech.
V tomto roce pak soudy sankcionovaly právnické osoby celkem osmkrát za trestný čin
neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby, čtyřikrát za trestný
čin podvodu, dvakrát za trestné činy zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, porušení
autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi a za zkreslování údajů o
stavu hospodaření a jmění a sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné
dražbě. Jedenkrát pak byla právnické osobě uložena sankce za trestný čin neoprávněného nakládání
s odpady a za trestný čin úvěrového podvodu.
Rok 2015
V roce 2015 bylo českými soudy pravomocně uloženo právnickým osobám celkem 63 trestů.
Tyto tresty uložil ve dvaceti pěti případech, tedy skoro v polovině všech takto skončených věcí,
Městský soud v Brně, v sedmi dalších pak Okresní soud v Hodoníně. Po šesti věcech skončených
pravomocným rozhodnutím, v rámci něhož byl uložen právnické osobě trest, rozhodl Obvodní soud
pro Prahu 1, po třech pak Okresní soud v Jindřichově Hradci a Okresní soud v Kroměříži. Dvě
rozhodnutí, v rámci kterých byl právnickým osobám uložen pravomocně trest, vydal Okresní soud v
Břeclavi, Okresní soud Praha-západ a Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou, rozhodnutí jedno pak
Obvodní soud pro Prahu 3, Obvodní soud pro Prahu 7, Obvodní soud pro Prahu 8, Okresní soud
Brno-venkov, Okresní soud Frýdek-Místek, Okresní soud Náchod, Okresní soud Pelhřimov, Okresní
soud Příbram, Okresní soud Teplice, Okresní soud Trutnov, Okresní soud Třebíč, Okresní soud Zlín
a Okresní soud Žďár nad Sázavou.
Nejčastěji ukládanou sankci v tomto roce představoval peněžitý trest, jež byl pravomocně
uložen celkem ve dvaceti dvou případech. Dále byly pak právnické osoby sankcionovány trestem
zákazu činnosti, a to ve dvaceti případech, trestem uveřejnění rozsudku, a to ve čtrnácti případech,
trestem zrušení právnické osoby, a to v pěti případech. V jednom případě pak došlo k pravomocnému
uložení trestu zákazu činnosti v kombinaci s trestem uveřejnění rozsudku a trestu zákazu činnosti
spolu s ochranným opatřením zabrání věci.
V tomto roce pak soudy sankcionovaly právnické osoby celkem třicetkrát za trestný čin
neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby, osmnáctkrát za
trestný čin podvodu, šestkrát za trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, dvakrát
za trestný čin vydírání a trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Jedenkrát pak
byla právnické osobě uložena sankce za trestný čin úvěrového podvodu, trestný čin poškození lesa,
trestný čin úvěrového podvodu v souběhu s trestným činem podvodu, trestný čin zkrácení daně,
poplatku a podobné povinné platby v souběhu s trestnými činy padělání a pozměnění veřejné listiny
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a podvodu a konečně pak za trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby v souběhu
s trestným činem zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění.
TŘI „NEJ“
Nyní již pohlédneme na analyzovanou problematiku trochu konkrétněji.
Nejaktivnější soudy
Pokud jde o nejaktivnější soudy, u kterých skončilo trestní řízení proti právnické osobě od roku
2012 pravomocným rozhodnutím, v rámci něhož byla uložena některá ze sankcí vypočtených v
zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob, pak můžeme co do těchto konstatovat následující
pořadí či výsledky.
1. Městský soud v Brně - celkem 37 takových rozhodnutí (tj. 42 % z celkového počtu
rozhodnutí).
2. Okresní soud v Hodoníně - celkem 10 takových rozhodnutí (tj. 12 % z celkového počtu
rozhodnutí).
3. Obvodní soud pro Prahu 1 - celkem 7 takových rozhodnutí (tj. 8 % z celkového počtu
rozhodnutí).
4. Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou - celkem 4 taková rozhodnutí (tj. 5 % z celkového
počtu rozhodnutí).
5. Okresní soud ve Frýdku-Místku, Okresní soud v Jindřichově Hradci, Okresní soud v
Kroměříži - celkem 3 taková rozhodnutí (tj. každý z těchto 4 % z celkového počtu rozhodnutí).
6. Obvodní soud pro Prahu 7, Okresní soud v Břeclavi, Okresní soud Praha-západ, Okresní
soud v Teplicích - celkem 2 taková rozhodnutí (tj. každý z těchto 2 % z celkového počtu rozhodnutí).
7. Krajský soud v Ostravě, Obvodní soud pro Prahu 3, Obvodní soud pro Prahu 8, Obvodní
soud pro Prahu 10, Okresní soud v Benešově, Okresní soud Brno-venkov, Okresní soud v Náchodě,
Okresní soud v Pelhřimově, Okresní soud v Příbrami, Okresní soud v Trutnově, Okresní soud v
Třebíči, Okresní soud ve Zlíně, Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou - celkem 1 takové rozhodnutí (tj.
každý z těchto 1 % z celkového počtu rozhodnutí).
V porovnání se stavem v roce 2014, ve kterém celých 72 % všech rozhodnutí, v rámci kterých
byla právnické osobě pravomocně uložena sankce, vydaly soudy moravské, resp. slezské, pak i
přesto, že došlo v poměru k sankcionování právnických osob českými soudy ke snížení počtu
pravomocných rozhodnutí moravských soudů o 3 %, nelze ani o rok později konstatovat, že by se
tento stav do určité míry stabilizoval, či dokonce změnil ku prospěchu soudů českých, když v celých
69 % případů byly právnické osoby sankcionovány soudy moravskými, ve 31 % případů pak soudy
českými, a lze tak říci, že v oblasti sankcionování právnických osob jsou soudy moravské stále více
než 2x aktivnější nežli soudy české. To, zda se jedná čistě o náhodu, anebo je tato skutečnost něčím
racionálním opodstatnitelná, je však těžké odhadovat.
Nejčastější trestné činy, za něž byl právnickým osobám uložen trest
Škála trestných činů, za něž byly právnickým osobám v letech 2012, 2013, 2014 a 2015
ukládány tresty, příliš pestrá není. Tato tak až na drobné výjimky, jež představuje kupříkladu trestný
čin vydírání, pouze potvrzuje původně zastávané názory, že se bude trestní odpovědnost právnických
osob dotýkat víceméně jen oblasti hospodářských či majetkových trestných činů, případně pak
trestných činů proti životnímu prostředí. V uvedených letech byly tresty nejčastěji ukládány za
následující trestné činy.
1. Trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby
- celkem 40x. Tento trestný čin tak tvoří celých 46 % všech trestných činů, za které byly právnickým
osobám pravomocně uloženy tresty. Za tento trestný čin byl pak konkrétně uložen trest zrušení
právnické osoby, trest peněžitý, trest zákazu činnosti, trest uveřejnění rozsudku, anebo trestu zákazu
činnosti v kombinaci s trestem uveřejnění rozsudku.
2. Trestný čin podvodu - celkem 22x. Tento trestný čin tak tvoří celých 25 % všech trestných
činů, za které byly právnickým osobám pravomocně uloženy tresty. V těchto případech byly dotčené
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právnické osoby sankcionovány konkrétně trestem zrušení právnické osoby, trestem peněžitým,
trestem zákazu činnosti, trestem uveřejnění rozsudku, kombinací peněžitého trestu a trestu
uveřejnění rozsudku, či kombinací trestu zákazu činnosti s ochranným opatřením zabrání věci.
3. Trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby - celkem 8x. Tento trestný
čin tak tvoří celých 10 % všech trestných činů, za které byly právnickým osobám pravomocně uloženy
tresty. V těchto případech byly dotčené právnické osoby sankcionovány konkrétně trestem zrušení
právnické osoby, trestem peněžitým či trestem uveřejnění rozsudku.
4. Trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění - celkem 4x. Tento trestný čin
tak tvoří celých 5 % všech trestných činů, za které byly právnickým osobám pravomocně uloženy
tresty. V těchto případech byly dotčené právnické osoby sankcionovány konkrétně trestem zrušení
právnické osoby, peněžitý trestem a trestem zákazu činnosti.
5. Trestný čin vydírání, trestný čin úvěrového podvodu, trestný čin sjednání výhody při zadání
veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a trestný čin porušení autorského práva, práv
souvisejících s právem autorským a práv k databázi - celkem 2x. Každý tento trestný čin tak tvoří 2 %
všech trestných činů, za které byly právnickým osobám pravomocně uloženy tresty. Konkrétně byl za
tyto trestné činy v příslušném pořadí uložen trest peněžitý, poté trest zrušení právnické osoby,
následně trest peněžitý, a konečně pak trest peněžitý v kombinaci s trestem uveřejnění rozsudku.
6. Trestný čin poškození lesa, trestný čin neoprávněného nakládání s odpady, souběh
trestného činu podvodu a trestného činu úvěrového podvodu, souběh trestného činu zkrácení daně,
poplatku a jiné podobné povinné platby, trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny a
trestného činu podvodu, souběh trestného činu zkrácení daně, poplatku a jiné podobné povinné platby
a trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, souběh trestného činu dotačního
podvodu a trestného činu poškození finančních zájmů Evropské unie - za každý tento trestný čin,
resp. skutek byl právnické osobě uložen trest celkem jedenkrát. Každý z těchto tak tvoří 1 % veškeré
trestné činnosti, za kterou byla právnická osoba kdy pravomocně sankcionována. Pokud jde o tresty,
pak byl v těchto případech uložen v příslušném pořadí trest peněžitý, dále trest zákazu činnosti, trest
uveřejnění rozsudku, poté opět trest uveřejnění rozsudku, následně trest zrušení právnické osoby, a
konečně pak znovu trest uveřejnění rozsudku.
Nejčastěji ukládané tresty
Ve věci nejčastěji pravomocně uložených trestů právnickým osobám v letech 2012, 2013, 2014
a 2015, můžeme konstatovat následující závěr:
1. Trest peněžitý - pravomocně uložen celkem 32x (tj. 36 % z celkového počtu všech
pravomocně uložených trestů).
2. Trest zákazu činnosti - pravomocně uložen celkem 25x (tj. 28 % z celkového počtu všech
pravomocně uložených trestů).
3. Trest uveřejnění rozsudku - pravomocně uložen celkem 19x (tj. 22 % z celkového počtu
všech pravomocně uložených trestů).
4. Trest zrušení právnické osoby - pravomocně uložen celkem 7x (tj. 8 % z celkového počtu
všech pravomocně uložených trestů).
5. Trest peněžitý + trest uveřejnění rozsudku - pravomocně uložen celkem 3x (tj. 4 % z
celkového počtu všech pravomocně uložených trestů).
6. Trest zákazu činnosti + trest uveřejnění rozsudku - pravomocně uložen celkem 1x (tj. 1 % z
celkového počtu všech pravomocně uložených trestů).
7. Trest zákazu činnosti + ochranné opatření zabrání věci - pravomocně uložen celkem 1x (tj.
1 % z celkového počtu všech pravomocně uložených trestů).
Ve dvou případech se na tomto místě setkáváme s tresty, jež umožňuje uložit i trestní zákoník.
Jedná se o peněžitý trest a trest zákazu činnosti. Můžeme dovozovat, že soudy prozatím tyto vcelku
hojně ukládají mimo jiné i z důvodu jejich osvědčenosti, resp. z důvodu, že tyto již jaksi důvěrněji
znají.
V dalších dvou případech se jedná o tresty zcela nové. Těmito jsou trest uveřejnění rozsudku
a trest zrušení právnické osoby. Je, dá se říci, obdivuhodné, kolikrát soudy přistoupily k prvně
jmenovanému trestu, když tento dosud neznaly, nadto pak s ohledem na to, že může jeho ukládání,
resp. výkon působit jisté potíže. Jeho kombinace s trestem peněžitým, trestem zákazu činnosti či
ochranným opatřením zabrání věci pak není zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob nijak
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vyloučena. Obdiv soudům je pak potřeba vyjádřit v jistém směru i v případě přikročení k ukládání
trestu zrušení právnické osoby. Vzhledem k dále probraným konkrétním případům, ve kterých došlo
k uložení tohoto trestu, však můžeme říci, že v těchto případech soudům volba jiného možného trestu
v zásadě ani nezbyla.
ROZBOR ROZHODNUTÍ, V RÁMCI NICHŽ BYLY PRÁVNICKÝM OSOBÁM TRESTY PODLE
ZÁKONA O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB ULOŽENY, ANEBO
ULOŽENY BÝTI MOHLY
Trest zrušení právnické osoby
Původně bylo předpokládáno, že trest zrušení právnické osoby nebude v českém právním
prostředí příliš používán, a v případě, kdy k němu soud již přistoupí, pak se bude jednat zejména o
případy tzv. zločineckých organizací založených například za účelem legalizace výnosů z trestné
činnosti, výroby a distribuce omamných a psychotropních látek apod., u nichž jiné opatření než
zrušení fakticky nepřichází v úvahu. Skutečnost je ovšem trochu jiná. V současné době disponuji šesti
pravomocnými rozhodnutími2, jež jsem si vyžádala v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v rámci nichž soudy uložily právnické osobě právě trest zrušení
právnické osoby. Pro příklad uvedu dvě z nich.
V prvém případě, kdy jde o vzorový příklad tzv. prázdné skořápky či schránky, které jsou jako
takové jedinými případy, kdy prozatím soudy k užívání tohoto trestu přikročily, uložil právnické osobě
tento trest Okresní soud v Benešově3 pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné
platby podle § 240 odst. 1 tr. zákoníku. Zrušená společnost podle odůvodnění tohoto rozhodnutí
„nevykazovala řadu let žádnou aktivitu a dá se tak říci, že byla zřízena pouze za jediným účelem páchat trestnou činnost, když tato i přes výzvy finančního úřadu nepodávala daňová přiznání a
neodváděla DPH, čímž způsobila státu škodu ve výši bezmála 1 000 000 Korun; tato společnost
neměla žádný majetek a šlo v podstatě o subjekt, který měl jen vnější formu bez jakéhokoliv vnitřního
obsahu; za dané situace tak nepřipadalo v úvahu uložení majetkových sankcí postihujících v zásadě
neexistující majetek nebo trest zákazu činnosti, která nebyla nijak vykonávána, či dokonce pouhé
zveřejnění rozsudku, neboť ten by se z hlediska svého účelu zjevně míjel účinkem.“
Dále je pak zajímavým rozhodnutím i rozhodnutí Okresního soudu v Třebíči 4, a to opět
konkrétně co do vztahu k často kritizovanému „nahrazování“ rozhodování civilních soudů o zrušení
právnické osoby praxí trestních soudů v souvislosti s ukládáním tohoto trestu. I v tomto případě byla
právnická osoba odsouzena za zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240
odst. 1, 2 písm. c) tr. zákoníku. V odůvodnění tohoto rozhodnutí je konstatováno následující: „...když
jak ostatně vyplynulo z výpovědi obž. JUDr. V. se společností tento již nemá nic společného, o její
chod se nezajímá, sám z vlastní iniciativy chtěl požádat o její likvidaci, když firma již nevyvíjí žádnou
činnost, nemá zaměstnance, účet u peněžního ústavu či hotové finanční prostředky. V kontextu s
výše uvedeným tak soud uložil obžalované spol. GATRO LIFE s.r.o. za podmínek uvedených v § 16
zákona č. 418/2011 Sb., trest zrušení této právnické osoby.“ Z tohoto odůvodnění tak přímo a nijak
skrytě plyne tato praxe českých trestních soudů, tj. ukládání trestu a vyslovování viny nad prázdnou
schránkou, tedy, jak plyne z odůvodnění tohoto rozhodnutí - společník vypověděl u soudu, že chtěl
obviněnou právnickou osobu nechat sám zrušit - trestní soud mu v tomto následně vyhověl. Nabízí
se tak otázka - je tento trest skutečně trestem nejpřísnějším? Trestem za ty nejzávažnější formy
trestné činnosti?
Peněžitý trest
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsem si vyžádala i
několik pravomocných rozhodnutí5, v rámci kterých byl právnické osobě uložen peněžitý trest.
Rozhodnutí Okresního soudu v Benešově ze dne 10. 2. 2014, sp. zn. 1 T 158/2013, rozhodnutí Okresního
soudu Praha – západ ze dne 27. 7. 2015, sp. zn. 14 T 83/2015, rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 ze
dne 13. 5. 2015, sp. zn. 7 T 52/2014, rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 12. 3. 2014, sp. zn. 39 T
13/2014, rozhodnutí Okresního soudu v Třebíči ze dne 14. 7. 2015, sp. zn. 3 T 60/2015, rozhodnutí Okresního
soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 30. 4. 2015, sp. zn. 3 T 174/2014.
3
Rozhodnutí Okresního soudu v Benešově ze dne 10. 2. 2014, sp. zn.1 T 158/2013.
4
Rozhodnutí Okresního soudu v Třebíči ze dne 14. 7. 2015, sp. zn. 3 T 60/2015.
5
Rozhodnutí Městského soudu v Brně ze dne 6. 12. 2013, sp. zn. 92 T 197/2013, rozhodnutí Městského soudu
v Brně ze dne 10. 12. 2013, sp. zn. 90 T 152/2013, rozhodnutí Městského soudu v Brně ze 29. 3. 2013, sp. zn.
2
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Upřímně musím říci, že výše peněžitého trestu, s níž se v těchto setkáme, se mi jeví v drtivé většině
případů velice nízká, resp. není rozhodně taková, aby konkrétní odsouzenou právnickou osobu, ani
ostatní potenciální pachatele, odstrašila od spáchání (dalšího) trestného činu. Uložené peněžité tresty
se v nich totiž většinou pohybují v rozmezí od 10 000 do 30 000 Korun, nejčastěji pak výše uloženého
peněžitého trestu činí 20 000 Korun. Existují pak jen dvě výjimky, kdy byl právnické osobě uložen už
alespoň o něco málo vyšší peněžitý trest, a to v jeho celkové výši 50 000 Korun a 100 000 Korun.
Z těchto rozhodnutí chci pak upozornit na jeden zvláštní případ. Jedná se o rozhodnutí
Městského soudu v Brně6, v rámci něhož byl právnické osobě vadně uložen peněžitý trest ve výši 10
000 Korun. Právnická osoba zde byla odsouzena za přečin neodvedení daně, pojistného na sociální
zabezpečení a podobné povinné platby podle § 241 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. Za toto jednání jí
byl trestním příkazem uložen peněžitý trest ve výměře 10 denních sazeb 7, kdy výše denní sazby činila
1 000 Korun. Celková částka peněžitého trestu tak byla 10 000 Korun. Podle zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob se určuje výše jedné denní sazby, pro určení počtu denních sazeb je
pak třeba subsidiárně užít trestí zákoník, který stanoví ve svém § 68 odst. 1 minimální počet denních
sazeb na 20. Kdyby šlo o nový druh trestu, byla by taková chyba soudu do jisté míry ospravedlnitelná,
jenže ačkoliv se v tomto případě stanoví počet denních sazeb poněkud „náročněji“ za užití subsidiarity
trestního zákoníku, nemělo by toto činit žádné potíže. Jedná se tak o závažné pochybení soudu, jehož
příčinu si můžeme pouze domýšlet, jelikož protože bylo v tomto případě rozhodováno trestním
příkazem, není toto rozhodnutí nijak odůvodněno. Tento soud se pak z této své chyby nijak nepoučil
a stejnou chybu následně znovu opakoval8.
Trest zákazu činnosti
I v případě trestu zákazu činnosti disponuji několika pravomocnými rozhodnutími 9, v rámci
kterých byl právnické osobě tento trest uložen a které jsem si vyžádala podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím. Jako ukázku takového rozhodnutí uvedu případ z mého pohledu
nejzajímavější.
V daném případě se jednalo o rozhodnutí Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou 10, v rámci
kterého byla právnická osoba odsouzena za přečin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
podle § 254 odst. 1 alinea první tr. zákoníku a přečin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné
platby podle § 240 odst. 1 tr. zákoníku. Tímto rozhodnutím byl právnické osobě uložen trest zákazu
činnosti spočívající v zákazu provozování předmětu živnosti na dobu deseti let. Chybou soudu v tomto
případě bylo, že tento uložit trest zákazu činnosti v délce, ve které není uložení tohoto trestu trestním
příkazem možné, resp. tato přesahuje maximální možnou délku trestu zákazu činnosti, jež lze trestním
příkazem podle § 314e odst. 2 písm. d) tr. řádu uložit, a která dle dikce zákona činí maximálně „pouze“
pět let. K podanému odporu byl tento trestní příkaz následně zrušen a ve věci bylo vydáno po
proběhlém hlavním líčení rozhodnutí nové, v němž byla právnická osoba pro své dříve popsané
jednání odsouzena k trestu zrušení právnické osoby. Kdo tento odpor podal a z jakého důvodu, si
však bohužel vzhledem k tomu, že po jeho vyhlášení oprávněné osoby prohlásily, že na odůvodnění
tohoto rozhodnutí netrvají, můžeme pouze domýšlet. Zůstává tak otázkou, zda tuto chybu některá z
osob oprávněných podat proti trestnímu příkazu odpor objevila, a tedy tento podala, anebo zda se
zdál obviněné právnické osobě tento trest přílišně dlouhý a doufala v kratší výměru, k čemuž ovšem
nedošlo.
Trest zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži
Tento trest nebyl uložen prozatím ani jednou. Podle příslušného rozhodnutí 11, které jsem si
vyžádala v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, však došlo za
89 T 60/2013, rozhodnutí Městského soudu v Brně ze dne 31. 5. 2013, sp. zn. 10 T 87/2013, rozhodnutí
Městského soudu v Brně ze dne 18. 12. 2013, sp. zn. 5 T 300/2013, rozhodnutí Okresního soudu Praha – západ
ze dne 26. 1. 2015, sp. zn. 1 T 213/2012, rozhodnutí Okresního soudu v Příbrami ze dne 9. 6. 2014, sp. zn. 3 T
37/2014.
6
Rozhodnutí Městského soudu v Brně ze dne 31. 5. 2013, sp. zn. 10 T 87/2013.
7
Minimální počet denních sazeb stanoví § 68 odst. 1 tr. zákoníku na 20.
8
Rozhodnutí Městského soudu v Brně, sp. zn. 2 T 55/2015.
9
Rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 26. 3. 2014, sp. zn. 29 T 7/2014, rozhodnutí Okresního
soudu v Teplicích ze dne 14. 5. 2014, sp. zn. 4 T 85/2013, rozhodnutí Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou
ze dne 12. 2. 2015, sp. zn. 3 T 174/2014.
10
Rozhodnutí Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 12. 2. 2015, sp. zn. 3 T 174/2015.
11
Rozhodnutí Okresního soudu ve Frýdku – Místku ze dne 25. 3. 2014, sp. zn. 4 T 30/2014.
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zorganizování zločinu sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné
dražbě podle § 256 odst. 1 tr. zákoníku k uložení peněžitého trestu, jehož souhrnná výše činila 30
000 Korun. Organizátorství na tomto trestném činu se dopustila v tomto případě právnická osoba tím,
že podle odůvodnění předmětného rozhodnutí „řídila, aby jiný v souvislosti se zadáním veřejné
zakázky a v souvislosti s veřejnou soutěží v úmyslu opatřit jinému prospěch, sjednala některému
dodavateli a soutěžiteli výhodnější podmínky na úkor jiných dodavatelů a soutěžitelů, a spáchala
takový čin jako člen hodnotící komise a vyhlašovatel.“ Můžeme tak uvažovat, zda by bylo v tomto
případě možné uložit tento trest jako zákaz účastnit se těchto jakožto člen hodnotící komise a
vyhlašovatel, a zda si soud „netroufnul“ k tomuto trestu přikročit mimo jiné i proto, že si s tímto nevěděl
rady, a tedy takové případy snad skutečně náleží spíše Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, na
což bylo již dříve v souvislosti s přijímáním nové právní úpravy často upozorňováno. V obou případech
pak byla uzavřena dohoda o vině a trestu, která byla následně soudem schválena, a jelikož se po
vyhlášení rozsudku státní zástupce a jednatel obviněné společnosti vzdali práva odvolání,
neobsahuje toto rozhodnutí další odůvodnění, a důvod neuložení trestu zákazu plnění veřejných
zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži se tak z tohoto nedozvídáme.
Trest zákazu přijímání dotací a subvencí
Tento trest nebyl prozatím uložen ani jedné právnické osobě. Nejmenované občanské
sdružení však bylo rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě 12 odsouzeno za to, že „v žádosti o
poskytnutí dotace uvedlo nepravdivé údaje, způsobilo takovým činem škodu větší než 50 000 Korun,
a zároveň uvedlo nepravdivé údaje vztahující se k výdajům rozpočtů spravovaných jménem Evropské
unie, a tím umožnilo nesprávné použití finančních prostředků z takového rozpočtu.“ Tímto jednáním
se tak toto občanské sdružení dopustilo přečinu dotačního podvodu podle § 212 odst. 1, 4 tr. zákoníku
a přečinu poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 odst. 1 tr. zákoníku, za což bylo
odsouzeno k trestu uveřejnění rozsudku. Vzhledem k tomu, že se u hlavního líčení po vyhlášení
rozsudku státní zástupce a statutární zástupkyně občanského sdružení vzdali svého práva na
odvolání, neobsahuje předmětné rozhodnutí odůvodnění, a tak zůstává otázka, proč nebyl v tomto
případě trest zákazu přijímání dotací uložen, otevřena.
Trest uveřejnění rozsudku
Na základě svých žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
disponuji třemi rozhodnutími13, v rámci kterých byl právnické osobě uložen trest uveřejnění rozsudku.
Jako nejzajímavější uvedu dvě z nich.
Trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 114 byla právnická osoba odsouzena za přečin
neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby podle § 241 odst. 1
písm. a) tr. zákoníku. Za toto jednání jí byl uložen trest uveřejnění rozsudku v tiskovém sdělovacím
prostředku. Problémem není to, že nebyl zveřejněn „rozsudek“, ale „trestní příkaz“, když podle § 314e
odst. 7 tr. řádu má trestní příkaz povahu odsuzujícího rozsudku. Problémem je to, že takovým
rozhodnutím byl v tomto případě trestní příkaz a trest uveřejnění rozsudku není trestem, který by jím
bylo možné uložit (srov. § 314e odst. 2 tr. řádu). Nadto pak v tomto postrádáme v rozporu s § 23 odst.
1 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob jakékoliv konkrétní vymezení rozsahu, ve kterém
bylo třeba toto rozhodnutí uveřejnit.
Toto pak není rozhodně ojedinělým případem, ojedinělou chybou jediného soudu. Obdobně
chybně v důsledku své nedůslednosti postupoval i Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou 15, který
uložil právnické osobě tento trest opět trestním příkazem, a to tentokráte ještě spolu s chybou, že v
tomto nijak neuvedl obligatorní lhůtu pro uveřejnění takového rozhodnutí.
SHRNUTÍ AKTUÁLNÍHO STAVU
Přijetí nového zákona o trestní odpovědnosti právnických osob bylo od samého počátku
spojeno s výraznou nedůvěrou. Nejistota, se kterou byl tento zákon přijat, se ovšem neprojevovala
pouze v rovině teoretické, kdy byl celý koncept trestní odpovědnosti právnických osob zpochybňován
Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 3. 2013, sp. zn. 49 T 10/2012.
Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 3. 2013, sp. zn. 49 T 10/2012, rozhodnutí Obvodního
soudu pro Prahu 1 ze dne 29. 4. 2013, sp. zn. 3 T 19/2013, rozhodnutí Okresního soudu v Rychnově nad
Kněžnou ze dne 17. 10. 2014, sp. zn. 2 T 131/2014.
14
Rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 29. 4. 2013, sp. zn. 3 T 19/2013.
15
Rozhodnutí Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 17. 10. 2014, sp. zn. 2 T 131/2014.
12
13
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a kritizován pro svou neslučitelnost s českým trestním právem, ale také v rovině budoucí praktické
aplikace zákona. Na jedné straně jsme se mohli setkat s kritikou, že orgány činné v trestním řízení
nebudou ochotny podle nového zákona postupovat, proto nebude v praxi k trestnímu stíhání
právnických osob docházet, a tak zákon zůstane, minimálně v několika nejbližších letech po nabytí
jeho účinnosti, zcela nevyužit. Na straně druhé se pak objevoval názor, že spolu s nabytím účinnosti
zákona nastane obrovský boom, který by mohl způsobit dokonce i kolaps z důvodu přetížení justice.
Na základě toho, co bylo dříve uvedeno, však můžeme konstatovat, že se slova ani jedné z
těchto dvou stran nenaplnila, když přinejmenším poslední tři roky ukázaly, že institut trestní
odpovědnosti právnických osob není jen formálním splněním či ztělesněním mezinárodních závazků,
ale je institutem, který nebude v českém trestním právu z hlediska praxe orgánů činných v trestním
řízení opomíjen; na straně druhé pak, ani žádný extrémní boom se nekonal.
Pokud jde o konkrétní postihy právnických osob, můžeme na tomto místě konstatovat, že
pokud neuvažujeme sedm pravomocně uložených trestů zrušení právnické osoby a několik dalších
výjimek, jež byly v tomto příspěvku uvedeny, pak jsou tyto prozatím vcelku mírné.
PROGNÓZA NA PŘÍŠTÍ LÉTA
S ohledem na nepříliš dlouhou dobu praktické aplikace zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob nemůžeme konstruovat ucelený výhled na příští roky.
Co ovšem teoreticky říci můžeme, je to, že vzhledem k tomu, že počet pravomocně
odsouzených právnických osob prozatím každoročně razantně vzrůstal, lze očekávat, že tato
narůstající tendence bude zachována i nadále. K tomuto názoru je potřeba dospět i proto, že orgány
činné v trestním řízení mohou stíhat pouze takovou trestnou činnost, která byla spáchána po nabytí
účinnosti tohoto zákona, tedy po 1. 1. 2012, a nějakou dobu jistě trvá, než je vůbec možno trestní
stíhání právnických osob zahájit, nadto pak tyto odsoudit a uložit jim některou ze zákonem o trestní
odpovědnosti právnických osob uvedených sankcí. Nárůst počtu odsouzených právnických osob lze
pak očekávat i tehdy, pokud dojde k, v České republice v současné době připravované, novelizaci §
7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, jež by přispěla k větší kriminalizaci protiprávního
jednání právnických osob, tedy pokud by měla právnická osoba nově odpovídat, až na několik
výjimek, za veškeré trestné činy, jichž se může dopustit osoba fyzická.
Konečně je pak navzdory všemu výše uvedenému potřeba konstatovat, že pokud jde o
uplatňování zákona o trestní odpovědnosti právnických osob v praxi českých soudů, tak přestože
přikročily k sankcionování právnických osob prozatím pouze soudy některé, škála jimi ukládaných
sankcí příliš pestrá není, a některá jejich rozhodnutí nejsou, nejspíše z důvodu novoty tohoto zákona,
úplně bezvadná, bylo těmito vyneseno již skoro devadesát pravomocných rozhodnutí, v rámci kterých
byla právnické osobě uložena sankce. Tento stav je tak potřeba brát jako jistý příslib do budoucna a
věřit, že tím, že bude mít intenzita aplikace zákona o trestní odpovědnosti právnických osob českými
soudy, doufejme, i nadále vzrůstající tendenci, bude mít, v souladu s výše uvedeným, i samotný zákon
o trestní odpovědnosti právnických osob šanci ukázat, nakolik vhodné nástroje sankcionování
právnických osob vkládá do rukou českých soudů.
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HMOTNOPRÁVNE ASPEKTY TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI
PRÁVNICKÝCH OSÔB
Jakub Ľorko
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok pojednáva o vybraných hmotnoprávnych aspektoch trestnej zodpovednosti
právnických osôb. Prijatím pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb od 1. júla 2016 dochádza
k výraznej zmene v trestnom práve v podmienkach Slovenskej republiky. Autor v príspevku analyzuje
najmä inkorporáciu konceptu pričítateľnosti v predmetnej právnej úprave.
Kľúčové slová: trestná zodpovednosť, právnická osoba, hmotnoprávne aspekty, pričítateľnosť.
Abstract: Presented paper deals with substantive aspects of corporate criminal liability. Adoption of
corporate criminal liability introduces significant change in criminal law since 1 st July 2016. In the
article author analyze incorporation of the concept of accountability in corporate criminal liability.
Key words: criminal liability, legal entity, substantive aspects, accountability.
ÚVOD
Téma trestnej zodpovednosti právnických osôb, ako jeden z kľúčových problémov štátnej
politiky v oblasti trestného práva, osciluje v kruhoch odbornej verejnosti už niekoľko rokov. Napriek
tomu, že polemika ohľadom vhodnosti zavedenia modelu pravej trestnej zodpovednosti právnických
osôb neustala, od 1. júla 2016 nadobudne účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti
právnických osôb (ďalej len „ZoTZPO"), ktorý do právneho poriadku Slovenskej republiky zavádza
pravú trestnú zodpovednosť právnických osôb. Táto zmena bude mať dopad nielen na samotné
právnické osoby, ako budúcich potenciálnych páchateľov trestných činov, ale aj na orgány činné
v trestnom konaní a súdy, ktoré budú predmetnú právnu úpravu aplikovať v praxi. V podmienkach
Slovenskej republiky však trestná zodpovednosť právnických osôb nepredstavuje úplné nóvum, od 1.
septembra 2010 je účinná novela1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Trestný zákon“), ktorá do Trestného zákona zakotvila nepravú trestnú
zodpovednosť právnických osôb. Daná novela zaviedla nové trestnoprávne sankcie v podobe
ochranných opatrení voči právnickým osobám, konkrétne zhabanie peňažnej čiastky (§ 83a
Trestného zákona) a zhabanie majetku (§ 83b Trestného zákona). K dnešku nebola ani jedna
z uvedených sankcií ani raz uložená právnickej osobe. Uvádzaná, pomaly už notoricky známa,
skutočnosť o neprijatí nepravej trestnej zodpovednosti aplikačnou praxou, mala predstavovať varovný
prst pre legislatívu, aby prijala právnu úpravu, ktorú by aplikačná prax akceptovala a následne
„ochotne“ aplikovala. Slovenský zákonodarca si ako zdroj inšpirácie pri kreovaní právneho predpisu
vybral českú právnu úpravu obsiahnutú v zákone č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických
osob a řízení proti nim v aktuálním znění (ďalej len „ZoTOPO"). Česká právna úprava trestnej
zodpovednosti právnických osôb v ZoTOPO je účinná už viac ako štyri roky a nenaplnili sa pôvodné
extrémne prognózy o nej, ktoré sa pohybovali od predpokladov „masakru firiem“ až po stav
„polomŕtvej normy“. Čas ukáže, či sa podobný scenár zopakuje aj po tom ako ZoTZPO vstúpi do
účinnosti v podmienkach Slovenskej republiky.
Cieľom tohto príspevku je predikovať aplikovateľnosť ZoTZPO v podmienkach Slovenskej
republiky, vzhľadom na vybraný hmotnoprávny aspekt trestnej zodpovednosti právnických osôb –
pričítateľnosť, a to najmä v komparačnom kontexte k právnej úprave ZoTOPO a aj k pôvodnému
zneniu vládneho návrhu ZoTZPO. V predkladanom príspevku, v súlade s jeho cieľom, podrobíme
analýze nielen zákonné znenia českého ZoTOPO a slovenského ZoTZPO, ale identifikujeme aj
oblasti v predmetných dôvodových správach k týmto zákonom, ktoré svojím obsahom ozrejmujú
použitie pričítateľnosti a vyzdvihujú jej význam.

Zákon č. 224/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1
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PRIČÍTATEĽNOSŤ TRESTNÉHO ČINU PRÁVNICKEJ OSOBE
Čo je to pričítateľnosť? Aký je jej význam? Ako je vyjadrená v ustanoveniach ZoTZPO?
Odpovede na prvé dve otázky predstavujú základ pre pochopenie inštitútu pravej trestnej
zodpovednosti právnických osôb v kontinentálnom systéme práva a ich zodpovedaním sa budeme
zaoberať v úvode tejto kapitoly.
„Pravá trestná zodpovednosť právnických osôb podstatným spôsobom mení osvedčený
systém základných zásad kontinentálnej európskej právnej kultúry.“ 2 Uvádzaná premisa sa stala
základným argumentom odporcov pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Odpoveďou
zástancov pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb vo vzťahu k zásade trestnej zodpovednosti
za zavinenie je pričítateľnosť, resp. zásada pričítania trestného činu právnickej osobe.3 Pre lepšie
pochopenie sa pokúsime o stručné vysvetlenie tohto fundamentálneho problému. Dôvod vzniku tohto
problému treba hľadať v samotnej podstate právnickej osoby. Právnická osoba ako umelý výtvor
práva nie je spôsobilá konať v trestnoprávnom zmysle, lebo nemá svoju vlastnú vôľu a bez vôle niet
viny a bez viny niet zavinenia4 (nullum crimen sine culpa). Bez vyvrátenia tejto opodstatnenej
námietky by sme museli pripustiť, že trestná zodpovednosť právnických osôb je objektívna právna
zodpovednosť, čo je v príkrom rozpore s požiadavkou trestnoprávnej zodpovednosti ako výlučne
subjektívnej zodpovednosti, akcentovanej v zásade zodpovednosti za zavinenie. Odhliadnuc od
polemiky zástancov a odporcov pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb o tom, či je právnická
osoba schopná zavineného protiprávneho konania, zamerajme sa výlučne na pričítateľnosť, ako na
spôsob, akým sa právnická osoba môže dopustiť zavineného protiprávneho konania.
Pričítateľnosť je základným aspektom jedného zo spôsobov chápania zodpovednosti
právnickej osoby, ktorým podľa Heineho triedenia je pričítaná zodpovednosť právnickej osoby za
trestné činy. Podľa tohto chápania sa právnickej osobe pričíta konanie (nielen konanie, resp.
protiprávne konanie, ale pričítava sa trestný čin, teda všetky jeho obligatórne stránky – pozn. autora)
určitého okruhu fyzických osôb, ktoré sú v požadovanom vzťahu k právnickej osobe (master and
servant). Takouto právnou konštrukciou sa potiera argument, že právnická osoba nemôže
samostatne zavinene konať, keďže nemá vlastnú vôľu. Zavinené konanie sa právnickej osobe (okrem
iného) pričíta od fyzickej osoby, ktorá je v určitom vzťahu k danej právnickej osobe (či už ide
o fyzické osoby s určitým druhom rozhodovacej alebo kontrolnej právomoci, alebo o „bežných
zamestnancov“).5 Na pričítanie trestného činu právnickej osobe, okrem požadovaného vzťahu medzi
ňou a fyzickou osobou, pristupujú ešte ďalšie podmienky, ako napr. čin bol spáchaný v prospech
právnickej osoby, v jej záujme, jej prostredníctvom, atď.
Samotné použitie pričítateľnosti trestného činu fyzickej osoby právnickej osobe možno obhájiť
na základe tzv. rizikového manažmentu (compliance programu) právnickej osoby. Uvádzaný rizikový
manažment predstavuje istý druh kontroly „vo vnútri“ právnickej osoby, a to buď priamo pri
protiprávnom konaní fyzických osôb vo vedení právnickej osoby alebo to súvisí s chybným zvládnutím
zvýšeného rizika vyplývajúceho z prevádzkovania podniku6.
Na zmiernenie príliš prísnej aplikácie a vyvodzovania trestnej zodpovednosti voči právnickej
osobe cez pričítanie trestného činu určitej fyzickej osoby, samozrejme okrem ďalších podmienok
vyvodzovania trestnej zodpovednosti voči právnickej osobe, slúžia korektívne prvky, ktoré umožňujú
právnickej osobe sa vo vybraných prípadoch exkulpovať. Miera zavedenia korektívnych prvkov je
ďalším neuralgickým bodom trestnej zodpovednosti právnických osôb, ku ktorému neexistuje
názorová jednota odbornej verejnosti. V súčasnosti je trendom umožniť sa exkulpovať právnickej
osobe (pomocou preukázania existencie fungujúcich compliance programov) iba v prípadoch
pričítavania trestných činov u fyzických osôb z radov zamestnancov, resp. pri osobách bez riadiacej

TURAYOVÁ, Y., TOBIÁŠOVÁ, L., ČENTÉŠ, J. a kol. Trestná zodpovednosť právnických osôb : Vybrané
aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015,
s. 53.
3
Tamže.
4
K tomu pozri ŠÁMAL, P. K otázce přičitatelnosti trestného činu právnické osobě. Dostupné [online] na:
http://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/trest/samal.pdf [cit. 31.03.2016].
5
Ďalšie spôsoby chápania zodpovednosti právnických osôb podľa Heineho triedenia sú: (i) originárna
zodpovednosť právnickej osoby za trestné činy; (ii) ručenie právnickej osoby (vo forme strict liability alebo
absolute liability) a (iii) zmiešané modely. K tomu bližšie pozri: HEINE, G. Unternehmen, Straftrecht und
Europäische Entwicklung. Österreichische Juristen-Zeitung, 2000, č. 23-24, s. 817.
6
ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. vydaní. Praha: C. H. Beck, 2012, s.
170.
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a kontrolnej právomoci. Táto skutočnosť je v poslednej dobe kritizovaná časťou odbornej verejnosti
v Českej republike a uvažuje sa aj nad možnosťou exkulpácie pri excesoch riadiacich pracovníkov. 7
Bude zaujímavé sledovať ako uvedená situácia v Českej republike dopadne, najmä či sa českému
zákonodarcovi v prípade pridania ďalších exkulpačných dôvodov podarí eliminovať možnosti
zneužitia tohto inštitútu.8
Predtým, ako sa začneme zaoberať analýzou inštitútu pričítateľnosti trestného činu právnickej
osobe v jednotlivých zákonných zneniach, vráťme sa ešte k zodpovedaniu prvých dvoch nastolených
otázok z úvodu tejto kapitoly vyabstrahovaním odpovedí z doteraz uvedeného textu.
Na otázku čo je to pričítateľnosť možno odpovedať stručne, že pričítateľnosť je v prvom rade
rovnako ako právnická osoba výtvorom práva, ďalej je elementárnym a esenciálnym prvkom pravej
trestnej zodpovednosti právnických osôb a v neposlednom rade jednou z podmienok vyvodenia
trestnej zodpovednosti voči právnickej osobe.
Druhá otázka sa zameriavala na význam pričítateľnosti. Napriek tomu, že Trestný zákon
neobsahuje ustanovenia zakotvujúce pričítateľnosť, neuberá to pričítateľnosti na význame, keďže
podľa Trestného zákona môže byť páchateľom trestného činu výlučne fyzická osoba, ktorá sa sama
o sebe môže konať zavinene. Jej skutočný význam podľa nášho názoru spočíva v tom, že umožňuje
ukotvenie pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb, inštitútu angloamerického právneho
systému, do právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorý zaraďujeme do kontinentálneho systému
práva bez „tradície“ vyvodzovania trestnej zodpovednosti voči právnickým osobám. Práve
pričítateľnosť umožňuje preklenúť jednotlivé rozdiely medzi týmito dvoma právnymi systémami (tak
aby zostala zachovaná zásada trestnej zodpovednosti za zavinenie) a de facto podmieňuje
aplikovateľnosť pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb v právnych poriadkoch krajín
patriacich do kontinentálneho systému práva.
V nasledujúcich podkapitolách sa budeme venovať analýze ukotvenia konceptu pričítateľnosti
trestného činu právnickej osobe v ustanoveniach ZoTOPO, vo vládnom návrhu zákona o trestnej
zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v ZoTZPO.
Pričítateľnosť trestného činu právnickej osobe v českej právnej úprave
Českú právnu úpravu trestnej zodpovednosti právnických osôb obsiahnutú v osobitnom
predpise v ZoTOPO sme si vybrali najmä z dôvodu, že sa koncepčne stala do veľkej miery inšpiráciou
pri zakotvovaní pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb do právneho poriadku Slovenskej
republiky. Zároveň daná skutočnosť prináša aj prvé výsledky v aplikačnej praxi, v podobe stúpajúceho
počtu trestných stíhaní a prvých odsudzujúcich rozsudkov9, ďalšie kritické názory odbornej
verejnosti10 a v konečnom dôsledku aj prvý ohlas týkajúci sa novelizácie ZoTOPO 11.
Jadrom úpravy trestnej zodpovednosti právnickej osoby v ZoTOPO je pričítateľnosť ako jedna
z podmienok, za ktorých môže byť právnická osoba kriminalizovaná vzhľadom na protiprávne konanie
fyzickej osoby. Všeobecne existujú tri základné koncepcie pričítania činu fyzickej osoby právnickej
osobe: (i) stotožnenie právnickej osoby s fyzickou osobou - páchateľ pôsobí v rozhodovacích
orgánoch právnickej osoby alebo napriek tomu, že člen riadiaceho orgánu nie je páchateľom, umožní
spáchanie trestného činu; (ii) právnická osoba vôbec nedohliadala alebo nedohliadala dostatočne na
činnosť fyzických osôb odohrávajúcu sa v okruhu pôsobnosti právnickej osoby; (iii) princíp anonymnej
viny - je možné dokázať, že znaky trestného činu boli naplnené v rámci činnosti právnickej osoby a
K tomu pozri GŘIVNA, T. U trestní odpovědnosti právnických osob mi vadí nejasná přičitatelnost skutku.
Dostupné [online] na: http://www.ceska-justice.cz/2015/06/tomas-grivna-u-trestni-odpovednosti-pravnickychosob-mi-vadi-mi-nejasna-pricitatelnost-skutku/ [cit. 31.03.2016].
8
K možnostiam zneužitia korektívnych prvkov pri vyvodzovaní trestnej zodpovednosti právnických osôb
pričítaním trestných činov spáchaných fyzickými osobami s určitou rozhodovacou ale kontrolnou právomocou
bližšie pozri: ĽORKO, J. Trestná zodpovednosť právnických osôb - efektívny nástroj (nielen) proti ekonomickej
kriminalite? In: Bratislavské právnické fórum 2015 [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského,
Právnická fakulta, 2015. s. 1260-1267.
9
TIBITANZLOVÁ, A. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim : Pohled na
sankcionování právnických osob v praxi českých soudů. Dostupné [online] na:
http://www.epravo.cz/top/clanky/zakon-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-a-rizeni-proti-nim-pohled-nasankcionovani-pravnickych-osob-v-praxi-ceskych-soudu-98726.html [cit. 31.03.2016].
10
ROHR, K. K některým aspektům trestní odpovědnosti právnických osob. Dostupné [online] na:
http://www.advokatijelinek.cz/trestni-odpovednost-pravnickych-osob.html [cit. 31.03.2016].
11
KRAMER, J. Konec genocidy právnických osob. Dostupné [online] na: http://pravniradce.ihned.cz/c164937810-konec-genocidy-pravnickych-osob [cit. 31.03.2016].
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páchateľom je zrejme fyzická osoba, ktorá má určitú rozhodovaciu právomoc alebo je fyzickej osobe
s rozhodovacou právomocou podriadená, pričom túto fyzickú osobu však nemožno individualizovať. 12
Dôležitosť pričítateľnosti ako esenciálneho prvku a jednej z podmienok vyvodenia trestnej
zodpovednosti voči právnickým osobám je zdokumentovaná a viackrát uvedená aj v samotnej
dôvodovej správe k ZoTOPO. Z textu dôvodovej správy jasne vyplýva, že práve ustanovenie
obsahujúce pričítateľnosť tvorí základ trestnej zodpovednosti právnických osôb a ide o ustanovenie,
ktoré je odlišné od ustanovenia o zavinení fyzickej osoby v trestnom práve. Ďalej je v dôvodovej
správe uvedené, že bola použitá úprava, ktorá umožňuje určité spojenie fyzickej a právnickej osoby
s trestným činom, pretože je zrejmé, že v činnosti každej právnickej osoby zohráva dôležitú rolu
ľudský faktor. Dôvodová správa obsahuje aj vymedzenie charakteru konštrukcie trestnej
zodpovednosti právnickej osoby založenej na pričítateľnosti trestného činu právnickej osobe
a definuje ju ako zvláštnu zodpovednosť za zavinenie u právnickej osoby, odlišnú od pojmu zavinenia
pri fyzickej osobe. Dôvodová správa však odmieta námietky odporcov pravej trestnej zodpovednosti
právnických osôb tvrdiacich, že ide o objektívnu právnu zodpovednosť. Podľa dôvodovej správy sa
od objektívnej zodpovednosti odlišuje, pretože jej predpokladmi sú naplnenie znakov skutkovej
podstaty trestného činu a deficit v riadiacej alebo kontrolnej rovine právnickej osoby.
Konkrétne úpravu pričítateľnosti trestného činu právnickej osobe v ustanoveniach ZoTOPO
nájdeme v ustanovení § 8 odsek 1, podľa ktorého je „...trestný čin spáchaný právnickou osobou
protiprávny čin spáchaný v jej mene alebo v jej záujme alebo v rámci jej činnosti, ak tak konal
a) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, alebo iná osoba, ktorá je oprávnená
menom alebo za právnickú osobu konať,
b) ten, kto u tejto právnickej osoby vykonáva riadiacu alebo kontrolnú činnosť, aj keď nie je
osobou uvedenou v písmene a),
c) ten, kto má rozhodujúci vplyv na riadenie tejto právnickej osoby, ak jeho správanie bolo
aspoň jednou z podmienok vzniku následku zakladajúceho trestnú zodpovednosť právnickej osoby,
alebo
d) zamestnanec alebo osoba v obdobnom postavení (ďalej len „zamestnanec") pri plnení
pracovných úloh, aj keď nie je osobou uvedenou v písmenách a) až c), ak jej ho možno pričítať podľa
odseku 2.“
Prvý odsek § 8 ZoTOPO predstavuje formálnu podmienku trestnej zodpovednosti, ktorý len
definuje podstatu konania právnickej osoby prostredníctvom fyzických osôb. Následne odsek 2 v § 8
ZoTOPO obsahuje ako ďalšiu podmienku vyvodenia trestnej zodpovednosti právnických osôb
požiadavku pričítateľnosti.13
Podľa druhého odseku tak potom „...možno právnickej osobe pripísať spáchanie trestného činu
uvedeného v § 7 (taxatívny výpočet trestných činov – pozn autora), ak bol spáchaný:
a) konaním orgánov právnickej osoby alebo osôb uvedených v odseku 1 písm. a) až c), alebo
b) zamestnancom uvedeným v odseku 1 písm. d) na podklade rozhodnutia, schválenia alebo
pokynu orgánov právnickej osoby alebo osôb uvedených v odseku 1 písm. a) až c) alebo preto, že
inštitúcie právnickej osoby alebo osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až c) nevykonali také opatrenia,
ktoré mali vykonať podľa iného právneho predpisu alebo ktoré po nich možno spravodlivo požadovať,
najmä nezaviedli povinnú alebo potrebnú kontrolu nad činnosťou zamestnancov alebo iných osôb,
ktorým sú nadriadené, alebo neurobili potrebné opatrenia na zamedzenie alebo odvrátenie následkov
spáchaného trestného činu.“
Z druhého odseku je evidentné, že pri vyvodení trestnej zodpovednosti právnickej osoby je
možné spáchané trestné činy pričítať právnickej osobe dvoma typmi pričítateľnosti.
Prvý typ pričítateľnosti zahŕňa fyzické osoby, ktoré sú vymenované v § 8 ods. 1 písm. a) - c)
ZoTOPO. Pričom spáchanie trestného činu fyzickou osobou z tohto okruhu možno vždy pričítať
právnickej osobe, ak daná fyzická osoba spáchala niektorý z trestných činov uvedených v § 7
ZoTOPO a konala v mene, v záujme alebo v rámci činnosti právnickej osoby. Tento striktný model
pričítania trestného činu právnickej osoby spáchaného fyzickou osobou s určitou riadiacou alebo
kontrolnou právomocou je častým predmetom kritiky. Kritici namietajú, že právna úprava obsiahnutá
v ZoTOPO kladie neúprosné nároky na orgány právnických osôb, a to najmä vo vzťahu k štatutárnym
orgánom a všetkým osobám oprávneným konať v menej právnickej osoby. S ohľadom na princíp
pričítateľnosti postačí, ak akákoľvek osoba konajúca v mene právnickej osoby spácha niektorý
ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné 4. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 7.
K tomu porovnaj ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. vydaní. Praha: C. H.
Beck, 2012, s. 170.
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z taxatívne vymenovaných trestných činov a trestný čin bude automaticky pričítaný právnickej osobe.
Právnická osoba tak nemá možnosť exkulpácie pri excesoch fyzických osôb s riadiacou alebo
kontrolnou právomocou.14 Právnické osoby by tak mali byť obozretné pri výbere fyzických osôb do
svojich orgánov a klásť zvýšené nároky na jednotlivých uchádzačov o pozície, ktorých výkon zahŕňa
určité riadiace alebo kontrolné právomoci. Samozrejme, je nutné aby právnická osoba dané fyzické
osoby kontrolovala aj počas ich činnosti v orgánoch právnickej osoby. Jelínek uvádza, že súčasne
nastavený model pričítania trestného činu právnickej osobe by mohol byť zneužitý v konkurenčnom
boji, kde by konkurent podplatil fyzickú osobu s riadiacou alebo kontrolnou právomocou aby spáchala
trestný čin, ktorý by sa automaticky pričítal aj právnickej osobe, čo by malo zlý vplyv na reputáciu
danej právnickej osoby a naopak, by bolo výhodou pre konkurenciu.15 Samozrejme, obdobne
zneužiteľný by mohol byť model pričítateľnosti s možnosťou exkulpácie právnickej osoby pri
pričítateľnosti trestných činov fyzickými osobami s riadiacimi alebo kontrolnými právomocami. Pre
ilustráciu uvedieme situáciu v ktorej by fyzická osoba s riadiacou alebo kontrolnou právomocou
spáchala trestný čin, ktorý by bol pričítaný právnickej osobe. V rámci činnosti právnickej osoby by
takýto trestný čin nebol ničím výnimočný, ale prvýkrát sa náhodou podarilo daný trestný čin odhaliť a
odstíhať. Právnická osoba by v záujme ochrany svojej reputácie podplatila danú fyzickú osobu, aby
vzala zodpovednosť výlučne na seba ako exces fyzickej osoby, čím by sa právnická osoba
exkulpovala. Pri hľadaní riešenia problému zneužiteľnosti možnosti exkulpácie právnických osôb pri
pričítaní trestných činov spáchaných fyzickými osobami s rozhodovacou alebo kontrolnou
právomocou, je nutné hľadať vhodnú koncepciu aj v zahraničí, ktorú by bolo možné použiť aj v Českej
republike. V Belgicku je táto problematika riešená tak, že ak sa dopustí štatutárny orgán právnickej
osoby trestného činu a je známy, potom v prípade, že právnická osoba prispeje k odhaleniu konkrétnej
fyzickej osoby, ktorá za právnickú osobu trestný čin spáchala, exkulpuje sa 16.
Druhý typ pričítateľnosti sa vzťahuje na konanie zamestnanca alebo osobu v obdobnom
pomere (ďalej len „zamestnanec“), pričom nejde o osobu uvedenú v § 8 ods. 1 písm. a) – c) ZoTOPO.
Daná konštrukcia pričítateľnosti je v druhom prípade zložitejšia, pretože vyžaduje vzájomné
pôsobenie konaní osôb s rozhodovacou alebo kontrolnou právomocou (§ 8 ods. 1 písm. a) – c)
ZoTOPO) a zamestnanca. Spáchanie trestného činu zamestnancom sa podľa § 8 ods. 2 písm. b)
ZoTOPO pričíta právnickej osobe, len (i) „...ak bol spáchaný na podklade rozhodnutia, schválenia
alebo pokynu orgánov právnickej osoby alebo osôb uvedených v § 8 odseku 1 písm. a) až c)“
ZoTOPO, alebo (ii) bol spáchaný preto, „...že orgány právnickej osoby alebo osoby uvedené v odseku
1 písm. a) až c) nevykonali také opatrenia, ktoré mali vykonať podľa iného právneho predpisu alebo
ktoré od nich možno spravodlivo požadovať, najmä nezaviedli povinnú alebo potrebnú kontrolu nad
činnosťou zamestnancov alebo iných osôb, ktorým sú nadriadené, alebo neurobili potrebné opatrenia
na zamedzenie alebo odvrátenie následkov spáchaného trestného činu“.
Ad (i) Pri zamestnancovi nie je z hľadiska pričítateľnosti trestného činu právnickej osobe
relevantné každé spáchanie trestného činu zamestnancom, aj keď má z neho právnická osoba ako
zamestnávateľ prospech. Relevantné budú len tie trestné činy spáchané zamestnancom, ktoré ním
boli spáchané na základe rozhodnutia, schválenia alebo súhlasu ktorejkoľvek osoby s rozhodovacou
alebo kontrolnou právomocou.
Ad (ii) Druhý prípad naopak súvisí s nečinnosťou osôb s rozhodovacou alebo kontrolnou
právomocou v rámci právnickej osoby. Ide o takú nečinnosť daných osôb, ktorá súvisí najmä so (a)
zanedbaním povinnej kontroly nad zamestnancami, alebo (b) nevykonaním opatrení k zabráneniu
alebo odvráteniu následkov spáchaného trestného činu. Dôležitým článkom tejto konštrukcie je, že
osoby s rozhodovacou alebo kontrolnou právomocou boli povinné takúto činnosť vykonať vo forme
opatrení, (A) ktoré boli povinné vykonať na základe ustanovení osobitného právneho predpisu, alebo
(B) ktoré po nich možno spravodlivo požadovať.17 V prípade opatrení, ktoré je právnická osoba
povinná prijať na základe osobitného predpisu, je pomerne jasné, aj keď často možno nie celkom
prehľadne upravené, čo sa od právnickej osoby vyžaduje. Kritiku odbornej verejnosti si však vyžiadala

ROHR, K. K některým aspektům trestní odpovědnosti právnických osob. Dostupné [online] na:
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úprava povinnosti právnickej osoby prijať opatrenia, ktoré od nej možno spravodlivo požadovať.
Právnická osoba síce má možnosť exkulpácie pri spáchaní trestného činu jej zamestnancom
a v konečnom dôsledku to súvisí aj s tým faktom, ako si právnická osoba dokáže „upratať na svojom
vlastnom piesočku“, napr. aj pomocou compliance programov. Otázkou však zostáva, aké všetky
opatrenia možno od právnickej osoby spravodlivo požadovať? Bohuslav uvádza, že „...ak právnická
osoba vhodne nastaví svoj compliance program, t. j. svoje riadiace a kontrolné mechanizmy, upraví
dostatočne svoj etický kódex, preškolí svojich zamestnancov v oblasti trestnej zodpovednosti
právnických osôb, porušenia zodpovednosti pri správe cudzieho majetku, trestných činov v oblasti
verejného obstarávania, dá zamestnancom možnosť upozorniť na protiprávne konanie v rámci
právnickej osoby (tzv. whistleblowing), potom môžeme povedať, že právnická osoba urobila všetko,
čo po nej možno spravodlivo požadovať, obzvlášť vo chvíli, keď tieto podnety bude pravidelne
vyhodnocovať a zareaguje na ne.“18 Pri takto nastavenom compliance programe niet pochýb, že
právnická osoba vykonala všetky opatrenia, ktoré od nej možno spravodlivo požadovať a spáchanie
trestného činu jej zamestnancom jej nemožno pričítať, ale naopak je zrejmé, že sa právnická osoba
preukázateľne exkulpovala. Zaujímavou skutočnosťou je aj spôsob, akým sa vlastne právnická osoba
exkulpuje. Dikcia ZoTOPO vo svojom dôsledku prenáša v začatom trestnom konaní voči právnickej
osobe dôkazné bremeno práve na právnickú osobu, ktorá musí preukázať, či konala tak, ako mala, a
či sa nedopustila nedostatkov v rámci kontroly činnosti svojich zamestnancov. Tento fakt potom môže
znamenať konflikt so zásadou prezumpcie neviny.19
Pričítateľnosť trestného činu právnickej osobe v slovenskej právnej úprave
Koncept pričítateľnosti sa rovnako stal esenciálnym prvkom úpravy pravej trestnej
zodpovednosti právnických osôb aj v Slovenskej republike, čo jasne dokumentujú aj niektoré pasáže
v dôvodovej správe k ZoTZPO. V osobitnej časti dôvodovej správy je k ustanoveniu § 4 ZoTZPO
jasne uvedené, že „...uvedené ustanovenie v odseku 1 definuje trestný čin spáchaný právnickou
osobou a upravuje podmienky vyvodenia trestnej zodpovednosti voči právnickej osobe za jeho
spáchanie prostredníctvom tzv. pričítateľnosti trestného činu právnickej osobe. Uvedený koncept
pričítateľnosti spáchania trestného činu právnickej osobe upravený v odseku 2 vychádza zo
skutočnosti, že právnické osoby sú subjektom práva odlišným od fyzickej osoby, pričom ide o
subjekty, ktoré sú právom umelo vytvorené s priznaním spôsobilosti k právam a povinnostiam,
právnym a protiprávnym úkonom a zodpovednosti v právnych vzťahoch“. Z citovaného textu nám
vyplýva, že koncept pričítateľnosti je esenciálny prvok pri vyvodzovaní trestnej zodpovednosti
právnických osôb, ktorý slúži ako prostriedok, ktorým je možné vyvodiť trestnú zodpovednosť voči
právnickým osobám, umelo vytvoreným právom, v súlade so zásadami kontinentálneho systému
práva. Z dôvodovej správy k ZoTZPO taktiež môžeme konštatovať, že pričítateľnosť je jedným
z predpokladov trestnej zodpovednosti, ktorú je možné vyvodiť len kumulatívnym naplnením všetkých
predpokladov uvedených v ZoTZPO.
Ďalšou dôležitou skutočnosťou, ktorá bude predmetom analýzy ustanovení v nasledujúcich
dvoch podkapitolách, je lokalizácia konceptu pričítateľnosti v § 4 odseku 2 ZoTZPO. Model
pričítateľnosti bol podobne ako aj ďalšie ustanovenia inšpirovaný ZoTOPO, preto ďalej v texte bude
často odkazovať na českú právnu úpravu trestnej zodpovednosti právnických osôb a v analýzach
ustanovení sa zameriame najmä na znenie ustanovení, ktorými sa slovenská právna úprava odlišuje
od českej právnej úpravy.
Názvy podkapitol sú už samy o sebe predzvesťou, že v rámci legislatívneho procesu prijímania
pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb do právneho poriadku Slovenskej republiky došlo
k určitým zmenám, ktoré sa dotkli aj konceptu pričítateľnosti. Tieto zmeny, ktoré sa nakoniec premietli
aj do platného znenia ZoTZPO, predstavujú odchýlku od koncepcie zakotvenej v ZoTOPO a podľa
nášho názoru ide o zmenu k horšiemu.
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2.2.1 Vládny návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Vláda Slovenskej republiky dňa 28. augusta 2015 predložila Národnej rade Slovenskej
republiky ako materiál na rokovanie návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh ZoTZPO“).
Keď si vedľa seba položíme paragrafové znenia návrhu ZoTZPO a ZoTOPO (bez tohto úkonu
ani nemá zmysel ďalej čítať nižšie uvedenú analýzu – pozn. autora) a zameriame sa na prvé dva
odseky § 4 návrhu ZoTZPO a § 8 ZoTOPO, na prvý pohľad sa môžu javiť ako totožné. Až pri
detailnejšom preskúmaní predmetných ustanovení narazíme na štyri odlišnosti.
Ad 1) Jednou z fyzických osôb, ktorej spáchanie trestného činu sa pričíta právnickej osobe, je
podľa odseku 1 písm. c) ten, kto vykonáva rozhodujúci vplyv na riadenie tejto právnickej osoby. Tento
okruh osôb zahŕňa fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré stoja mimo právnickú osobu, teda
nevykonávajú v nej žiadne funkcie, ale beztak významným spôsobom jej činnosť ovplyvňujú. 20
V ZoTOPO je ešte uvedený pri danej osobe dôvetok, „...ak jeho konanie bolo aspoň jednou z
podmienok vzniku následku zakladajúceho trestnú zodpovednosť právnickej osoby“. Daná
podmienka obmedzuje zodpovednosť ovládanej právnickej osoby iba na prípady, kedy ovládajúca
osoba spácha trestný čin v rámci svojej ovládajúcej činnosti a zavinený následok tohto trestného činu
pričítaného právnickej osobe bude v príčinnej súvislosti s takýmto ovládajúcim konaním. Právnická
osoba by nezodpovedala za konanie ovládajúcej osoby, ak by síce došlo k spáchaniu trestného činu
konaním ovládajúcej osoby, ale k následku by došlo len v dôsledku iného konania ovládajúcej osoby,
bez podielu ovládanej právnickej osoby.21 Keďže návrh ZoTZPO v § 4 ods. 1 písm. c) obdobný
dôvetok neobsahuje, mohlo by sa zdať, že trestná zodpovednosť právnických osôb v návrhu ZoTZPO
je nastavená širšie. Opak je však pravdou a túto skutočnosť argumentačne podporíme analýzou
ďalšej rozdielnosti medzi znením návrhu ZoTZPO a ZoTOPO.
Ad 2) Už ohlasovanú odlišnosť sme lokalizovali v odseku 2 predmetných ustanovení, ktorý
obsahuje explicitné vyjadrenie konceptu pričítateľnosti. V jednoduchosti jeho znenie ustanovuje ako
sa pričíta spáchanie trestného činu právnickej osobe pri jednotlivých okruhoch fyzických osôb. Kým
odsek 2 ZoTOPO obsahuje len písmená a) a b), návrh ZoTZPO v odseku 2 obsahuje písmená a) až
c). Tieto písmená vo svojej podstate reprezentujú kategórie fyzických osôb, pri ktorých sa rozdielne
pričíta spáchanie trestného činu právnickej osobe. Znenia písmen a) a b) ZoTOPO a písmen a) a c)
návrhu ZoTZPO, sú čo do podmienok pričítania trestného činu právnickej osobe totožné. Pri písmene
a) sa nevyžaduje splnenie žiadnej ďalšej podmienky a ak fyzická osoba v ňom uvedená spácha
trestný čin a naplní aj ďalšie podmienky (mimo odsek 2), automaticky sa trestný čin pričíta právnickej
osobe. Podľa dikcie písmena b) ZoTOPO a písmena c) návrhu ZoTZPO sa vyžaduje na pričítanie
trestného činu naplnenie ešte ďalšej podmienky, ktorá súvisí (i) so skutočnosťou, že fyzická osoba,
ktorá spáchala trestný čin, tak konala na základe rozhodnutia, schválenia alebo pokynu orgánu
právnickej osoby alebo osoby s riadiacou alebo kontrolnou právomocou, alebo (ii) s nečinnosťou osôb
s riadiacou alebo kontrolnou právomocou, konkrétne nesplnením zákonom uložených povinnosti v
rámci dohľadu a kontroly nad činnosťou zamestnancov, alebo nevykonaním nevyhnutných opatrení
na zamedzenie alebo odvrátenie následkov trestného činu. Konečne sa dostávame k rozdielu
v odseku dva, ktorý spočíva v tom, že návrh ZoTZPO obsahuje odlišné vymedzenie písmena b)
predmetného odseku, kde okrem toho, že fyzická osoba v ňom uvedená spáchala trestný čin, na jeho
pričítanie právnickej osobe sa vyžaduje, aby bol tento trestný čin spáchaný v jej záujme. Táto
podmienka sa vzťahuje na fyzické osoby uvedené v odseku 1 písm. b) a c), teda na (B) toho, kto
vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby a (C) toho, kto vykonáva
rozhodujúci vplyv na riadenie tejto právnickej osoby. Práve toto je uvádzaný argument na podporu
tvrdenia vo vyššej stati k druhej odlišnosti, kde sme uviedli, že nie je pravda, že trestná zodpovednosť
právnických osôb v návrhu ZoTZPO je nastavená širšie ako v ZoTOPO. Táto legislatívna zmena
v odseku 2 návrhu ZoTZPO je zaujímavá z toho uhla pohľadu, že čiastočne neguje rozsah podmienok
uvedených v § 4 ods. 1 návrhu ZoTZPO. Čo znamená, že ak by trestný čin spáchal ten, kto vykonáva
kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby alebo ten, kto vykonáva rozhodujúci vplyv
na riadenie tejto právnickej osoby, tento trestný čin by sa právnickej osobe pripočítal len ak by bol
v jej záujme a bolo by irelevantné vzhľadom k vyvodeniu trestnej zodpovednosti voči právnickej
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osobe, či bol spáchaný v jej menej, v jej rámci alebo jej prostredníctvom. O dôvode tejto zmeny
môžeme len polemizovať a nepomôžeme si ani dôvodovou správou. Podľa nášho názoru to súvisí so
skutočnosťou, že len štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, alebo iná osoba (§ 4 ods. 1 písm.
a) návrhu ZoTZPO), ktorá je oprávnená v mene právnickej osoby alebo za právnickú osobu konať,
predstavuje vlastné konanie právnickej osoby, teda aj spáchanie trestného činu, ktoré sa podľa nášho
názoru spravodlivo pričíta právnickej osobe automaticky, ak ho uvedený štatutár spáchal alternatívne
v jej záujme, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom.
Ad 3) Treťou odlišnosťou medzi znením § 4 návrhu ZoTZPO a § 8 ZoTOPO môžeme
pozorovať v odseku 2 písm. c). V návrhu ZoTZPO bolo vypustený text, ktorý bol predmetom kritiky
v Českej republike a pričítaval právnickým osobám spáchanie trestného činu zamestnancom, ak
orgány právnickej osoby nevykonali také opatrenia, ktoré po nich možno spravodlivo požadovať.
Vypustenie tejto vágne formulovanej podmienky považujeme za správne, a to nielen s ohľadom na
kritiku odbornej verejnosti z Českej republiky, ale najmä v súvislosti s potrebou naplnenia jednej zo
základných trestnoprávnych zásad nullum crimen, sine lege certa.
Ad 4) Poslednou avizovanou odlišnosťou medzi znením § 4 návrhu ZoTZPO a § 8 ZoTOPO je
doplnenie odseku 3 v návrhu ZoTZPO, prostredníctvom ktorého sa zavádza korektívny prvok vo
vzťahu ku trestnej zodpovednosti právnických osôb. Podľa dôvodovej správy je daným odsekom
upravený „...liberačný dôvod (exkulpačný – pozn. autora) (materiálny korektív) vo vzťahu k vyvodeniu
trestnej zodpovednosti právnickej osoby za konanie zamestnanca, ktoré bolo spôsobené výlučne tým,
že právnická osoba nesplnila zákonom uložené povinnosti v rámci dohľadu a kontroly nad činnosťou
zamestnancov. Právnickej osobe sa takýto trestný čin nepričíta ak význam nesplnenia týchto
povinností k spáchanému trestnému činu je vzhľadom na predmet činnosti právnickej osoby, spôsob
vykonania trestného činu a jeho následky a okolnosti, za ktorých bol trestný čin spáchaný nepatrný“.
Túto zmenu hodnotíme pozitívne a môže pomôcť pri vyvinení právnickej osoby v prípadoch, kedy by
trestná zodpovednosť za spáchaný trestný čin zamestnanca bola voči právnickej osobe vyvodená
príliš prísne. Ide najmä o prípady, kedy by právnická osoba nepatrne porušila povinnosti jej
vyplývajúce z osobitných predpisov, pomôžme si príkladom argumentum ad absurdum, kedy by o deň
neskôr prebehlo školenie zamestnanca, ktorý by spáchal trestný čin vo svojom vlastnom záujme
v rámci činnosti právnickej osoby.
V predošlom texte sme si priblížili úpravu konceptu pričítateľnosti v návrhu ZoTZPO
vykonaním horizontálnej komparácie v súvislosti s predmetnými ustanoveniami ZoTOPO. Všeobecne
hodnotíme predmetné ustanovenia návrhu ZoTZPO, aj vo svetle analyzovaných odlišností oproti
zneniu ZoTOPO, ako uspokojivú právnu úpravu koncepcie pričítateľnosti, aj keď je potrebné jedným
dychom dodať, že viaceré pripomienky, najmä z kruhov odbornej verejnosti, do nej zapracované
neboli.
2.2.2 Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Po tom, ako v auguste roku 2015 bol návrh ZoTZPO doručený do Národnej rady Slovenskej
republiky, neudiali sa žiadne významné zmeny vo vzťahu ku koncepcii pričítateľnosti v rámci
jednotlivých čítaní na schôdzach Národnej rady Slovenskej republiky a ZoTZPO bol v Národnej rade
Slovenskej republiky schválený 13. novembra 2015. Medzičasom bol ZoTZPO podpísaný
prezidentom Slovenskej republiky a vyhlásený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 25. februára
2016. V súčasnosti plynie viac ako štvormesačná legisvakančná doba, počas ktorej sa majú pripraviť
na účinnosť ZoTZPO jednotlivé právnické osoby a na jeho aplikáciu v praxi najmä orgány činné
v trestnom konaní a súdy.
Pri pohľade na znenie § 4 ZoTZPO však zisťujeme, že došlo k celkom zásadným zmenám vo
vzťahu ku koncepcii pričítateľnosti.22 Predtým, ako danú zmenu predstavíme a podrobíme ju kritike,
opíšeme spôsob ako k tejto zmene došlo. Ako sme už vyššie naznačili, k danej zmene návrhu
ZoTZPO nedošlo počas jednotlivých čítaní na schôdzach Národnej rady Slovenskej republiky, ale
došlo k nej dňa 10. novembra 2015 na rokovaní gestorského výboru, ktorým bol Ústavnoprávny výbor
Národnej rady Slovenskej republiky. Odôvodnenie tejto zmeny si dovolíme odcitovať: „Precizuje sa
navrhovaný text § 4 ods. 1 až 3 v súlade s právnou úpravou prebraných smerníc a rámcových
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rozhodnutí tak, aby poskytoval jednoznačný výklad právnej úpravy“ 23. Pre lepšie pochopenie danej
precizácie uvádzame aj úplné znenie prvých troch odsekov § 4 ZoTZPO:
„(1) Trestný čin podľa § 3 je spáchaný právnickou osobou, ak je spáchaný v jej prospech, v jej mene,
v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom, ak konal
a) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,
b) ten, kto vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby, alebo
c) iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať.
(2) Trestný čin podľa § 3 je spáchaný právnickou osobou aj vtedy, ak osoba uvedená v odseku 1
nedostatočným dohľadom alebo kontrolou, ktoré boli jej povinnosťou, hoci z nedbanlivosti umožnila
spáchať trestný čin osobou, ktorá konala v rámci oprávnení, ktoré jej boli zverené právnickou osobou.
(3) Spáchanie trestného činu právnickou osobou podľa odseku 2 sa právnickej osobe nepričíta, ak
vzhľadom na predmet činnosti právnickej osoby, spôsob spáchania trestného činu, jeho následky a
okolnosti, za ktorých bol trestný čin spáchaný, je význam nesplnenia povinností v rámci dohľadu a
kontroly zo strany orgánu právnickej osoby alebo osoby uvedenej v odseku 1 nepatrný.“
Dovolíme si tvrdiť, že takáto zmena neprecizuje navrhovaný text tak, aby poskytoval
jednoznačný výklad právnej úpravy. Okrem zmeny označenia jednotlivých fyzických osôb, ktorých
trestný čin sa môže pričítať právnickej osobe a nejednoznačného vymedzenia a ohraničenia
jednotlivých okruhov takýchto fyzických osôb, došlo k zásadnému zásahu do konceptu pričítateľnosti.
Na prvý pohľad je zrejmé, že vymedzenie potrebného vzťahu medzi právnickou osobou a určitými
fyzickými osobami expandovalo aj do druhého odseku a doslova vymazalo explicitné zakotvenie
pričítania spáchania trestného činu fyzickou osobou právnickej osobe.
Nevedno, čo týmto krokom sledoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky,
no považujeme za potrebné uviesť náš názor, že pravdepodobne nejde o absolútne derogovanie
modelu pričítateľnosti v ZoTZPO. Implicitne je možné z odseku 3 vyvodiť, cez negatívne vymedzenie
pričítateľnosti, zachovanie koncepcie pričítateľnosti, ktorej absolútna neexistencia v ZoTZPO by
znamenala absenciu jednej z podmienok vyvodenia trestnej zodpovednosti právnických osôb a de
facto by znamenala smerovanie k objektívnej zodpovednosti právnických osôb. Ak súčasne platné
znenie ZoTZPO nadobudne účinnosť v totožnom znení, vnímame chápanie implicitného vyjadrenia
pričítania trestného činu právnickej osobe ako jedinú možnosť aplikácie trestnej zodpovednosti
právnických osôb bez zásahu do zásady trestnej zodpovednosti za zavinenie.
ZHRNUTIE
V Slovenskej republike sa onedlho stane súčasťou jej právneho poriadku aj pravá trestná
zodpovednosť právnických osôb. Zákonodarca v dôvodovej správe uvádza a priznáva, že „...bez
ohľadu na rôzne teoretické alebo praktické prístupy k trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb
je nutné poznamenať, že jej samotná podstata do značnej miery narúša princípy (zásady)
kontinentálneho modelu trestného práva“. Na obmedzenie tohto zásahu v nejmenšej miere si
zákonodarca vybral aj model pričítateľnosti, ktorý sa z pohľadu aplikačnej praxe osvedčil aj v Českej
republike, i keď je nutné priznať, že sa jeho právne vymedzenie nevyhlo kritike.
Cieľom tohto príspevku nie je deštrukcia a popieranie možnej aplikovateľnosti inštitútu pravej
trestnej zodpovednosti právnických osôb. Práve naopak. Radíme sa na stranu zástancov potreby
efektívnej trestnej zodpovednosti právnických osôb a obhajujeme jej budúcu aplikáciu. Napriek tomu,
že sa kriticky vyjadrujeme k zakotveniu konceptu pričítateľnosti v ZoTZPO, naša kritika má byť
konštruktívna vzhľadom k možným budúcim legislatívnym zmenám, no najmä s akcentom na výklad
právneho znenia ZoTZPO. Podľa nášho názoru pričítateľnosť trestného činu právnickej osobe, aj
napriek absencii jej explicitného vymedzenia v ZoTZPO, naďalej predstavuje jednu z podmienok,
ktorú je spolu s ďalšími podmienkami potrebné kumulatívne naplniť, aby bolo možné v praxi vyvodiť
trestnú zodpovednosť voči konkrétnej právnickej osobe.
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PRÁVNICKÁ OSOBA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN1
Lucie Stupková
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Abstrakt: Organizovaná kriminalita je velmi závažnou formou trestné činnosti, která se díky
internacionalizaci a propojení se světem stala fenoménem, proti kterému je potřeba spolupracovat na
mezinárodní úrovni a věnovat mu neustálou pozornost. Organizovaný zločin je velmi úzce spjat s
trestnou činností právnických osob, které hrají ve společnosti stále významnější roli. Vzhledem k
nebezpečnosti tohoto druhu trestné činnosti a k rozsahu jeho následků by měly státy jako jedno z
opatření v boji s organizovanou kriminalitou legislativně upravovat trestní odpovědnost právnických
osob a podrobit je tak pravidlům, která účinně zajistí dodržování práva v příslušných oblastech.
Příspěvek se zabývá závažností organizovaného zločinu, rolí právnických osob v něm a jejich
postihováním.
Klíčová slova: organizovaný zločin, právnická osoba
Abstract: Organized crime is a very serious form of crime, which, thanks to internationalization and
links with the world has become a phenomenon against which it is necessary to cooperate at the
international level and pay constant attention to it. Organized crime is very closely connected with
criminal activities of legal persons which play increasingly important role in society. Because of the
danger of this type of crime and the extent of its consequences, states should create the criminal
liability of legal persons as a one of the measures in the fight against organized crime and subject
them to rules that will effectively ensure compliance with the law in their respective areas. The paper
deals with the relevance of the organized crime, role of legal persons in organized crime and their
punishment.
Key words: organized crime, legal person
ÚVOD
Právnické osoby představují neodmyslitelnou součást dnešní společnosti, a to zejména
v oblasti ekonomiky. Jejich počet se neustále zvyšuje a někdy dochází k prolínání legální činnosti
právnických osob s činností ilegální. V rámci aktivit právnických osob dochází stále častěji k páchání
trestné činnosti nebo jsou dokonce právnické osoby za účelem páchání trestné činnosti přímo
zakládány.
V mezinárodním měřítku na tuto skutečnost začaly státy kontinentální Evropy reagovat ve
druhé polovině dvacátého století tím, že ve svých právních řádech upravily odpovědnost právnických
osob ať již v rámci trestního či správního práva. Účelem této právní regulace bylo, aby právnické
osoby byly podrobeny pravidlům, která účinně zajistí dodržování právních předpisů. Sankcionování
právnických osob neklade důraz pouze na represivní složku sankce, ale má působit na právnické
osoby také odstrašujícím efektem a odrazovat je od páchání protiprávní činnosti, neboť si budou
vědomy, že za takové jednání je stihne sankce. Počet států, které zakotvily do svých právních řádů
trestní odpovědnost právnických osob, postupně narůstal, a to především z důvodu, že se o otázce
úpravy odpovědnosti právnických osob za protiprávní jednání začalo diskutovat na poli mezinárodních
organizací (např. OSN, Rada Evropy, Evropská unie).2 Tyto organizace doporučovaly svým členům
věnovat úpravě trestní odpovědnosti právnických osob ve svých právních řádech větší pozornost.
Vzhledem k tomu, že v rámci činnosti právnických osob dochází k velmi závažným společensky
škodlivým jednáním s těžkými následky, měly by být z jejich protiprávních aktivit vyvozovány

Příspěvek byl napsaný v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově PRVOUK 04 –
Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu.
2
Srov. s ZÁHORA, J. Zodpovednosť právnických osôb za trestné činy v európskej dimenzii – komparatívny
prehľad. In. JELÍNEK, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy, s. 16 – 22.
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trestněprávní důsledky, neboť úkol trestního práva spočívá právě především v ochraně společnosti
před vysoce nebezpečným jednáním.3
Kriminalita právnických osob z velké části spočívá zejména v páchání majetkové trestné
činnosti, hospodářské trestné činnosti, trestné činnosti spojené s omamnými a psychotropními látkami
a životním prostředím, s prostitucí a pornografií, s obchodováním s lidmi, a také s novodobějšími
formami trestné činnosti - počítačovou kriminalitou, obchodováním s lidskými orgány za účelem
transplantací či obchodováním s nebezpečnými odpady a radioaktivními materiály. Lze tedy
konstatovat, že kriminalita páchaná právnickými osobami je velmi často kriminalitou opravdu
závažnou, do které je zapojeno větší množství osob, což nebezpečnost jednání zvyšuje.
NEBEZPEČNOST ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU A PŘÍČINY JEHO VZNIKU
Organizovaný zločin je jedním z aktuálních globálních problémů celé společnosti. Od klasické
trestné činnosti páchané povětšinou pouze jedním pachatelem se podstatně liší, neboť je dílem
určitého specifického kriminálního subjektu - zločinecké organizace a představuje tak výsledek
kolektivního nasazení celé početné kriminální skupiny.
Organizovaný zločin je velmi heterogenním jevem, v jehož rámci mohou být páchány různé
druhy trestných činů. Spadá pod širší pojem skupinové kriminality, kam bývá řazen vedle kriminality
zločineckých band či gangů. Má s nimi sice určité společné znaky, zejména skupinovost, odlišuje se
však pevnou hierarchií, přesným vymezením funkcí jednotlivých členů, dlouhodobostí, dělbou činností
a vždy přítomnou snahou o dosažení maximálního zisku.4
Seskupení, která organizovaný zločin páchají, rozeznáváme celou řadu. Odlišují se jak
strukturou, tak charakterem páchání trestné činnosti, záleží vždy na jejich historickém vývoji, kulturním
prostředí vzniku organizace a druhu páchané trestné činnosti.5 Pro organizace orientované především
na hospodářskou trestnou činnost, které si lze v souvislosti s kriminalitou páchanou právnickými
osobami nejsnáze představit, bývá typické, že nevytvářejí vlastní strukturu, ale využívají legální
organizační struktury již existujících společností.
Skupiny organizovaného zločinu v dnešní době nalezneme téměř ve všech zemích světa, bez
ohledu na faktory jako jsou ekonomická vyspělost státu, státoprávní uspořádání, národnostní složení,
náboženství nebo tradice. Stranou této závažné kriminality stojí pouze země se špatnou úrovní
infrastruktury, které díky odlehlé poloze příliš nekomunikují s okolním světem. Příčiny vzniku těchto
skupin jsou rozličné a nelze je generalizovat, avšak mezi nejvýznamnější patří příčiny
sociopsychického charakteru, založené na skutečnosti, že lidé již od pradávna touží po bohatství a
moci. V souvislosti s dnešním konzumním a hektickým způsobem života ve společnosti, s
nepochopením tužeb jedinců a nenaplněním jejich očekávání dochází pak lehce k přetvoření jejich
hodnotového systému, absenci respektu k morálním pravidlům a vytvořením vlastních pravidel žití,
podle nichž se násilí stane přirozeným nástrojem k naplňování požadovaných záměrů. Organizovaný
zločin se tak rozšiřuje a stává se stále závažnějším společenským problémem. Nepředstavuje
nebezpečí ani tak samotnou kriminální činností organizací, ale zejména určitým mocenským
potenciálem, díky němuž může mít vliv na ekonomiku a politiku státu. Nenápadně se zapojuje do
společenského systému a útočí na integritu státu, jeho ústavní zásady, zákonnost ve státě a
fungování parlamentní demokracie, tudíž představuje hrozbu pro svobodnou demokratickou
společnost. Skupiny organizovaného zločinu investují do hospodářských systémů států velké finance,
takže sice pozvedají ekonomiku státu, ale na druhé straně tímto jednáním získávají pevné
rozhodovací pozice a začínají v běžném životě praktikovat chování obvyklé v kriminálním prostředí,
čímž dochází k destabilizaci ekonomických a politických institucí. Lze se setkat například s likvidací a
zastrašováním konkurenčních ekonomických subjektů, udržováním monopolních cen, užitím násilí,
podvodů a s podplácením státních úředníků. Skrze koupená média šíří skupiny dezinformační
kampaně a vytvářejí vlastní lobby v exekutivě, ozbrojených složkách i zákonodárných sborech.
Hospodářská a finanční kriminalita, která je ve velké míře páchána právě skupinami
organizovaného zločinu, představuje v současnosti pro všechny vyspělé země závažný trestně
politický problém. K expanzi organizovaného zločinu dochází zvláště v souvislosti s rozvojem
technologií, dopravy a mezinárodního obchodu. Existence těchto skutečností, díky nimž dochází ke
JELÍNEK, J. Trestní odpovědnost právnických osob jako předmět zkoumání, s. 30.
K jednotlivým znakům blíže viz např. CEJP, M. a kol. Společenské zdroje vývoje organizovaného zločinu. s. 28
– 30.
5
K členění organizací viz např. MUSIL, J. Organizovaná kriminalita. In. ZAPLETAL, J. Kriminologie. Díl 2,
Zvláštní část. s. 133 a násl.
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stále větší propustnosti státních hranic, znamená pro organizovaný zločin značné usnadnění páchání
trestné činnosti v mezinárodním měřítku, neboť se skupiny organizovaného zločinu mohou bez
problému pohybovat mezi jednotlivými státy a snižují tím riziko svého odhalení. V jedné zemi mohou
například mít „sídlo“ organizace, v jiné zemi páchat majetkovou trestnou činnost a ve třetí zemi
legalizovat výnosy z trestné činnosti, čímž bude nebezpečí jejich odhalení redukováno na minimum,
protože jednotlivé dílčí kroky se nemusí navenek jevit jako příliš nápadné. Možnost relativně
bezpečného přeshraničního pohybu také zvyšuje odbyt zboží a služeb, takže skupiny organizovaného
zločinu dosahují vyššího zisku a mohou se dále vyvíjet.
Právě mezinárodní působení organizovaného zločinu zvyšuje jeho nebezpečnost, protože
snižuje efektivitu boje proti němu. Potlačování organizovaného zločinu je tedy nutné zajišťovat na
všech úrovních národní, evropské i mezinárodní. Boj musí spočívat zejména v neustálém
zdokonalování a koordinaci legislativy jednotlivých států, a to nejen za účelem represe, ale také se
zaměřením na prevenci. Objevuje se potřeba zakotvení speciálních nástrojů, které mohou efektivně
pomoci odhalovat organizovanou kriminalitu.6
Jedním z nástrojů, které mohou napomoci v boji s organizovaným zločinem, je právě také
existence trestní odpovědnosti právnických osob. Ta tvoří nedílnou součást mezinárodního boje proti
závažným formám zločinu, pokud by některý stát odpovědnost právnických osob za protiprávní
jednání neupravoval, zvyšoval by riziko přílivu různých mezinárodních organizovaných zločineckých
skupin na své území a s tím bezpečnostní rizika s organizovaným zločinem spojená.
MEZINÁRODNÍ
DOKUMENTY
VZTAHUJÍCÍ
SE
K TRESTNÍ
PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU

ODPOVĚDNOSTI

Tendenci k sankcionování protiprávního jednání právnických osob nalezneme v řadě
mezinárodních dokumentů. Některé signatářům přímo stanovují konkrétní povinnost k postihu
protiprávního jednání právnických osob, přičemž často ponechávají na rozhodnutí členských států,
zda tuto povinnost splní skrze trestní, správní či jiné sankce, jiné mají pouze povahu doporučení.
Všechny dokumenty se však shodují v tom, že požadují za protiprávní jednání právnických osob
ukládat účinné, přiměřené a odstrašující sankce.
V roce 2000 se konala v Palermu7 významná konference zaměřující se na problematiku
organizovaného zločinu, jejímž výsledkem bylo přijetí Úmluvy OSN proti nadnárodnímu
organizovanému zločinu8 (dále jen „Úmluva“), která ve 41 článcích zahrnuje hmotněprávní i procesní
ustanovení. S Úmluvou došlo dále v Palermu k podpisu dvou dodatkových protokolů (Protokol o
předcházení, potlačování a trestání obchodu s lidmi, zvláště ženami a dětmi a Protokolu proti
pašování přistěhovalců po zemi, po moři i letecky). Všechny tyto dokumenty vstoupily v platnost dne
29. 9. 2003. Později k nim byl připojen ještě třetí protokol – Protokol proti nedovolené výrobě a
obchodu se zbraněmi, jejich částí a komponentů a munice. Státy se podpisem Úmluvy zavázaly k
zajištění postihu jednání jako je účast na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosu
z trestné činnosti, korupce či maření výkonu spravedlnosti.9
Ačkoli se Úmluva týká nadnárodního organizovaného zločinu, tak tento pojem sama
nedefinuje. K identifikaci organizovaného zločinu v tomto případě slouží typová závažnost trestného

Jedná se například o úpravu záměny zásilky obsaženou v § 87a tr. řádu, použití odposlechu a záznamu
telekomunikačního provozu v § 88 tr. řádu a násl., použití operativně pátracích prostředků podle § 158b tr. řádu
a násl. (předstíraný převod, sledování osob a věcí, použití agenta), dále využití možnosti dočasně odložit trestní
stíhání na základě § 159b odst. 1 tr. řádu a také použití institutu spolupracujícího obviněného upraveného v §
178a tr. řádu. S tímto tématem také souvisí problematika možnosti utajení totožnosti svědka vyplývající z § 55
odst. 2 tr. řádu.
7
Konání konference o boji proti organizovanému zločinu právě na tomto místě mělo důležitý význam.
Konference byla uspořádána jako pocta obyvatelům Palerma a jejich úspěchu v boji s organizovaným zločinem.
I za cenu mnoha životů se obyvatelům Palerma podařilo organizovanému zločinu, který po mnoho let špinil
jméno jejich města, účinně postavit. Tento úspěch je důkazem skutečnosti, že síly "antiobčanské společnosti"
nejsou nepřemožitelné.
8
Jednání k Úmluvě probíhala již od roku 1998 a v roce 2000 ji přijalo Valné shromáždění OSN.
9
Česká republika podepsala Úmluvu v roce 2001 a požadovaná trestná jednání postihuje. Závazek zajištění
sankcionování účasti na organizované zločinecké skupině zákonodárce promítl do skutkové podstaty trestného
činu účast na organizované zločinecké skupině - § 361 tr. zákoníku, nutnost postihu legalizace výnosu z trestné
činnosti pak do ustanovení § 216 tr. zákoníku a § 217 tr. zákoníku – legalizace výnosů z trestné činnosti a
legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti a splnění požadavku postižení korupce vyplývá z ustanovení §
331 tr. zákoníku – přijetí úplatku, § 332 tr. zákoníku - podplacení a § 333 tr. zákoníku - nepřímé úplatkářství.
6
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činu spolu se znakem účasti organizované zločinecké skupiny. Organizovanou zločineckou skupinu
vymezuje Úmluva v článku 2 písm. a) jako „strukturovanou skupinu tří nebo více osob, existující po
určité časové období a jednající ve vzájemné shodě s cílem spáchat jeden či více závažných trestných
činů nebo trestných činů stanovených v souladu s touto Úmluvou, aby získala, přímo či nepřímo,
finanční nebo jiný hmotný prospěch“.10 Strukturovanou skupinu Úmluva definuje jako „skupinu, která
není náhodně utvořena za účelem bezprostředního spáchání trestného činu a která nemusí mít
formálně vymezené role pro své členy, trvalost členství nebo rozvinutou strukturu“11 a závažným
trestným činem Úmluva rozumí „jednání naplňující skutkovou podstatu trestného činu, za který je
stanoven trest odnětí svobody s horní hranicí nejméně čtyři roky nebo trest přísnější“.12
Vzhledem k tomu, že jedním ze znaků organizované zločinecké skupiny byl stanoven finanční
nebo jiný hmotný prospěch, nelze dle této definice pod organizovaný zločin podřadit terorismus. Ten
má sice některé znaky stejné jako organizovaný zločin, jeho cíle však nejsou motivovány ziskem, ale
náboženskými či politickými pohnutkami.13
Podle článku 10 Úmluvy mají signatáři přijmout opatření směřující k zavedení odpovědnosti
právnických osob za účast na závažných trestných činech, na nichž se podílí organizovaná zločinecká
skupina, a za trestné činy stanovené v souladu s články 5, 6, 8 a 23 Úmluvy.14 Skutečnost, zda půjde
o odpovědnost trestní, civilní nebo správní ponechává Úmluva na smluvních stranách a plně tak
respektuje jejich právní zásady. Úmluva dále uvádí, že odpovědností právnických osob nemá být
dotčena trestní odpovědnost fyzických osob, které trestné činy spáchaly, a stanovuje pro signatáře
závazek k uzákonění přiměřených a odrazujících sankcí za protiprávní jednání právnické osoby.
V článku 31 Úmluva zdůrazňuje nutnost předcházet nadnárodnímu organizovanému zločinu
zejména redukováním příležitostí organizovaných zločineckých skupin vstupovat na legální trhy s
výnosy z trestné činnosti. V této souvislosti zmiňuje rovněž potřebu předcházet zneužití právnických
osob organizovanými zločineckými skupinami, přičemž demonstrativně uvádí čtyři opatření, kterými
je možné tohoto cíle dosáhnout. První z nich spočívá ve vytvoření veřejné evidence právnických a
fyzických osob podílejících se na založení, řízení a financování právnických osob a druhé v zavedení
možnosti zabránit na základě soudního rozhodnutí nebo jakéhokoliv vhodného prostředku po
přiměřené časové období osobám odsouzeným za trestné činy, které obsahuje Úmluva, v působení
ve funkci ředitelů právnických osob založených v rámci jejich soudní pravomoci. Třetí možností je
vytvoření celostátní evidence osob, kterým by bylo zakázáno působit ve funkci ředitelů právnických
osob a čtvrtou výměna informací obsažených ve výše uvedených evidencích s příslušnými orgány
ostatních smluvních stran.15
Také v právních předpisech Evropské unie lze přirozeně nalézt dokumenty týkající se
potlačování organizovaného zločinu. Se snahou o vymezení organizovaného zločinu nejprve přišel
dokument Rady Evropské unie – Společná akce, kterou se stanoví, že účast na zločinném spolčení
je v členských státech Evropské unie trestným činem – 98/733/SVV (dále jen „Společná akce“), který
byl vydán zejména k zabezpečení a posílení spolupráce členských států Evropské unie v oblasti
nedovoleného obchodu s lidmi, omamnými látkami, či uměleckými díly, terorismu, praní peněz,
závažné hospodářské trestné činnosti, vydírání a jiných násilných činů proti životu, tělesné integritě
nebo svobodě osoby nebo obecného ohrožení.
Společná akce zločineckou organizaci pro účely sjednocení jejího chápání vymezovala v
článku 1 jako „strukturované sdružení více než dvou osob existující po delší dobu, které jedná ve
shodě s cílem páchat protiprávní jednání, za která lze uložit trest odnětí svobody nebo opatření
omezující svobodu s horní hranicí sazby nejméně čtyři roky nebo závažnější trest, ať tyto trestné činy
přestavují cíl sám o sobě, nebo jsou prostředkem pro získání majetkových výhod a případně pro
nedovolené ovlivnění fungování orgánů veřejné moci“.
Srov. s definicí organizované zločinecké skupiny upravenou v § 129 tr. zákoníku. K vymezení definice a jejím
úskalím viz COUFALOVÁ, B. Organizovaný zločin – vymezení pojmu. In. JELÍNEK, J. Organizovaný zločin
(trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty). Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference
Olomoucké právnické dny, květen 2014, trestní sekce, s. 28 – 29.
11
Viz článek 2 písm. c) Úmluvy.
12
Viz článek 2 písm. b) Úmluvy.
13
K terorismu blíže viz např. JELÍNEK, J. Trestné činy teroru a teroristického útoku v evropském kontextu. In.
JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky.
s. 200 – 223.
14
Tj. trestné činy účast na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosu z trestné činnosti, korupce či
maření výkonu spravedlnosti.
15
Viz ustanovení článku 31 odst. 2 písm. d) Úmluvy.
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V článku 3 Společná akce zavazovala členské státy k zajištění trestní či jiné odpovědnosti
právnických osob za protiprávní jednání v ní uvedená a k zabezpečení možnosti uložení účinných,
přiměřených a odrazujících sankcí za takové jednání.
V roce 2008 došlo k nahrazení Společné akce Rámcovým rozhodnutím Rady 2008/841/SVV
o boji proti organizovanému zločinu (dále jen „Rozhodnutí“), které stanovuje v článku 2 trestné činy
týkající se účasti na zločinném spolčení. Uvádí, že každý stát má přijmout opatření k zajištění trestní
odpovědnosti za jednání v článku uvedená, přičemž má být za trestné považováno alespoň jedno
z uvedených jednání: „a) jednání jakékoli osoby, která se úmyslně a se znalostí buď cíle a obecné
činnosti spolčení, nebo záměru spolčení dopustit se předmětných trestných činů aktivně účastní
trestné činnosti spolčení, včetně poskytování informací nebo hmotných prostředků, získávání nových
členů i jakékoli formy financování jeho činností, přičemž je jí známo, že tato účast přispěje k
uskutečnění trestné činnosti tohoto spolčení; b) jednání jakékoli osoby, které spočívá v dohodě s
jednou nebo několika osobami týkající se výkonu určité činnosti, která by v případě, že by byla
provedena, vyústila ve spáchání trestného činu uvedeného v článku 1, i když se tato osoba neúčastní
vlastního výkonu činnosti“.
Článek 5 Rozhodnutí se věnuje otázce odpovědnosti právnických osob v oblasti
organizovaného zločinu a stanovuje členským státům povinnost přijmout taková opatření, která zajistí
možnost postihu právnických osob za jednání uvedená v článku 2 Rozhodnutí, pokud budou ve
prospěch právnických osob spáchána jakoukoli osobou, která bude jednat samostatně nebo jako člen
orgánu dotyčné právnické osoby. Taková osoba musí být ve vedoucím postavení právnické osoby a
(i) být oprávněna zastupovat právnickou osobu; (ii) mít pravomoc přijímat rozhodnutí jménem
právnické osoby; (iii) mít pravomoc vykonávat kontrolu v rámci této právnické osoby.
Rozhodnutí dále zavazuje na základě článku 5 odst. 2 členské státy k zajištění odpovědnosti
právnických osob v případech, kdy spáchání některého z trestných činů uvedených v článku 2 ve
prospěch právnické osoby umožnil nedostatek dohledu nebo kontroly ze strany osoby uvedené
v článku 5 odst. 1 a čin byl spáchán osobou, která je vzhledem k osobě uvedené v článku 5 odst. 1
ve vztahu podřízenosti.
Rozhodnutí také zdůrazňuje, že odpovědností právnických osob nemá být dotčena trestní
odpovědnost fyzických osob, které jsou pachateli trestné činnosti nebo k jejímu spáchání napomáhají
a stanovuje závazek členských států zakotvit v jejich právních řádech možnost uložit právnickým
osobám za výše uvedené jednání účinné, přiměřené a odrazující sankce nebo opatření (příkladmo
uvádí zbavení oprávnění pobírat veřejné výhody nebo podpory, dočasný nebo trvalý zákaz
provozování obchodní činnosti, uložení soudního dohledu, zrušení rozhodnutím soudu, dočasné nebo
trvalé uzavření provozoven použitých ke spáchání trestného činu).16
Evropskou komisí a Expertní skupinou proti organizovanému zločinu Rady Evropy byla
stanovena pro účely lepšího určení organizovaného zločinu závazná a výběrová kritéria. O
zločineckou organizaci se jednalo v případě naplnění všech závazných kritérií a navíc alespoň dalších
2 výběrových.17 Mezi závazná kritéria uvedené subjekty zařadily: (i) spolupráci dvou a více lidí, (ii) po
dlouhou nebo neomezenou dobu, (iii) podezření nebo usvědčení ze spáchání závažných trestných
činů, (iv) s cílem produkovat zisk a/nebo získat moc. Výběrovými kritérii se rozumí, pokud organizace
(i) má specifický úkol nebo roli pro každého účastníka, (ii) používá nějaké formy vnitřní disciplíny a
kontroly, (iii) používá násilí nebo jiných prostředků k zastrašování, (iv) ovlivňuje politiku, média,
veřejnou administrativu, orgány činné v trestním řízení, výkon spravedlnosti nebo ekonomiku pomocí
korupce nebo jiných prostředků, (v) používá komerční a podnikatelské struktury, (vi) je zapletena v
praní špinavých peněz, nebo (vii) působí na mezinárodní úrovni.
ČESKÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA – TRESTNÝ ČIN ÚČASTI NA ORGANIZOVANÉ ZLOČINECKÉ
SKUPINĚ VE VZTAHU K TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB
Právnické osoby jsou podle českého právního řádu trestně odpovědné od nabytí účinnosti
zákona č. 418/2011, o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO“),
od 1.1.2012. Ustanovení § 7 ZTOPO uvádí v taxativním výčtu trestných činů, za které mohou být
právnické osoby trestně odpovědné, také trestné činy legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216
tr. zákoníku, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti podle § 217 tr. zákoníku, přijetí úplatku
podle § 331 tr. zákoníku, podplácení podle § 332 tr. zákoníku, nepřímé úplatkářství podle § 333 tr.
TURAYOVÁ, Y., TOBIÁŠOVÁ, L. a kol. Trestná zodpovednosť právnických osôb. Medzinárodné a európske
aspekty, právno-teoretické východiská, s. 36 – 37.
17
CEJP, M. a kol. Společenské zdroje vývoje organizovaného zločinu. s. 27.
16
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zákoníku a trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 tr. zákoníku, z čehož
je vidět, že Česká republika splnila závazky z článku 10 Úmluvy.
Ustanovení § 361 tr. zákoníku chrání společnost před organizovanou kriminalitou a snaží se ji
potlačovat. Aby mohlo dojít k postihu právnické osoby za trestný čin, musí dojít k naplnění všech
znaků skutkové podstaty.18 Zákonodárce stanovil v 7. dílu X. hlavy tr. zákoníku v ustanovení § 361
odst. 1 tr. zákoníku, že „kdo založí organizovanou zločineckou skupinu, kdo se činnosti organizované
zločinecké skupiny účastní, nebo kdo organizovanou zločineckou skupinu podporuje, bude potrestán
odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo propadnutím majetku“. Ze slova „kdo“ uvedeného ve
skutkové podstatě tohoto trestného činu lze dovodit, že se jedná o tzv. obecný subjekt, což znamená,
že subjektem tohoto trestného činu může být jakákoliv právnická osoba19 kromě právnických osob ex
lege z trestní odpovědnosti vyloučených dle ZTOPO.20 Zejména lze ovšem předpokládat výskyt
tohoto druhu trestné činnosti u obchodních společností.
Skutková podstata trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině může být
naplněna alternativně několika způsoby: (a) založením organizované zločinecké skupiny, (b) účastí
na činnosti organizované zločinecké skupiny nebo (c) podporou organizované zločinecké skupiny. 21
Založení organizované zločinecké skupiny je potřeba chápat nejen pouze jako činnost
směřující ke vzniku skupiny, ale také získávání nových členů do skupiny již existující s cílem rozšířit
její řady. Trestní odpovědnost za tento trestný čin vzniká i v případě, že skupina zatím trestnou činnost
nepáchala, stačí, že byla zakládána se záměrem tak činit. V takovém případě by však bylo
dokazování velmi složité, neboť lze považovat za absurdní skutečnost, že by za účelem vzniku
skupiny byl vyhotovován nějaký ustavující akt, ve kterém by ještě bylo výslovně uvedeno, že skupina
je založena za účelem páchání trestné činnosti. Založení skupiny tudíž musí být prokazováno fakticky.
Pokud by však došlo k založení právnické osoby za účelem páchání organizovaného zločinu, kdy by
struktura organizované zločinecké skupiny kopírovala organizační strukturu právnické osoby, muselo
by nutně dojít k ustavujícímu aktu, protože založení právnické osoby takové jednání vyžaduje.
Nicméně by jistě nebyl pravý účel založení právnické osoby z takového aktu patrný, neboť by
v takovém případě nemohla právnická osoba vůbec vzniknout.22
Účast na činnosti organizované zločinecké skupiny může záležet v libovolném participování
na její činnosti. Není nutné, aby se daná osoba přímo podílela na páchání trestné činnosti
organizované zločinecké skupiny, podstata spočívá v uvědomování si, že provádí jednání ve
prospěch organizované zločinecké skupiny. Často se v takových případech ani nebude jednat o
činnost, která by jako taková byla nezákonná, ovšem při napojení na organizovanou zločineckou
skupinu se stává trestnou činností.23 Dle mého názoru by se mohlo jednat v případě právnických osob
například o společnost zpracovávající účetnictví nebo poskytující právní poradenství. Taková
právnická osoba by poskytovala služby několika subjektům, mezi nimiž by byla i organizovaná
zločinecká skupina a musela by být přinejmenším srozuměna se skutečností, že se může jednat o
organizovanou zločineckou skupinu, přičemž by představa o této skutečnosti postačila alespoň
v obecných rysech.24 Odpovědnost právnické osoby by v tomto případě byla vyvozena i za
předpokladu, že její činnost přímo nesouvisela s činností páchanou organizovanou zločineckou
skupinou. Nebezpečnost takového jednání lze totiž spatřovat v tom, že právnická osoba poskytuje
služby organizované zločinecké skupině. Lze si ovšem představit situaci, kdy by účetní společnost
zpracovávala pro organizovanou zločineckou skupinu účetnictví, aniž by věděla, že se jedná o
organizovanou zločineckou skupinu, později by však společnost tuto skutečnost odhalila. Vzhledem
k tomu, že ve výčtu trestných činů v § 7 ZTOPO, za které může být právnická osoba trestně
odpovědná, není uveden trestný čin neoznámení trestného činu podle § 368 odst. 1 tr. zákoníku,
Blíže JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. s. 165 – 166.
Srov. s výkladem o jednotlivých trestně odpovědných právnických osobách v JELÍNEK, J., HERCZEG, J.
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. s. 43 – 51.
20
Česká republika a územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci – § 6 ZTOPO.
21
Tímto vymezením zákon splnil podmínku stanovenou např. v článku 2 Společné akce, která požaduje, aby za
trestné jednání bylo považováno také podílení se na trestné činnosti spolčení, i když se osoba neúčastní
vlastního páchání trestné činnosti, dále jednání spočívající v dohodě s dalšími osobami o výkonu takové
činnosti, která by byla trestným činem, i když by se taková osoba neúčastnila vlastního výkonu činnosti nebo i
jednání související s jinou činností spolčení pokud je prováděno s vědomím, že přispěje k provádění trestné
činnosti spolčení.
22
Srov. s § 145 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
23
JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, s. 880.
24
ŠÁMAL, P. Trestní zákoník: komentář., s. 3345.
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postačilo by k vyloučení trestní odpovědnosti právnické osoby, pokud by přestala poskytovat služby
skupině od chvíle, kdy její identitu zjistila. Trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině podle
§ 361 odst. 1 tr. zákoníku není uveden ve výčtu trestných činů, jejichž neoznámení je trestné podle §
368 odst. 1 tr. zákoníku, nedošlo by v tomto případě tedy ani ke vzniku trestní odpovědnosti fyzických
osob zastupujících právnickou osobu. Pokud by však bylo blíže zjištěno, jakou trestnou činnost
organizovaná zločinecká skupina páchá, bylo by v určitých případech možné trestní odpovědnost
fyzické osoby za trestný čin neoznámení trestného činu podle § 368 odst. 1 tr. zákoníku vyvodit.
Podporu organizované zločinecké skupiny může představovat jakákoliv forma pomoci celé
organizaci nebo jejím jednotlivým členům v zájmu organizace.25 Může jí poskytovat jedině osoba,
která není členem organizované zločinecké skupiny a stejně jako v předchozím případě musí být
osoba, která podporu poskytuje alespoň srozuměna s tím, že se jedná o organizovanou zločineckou
skupinu. Opět se také může jednat o činnost, která sama o sobě v rozporu se zákonem není. Jak
uvádí Jelínek, může jít například o půjčování dopravních prostředků 26, takže si lze jako pachatele
v takovém případě představit autopůjčovnu.
Přísnější sankcí jsou podle § 361 odst. 2 tr. zákoníku výše uvedená jednání postihována ve
vztahu k organizované zločinecké skupině, která páchá nebo má v úmyslu páchat vlastizradu (§ 309
tr. zákoníku), teroristický útok (§ 311 tr. zákoníku) nebo teror (§ 312 tr. zákoníku) a také jednání
vedoucího činitele organizované zločinecké skupiny orientované na takovouto trestnou činnost.
V § 362 tr. zákoníku zákonodárce stanovil zvláštní případ účinné lítosti, na základě něhož se
může stát pachatel trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině při splnění určitých
podmínek beztrestným. Předmětné ustanovení je výrazem převážení zájmu efektivnějšího odhalování
organizovaných zločineckých skupin, a tudíž ochrany společnosti před trestnou činností páchanou ve
prospěch organizované zločinecké skupiny nad zájmem na sankcionování pachatele. Právnická
osoba se tak může stát beztrestnou v případě, kdy jako pachatel trestného činu účasti na
organizované zločinecké skupině učinila v době, kdy nebezpečí vzniklé zájmu chráněnému trestním
zákoníkem z jiného činu organizované zločinecké skupiny mohlo být ještě odstraněno,
o organizované zločinecké skupině oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. 27
ZÁVĚR
Závěrem uvádím, že ač problematika trestní odpovědnosti právnických osob představuje
bezesporu kontroverzní téma, v oblasti aktivit organizovaného zločinu se jeví jako důležitá, neboť se
jedná o velmi závažná jednání, před nimiž je nutno společnost důsledně chránit. Zákonodárce České
republiky trestní odpovědnost právnických osob včlenil do právního systému s účinností od 1.1.2012,
čímž mimo jiné naplnil mnohé závazky z mezinárodních dokumentů, k jejichž plnění se Česká
republika zavázala. Všechny mezinárodní požadavky týkající se problematiky organizovaného zločinu
ve vztahu k právnickým osobám byly do zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
nim řádně promítnuty.
Dle mého názoru je do budoucna nutné zaměřovat pozornost především na preventivní
opatření, která mohou účinně aktivitám organizovaného zločinu zabraňovat a také na neustálé
posilování mezinárodní spolupráce v této oblasti. Vlivem globalizace se problémy vzniklé v jednom
státě stávají problémem celé společnosti a vzhledem k tomu, že s neustálým pokrokem ve všech
společenských oblastech dochází také ke zlepšování vybavení organizovaných zločineckých skupin,
kdy je organizovaný zločin před orgány činnými v trestním řízení stále o krok vpředu, vyvstává potřeba
vzájemné spolupráce států k jeho efektivnímu potlačení.
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TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB V
PRÍPADE ÚTOKOV NA INFORMAČNÉ SYSTÉMY1
Libor Klimek
Výskumné kriminologické centrum Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá trestnoprávnou zodpovednosťou právnických osôb v prípade útokov
na informačné systémy ako požiadavkou Smernice 2013/40/EÚ o útokoch na informačné systémy.
Je rozdelený do troch sekcií. Kým prvá sekcia prezentuje všeobecné východiská, druhá sekcia sa
zameriava na osobitné otázky. V tretej sekcie autor prezentuje pochybnosti k vymožiteľnosti sankcií
pre právnické osoby.
Kľúčové slová: trestnoprávna zodpovednosťou právnických osôb, útoky na informačné systémy,
Smernica 2013/40/EÚ o útokoch na informačné systémy.
Abstract: The contribution deals with the criminal liability of legal persons in case of attacks against
information systems as a requirement of the Directive 2013/40/EU on attacks against information
systems. It is divided into three sections. While the first section presents general overview, the second
section is focused on special issues. In the third section the author presents his doubts as regards
enforcement of sections for legal persons.
Key words: criminal liability of legal persons, attacks against information, Directive 2013/40/EU on
attacks against information.
ÚVOD
Vzhľadom na skutočnosť, že pôsobnosť organizovanej trestnej činnosti sa rozšírila a stále sa
rozširuje do kyberpriestoru2, nemalo by za týmto trendom zaostávať ani presadzovanie práva.
Európska únia (ďalej len „EÚ“) sa rozhodla poskytnúť nástroje na riešenie novodobých, stále sa
vyvíjajúcich nebezpečenstiev počítačovej kriminality3. Jedným z nástrojov je Smernica 2013/40/EÚ o
útokoch na informačné systémy.

VŠEOBECNÉ VÝCHODISKÁ K ÚTOKOM NA INFORMAČNÉ SYSTÉMY
Súčasťou každodenného života sú informačné systémy ako napríklad internetové
bankovníctvo či univerzitné informačné systémy. Aj napriek tomu, že ich účelom je zjednodušenie a
zefektívnenie komunikácie, nie všetci ich vnímajú rovnako. Na jednej strane, väčšina ľudí ich používa
spôsobom, ktorý je im prínosný a zároveň pre iných nezávadný. Na druhej strane, možno sa stretnúť
Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu VEGA „Súčasnosť a budúcnosť boja proti počítačovej kriminalite:
kriminologické a trestnoprávne aspekty“ č. 1/0231/15. Nadväzuje na materiál autora: KLIMEK, L.: Boj proti
útokom na informačné systémy na úrovni Európskej únie. In: Justičná revue, ISSN 1335-6461, roč. 68 (2016), č.
2.
2
Pojem kyberpriestor (angl. ‘cyberspace’) prvý krát použil William Gibson v románe Neuromancer (New York,
Ace Books, 1984). Popisoval „high-tech“ spoločnosť, v ktorej ľudia obývajú virtuálny svet oddelený od
pozemského života.
3
Počítačová kriminalita predstavuje v EÚ ‘európsky trestný čin’. Čl. 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
v znení Lisabonskej zmluvy (Úradný vestník Európskej únie, C 83/47, 30. 3. 2010) predstavila zoznam
‘európskych trestných činov’, pričom počítačová kriminalita je na predmetnom zozname. Konkrétne ide o
‘terorizmus, obchodovanie s ľuďmi a sexuálne zneužívanie žien a detí, nedovolené obchodovanie s drogami,
nedovolené obchodovanie so zbraňami, pranie špinavých peňazí, korupcia, falšovanie platobných prostriedkov,
počítačová kriminalita a organizovaná trestná činnosť’. Bližšie pozri: KLIP, A.: European Criminal Law : An
Integrative Approach. 3rd edition. Cambridge – Antwerp – Portland : Intersentia, 2016, ISBN 978-178068-270-9,
645 strán; IVOR, J. – KLIMEK, L. et ZÁHORA, J.: Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv na právny poriadok
Slovenskej republiky. Žilina : Eurokódex, 2013, ISBN 978-80-8155-017-1, 888 strán; JELÍNEK, J. – GŘIVNA, T.
– HERCZEG, J. – NAVRÁTILOVÁ, J. – SYKOVÁ, A. et al.: Trestní právo Evropské unie. Praha : Leges, 2014,
ISBN 978-80-7502-041-3, 368 strán.
1

522

aj so škodlivými útokmi na informačné systémy. Úmyselne škodlivé útoky môžu mať mnoho podôb,
napríklad neoprávnený prístup, t. j. „hackerstvo“ či „pirátstvo“, alebo šírenie škodlivého kódu, t. j.
vírusov. Sú vykonávané jednak organizovanými skupinami, ako aj jednotlivcami konajúcimi
samostatne. Niekedy ide o maloletých, ktorí si možno ani úplne neuvedomujú závažnosť svojich
činov.4
Počítačové útoky je možné vykonať z ktoréhokoľvek miesta na svete, v akomkoľvek čase, a to
voči komukoľvek. Berúc do úvahy priestorovú neobmedzenosť útokov na informačné systémy,
vyznačujú sa aj nadnárodným a bezhraničným charakterom. Vnútroštátne právne predpisy členských
štátov EÚ, týkajúce sa počítačov, internetu a informačných technológií sa vyvíjali rozdielne. Ich
rozdiely by bránili účinnému boju proti útokom a komplikovali by spoluprácu v EÚ. Z toho dôvodu bolo
potrebné prijať medzinárodnú právnu úpravu s pôsobnosťou pre všetky štáty EÚ.
PRÁVNY ZÁKLAD NA ÚROVNI EURÓPSKEJ ÚNIE A JEHO ANALÝZA: SMMERNICA
2013/EÚ O ÚTOKOCH NA INFORMAČNÉ SYSTÉMY
Smernica a jej ciele
Vedúcim legislatívnym aktom ochrany proti útokom na informačné systémy s pôsobnosťou pre
členské štáty EÚ je Smernica 2013/40/EÚ o útokoch na informačné systémy5 (okrem Dánska6).
Touto Smernicou sa ustanovujú minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií
v oblasti útokov na informačné systémy. Jej cieľom je tiež uľahčiť predchádzanie takýmto trestným
činom a zlepšiť spoluprácu medzi justičnými a inými príslušnými orgánmi. 7 Inými slovami, cieľmi
Smernice sú:
 vymedzenie trestných činov v oblasti útokov na informačné systémy,
 vymedzenie sankcií v oblasti útokov na informačné systémy,
 uľahčenie predchádzania trestným činom v oblasti útokov na informačné systémy, a
 zlepšenie spolupráce medzi justičnými a inými príslušnými orgánmi členských štátov EÚ vrátane
policajných a iných špecializovaných orgánov presadzovania práva v členských štátoch a
príslušných špecializovaných agentúr a orgánov EÚ, akými sú Eurojust 8, Europol9 a jeho Európske
centrum boja proti počítačovej kriminalite10, či Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú
bezpečnosť11.

Commission of the European Communities (2002): ‘Proposal for a Council Framework Decision on attacks
against information systems’, COM(2002) 173 final, s. 3.
5
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ z 12. augusta 2013 o útokoch na informačné systémy,
ktorou sa nahrádza Rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV. Úradný vestník Európskej únie, L 218/8, 14. 8.
2013.
6
Dánsko sa nezúčastňuje na prijatí Smernice 2013/40/EÚ o útokoch na informačné systémy, nie je ňou viazané
ani nepodlieha jej uplatňovaniu, a to súlade s čl. 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, ktorý je pripojený k
Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie. Úradný vestník Európskej únie, C 83/299, 30.
3. 2010.
7
Čl. 1 Smernice 2013/40/EÚ o útokoch na informačné systémy.
8
Bližšie pozri: Rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom
posilniť boj proti závažným trestným činom v znení Rozhodnutia Rady 2009/426/SVV zo 16. decembra 2008.
Úradný vestník Európskej únie, 63/1, 6. 3. 2002; taktiež: IVOR, J. – KLIMEK, L. et ZÁHORA, J.: Trestné právo
Európskej únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky. Žilina : Eurokódex, 2013, ISBN 978-808155-017-1, s. 725 et seq.
9
Bližšie pozri: Rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu
(Europol). Úradný vestník Európskej únie, L 121/37, 15. 5. 2009; taktiež: IVOR, J. – KLIMEK, L. et ZÁHORA, J.:
Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky. Žilina : Eurokódex, 2013,
ISBN 978-80-8155-017-1, s. 757 et seq.; KLIMEK, L.: European Police Office (Europol): Past, Present and
Future. In: BĚLOHLÁVEK, A. J., ROZEHNALOVÁ, N. et ČERNÝ, F. (eds.): Czech Yearbook of International Law
– Vol. 5 – The Role of Governmental and Non-governmental Organizations in the 21st Century. New York : Juris
Publishing, 2014, ISBN 978-1-57823-344-1, s. 209-228; KLIMEK, L.: Úloha a činnosti Europolu v boji proti
počítačovej kriminalite. In: Justičná revue, ISSN 1335-6461, roč. 67 (2015), č. 12, s. 1470-1476.
10
Bližšie pozri: KLIMEK, L.: Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite. In: Justičná revue, ISSN 13356461, roč. 67 (2015), č. 8-9.
11
Bližšie pozri: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 526/2013 z 21. mája 2013 o Agentúre
Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a o zrušení Nariadenia (ES) č. 460/2004. Úradný
vestník Európskej únie, L 165/41, 18. 6. 2013.
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Keďže ciele Smernice nebolo možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských
štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a účinkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni EÚ, EÚ bola
oprávnená prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity. Navyše, v súlade so zásadou
proporcionality Smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedených cieľov.
Smernica nezavádza úplne novú právnu úpravu, ale dopĺňa medzinárodné nástroje Rady
Európy a EÚ. Pokiaľ ide o Radu Európy, Smernica nadväzuje na Dohovor o počítačovej kriminalite12
z roku 2001, ktorý je na medzinárodnej úrovni považovaný za najúplnejšiu súčasnú medzinárodnú
normu. Navyše, Smernica priamo a bezprostredne nadväzuje na jej predchodcu, a to Rámcové
rozhodnutie 2005/222/SVV o útokoch na informačné systémy13, ktoré zrušila a nahradila.14
Kľúčové pojmy
Smernica 2013/40/EÚ o útokoch na informačné systémy ustanovuje spoločné definície
kľúčových pojmov.
Najkľúčovejším je pojem informačný systém. Na účely Smernice sa ním rozumie zariadenie
alebo skupina navzájom prepojených alebo súvisiacich zariadení, z ktorých jedno alebo viaceré
automaticky spracúvajú počítačové údaje podľa programu, ako aj počítačové údaje, ktoré toto
zariadenie alebo skupina zariadení ukladá, spracúva, opätovne získava alebo prenáša na účely
svojho fungovania, používania, ochrany a údržby.15 Príkladom môže byť internetové bankovníctvo
banky alebo univerzitný informačný systém, ktorý slúži na internú potrebu zamestnancov, ale aj
študentov danej inštitúcie.
Pojmom počítačové údaje sa v kontexte Smernice rozumejú zastúpenia skutočností,
informácií alebo pojmov vo forme vhodnej na spracovanie v informačnom systéme vrátane programu,
ktorý zabezpečí, aby informačný systém vykonal funkciu.16
Trestné činy (stručne)
V EÚ bolo potrebné dosiahnuť spoločný prístup k znakom skutkových podstát trestných činov
v oblasti útokov na informačné systémy. Smernica 2013/40/EÚ o útokoch na informačné systémy
predstavila ich spoločné vymedzenia, konkrétne:17
 protiprávny prístup do informačných systémov,
 protiprávny zásah do systému,
 protiprávny zásah do údajov, a
 protiprávne zachytávanie údajov.
Zodpovednosť fyzických osôb a ich sankcionovanie (stručne)
Členské štáty EÚ sú povinné prijať potrebné opatrenia, aby zabezpečili, aby za vyššie uvedené
trestné činy boli uložené ‘účinné, primerané a odrádzajúce trestnoprávne sankcie’ 18 a mali by zahŕňať
trest odňatia slobody a/alebo pokuty.

Dohovor o počítačovej kriminalite. Rada Európy, Séria európskych zmlúv č. 185 [2001]. Slovenská republika
ratifikovala tento dohovor 8. januára 2008 – pozri Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej
republiky č. 137/2008 Z. z.; k Dohovoru bol prijatý aj protokol – Dodatkový protokol k Dohovoru o počítačovej
kriminalite týkajúci sa kriminalizácie činov rasistickej alebo xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom
počítačových systémov. Rada Európy, Séria európskych zmlúv č. 189 [2003]. Avšak, Slovenská republika tento
protokol doposiaľ nepodpísala a ani neratifikovala.
13
Rámcové rozhodnutie Rady 2005/222/SVV z 24. februára 2005 o útokoch na informačné systémy. Úradný
vestník Európskej únie, L 69/67, 16. 3. 2005.
14
Bližšie pozri: KLIMEK, L.: Boj proti útokom na informačné systémy na úrovni Európskej únie. In: Justičná
revue, ISSN 1335-6461, roč. 68 (2016), č. 2.
15
Čl. 2 písm. a) Smernice 2013/40/EÚ o útokoch na informačné systémy.
16
Čl. 2 písm. b) Smernice 2013/40/EÚ o útokoch na informačné systémy.
17
Uvedený zoznam trestných činov nadväzuje na Rámcové rozhodnutie 2005/222/SVV o útokoch na informačné
systémy. Rámcové rozhodnutie predstavilo spoločné vymedzenia trestných činov v celej EÚ pre protiprávny
prístup k informačnému systému (čl. 2 Rámcového rozhodnutia), protiprávny zásah do systému (čl. 3
Rámcového rozhodnutia), a protiprávny zásah do údajov (čl. 4 Rámcového rozhodnutia). Novinkou Smernice
2013/40/EÚ o útokoch na informačné systémy je protiprávne zachytávanie údajov. Bližšie pozri: KLIMEK, L.: Boj
proti útokom na informačné systémy na úrovni Európskej únie. In: Justičná revue, ISSN 1335-6461, roč. 68
(2016), č. 2.
18
Čl. 9 ods. 1 Smernice 2013/40/EÚ o útokoch na informačné systémy.
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Ako požiadavka Smernice 2013/40/EÚ o útokoch na informačné systémy v tomto kontexte
členské štáty sú povinné prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby za vyššie uvedené
trestné činy (vrátame problematiky nástrojov na spáchanie trestných činov) bola horná hranica sadzby
trestu odňatia slobody stanovená najmenej na dva roky, a to aspoň v prípadoch, ktoré nie sú menej
závažné.19 Členské štáty sú povinné prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby v prípade
trestného činu protiprávneho zásahu do systému a v prípade trestného činu protiprávneho zásahu do
údajov, pokiaľ boli spáchané úmyselne, horná hranica sadzby trestu odňatia slobody bola stanovená
najmenej na tri roky v prípade, ak bolo postihnuté veľké množstvo informačných systémov použitím
vyššie prezentovaného nástroja na spáchanie trestných činov, ktorý bol primárne určený alebo
prispôsobený na tento účel.20
Zodpovednosť právnických osôb a ich sankcionovanie
Pre účinný boj proti útokom na informačné systémy na úrovni EÚ je potrebné vynucovanie
zodpovednosti nielen u fyzických osôb, ale aj vynucovanie trestnoprávnej zodpovednosti právnických
osôb21.22 Smernica 2013/40/EÚ o útokoch na informačné systémy upravuje aj túto otázku.
Členské štáty EÚ sú povinné prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby mohli byť
právnické osoby zodpovedné za trestné činy uvedené vyššie, spáchané v ich prospech akoukoľvek
osobou, ktorá koná buď samostatne, alebo ako súčasť orgánu právnickej osoby, a ktorá má v rámci
tejto právnickej osoby vedúce postavenie, a to na základe právomoci zastupovať právnickú osobu,
oprávnenia prijímať rozhodnutia v mene právnickej osoby, alebo oprávnenia vykonávať kontrolu v
rámci právnickej osoby. Členské štáty sú povinné zabezpečiť, aby mohli byť právnické osoby
zodpovedné, ak nedostatočný dozor alebo kontrola vykonávaná uvedenou osobou umožnili
spáchanie niektorého z trestných činov uvedených vyššie, a to v prospech tejto právnickej osoby
osobou, ktorá podlieha jej právomoci.23
Pokiaľ ide o sankcie, členské štáty sú povinné prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,
aby sa zodpovednej právnickej osobe uložili ‘účinné, primerané a odrádzajúce sankcie’, ktoré
zahŕňajú trestnoprávne alebo iné ako trestnoprávne pokuty a ktoré môžu zahŕňať iné sankcie, ako
napríklad:24
 vylúčenie z nároku na štátne dávky alebo pomoc,
 dočasný alebo trvalý zákaz výkonu obchodnej činnosti,
 nariadenie súdneho dohľadu,
 súdne rozhodnutie o zrušení,
 dočasné alebo trvalé zatvorenie prevádzok, ktoré sa použili na spáchanie trestného činu.

Čl. 9 ods. 2 Smernice 2013/40/EÚ o útokoch na informačné systémy.
Čl. 9 ods. 3 Smernice 2013/40/EÚ o útokoch na informačné systémy.
21
Na účely Smernice 2013/40/EÚ o útokoch na informačné systémy sa pojmom právnická osoba rozumie
subjekt, ktorý má postavenie právnickej osoby podľa uplatniteľného práva. Avšak, nepovažujú sa za ňu štáty
alebo verejnoprávne subjekty pri výkone štátnej moci ani o verejnoprávne medzinárodné organizácie [čl. 2 písm.
c) Smernice].
22
K trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb vo všeobecnej rovine bližšie pozri napr.: TURAYOVÁ, Y. –
TOBIÁŠOVÁ, L. – ČENTÉŠ, J. et al.: Trestná zodpovednosť právnických osôb : Vybrané aspekty trestnej
zodpovednosti právnických osôb v SR. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-80-8168-328-2, 212 strán;
TURAYOVÁ, Y. – TOBIÁŠOVÁ, L. et al.: Trestná zodpovednosť právnických osôb : Medzinárodné a európske
aspekty, právno-teoretické východiská. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, ISBN 978-80-7160-383-22,
152 strán; MEDELSKÝ, J.: Vývoj trestnej zodpovednosti právnických osôb. In: Trestněprávní revue, ISSN 12135313, roč. 13 (2014), č. 4, s. 87-91; MEDELSKÝ, J.: Od nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb k
pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. In: Notitiae ex academiae Bratislavensi Iurisprudentiae, ISSN
1337-6810, roč. 7 (2013), č. 2, 33-43; MEDELSKÝ, J.: Trestná zodpovednosť právnických osôb, áno či nie? In:
JERMANOVÁ, H. et CVRČEK, F. (eds.): Quo vadis, střední Evropo? : Metamorfózy práva III : Sborník příspěvků
ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané 27. až 29. 6. 2012 ve Znojmě. Praha : Ústav státu a práva
Akademie věd České republiky, 2012, ISBN 978-80-87439-06-7, s. 277-285; MEDELSKÝ, J.: Limity trestnej
zodpovednosti právnických osôb. In: HAMUĽÁK, O. et MADLEŇÁKOVÁ, L. (eds.): Limity práva : Sborník
odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2012. Praha : Leges,
2012, ISBN 978-80-87576-45-8, s. 447-456; ZÁHORA, J. et KERT, R. (eds.): Trestná zodpovednosť právnických
osôb. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 12. novembra 2009 v Bratislave na
Bratislavskej vysokej škole práva. Bratislava : Eurokódex, 2009, ISBN 978-80-89447-15-2, 256 strán.
23
Čl. 10 ods. 1 a 2 Smernice 2013/40/EÚ o útokoch na informačné systémy.
24
Čl. 11 ods. 2 Smernice 2013/40/EÚ o útokoch na informačné systémy.
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Na druhej strane, zodpovednosť právnickej osoby nevylučuje trestné konanie proti fyzickým
osobám, ktoré sú páchateľmi trestných činov, navádzajú naň alebo sú pomocníkmi pri jeho spáchaní.
To znamená, že zodpovednosť právnickej osoby nevylučuje trestné konanie voči fyzickým osobám.
Teda, Smernica počíta s konceptom zodpovednosti právnických osôb a súčasne s konceptom
zodpovednosti fyzických osôb.
Ide o veľmi príbuzný prístup, ak nie totožný, ako je tomu pri iných právnych aktoch prijatých za
účelom harmonizácie trestných činov v EÚ.
EXISTUJE VYMOŽITEĽNOSŤ PRÁVA V PRÍPADE SANKCIONOVANIA PRÁVNICKÝCH
OSÔB?
Na jednej strane, právna úprava EÚ sankcionovania právnických osôb v prípade útokov na
informačné systémy existuje (a je predpoklad, že jednotlivé členské štáty ju implementujú do svojich
vnútroštátnych právnych predpisov).
Na druhej strane, v vymožiteľnosti práva ako aj sankcionovaniu právnických osôb v prípade
útokov na informačné systémy možno vysloviť pochybnosti. Počítačová kriminalita sa vyznačuje
bezhraničnosťou, rýchlosťou, anonymitou a vysokou latenciou. V zdrvujúcej väčšine prípadov
počítačových trestných činov nedochádza k vypátraniu páchateľa ako fyzickej osoby. Následne
nedochádza k jeho sankcionovaniu. Inak nie je tomu ani v prípade právnických osôb. Cieľ Smernice
2013/40/EÚ o útokoch na informačné systémy v predmetnom kontexte – dovolíme si vysloviť –
nebude naplnený.
ZÁVER
Vážene kolegyne, ďakujem za pozornosť. Vážení kolegovia, Vám taktiež.
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PROCESNÉ ASPEKTY TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI
PRÁVNICKÝCH OSÔB
Marek Mezei
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok pojednáva o parciálnom probléme, ktorý podľa autora vyvstáva z úpravy trestnej
zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike. V predkladanom príspevku autor analyzuje
úpravu § 28 zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý sa venuje obhajcovi právnickej
osoby v trestnom konaní vedenom proti nej. Príspevok priamo nadväzuje na problematiku základov
trestnej zodpovednosti právnickej osoby podľa § 4 zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.
Kľúčové slová: trestná zodpovednosť právnických osôb, obhajca, právo na obhajobu, procesné
aspekty
Abstract: Presented paper deals with a partial issue, which arises from the legislation of the criminal
liability of legal entities in Slovak Republic. Author analyses the Art. 28 of Act on Criminal Liability of
Legal Entities, which governs the attorney of the legal entity in criminal procedure. Article follows up
the issues related to the criminal liability of legal entities under Art. 4 of Act on Criminal Liability of
Legal Entities.
Key words: criminal liability of legal entities, attorney, right to attorney, procedural aspects
ÚVOD
Právo na obhajobu je jedným zo základných práv, ktoré sa obvinenému priznávajú v trestnom
konaní. Schválenie zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len ako
"ZoTZPO") v novembri minulého roka znamenalo výrazný zásah do základov trestnoprávnej náuky.
V súvislosti so zavedením trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len ako "TZPO") došlo
k zmene množstva základných zásad trestného práva a zo zavedenia TZPO nám vyplýva povinnosť
sa s touto zmenou zaoberať a čiastočne aj prehodnotiť a zmeniť naše nahliadanie na osobu voči
ktorej vedieme trestné stíhanie, keďže podľa § 23 ZoTZPO bude môcť byť právnická osoba osobou
obvinenou. V nadväznosti na TZPO sa však vynárajú zaujímavé otázky, týkajúce sa nielen
hmotnoprávnej úpravy (koho, za aké trestné činy, za akých podmienok stíhať) ale aj procesnoprávnej
úpravy (akým spôsobom, akými inštitútmi stíhať). V tomto príspevku sa budeme venovať vyššie
spomínanému právu na obhajobu právnickej osoby a jeho obsahu.
ĽUDSKOPRÁVNY ASPEKT PRÁVA NA OBHAJOBU
Samotné právo na obhajobu je obsiahnuté v množstve dokumentov, za najvýznamnejšie možno
spomenúť zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len ako "Ústava SR"), ústavný
zákon č. 23/1991 Zb. ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon
Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej republiky (ďalej len ako "Listina") a
rovnako aj Dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd (ďalej len ako "Dohovor").
Ústava SR upravuje právo na obhajobu v čl. 50 ods. 3. Právo na obhajobu je jednou z
najvýznamnejších trestnoprocesných zásad1. Právo na obhajobu je nutné aplikovať na celé trestné
konanie a obsahuje (i) právo obvineného vedieť, z čoho je obvinený; (ii) právo na osobnú obhajobu;
(iii) právo obvineného požadovať aby sa v trestnom konaní zistili všetky okolnosti svedčiace v jeho
prospech; a (iv) právo vždy si zvoliť obhajcu2.Toto právo nemožno obvinenému v zmysle Ústavy SR
a ani zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok (ďalej len ako "Trestný poriadok") odoprieť. Garancia
týchto práv je podľa Ústavy SR nutná od momentu vznesenia obvinenia.
Článok 37 ods. 2 Listiny obsahuje vyjadrenie práva na právnu pomoc v konaní pred štátnymi
orgánmi, súdmi a orgánmi verejnej moci. Pod toto právo musíme subsumovať aj právo na obhajobu.

1
2

ČIČ, M., a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina : EUROKÓDEX, 2012. s. 352.
tamtiež
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Listina ako taká nehovorí o práve na obhajobu, z jej samotného znenia však jednoznačne vyplýva, že
právo na právnu pomoc zahŕňa aj právo na obhajobu. O tomto práve musí byť dotyčná osoba
(obvinený - pozn. autora) poučená3.
Dohovor upravuje právo na obhajobu vo svojom čl. 6 ods. 3 písm. c), ktorý stanovuje, že "každý,
kto je obvinený z trestného činu ma tieto minimálne práva ... obhajovať sa osobne alebo za pomoci
obhajcu podľa vlastného výberu, alebo pokiaľ nemá prostriedky na zaplatenie obhajcu, aby mu bol
bezplatne poskytnutý, ak to vyžadujú záujmy spravodlivosti.". Dohovor bližšie nešpecifikuje konkrétne
podmienky pre uplatnenie tohto práva, práve naopak, je na stranách Dohovoru, aby toto právo bolo
ich súdnymi systémami garantované. Právo na obhajobu je samozrejme chápané ako súčasť práva
na spravodlivý súdny proces - right to fair trial.
Ako sme už vyššie načrtli, právo na obhajobu samozrejme upravuje aj Trestný poriadok a tým
dopĺňa fundamentálne ustanovenia Ústavy SR, Dohovoru a Listiny a bližšie špecifikuje podmienky
výkonu tohto práva. Trestný poriadok právo na obhajobu povýšil aj v zmysle ústavnoprávnych a
medzinárodných záväzkov na jednu zo základných zásad trestného práva procesného. Ustanovenie
§ 2 ods. 9 Trestného poriadku explicitne uvádza, že každý proti komu sa vedie trestné konanie, má
právo na obhajobu. Právo na obhajobu slúži ako možnosť brániť sa, a tým prispieť k naplneniu účelu
trestného práva procesného, a to aby boli páchatelia trestných činov spravodlivo potrestaný a trestné
činy náležite objasnené. Obhajovacia zásada, ako sa označuje toto ustanovenie Trestného poriadku
sa následne premieta do ďalších ustanovení Trestného poriadku, prejavuje sa najmä v § 33 a nasl.,
ktoré upravujú postavenie obvineného a jeho obhajcu. Vzhľadom na znenie ZoTZPO je nevyhnutné
konštatovať, že právo na obhajobu, ktoré má fyzická osoba, sa v nezmenenej forme aplikuje aj na
právnickú osobu obvineného v rovnakom rozsahu4.
OBHAJCA PRÁVNICKEJ OSOBY PODĽA § 28 ZOTZPO
Zákonná úprava práva na obhajobu právnickej osoby v trestnom konaní
Obhajcovi právnickej osoby je v ZoTZPO venovaný § 28, ktorý je veľmi stručný. V prvom rade
obsahuje klauzulu, podľa ktorej právo zvoliť si obhajcu nijakým spôsobom neokliešťuje ustanovenie
§ 27, ktorý sa týka osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby v trestnom konaní. Táto
formulácia je na prvý pohľad možno neštandardná, ale ide v zásade o analogicky rovnakú úpravu ako
pri obvinenom fyzickej osobe. Obvinený ako fyzická osoba sa tiež môže zastupovať a obhajovať sám
(určité odchýlky nájdeme pri povinnej obhajobe - pozn. autora) a nemusí mať za každých okolností
obhajcu. Rovnako je tomu aj v prípade právnickej osoby, v mene ktorej vykonáva úkony osoba podľa
§ 27 ZoTZPO a je teda "rukami a ústami" právnickej osoby. Okrem toho, že sa obvinená právnická
osoba môže prostredníctvom osoby podľa § 27 ZoTZPO môže obhajovať sama, môže si zvoliť
rovnako ako obvinený - fyzická osoba svojho obhajcu. Osoba podľa § 27 ZoTZPO je subjektom, ktorý
je oprávnený na zvolenie obhajcu pre právnickú osobu. Z tejto formulácie vyplýva, že zvoliť obhajcu
právnickej osobe nebude môcť hocikto, napr. ľubovoľný štatutár spoločnosti, ale len taká osoba, ktorá
požíva postavenie podľa § 27 ZoTZPO. Právo zvoliť obhajcu bude vždy priznané len jednej konkrétnej
osobe (pozri § 27 ZoTZPO). V závislosti od situácie môže byť touto osobou osoba podľa § 27 ods. 1
ZoTZPO, splnomocnenec podľa § 27 ods. 2 ZoTZPO alebo opatrovník podľa § 27 ods. 7 ZoTZPO.
Táto úprava je viac menej identická s úpravou podľa zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim (ďalej len ako "ZoTOPO"). Vzhľadom na blízkosť tejto právnej
úpravy k úprave ZoTOPO je možné vysloviť čiastkový záver, že úprava podľa § 28 ZoTZPO nemá za
účel vylúčiť aplikovateľnosť § 27 ZoTZPO, ale že ustanovenia o osobe oprávnenej robiť úkony v mene
právnickej osoby sa uplatnia popri práve na obhajobu.
Ustanovenie § 28 ods. 1 ZoTZPO explicitne vylučuje použitie ustanovení § 37 a § 38 Trestného
poriadku o povinnej obhajobe. Dôvodová správa k ZoTZPO neuvádza dôvod, pre ktorý sa nemajú
tieto ustanovenia použiť a rezignuje len na strohé konštatovanie: "Vo vzťahu k zvoleniu obhajcu
právnickej osobe platia všetky ustanovenia Trestného poriadku s výnimkou ustanovení o tzv. povinnej
WAGNEROVÁ, E.; ŠIMÍČEK, V.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I. a kol.: Listina základních práv a svobod.
Komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 774.
4
KORDÍK, M.: Nepravá trestná zodpovednosť právnických osôb podľa súčasnej právnej úpravy v Slovenskej
republike a základ pravej trestnej zodpovednosti podľa pripravovaného návrhu zákona v SR. In: Trestná politika
štátu a zodpovednosť právnických osôb : sekcia trestného práva. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie Bratislavské právnické fórum 2013 organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou
fakultou v dňoch 10. - 11. októbra 2013 pod záštitou predsedu vlády SR Róberta Fica. 1. vyd. Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. s. 81.
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obhajobe, ktorá sa v prípade právnických osôb z povahy veci nepoužije."5. Je logické, že niektoré
dôvody povinnej obhajoby neprichádzajú pri právnickej osobe do úvahy. V tomto smere súhlasíme s
Gřivnom6, že právnická osoba nemôže byť vzatá do väzby, právnická osoba nemôže byť pozbavená
spôsoblisti na právne úkony, nemôže trpieť duševnou chorobou a pod. Ostáva nám len dôvod, ktorý
sa viaže na závažnosť činu, ktorý však ako Gřivna hovorí "postráda racionalitu". Na druhej strane
však možno analogicky použiť argument European Criminal Bar Association, ktorá vo svojom
stanovisku7 uvádza, že v prípadoch konaní proti právnickým osobám a ich štatutárom/riaditeľom
(directors - pozn. autora), je zrejmé, že práva fyzických osôb nie sú dostatočne chránené ak právnické
osoby nepožívajú rovnakú ochranu ako fyzické osoby. Protiargumentom môže byť naopak tvrdenie,
že ustanovenie § 4 ods. 4 ZoTZPO, ktoré nepodmieňuje trestnú zodpovednosť právnickej osoby
trestnou zodpovednosťou osoby fyzickej, a teda môžeme tvrdiť, že ide o dva rôzne subjekty. Avšak
na stíhanie právnických osôb sa majú subsidiárne použiť ustanovenia Trestného poriadku a teda
stíhaná právnická osoba by mala požívať rovnaké práva a povinnosti ako obvinená fyzická osoba.
Zastávame však názor, že by v trestnom konaní proti právnickej osobe mal byť ex lege ustanovený
dôvod povinnej obhajoby pre lepšiu ochranu práv obvinenej právnickej osoby. Dôvodom na takúto
úpravu by mohla byť zložitosť prejednávanej veci. V trestnom konaní proti právnickej osobe budú
často predmetom konania zložité a náročné právne otázky determinované najmä štruktúrou
právnickej osoby, druhom trestného činu z ktorého je právnická osoba obvinená a pod. Z tohto dôvodu
by sme mohli uplatniť argument, že neprávnik nie je dostatočne spôsobilý zastupovať sa sám (v
našom prípade právnickú osobu - pozn. autora)8.
Právo na obhajobu v nadväznosti na § 4 ZoTZPO
Základy trestnej zodpovednosti právnických osôb sú upravené v § 4 ZoTZPO nadväzujúc na
taxatívny výpočet trestných činov uvedených v § 3 ZoTZPO. Pri príprave ZoTZPO sa pracovalo s tzv.
konceptom pričitateľnosti, na základe ktorého sa právnickej osobe pričíta konanie fyzickej osoby.
Pričitateľnosť bola pôvodne upravená v § 4 ods. 2 návrhu ZoTZPO 9. Schválené znenie § 4 ZoTZPO
však upravuje základy trestnej zodpovednosti odlišne ako tomu bolo v návrhu zákona a nejaké jasné
vymedzenie pričitateľnosti a jej podmienok viac menej absentuje. Na prvý pohľad táto "zmena" oproti
navrhovanému zneniu nemusí evokovať varovný signál, no pri bližšom preštudovaní ZoTZPO,
vrátane jeho procesných ustanovení, nám vyvstáva jeden pomerne závažný problém, ktorý sa
budeme snažiť bližšie analyzovať.
Vzhľadom na formuláciu § 4 ZoTZPO 10 si myslíme, že právo na obhajobu právnickej osoby v
trestnom konaní je výrazne oslabené, resp. ohrozené a to z nasledujúcich dôvodov. Trestnú
zodpovednosť právnickej osoby podľa znenia ZoTZPO môžeme ilustrovať na nasledujúcej rovnici:
TČ + S + O = TZPO
Dôvodová správa k § 28 ZoTZPO.
ŠÁMAL, P., a kol.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Praha : C. H.
Beck, 2012, s. 648.
7
ECBA Response to the Commission´s proposal for Directive on certain aspects of the presumption of
innocence and the right to be present at trial. Dostupné online:
http://www.ecba.org/extdocserv/20141106_ECBA_PresumptionOfInnocence.pdf
8
KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M.: Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1.
vydaní. Praha : C. H. Beck, 2012, s. 810.
9
Bližšie pozri: ĽORKO, J.: Trestná zodpovednosť právnických osôb - efektívny nástroj (nielen) proti ekonomickej
kriminalite? In: Bratislavské právnické fórum 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-411-2. - Bratislava :
Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - S. 1260-1267 [CD-ROM]
10
§ 4 Trestná zodpovednosť právnickej osoby
(1) Trestný čin podľa § 3 je spáchaný právnickou osobou, ak je spáchaný v jej prospech, v jej mene, v rámci jej
činnosti alebo jej prostredníctvom, ak konal
a) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu,
b) ten, kto vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby, alebo
c) iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať.
(2) Trestný čin podľa § 3 je spáchaný právnickou osobou aj vtedy, ak osoba uvedená v odseku 1 nedostatočným
dohľadom alebo kontrolou, ktoré boli jej povinnosťou, hoci z nedbanlivosti umožnila spáchať trestný čin osobou,
ktorá konala v rámci oprávnení, ktoré jej boli zverené právnickou osobou.
(3) Spáchanie trestného činu právnickou osobou podľa odseku 2 sa právnickej osobe nepričíta, ak vzhľadom na
predmet činnosti právnickej osoby, spôsob spáchania trestného činu, jeho následky a okolnosti, za ktorých bol
trestný čin spáchaný, je význam nesplnenia povinností v rámci dohľadu a kontroly zo strany orgánu právnickej
osoby alebo osoby uvedenej v odseku 1 nepatrný.
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kde TČ je jeden z taxatívne uvedených trestných činov; S je spôsob jeho spáchania (t.j. v mene, v
prospech, v rámci činnosti alebo prostredníctvom právnickej osoby); O je osoba, ktorá je uvedená v
ods. 1 a) až c); a TZPO je výsledok, ktorý predstavuje vyvodenie trestnej zodpovednosti právnickej
osoby. Za takejto situácie môžeme hovoriť o trestnej zodpovednosti právnickej osoby, ktorá je
automaticky zodpovedná za spáchanie trestného činu ak dôjde k naplneniu týchto podmienok, bez
ohľadu na ďalšie okolnosti na strane právnickej osoby, ktoré by sa jej pričítali na základe konania
fyzickej osoby.
Obvinený má právo vyjadrovať sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu,
navrhovať dôkazy a vyjadrovať sa k dôkazom a pod. Rozsah dokazovania v rámci trestného konania
je demonštratívne vyjadrený v § 119 ods. 1 Trestného poriadku 11. V súvislosti s trestným stíhaním
právnickej osoby zastávame názor, že rozsah dokazovania v konaní proti právnickej osobe bude do
značnej mierne modifikovaný a odlišný od rozsahu uvedenom v § 119 Trestného poriadku. Vzhľadom
na vyššie uvedenú formuláciu pričitateľnosti budú musieť OČTK dokazovať okolnosti uvedené v § 119
ods. 1 písm. a) Trestného poriadku (samozrejmosťou je, že musí ísť o trestný čin uvedený v § 3
ZoTZPO - pozn. autora). Ďalej budú musieť zisťovať, že či došlo k spáchaniu trestného činu niektorou
z osôb uvedených v § 4 ods. 1 ZoTZPO, a či je splnená podmienka spáchania trestného činu jedným
zo spôsobov uvedených v § 4 ods. 1 ZoTZPO (v mene, v prospech, prostredníctvom alebo v záujme
právnickej osoby - pozn. autora). Vypustenie tzv. pričitateľnosti z § 4 ZoTZPO a celkovo ZoTZPO
malo podľa nášho názoru niekoľko negatívnych dopadov na samotnú aplikáciu TZPO. Považujeme
za potrebné poznamenať, že hoci má pričitateľnosť objektívne prvky, neznamená to, že ide o
zodpovednosť, ktorá by bola objektívnou. Práve naopak, vypustenie pričitateľnosti malo za následok
de facto zavedenie objektívnej zodpovednosti právnických osôb.
V zmysle vyššie uvedenej zmeny v rozsahu dokazovania dochádza aj k zmene v práve na
obhajobu, ktoré podľa nášho názoru rezignuje do formálnej roviny a jeho materiálny obsah sa vytráca.
Na vyvodenie trestnej zodpovednosti bude stačiť ak sú naplnené 3 základné podmienky popísané
vyššie, čo znamená, že akékoľvek tvrdenia obhajoby, či už skutkové alebo právne, ktoré sa budú
týkať napríklad prípadného excesu fyzickej osoby budú absolútne irelevantné a nebude sa na ne
prihliadať, keďže stačí ak sú splnené 3 základné podmienky. Ako najideálnejšie, hoci stále len
dočasné riešenie, sa javí v prípade obhajoby právnickej osoby obrátenie sa na Ústavný súd
Slovenskej republiky so sťažnosťou pre porušenie základných ľudských práv a slobôd - právo na
obhajobu. Oveľa lepším riešením by bola zmena § 4 ZoTZPO do podoby v akej bola pôvodne
navrhovaná, a to vyjadrením zásady pričitateľnosti a jej podmienok. Je potrebné podotknúť, že ani
takéto znenie nebolo úplne najlepším riešením. Z pohľadu de lege ferenda by najlepším riešením bol
návrat k navrhovanému zneniu v rámci pôvodných prác na príprave ZoTZPO 12. V tomto legislatívnom
návrhu bol koncept pričitateľnosti spracovaný najdetailnejšie a z pohľadu obhajoby, resp. uplatnenia
práva na obhajobu poskytoval najširšie uplatnenie. Ustanovenia o pričitateľnosti obsahovali aj
možnosti exkulpácie právnickej osoby na základe tzv. compliance resp. risk management programov.
Ako sme už v predchádzajúcich statiach uviedli, je nanajvýš zrejmé, že právo na spravodlivý
súdny proces sa bude musieť aplikovať aj na trestné stíhanie právnických osôb. Základom každého
právneho štátu je taký systém trestného práva, v ktorom platí prezumpcia neviny a existencia
dôkazného bremena na strane štátu. Pre orgány činné v trestnom konaní a súd platí podľa Trestného
poriadku povinnosť postupovať objektívne pri dokazovaní a nie je možné nijakým spôsobom túto
povinnosť prenášať na iného - obvinenú právnickú osobu. Ba čo viac, dovolíme si poznamenať, že
takáto právna úprava neznamená presun dôkazného bremena na stranu obvineného. Máme za to,
že takáto úprava zavádza viac menej objektívnu zodpovednosť právnickej osoby, čo znamená de
facto úplne znemožnenie práva na obhajobu.

§ 119 ods. 1 Trestného poriadku:
V trestnom konaní treba dokazovať najmä, či sa skutok stal a či má znaky trestného činu, kto tento skutok
spáchal a z akých pohnútok, závažnosť činu vrátane príčin a podmienok jeho spáchania, osobné pomery
páchateľa v rozsahu potrebnom na určenie druhu a výmery trestu a uloženie ochranného opatrenia a iné
rozhodnutia, následok a výšku škody spôsobenú trestným činom, príjmy z trestnej činnosti a prostriedky na jej
spáchanie, ich umiestnenie, povahu, stav a cenu.
12
Legislatívny návrh JUDr. Marek Kordík, LL.M., PhD., a JUDr. Eduard Burda, PhD. Univerzita Komenského v
Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky pre poradnú komisiu MS SR
na prípravu zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb zo dňa 12.03.2013.
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ZÁVER
Príspevok si za cieľ kládol poukázať na možné nedostatky len prednedávnom schváleného
znenia ZoTZPO, ktoré sa týkali uplatnenia práva na obhajobu. Plne sa stotožňujeme s názorom
Kordíka13, ktorý hovorí, že založenie trestnej represie na absolútnej zodpovednosti právnickej osoby
by viedlo k prepínaniu trestnej represie. Vývoj legislatívnych úvah a nie celkom pochopiteľná zmena
ZoTZPO na poslednú chvíľu pred jeho schválením spôsobila, že právo na obhajobu a najmä jeho
faktické uplatňovanie bude v podmienkach aplikačnej praxe zjavne obmedzené. Schválené znenie
ZoTZPO podľa nášho názoru nedáva dostatočné procesné garancie z pohľadu uplatnenia práva na
obhajobu právnickej osoby.
Máme za to, že v rámci úvah de lege ferenda, by sme mali uvažovať nad zmenou znenia § 4
ZoTZPO, ktoré upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb do takej podoby, že sa v
rámci tohto ustanovenia explicitne upraví zásada pričitateľnosti a jej jednotlivé aspekty. Takýmto
spôsobom by sme dostatočným spôsobom zabezpečili realizáciu práva na obhajobu právnickej osoby
v trestnom konaní, keďže by sme mali stanovené podmienky exkulpácie právnickej osoby. Za
súčasného stavu sa obhajca právnickej osoby stáva len akýmsi štatistom, ktorý viac menej nemá čo
k danej veci povedať, keďže trestná zodpovednosť právnických osôb sa viaže na 3 podmienky
uvedené v § 4 ZoTZPO. Javí sa nám, že jediný efektívny spôsob na ochranu práv právnickej osoby
by mohlo byť podanie ústavnej sťažnosti na Ústavný súd SR pre porušenie práva na obhajobu.
V príspevku sme sa zaoberali aj možnosťou zavedenia povinnej obhajoby, ktorú ZoTZPO
expressis verbis vylučuje. Dôvodová správa k ZoTZPO neposkytuje dostatočné odôvodnenie prečo
tomu tak je. Podľa nášho názoru by bolo vhodné povinnú obhajobu v prípade trestného stíhania
právnickej osoby zaviesť a prispieť tak k lepšiemu uplatneniu práva na obhajobu v prospech
právnickej osoby.
Účelom týchto zmien by malo byť "spojazdnenie" právnej úpravy, ktorá pri súčasnom znení
ZoTZPO neposkytuje dostatočný priestor na rovnaký rozsah práva na spravodlivý súdny proces a
právo na obhajobu pre právnickú osobu ako v prípade osoby fyzickej. Takéto znenie ZoTZPO môže
evokovať názor, že ZoTZPO sa môže stať nástrojom zneužívania práva na konkurenčné boje v
podobe účelovo podávaných trestných oznámení medzi subjektmi navzájom.
V príspevku ilustrovaný problém sa týkal jedného z procesných aspektov TZPO, no jeho
pôvodom primárne nie je procesná úprava v ZoTZPO. Prameňom tohto problému je práve úprava
hmotnoprávnych aspektov TZPO - základov trestnej zodpovednosti právnických osôb. Známy opis
vzťahu medzi hmotným právom a procesným právom je opisovaný tak, že vzťah medzi hmotným
právom a procesným právom je vzťah obsahu a formy. Hmotné právo je závislé na procesnom práve
a naopak. Sebelepšia právna úprava procesných aspektov bude viac menej zbytočná ak úprava
hmotnoprávnych aspektov bude niekde zlyhávať a znemožní tým uplatnenie procesných ustanovení
a naopak.
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NAD POSTAVENÍM ČLENA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU
V TRESTNÍM ŘÍZENÍ PROTI PRÁVNICKÉ OSOBĚ1
Jolana Sedláčková – David Čep
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Abstrakt: Předkládaný příspěvek si klade za cíl přiblížit význam postavení členů statutárního orgánu
právnické osoby, proti níž se trestní řízení vede. Autoři se zabývají specifiky plynoucími z pozice člena
statutárního orgánu v trestním řízení jako osoby spoluobviněné, svědka či osoby oprávněné činit za
právnickou osobu úkony v trestním řízení a jejich dopady na postavení samotné právnické osoby,
proti níž se trestní řízení vede. Autoři kladou důraz zvláště na použitelnost důkazů získaných
prostřednictvím těchto osob ve vztahu k trestnému činu právnické osoby.
Kľúčové slová:Právnická osoba, člen statutárního orgánu, spoluobviněný, svědek, oprávněná
osoba, dokazování, princip nemo tenetur.
Abstract: This contribution tends to clarify the importance of the role of members of the statutory
board of legal entity against which the criminal proceedings is conducted. The authors engage in
specifics derived from the position of statutory board member in criminal proceedings as a coaccused, a witness or a person entitled to act in criminal proceedings on behalf of legal entity and
their implications at the position of legal entity against which the criminal proceedings is conducted.
The authors put emphasis on usability of evidence gathered through these persons in relation
to criminal act of legal entity.
Key words: Legal Entity, Statutory Board Member, Co-accused, Witness, Entitled Person, Evidence,
Nemo Tenetur Rule.
ÚVODEM
Již pátým rokem je součástí českého právního řádu institut trestní odpovědnosti právnických
osob, respektive jeho normativní úprava.2 Je možné proto konstatovat, že česká teorie trestního práva
tak již má za sebou určitou dílčí zkušenost s aplikací této právní úpravy v praxi. Díky tomu
je v současnosti možné zaměřit se nejen na otázky teorie trestní odpovědnosti právnických osob, ale
rovněž na její praktické uplatnění. Aplikace trestního práva hmotného (obsahu) je přitom jen stěží
představitelná bez trestního procesu (formy). A je to právě trestní řízení proti právnickým osobám,
které skýtá pro orgány činné v trestním řízení, jakož i další subjekty zúčastněné na řízení, řadu
doposud jednoznačně nezodpovězených otázek, jejichž řešení může mít na průběh a samotný
výsledek trestního řízení zásadní vliv.
Podíváme-li se na základy trestní odpovědnosti právnické osoby, pak je zřejmé, že stěžejní
(nikoliv výlučnou) úlohu v této rovině hrají členové statutárního orgánu právnické osoby. Budou
(potažmo již jsou) to nejčastěji oni, jejichž protiprávní čin spáchaný jménem, v zájmu či v rámci činnosti
právnické osoby - bude-li se jednat o trestný či vymezený § 7 TOPOZ (formální podmínka
vytýkatelnosti trestného činu právnické osobě)3- bude moci být právnické osobě přičten (materiální
podmínka vytýkatelnosti trestného činu právnické osobě) dle § 8 odst. 2 písm. a) TOPOZ. 4 Přitom
závěr o tom, že právě členové statutárního orgánu budou nejčastěji stát v pozadí trestní odpovědnosti
právnické osoby, se podává z role, která je jim v rámci vnitřní struktury právnické osoby dána. Je to

Uvedený příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu specifického výzkumu na téma „Adjustace
specifických procesních otázek a koncepce trestního řízení (MUNI/A/1288/2015)“.
2
Tedy zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších
předpisů (dále též jen „TOPOZ“ či „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“).
3
V této souvislosti nazýváme takovéto osoby jako ,osoby kvalifikované‘ ve smyslu naplňující některé z kritérií § 8
odst. 1, přičemž se samozřejmě musí současně jednat o některou z osob uvedených v následujících písm. a) až
d) TOPOZ.
4
K tomu srov. FENYK, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. In: KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní
právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 535.
1
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totiž statutární orgán, jemuž přísluší zákonné zástupčí oprávnění.5 Tudíž právě statutární orgán je
primárně nadán oprávněním činit za právnickou osobu veškerá právní jednání. Navíc může-li
právnická osoba jednat právem aprobovaným způsobem (byť vždy prostřednictvím fyzické osoby)6 a
sklízet plody a užitky tohoto jednání, pak stejně tak může jednat i způsobem, který zákon zakazuje,
pročež musí být způsobilá nést i následky takového právem reprobovaného jednání (tedy být deliktně
odpovědnou). Tato deliktní odpovědnost z povahy právnických osob přitom nemůže být vybudována
na jiném základě, než právě jednání fyzické osoby.
Vyjdeme-li z této (byť značně zjednodušené) úvahy, můžeme konstatovat, že význam
postavení člena statutárního orgánu ve vztahu k trestní odpovědnosti právnické osoby je unikátní.
Z pohledu trestního řízení pak členové statutárního orgánu právnické osoby mají dvojí stěžejní
úlohu. První spočívá v primárním oprávnění těchto osob činit za právnickou osobu úkony v trestním
řízení (není-li k tomuto právnickou osobou zmocněna jiná osoba).7 Způsob realizace tohoto oprávnění
má přitom na postavení právnické osoby, elementární vliv, neboť oprávněná osoba má ex lege stejná
práva o povinnosti jako osoba, proti níž se řízení vede. Uvedené osobě proto mimo jiné přísluší
vyjadřovat se ke všem skutečnostem, jež se právnické osobě kladou za vinu, činit důkazní návrhy či
podávat opravné prostředky. Význam postavení oprávněné osoby vyniká o to více, zdůrazníme-li, že
právnické osobě nepřísluší právo na nutnou obhajobu, jak plyne z § 35 odst. 2 TOPOZ.
Druhá úloha členů statutárního orgánu souvisí se zásadou zjištění skutkového stavu bez
důvodných pochybností, respektive s dokazováním v trestním řízení jako takovým. Z postavení členů
statutárního orgánu v rámci vnitřní struktury právnické osoby totiž plyne, že jsou to právě oni, kdo by
měli mít co nejširší povědomí o činnosti právnické osoby (ať již je tato v souladu s právem či naopak)
ergo představují pro orgány činné v trestním řízení, ale i pro právnickou osobu samotnou, stěží
nahraditelný pramen důkazu. Nicméně ne vždy bude tento důkaz možno využít v tom smyslu, že ne
vždy bude takový důkaz důkazem účinným.
V návaznosti na zmíněné základy trestní odpovědnosti právnické osoby je totiž nezbytné mít
na paměti, že členové statutárního orgánu právnické osoby mohou být právě onou kvalifikovanou
osobou, jejíž protiprávní čin bude vytýkatelný právnické osobě. V takové situaci bude jejich ,důkazní
upotřebitelnost‘ značně ztížena, ne-li zcela vyloučena. I v situaci, kdy však člen statutárního orgánu
právnické osoby nebude mít s trestným činem právnické osoby nic společného, nebude pro orgány
činné v trestním řízení využitelným pramenem důkazu bez dalšího.
Členové statutárního orgánu právnické osoby tak mohou dle svého vztahu k projednávanému
trestnému činu právnické osoby vystupovat v trestním řízení vedeném proti této v několika pozicích.
Tyto se navíc s rozšiřujícími se poznatky orgánů činných v trestním řízení mohou postupně měnit, v
důsledku čehož se bude měnit i využitelnost těchto osob jako pramenů jednotlivých důkazů.
Jednotlivými pozicemi člena statutárního orgánu (rolemi, chcete-li) bude pozice osoby spoluobviněné
(kvalifikované osoby), svědka či osoby oprávněné ve smyslu § 34 TOPOZ (tedy jako osoby která by
neměla - na základě inkompatibility postavení v trestním řízení vymezené § 34 odst. 4 TOPOZ - mít
k projednávané věci žádný vztah). A právě dopadům těchto rozlišných pozic v rovině dokazování je
věnován tento náš příspěvek.
K DOKAZOVÁNÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ
V souvislosti s nepřehlédnutelnou rolí člena statutárního orgánu jako pramene důkazu při
trestním řízení vedeném proti právnické osobě, je na tomto místě nezbytné přiblížit také základní
pojmy vztahující se k tématu dokazování. Úkolem dokazování jako takového je umožnit orgánům
činným v trestním řízení poznání skutečností důležitých pro jejich rozhodnutí, resp. vyhledat důkazy
o těchto skutečnostech, dané důkazy provést a poznatky jimi získané procesně zajistit a zhodnotit.
Pouze dokazováním (započatým v zásadě až po zahájení trestního stíhání, tj. proti osobě obviněné)
si orgány činné v trestním řízení mohou (musí) obstarat skutkový podklad pro své rozhodnutí,
popřípadě pro postup jiný.8

Viz § 164 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též jen „o. z.“).
Tak je tomu i v případě, kdy statutárním orgánem právnické osoby, potažmo jeho členem bude osoba
právnická, neboť tato opět musí zvolit fyzickou osobu, která ji v rámci statutárního orgánu (jiné právnické osoby)
bude zastupovat. Zákonodárce ostatně tuto otázku výslovně upravil v § 152 odst. 2 o. z.
7
Srov. § 35 odst. 1 TOPOZ, přičemž osoby vymezené tímto ustanovením budeme dále označovat jako ,osoby
oprávněné‘. Dodejme současně, že tím, komu přísluší oprávnění udělit toto zmocnění, je opět statutární orgán
právnické osoby.
8
Viz VANTUCH, P.Obhajoba obviněného. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 351.
5
6
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Odhalování, prověřování a následné vyšetřování trestné činnosti právnických osob vykazuje
(byť vzhledem k menšímu počtu vyšetřovaných případů by bylo vhodnější konstatovat, že zřejmě
bude vykazovat) s ohledem ke svému charakteru určitá specifika – a to především již v oblasti
provádění úkonů v přípravném řízení (i ve fázi před samotným zahájením trestního stíhání) 9 tedy při
provádění dokazování ze strany policejního orgánu. Chybný, nepozorný nebo nedostatečný postup
či provedení důkazů (důkazních prostředků) by pak reálně mohl mít za následek zmaření důkazů,
které by již např. nemohly být v dalším řízení (především v řízení soudním, respektive v hlavním líčení)
nahrazeny či odstraněny a tím by mohl být typicky v důsledku tzv. procesních vad znemožněn postih
pachatele trestného činu.
V této souvislosti je nutno zmínit také důsledky, které by mohlo mít porušení předpisů
o provádění dokazování, neboť ani zásada, že za důkaz může sloužit vše, co může přispět
k objasnění věci (zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu,
který je nezbytný pro jejich rozhodnutí), není bez výjimky. Absolutně neúčinným bude vždy důkaz
(bez ohledu na to, zda svědčí ve prospěch, či v neprospěch obviněného), při jehož provádění se stala
podstatná vada, kterou nelze odstranit – typicky získání důkazu nezákonným způsobem, donucením
nebo hrozbou takového donucení. Podstatnou vadou řízení je také získání výpovědi obviněného
předstíráním klamavých a nepravdivých okolností či pokládaní sugestivních nebo kapciózních otázek.
Důkazy opatřené před zahájením trestního stíhání vůči jednomu z více spoluobviněných je pak třeba
považovat vůči dalšímu obviněnému za absolutně neúčinné, pokud se nejednalo o úkony neodkladné
nebo neopakovatelné.10 Oproti tomu relativně neúčinným je důkaz, při jehož provádění došlo k
podstatné vadě, která však může být v řízení dodatečně odstraněna.
Co do vymezení pojmu důkazu je třeba v obecnostech konstatovat, že důkazem může být
téměř cokoli, co prokazuje vinu či nevinu osoby, proti které směřuje trestní řízení. Výchozí rozsah
dokazování všech trestných činů v rámci českého právního pořádku je pak zakotven v ustanovení
§ 89 odst. 1 TrŘ jakožto v obecně platné normě stanovující hranice dokazování a také vymezující
(skrze demonstrativní výčet) jednotlivé důkazní prostředky sloužící jako zdroj důkazu. 11Vztaženo
na problematiku tohoto příspěvku, pokud v českých poměrech TOPOZ nestanoví jinak, použije se ve
smyslu § 1 odst. 2 TOPOZ v řízení proti právnické osobě právě trestní řád.
Z klasických důkazních prostředků lze předpokládat využívání standardních typů, jimiž jsou
výpověď obviněného a výpovědi svědků či listinné důkazy (typicky při hospodářské a majetkové
trestné činnosti dokumenty týkající se účetnictví). Dále lze ve vysokém počtu předpokládat
vypracování odborných vyjádření, znaleckých posudků a expertíz, případně též vydání či odnětí věci
podle § 78 TrŘ. Přitom lze poukázat také na jednotlivé kriminalistické metody, kterými jsou zejména
domovní prohlídka, prohlídky jiných prostor a pozemků a prohlídka osobní, resp. předložení věcí při
nich zajištěných. Z novějších institutů zakotvených v českém právním řádu pak v souladu se zněním
§ 88 TrŘ také odposlech a záznam telekomunikačního provozu.
S ohledem na zaměření předkládaného příspěvku však autoři budou zmiňovat a větší
pozornost věnovat výlučně dvěma klasickým důkazním prostředkům – výslechu obviněného
(spoluobviněného) a výslechu svědka a jejich specifikům při dokazování v rámci trestního řízení
vedeného proti právnické osobě (a postavení člena statutárního orgánu v něm).
ČLEN STATUTÁRNÍHO ORGÁNU JAKO SPOLUOBVINĚNÝ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ
Trestní odpovědnost právnické osoby je nerozlučně spjata s osobou fyzickou. Na pravdivosti
této vstupní teze přitom ničeho nemění ani fakt, že pro dovození trestní odpovědnosti právnické osoby
není nezbytně nutné zjistit, která konkrétní fyzická osoba spáchala protiprávní čin ve smyslu § 8 odst.
1, 2 a § 7 TOPOZ, tedy kdo je osobou kvalifikovanou. Budou-li však orgány činné v trestním řízení
disponovat vědomostí o tom, že některý ze členů statutárního orgánu (popřípadě všichni) je

K pojmu, vymezení a účelu přípravného řízení viz podrobně např. FRYŠTÁK, M. Dokazování v přípravném
řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 23-40.
10
Tedy úkony ve smyslu § 160 odst. 2, 4 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu), ve
znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „TrŘ“ či „trestní řád“).
11
V podrobnostech viz např. ŠČERBA, F. Trestní řád. In: JELÍNEK, J. Trestní zákoník a trestní řád: s
poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických
osob a řízení proti nim, advokátní tarif. 5. aktualiz. vyd. podle stavu k 1. 11. 2014. Praha: Leges, 2014. s. 716722., PÚRY, F. Hlava pátá. Dokazování. In: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. Vydání.
Praha: C. H. Beck, 2013. s. 1308-1394.
9
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kvalifikovanou osobou a bude-li tento člen statutárního orgánu trestně odpovědný12, pak v zásadě
budou naplněny podmínky § 31 TOPOZ a proti obviněné právnické osobě a obviněné osobě fyzické
- kvalifikované - bude (mělo být) konáno společné řízení.
S tím související otázkou je, v jakém postavení bude obviněný člen statutárního orgánu
ve vztahu k obviněné právnické osobě v trestním řízení vystupovat. V případě, kdy bude o trestném
činu kvalifikované osoby a trestném činu právnické osoby konáno společné řízení, máme za to,
že přichází do úvahy toliko vztah osob spoluobviněných, což má zcela zásadní dopady na rozsah
důkazních prostředků, jenž se orgánům činným v trestním řízení bude nabízet.
Je tomu tak proto, neboť spoluobviněný může být vyslechnut v trestním řízení (koná-li
se společné řízení), toliko v pozici obviněného, nikoliv jako svědek.13 Uvedený závěr se uplatní
i v případě společného trestního řízení proti právnické osobě a kvalifikované fyzické osobě
a to přesto, že v daném případě se nejedná o poměr spolupachatelský (neboť jak plyne z povahy
subjektivní stránky skutkové podstaty trestného činu právnické osoby, je zde vyloučen úmysl
společného jednání)14. Trestní odpovědnost fyzické osoby a trestní odpovědnost právnické osoby
jsou naopak na sobě vzájemně nezávislé, jak vyplývá ze zásady souběžné nezávislé trestní
odpovědnosti fyzické a právnické osoby.15 Tato nezávislost však nesmí být vykládána ryze
formalisticky na úkor podstaty samotného základu trestní odpovědnosti právnické osoby, jíž je právě
jednání osoby fyzické (za podmínek stanovených v § 8 TOPOZ). Proto ochranu, jíž požívá
spolupachatel trestného činu (uvažováno v rovině individuální trestní odpovědnosti) jakožto
spoluobviněný, nelze upírat ani spoluobviněné kvalifikované fyzické osobě, potažmo osobě právnické.
V žádném případě proto kvalifikovaná osoba nesmí být nezákonně nucena k výpovědi, nevztahuje se
na ni nebezpečí křivé výpovědi, může využít svého práva mlčet, jakož i lhát.
Vystupuje-li člen statutárního orgánu ve společném trestním řízení konaném proti jemu,
jakožto kvalifikované osobě a osobě právnické, jeho postavení bude vždy postavením
spoluobviněného, se všemi konsekvencemi, které z tohoto plynou pro orgány činné v trestním řízení
v případě dokazování.
Lze si však představit situace, kdy i přes naznačený skutkový stav nebude vůči obviněné
kvalifikované osobě a právnické osobě konáno společné řízení a obviněný člen statutárního orgánu
bude v (samostatném) řízení vedeném proti právnické osobě vyslýchán jako svědek. Takový postup
však nepovažujeme za správný, neboť přinejmenším v rovině trestní odpovědnosti právnických osob
představuje obcházení zákona. Zde lze opětovně poukázat na provázanost trestného činu
kvalifikované osoby, představující základ trestného činu právnické osoby. Svědek by tak v daném
případě byl fakticky nucen (prostřednictvím obecné povinnosti vypovídat a potenciální hrozby
pořádkové pokuty16, odmítne-li bezdůvodně splnit tuto svoji svědeckou povinnost) vypovídat k vlastní
trestné činnosti, a tedy v rozporu s principem nemo tenetur se ipsumaccusare.17Je však otázkou, do
jaké míry bude takováto situace odlišitelná od případu, kdy orgány činné v trestním řízení vyslýchají
(neúčelově) člena statutárního orgánu v pozici svědka a na základě jeho svědecké výpovědi se teprve

K tomu viz FENYK, J., SMEJKAL, L. Komentář k § 8 odst. 4 písm. d) TOPOZ. In: FENYK, J., SMEJKAL, L.
FENYK, J., SMEJKAL, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Příloha:
Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. In: Nové ASPI [právní informační
systém]. WoltersKluwer ČR [citováno dne 2. 4. 2016].
13
Srov. Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR uveřejněné pod číslem R 45/1978 Sb. rozh. tr., případně usnesení
Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. září 2014, sp. zn. 3 Tdo 1104/2014. Viz také FRYŠTÁK, M. Dokazování ve
standardním přípravném řízení. In: FRYŠTÁK, M. Dokazování v přípravném řízení. 1. vydání. Brno: Masarykova
univerzita, Právnická fakulta, 2014. s. 271-272.
14
Viz ŠÁMAL, P. Komentář k § 9 TOPOZ. In: ŠÁMAL, P. DĚDIČ, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob.
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 235.
15
JELÍNEK, J., HERCZEG, J. Úvod. In: JELÍNEK, J., HERCZEG, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických
osob. Komentář s judikaturou. 2. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Leges, 2013. s. 24.
16
Viz FRYŠTÁK, M. Dokazování ve standardním přípravném řízení. In: FRYŠTÁK, M. Dokazování v přípravném
řízení. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. s. 305.
17
K tomuto přiměřeně srov. rozsudek ESLP ve věci Serves proti Francii, ze dne 20. října 1997 (stížnost
č. 20225/92), kde Evropský soud pro lidská práva ,posvětil‘ tento dle nejen našeho závěru nepřípustný postup.
Z kritických hlasů srovnej vedle disentního stanoviska soudců Pekkanena, Wildhabera a Makarczyka např.
REPÍK, B. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: NAKLADATELSTVÍ ORAC, s. r. o., 2002.
s. 190 či MUSIL, J. Zákaz donucování k sebeobviňování (nemo tenetur se ipsumaccusare). Kriminalistika.
[online]. 2009, roč. 42, č. 4, s. 1. [cit. 2. 4. 2016]. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/clanek/4-2009-zakazdonucovani-k-sebeobvinovani-nemo-tenetur-se-ipsum-accusare.aspx.>.
12

537

dozvědí o tom, že tento je osobou kvalifikovanou.18 Přiznáváme, že toto teoretické rozlišování působí
poněkud uměle a v praxi bude jen stěží oddělitelné. Nicméně máme za to, že v případech evidentně
účelného nezahajování trestního stíhání kvalifikované osoby (z důvodu možnosti výslechu této jako
svědka v trestním řízení vedeném proti právnické osobě) by tento postup orgánů činných v trestním
řízení neměl být bez negativních následků v rovině důkazní.
ČLEN STATUTÁRNÍHO ORGÁNU JAKO SVĚDEK
Člen statutárního orgánu právnické osoby však nemusí být vždy osobou kvalifikovanou,
popřípadě touto být může, ale orgánům činným v trestním řízení tato skutečnost nemusí být (prozatím)
vůbec známa. Druhou z naznačených situací je přitom nezbytné odlišovat od případů, kdy orgány
činné v trestním řízení tímto poznatkem disponují, ale účelně (a tedy v rozporu se zásadou oficiality,
potažmo zásadou legality v případě státního zástupce) zahájení trestního řízení proti dané osobě
odkládají, za účelem vytěžit tuto jako svědka v jiném (skutkově souvisejícím) trestním řízení. Pokud
však orgány činné v trestním řízení pouze do okamžiku, kdy je prováděn důkaz výpovědí svědka,
nezískaly poznatek o ,kvalifikovanosti‘ takové osoby ve vztahu k trestnému činu právnické osoby,
může mít tato jejich kvalifikovaná nevědomost (ve smyslu nevědomosti o tom, že člen statutárního
orgánu, vypovídající jako svědek v trestním řízení proti právnické osobě, je kvalifikovanou osobou)
významné důsledky.
V okamžiku, kdy orgány činné v trestním řízení zjistí, že se před nimi v osobě svědka spojuje
rovněž doposud jim neznámá osoba kvalifikovaná19, vyvstává otázka, jakým způsobem lze naložit se
získanou svědeckou výpovědí. Orgány činné v trestním řízení se jistě nebudou chtít nechat ochudit o
důkaz získaný z tak významného pramene (vzpomeňme na roli členů statutárního orgánu v rámci
právnické osoby). Na stranu druhou je však jednoznačně přijímán závěr, že takto získanou svědeckou
výpověď nelze následně použít v trestním řízení vedeném proti osobě, která dříve vypověděla jako
svědek o vlastní trestné činnosti.20 Následky porušení uvedeného imperativu by se následně odrazily
v absolutní neúčinnosti takto získaného důkazu, když uvedenou osobu by nebylo možno opětovně
vyslechnout jako svědka, neboť tato jím ve vztahu k vlastnímu trestnému činu již přestala být.
Přesto však pro orgány činné v trestním přichází jen o polovinu významu takovéhoto důkazu.
Máme za to, že ve vztahu k právnické osobě bude tento nadále přípustným, tedy že právnické osobě
nebude dána možnost dovolávat se jeho neúčinnosti. Přitom nebude hrát roli, zda půjde o neúčinnost
absolutní, která bude dána tehdy, bude-li následně řízení proti kvalifikovanému členu statuárního
orgánu a právnické osobě spojeno (viz výklad stran spoluobviněného) či relativní, o níž však lze
uvažovat jen v případě, kdy nebude proti kvalifikované osobě a právnické osobě vedeno společné
řízení. Jedním dechem je však třeba dodat, že připuštění využití takové samostatně trestně stíhané
kvalifikované osoby jakožto svědka v trestním řízení proti právnické osobě jsme výše vyloučily jako
odporující povaze trestní odpovědnosti právnických osob, respektive poměru kvalifikované osoby a
osoby právnické.
Právnická osoba totiž v řízení, v němž došlo k výslechu člena statutárního orgánu - osoby
oprávněné - vystupovala po celou dobu v pozici obviněné, pročež disponovala všemi prostředky
procesní obrany (možností vyjádřit se k provedenému důkazu, navrhnout jiný důkaz, například
provedení konfrontace s osobou svědka etc.) proti důkazům vyplynuvším ze svědecké výpovědi.
Ačkoliv může, z hlediska výsledku trestního řízení pro právnickou osobu, mít přípustnost takového
důkazu naprosto fatální důsledky (považme, že orgány činné v trestním řízení doposud postupovaly
na základě § 8 odst. 3 TOPOZ, tedy bez znalosti konkrétní kvalifikované osoby, okolností za nichž
tato spáchala protiprávní čin, jenž je právnické osobě vytýkán a především pak bez možnosti zjištění
vnitřního psychického stavu kvalifikované osoby k protiprávnímu činu), právě na základě možností její
procesní obrany a samotném chápání vztahu mezi trestní odpovědností fyzické a právnické osoby

O této situaci je pojednáno blíže v následující kapitole.
O tom, že lze konat trestní řízení proti právnické osobě i v případě, kdy není známo, která konkrétní fyzická
osoba se dopustila protiprávního jednání vytýkatelného právnické osobě v intencích § 8 TOPOZ přitom na
základě § 8 odst. 4 TOPOZ nemůže být pochyb. Druhou otázkou však je, do jaké míry může takové trestní
řízení, zvláště při zjišťování subjektivní stránky skutkové podstaty trestného činu kvalifikované osoby, naplnit svůj
účel.
20
MUSIL, J. Zákaz donucování k sebeobviňování (nemo tenetur se ipsumaccusare). Kriminalistika. [online].
2009, roč. 42, č. 4, s. 8. [cit. 2. 4. 2016]. Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/clanek/4-2009-zakaz-donucovani-ksebeobvinovani-nemo-tenetur-se-ipsum-accusare.aspx.>.
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(jejich vzájemné nezávislosti) máme za to, že závěr o přípustnosti takového důkazu v řízení proti
právnické osobě je opodstatněný.
Vedle první naznačené varianty však člen statutárního orgánu vypovídající jak svědek nemusí
být vůbec spojen s protiprávním činem vytýkaným právnické osobě. Přesto však na výsledku řízení
může mít jiný, mnohem hlubší zájem, který bude pro orgány činné v trestním řízení představovat
novou výzvu, potažmo překážku získání výpovědi takové osoby. V souladu s § 100 odst. 2 TrŘ je
svědek oprávněn odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání (mimo
jiné) osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.
Trestní řád byl v době svého vzniku přepisem reflektujícím ve svých ustanoveních individuální
trestní odpovědnost fyzických osob. Není proto s podivem, že otázku vztahu fyzické a právnické
osoby jako osob blízkých21 trestní řád výslovně neupravuje. Vývoj posledních let na poli soukromého
práva však ukázal, že i mezi právnickou a fyzickou osobou mohou za určitých okolností vzniknout
vazby takového charakteru, že tyto soudy následně vskutku kvalifikovaly jako vztah osob blízkých.
Na tuto skutečnost poukazuje Vidrna22 citujíc usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. srpna 2002 sp.
zn. 21 Cdo 2192/2001 (R 53/2004). Lze však poukázat i na další významná rozhodnutí například
rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 29. listopadu 2005, sp. zn. 29 Odo 1061/2004, ze dne 27. ledna
2010, sp. zn. 29 Cdo 4822/2008, ze dne 19. prosince 2013, sp. zn. 29 Cdo 1132/2012 či ze dne 20.
května 2014, sp. zn. 29 Cdo 80/2013, v nichž se Nejvyšší soud opakovaně zabýval touto otázkou. V
judikatuře Nejvyššího soudu (byť civilní) se tak postupně formulovaly závěry, že osobou blízkou
právnické osobě je (obvykle bez dalšího, neboť vztah mezi těmito osobami z povahy propojení jejich
zájmů dosahuje značné intenzity) člen jejího statutárního orgánu, může jí být její zaměstnanec, člen
jiného orgánu ba dokonce její společník (akcionář).
Proti této judikatuře se však postupně zvedla vlna odporu, přičemž nejčastěji bylo
poukazováno na skutečnost, že Nejvyšší soud se snaží hledat řešení závažných problémů (nejčastěji
ochrany třetích osob - věřitelů právnické osoby), volíc pro ně nevhodný prostředek nápravy, když
institut osoby blízké vyvěrá z biologické a sociální podstaty jednotlivce. Těmto námitkám bylo nakonec
dopřáno sluchu a nová úprava soukromého práva vylučuje uplatnitelnost institutu osob blízkých ve
vztazích mezi právnickou a fyzickou osobou tam, kde jde o ochranu práv třetích osob, byť tak činí
zvláštním způsobem.23
Nicméně je otázkou do jaké míry se bude rozhodovací praxe v oblasti trestního práva
inspirovat soukromoprávní judikaturou a názory odborné veřejnosti. Zvláště zajímavé bude sledovat,
jak se k této otázce postaví ti, kteří se s ní setkají ,v první linii‘ tj. policejní orgány a státní zástupci. Za
předpokladu, že by rozhodovací praxí byl přijat výklad připouštějící existenci vztahu (posuzováno vždy
individuálně s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti dané věci) osob blízkých mezi právnickou a
fyzickou osobou, je třeba poukázat na následky porušení práva svědka nevypovídat.
Z praktického pohledu se proto jeví jako vhodné doporučení, aby orgány činné v trestním řízení
již na jeho počátku sepsaly o výslechu svědka - osoby blízké - protokol, resp. výslech svědka
zaprotokolovaly, a poučily jej ve smyslu zákonem stanovených podmínek (zejména § 97, § 100 odst.
1, 2, 3, § 101 odst. 1, § 211 odst. 3, § 345 odst. 1 TrŘ). Stěžejním je v tomto kontextu § 211 odst. 3
TrŘ, neboť skrze něj může především dojít k ,pokrytí‘ situace, kdy by člen statutárního orgánu v řízení
před soudem uplatnil své právo odmítnout vypovídat ve smyslu § 100 odst. 2 TrŘ a orgány činné
v trestním řízení (zejména obžaloba) by tak zůstaly bez stěžejního důkazu a „neunesly své důkazní
břemeno“ v řízení soudním. Nutno poznamenat, že právnická osoba, o jejíž trestní odpovědnosti by
před odmítnutím výpovědi nebylo (ze strany policejního orgánu a státního zástupce) pochyb, by mohla
in eventum uniknout potrestání.
Je proto zřejmé, že postavení člena statutárního orgánu jakožto svědka v trestním řízení
vedeném proti právnické osobě, představuje pro praxi značně problematickou oblast, jíž by měla být
věnována v průběhu trestního řízení patřičná pozornost. Za aktuální a do jisté míry i značně
Tento pojem volíme s ohledem na dikci čl. 37 odst. 1 Listiny, který jej přímo užívá.
VIDRNA, J. Některé procesní aspekty zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. In:
JELÍNEK, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - bilance a perspektivy. Praha:
Leges, 2013, s. 240 a n.
23
Srovnej § 22 odst. 2 o. z. Z hlasů proti judikatuře Nejvyššího soudu viz např. ELIÁŠ, K. Komentář k § 116. In:
ELIÁŠ, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. § 1-487. Praha: Linde, 2008, s. 461-462.
Z komentářů k současné právní úpravě viz například FRINTA, O. Komentář k § 22. In: ŠVESTKA, J., DVOŘÁK,
J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. In: Nové ASPI [právní informační systém]. WoltersKluwer ČR
[cit. 2. 4. 2016]. či DOBROVOLNÁ, E., HURDÍK, J. Komentář k § 22. In: LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I.
Obecná část (§ 1-654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 177.
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kontroverzní považujeme otázku vztahu člena statutárního orgánu (ale nejen tohoto) a právnické
osoby jako osob blízkých. Tato, byť může působit pouze jako teoretická polemika nad podstatou
právnické osoby, má své významné ozvěny v rovině dokazování, jichž si orgány činné v trestním
řízení musí být vědomy již od počátku řízení. Cenou za případnou neopatrnost pak může být ztráta
významného pramene důkazu v průběhu řízení (poté co člen statutárního orgánu namítne své právo
odmítnout vypovídat jako svědek), potažmo označení případného důkazu - získaného i přes tuto
námitku, neboť je to právě orgán provádějící výslech, který je oprávněn vyhodnotit její důvodnost - za
absolutně neúčinný.
ČLEN STATUTÁRNÍHO ORGÁNU JAKO OSOBA OPRÁVNĚNÁ
Konečně třetí rolí, v níž se člen statutárního orgánu v rámci trestního řízení proti právnické
osobě může vyskytnout a kterou se z hlediska dokazování budeme zabývat, je postavení oprávněné
osoby. Význam oprávněné osoby spočívá ve vymezení jejích práv a povinností v trestním řízení,
přičemž dle § 34 odst. 6 TOPOZ má oprávněná osoba stejná práva a povinnosti jako osoba, proti níž
se trestní řízení vede. Tato proto představuje pomyslné ,zhmotnění‘ právnické osoby pro potřeby
trestního řízení a orgány činné v trestním řízení vůči této vystupují jako by jednaly se samotnou
obviněnou právnickou osobou. Uvedený závěr však již od počátku skýtá jedno značně nebezpečné
úskalí, jímž je přílišné ztotožňování těchto dvou de facto odlišných osob. Pomyslná vůle právnické
osoby totiž není to samé jako vůle oprávněné osoby a na tuto situaci reagují autoři komentáře
vztažením § 21 odst. 4 o. s. ř.24 upravujícího konflikt mezi zájmy oprávněné a právnické osoby
i na trestní řízení.25
Člen statutárního orgánu vystupující v pozici oprávněné osoby totiž nemusí mít zcela totožné
zájmy se zájmy osoby, za níž činí úkony v trestním řízení. Právě naopak tyto zájmy mohou být
v přímém konfliktu. Takový konflikt je však s ohledem na povahu trestního práva a trestního řízení
zcela zásadní proměnnou, s níž musejí orgány činné v trestním řízení počítat a na níž musejí
adekvátně reagovat.
První skupinou konfliktů je zájem na probíhajícím trestním řízení. § 34 odst. 4 TOPOZ výslovně
stanovuje neslučitelnost postavení obviněného, poškozeného nebo svědka v téže věci a oprávněné
osoby. Rozpor v parciálních zájmech těchto osob je více než zřejmý. Obviněná osoba fyzická kvalifikovaná bude mít jistě zájem zcela se zbavit trestní odpovědnosti a v tomto ohledu může
například tvrdit, že protiprávní čin, který je vytýkán právnické osobě byl spáchán jiným členem orgánu,
popřípadě jinou (nejlépe neznámou - v duchu § 8 odst. 3 TOPOZ) osobou.
Vedle toho druhým (a značně nebezpečnějším) případem konfliktuzájmů může být situace,
kdy osobou oprávněnou je osoba kvalifikovaná, o čemž orgány činné v trestním řízení doposud nemají
povědomí. Taková oprávněná osoba může působit na výběr obhájce právnické osoby, podávat
důkazní návrhy, ale rovněž nepodávat opravné prostředky etc.
Třetí případ pak představují situace, kdy konflikt zájmů nebude mít svůj původ v samotném
trestním řízení proti právnické osobě, ale bude založen jinde. Například člen statutárního orgánu
způsobí společnosti porušením svých povinností (typicky povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře)
škodu, jíž bude povinen nahradit, nicméně s ohledem na probíhající trestní řízení bude za právnickou
osobu činit úkony v trestním řízení takovým způsobem, že toto bude pro právnickou osobu zdlouhavé,
finančně náročné a v konečném důsledku odvádějící pozornost od případně probíhajícího civilního
řízení o náhradě újmy.26 Je zřejmé, že původcem konfliktu zájmu bude pouze snaha člena
statutárního orgánu zamezit vzniku vlastní újmy (resp. splnění sekundární povinnosti k náhradě újmy
způsobené právnické osobě).
První konflikt je regulován prostřednictvím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.
Přitom však až do okamžiku zahájení trestního stíhání člena statutárního orgánu tento de facto dále
může za právnickou osobu činit úkony v trestním řízení. Případné řešení nastíněné situace, tedy kdy
úkony činila osoba kvalifikovaná do doby, než proti ní bylo zahájeno trestní stíhání, lze hledat právě
v odkazu na úpravu civilního řízení. V případě druhého a třetího konfliktu již regulace prostřednictvím
norem trestního práva schází a tak lze řešení hledat za pomoci analogie v rámci norem řízení civilního.
Ustanovení § 21 odst. 4 o. s. ř. totiž zapovídá osobě, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy právnické
Tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „o. s. ř.“).
Srov. GŘIVNA, T. Komentář k § 34 TOPOZ. In ŠÁMAL, P., DĚDIČ, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických
osob. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 634.
26
Eventuálně uvedené nebude vůbec zahájeno a člen statutárního orgánu tak bude touto svojí ,torpédovací‘
taktikou sledovat uplynutí promlčecí lhůty.
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osoby, činit za právnickou osobu úkony v trestním řízení. Z důvodů uvedených výše máme přitom za
to, že takovými případy budou v rámci trestního řízení proti právnické osobě právě situace, kdy bude
zjištěno, že za právnickou osobu činí úkony osoba kvalifikovaná, popřípadě kdy zde bude dán jiný
důvodný konflikt zájmů mající svůj původ ve vnitřních vztazích v rámci právnické osoby.
Jak však naložit s procesními úkony, které byly učiněny členem statutárního orgánu (obecně
jakoukoliv osobou oprávněnou) v trestním řízení proti právnické osobě do doby zjištění konfliktu zájmů
a ustanovení nové oprávněné osoby, popřípadě opatrovníka? Jelikož se jedná o zbrusu novou otázku,
jejíž řešení tak nebude obsaženo v rámci normativní úpravy trestní řízení, je třeba hledat odpověď,
jak již bylo uvedeno, v rámci norem řízení civilního. Otázka konfliktů zájmů a jejich řešení v rovině
procesní je totiž civilnímu procesu známa. Závěr teorie je v tomto ohledu nekompromisní, když
„[p]rocesní úkony, které učinila osoba, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy právnické osoby, za niž
jednala, jsou od počátku neúčinné a soud k nim nesmí za řízení a při rozhodování přihlížet.“27Lze
podotknout, že za zcela vyloučenou nelze mít možnost právnické osoby dodatečně některé úkony
učiněné oprávněnou osobou, u níž byl konflikt zájmů shledán, aprobovat (například v případě volby
obhájce právnické osoby).
Pro orgány činné v trestním řízení (ale stejně tak i pro právnickou osobu, potažmo jejího
obhájce) plyne z uvedených závěrů z hlediska dokazování řada dalších faktorů, jichž si budou muset
být v rámci své činnosti nezbytně vědomi a které bude třeba náležitě a pravidelně vyhodnocovat.
Následky zjištěného konfliktu se přitom promítnout jak do dosavadních skutkových zjištění (získaných
například na základě důkazních návrhů oprávněné osoby), tak i do celého průběhu řízení (vzdání se
práva na podání opravného prostředku).
ZÁVĚREM
V rámci našeho příspěvku jsme se pokusili podat dílčí obraz významu postavení členů
statutárních orgánů v rámci trestního řízení vedeného proti právnické osobě. Důraz byl přitom kladen
nejen na jeho teoretické vymezení, ale rovněž na praktické dopady na průběh a výsledek trestního
řízení, v souvislosti s dokazováním. Některé z námi nastíněných otázek (přičemž si nečiníme iluze o
správnosti a komplexnosti jejich zodpovězení z naší strany) jsou přitom trestnímu právu zcela nové.
To je dáno jednak povahou a dále teoretickými základy trestní odpovědnosti právnických osob, které
jsou do značné míry odlišné oproti dříve všeobecně platnému pojetí trestní odpovědnosti jako
odpovědnosti individuální. Do určité míry lze případná řešení hledat za pomoci analogie v rámci norem
práva občanského, popřípadě civilní doktríny a judikatury, které s problematikou vystupování
právnické osoby v civilním řízení řeší poměrně delší dobu.
Zvláštní pozornost orgánů činných v trestním řízení si zaslouží průměty nastíněných otázek
v rovině dokazování. V jednotlivostech lze opakovaně poukázat na absolutní neúčinnost svědecké
výpovědi spoluobviněné kvalifikované osoby, nepřípustnost obcházení zákona nezahájením trestního
stíhání kvalifikované osoby za účelem možnosti jejího výslechu jako svědka v trestním řízení vedeném
proti právnické osobě, otázku použitelnosti svědecké výpovědi na jejím základě orgány činné v
trestním řízení zjistili, že svědek je osobou kvalifikovanou a její použitelnost v trestním řízení proti
právnické osobě, problematiku vztahu fyzické a právnické osoby jako osob blízkých a související
možnosti fyzické osoby odepřít výpověď, a konečně i konflikt zájmů, který nemusí být zpočátku
evidentní a který může mít s ohledem na fázi, v níž se trestní řízení v době jeho zjištění nachází,
téměř fatální důsledky ve vztahu k dosavadním skutkovým zjištěním orgánů činných v trestním řízení.
Závěrem pouze dodejme, že žádné z uvedených závěrů, s ohledem na dobu platnosti
předmětné právní úpravy a počet doposud skončených trestních řízení proti právnickým osobám,
nelez povazovat za absolutní a i z naší strany jsou pojímány spíše jako jeden z příspěvků do postupně
se rozvíjející praktické diskuse na toto téma.
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NĚKTERÉ PROBLÉMY SPOJENÉ S DOKAZOVÁNÍM V ŘÍZENÍ
PROTI PRÁVNICKÝM OSOBÁM1
Veronika Pochylá
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Abstrakt: Příspěvek se bude zabývat vybranými aspekty trestního řízení proti právnickým osobám
se zaměřením na jednotlivé aktuální problémy dokazování v přípravném řízení proti PO. Příspěvek
bude pojednávat mimo jiné o zvláštním procesu výslechu kompetentní osoby oprávněné jednat
jménem právnické osoby a výslechu osoby fyzické jako svědka v řízení proti právnické osobě a
případné podmínky a limity odmítnutí takovýchto výpovědí či podání vysvětlení.
Kľúčové slová: právnická osoba, trestní stíhání, konající osoba, právo odmítnout výpověď, výslech,
výpověď, svědek, obviněný, osoba blízká.
Abstract: Contribution will deal with selected aspects of the criminal proceedings against legal
persons, focusing on various topical issues of evidence in pre-trial proceedings against the legal
person. They will take into account the principles proposed in connection with the recodification of
criminal procedural law in the Czech Republic, which is currently being re-worked. The contribution
will discuss, inter alia, on the specific process of questioning a competent person authorized to act on
behalf of a legal entity, and any conditions and limits refusal of such statements or give explanations.
Furthermore, in this post I will focus on other premises in the stage prior to the commencement of
prosecution, as the act led to the proceedings against a legal person.
Key words: evidence; interrogation; procedure before the criminal prosecution; recodification.
ÚVOD
Od nabytí účinnosti zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim uplynula již 4 léta, během kterých lze sledovat sice pomalý, ale (zejména v posledních
letech) znatelný nárůst čísla charakterizujícího počet trestních stíhání vedených proti právnickým
osobám.2 Avšak přesto, že se tedy Česká republika konečně začíná přiklánět k evropskému
standardu a realizuje tak snahu EU o efektivní stíhání závažné kriminality páchané ve prospěch
právnických osob, mohou v praxi vyvstat otázky, na které teorie ani praxe zatím nedokáže uspokojivě
odpovědět.
Pokud budeme vycházet z pravidla, že úprava zákona č. 418/2011 Sb. je speciální a tudíž se
ustanovení obecných zákonů (zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád a zák. č. 40/2009 Sb. trestní zákoník)
použijí pouze subsidiárně (v případě, kdy na konkrétní situaci zákon o TOPO nedopadá a zároveň
aplikace těchto obecných norem není z povahy věci vyloučená), vyvstanou nám otázky, u nichž není
zcela jasné, podle jakého právního předpisu postupovat, do jaké míry subsidiárně využívat generální
předpis, nebo co dělat v případě, kdy je aplikace obou norem z povahy věci vyloučena. Vodítko
k odstranění těchto nejasností nemůže být dáno ani postupem orgánů činných v trestním řízení, neboť
jejich přístup lze zatím hodnotit jako spíše jako zdráhavý. 3 Oporu nepřináší ani odborná literatura,
neboť autoři zabývající se problematikou trestní odpovědnosti právnických osob se zaměřují převážně
na úpravu hmotněprávní - podmínky trestní odpovědnosti a sankcionování právnických osob.
Procesní aspekty zákona 418/2011 Sb. tak zůstávají řešeny spíše okrajově.
Proto se chci v rámci svého příspěvku zaměřit na nejednoznačnosti, které souvisí právě
s procesními aspekty, s realizací trestního řízení, konkrétně s procesem dokazování. Na
Příspěvek vznikl za finanční podpory projektu IGA_PF_2016_018 – AKTUÁLNÍ PROBLÉMY DOKAZOVÁNÍ V
PŘÍPRAVNÉM ŘÍZENÍ: perspektivy připravované rekodifikace trestního řádu
2
viz statistické listy trestní pro právnické osoby. Dostupné na < http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledystatistickych-listu.html;jsessionid=da941ea1aa059f12ff0b9e0a1b23>.
3
VIDRNA, Jan. Některé procesní aspekty zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. In
JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – Bilance a perspektivy. Praha:
Leges, 2013, s. 239.
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následujících řádcích chci upozornit na potřebu jejich teoretického vyřešení, předestřít své návrhy a
třeba tím přispět do diskuze, jejíž obsah a zejména východiska mohou sloužit k lepší orientaci všech,
kteří s těmito procesy přichází do styku.
Výsledky zde prezentované zároveň mohou posloužit jako podklad pro podobné úvahy nad
právní úpravou sankcionování právnických osob ve slovenském právním řádu, neboť slovenská
úprava se v mnohém inspirovala právě úpravou českou4 a lze tedy očekávat, že i problematické
aspekty, na které je upozorňováno v souvislosti se stíháním právnických osob v ČR se časem ocitnou
v hledáčku trestněprávních odborníků i na Slovensku.
VÝSLECH OBVINĚNÉ PRÁVNICKÉ OSOBY
Podle § 33 odst. 1 TŘ je jedním z důkazních prostředků v trestním řízení výslech obviněného,
tento má zákonem zaručené právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a
k důkazům o nich, není však povinen vypovídat. V řízení proti právnické osobě bude výslech
obviněného prováděn jako výslech fyzické osoby jednající jménem osoby právnické podle § 34 odst.
1 TOPO, tedy toho, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle občanského soudního řádu.
Takovou osobou může podle § 21 odst. 1 OSŘ být:
a) její statutární orgán; tvoří-li statutární orgán více fyzických osob, jedná za právnickou osobu
jeho předseda, popřípadě jeho člen, který tím byl pověřen, nebo
b) její zaměstnanec (člen), který tím byl statutárním orgánem pověřen, nebo
c) vedoucí jeho odštěpného závodu nebo vedoucí jiné její organizační složky, o níž zákon
stanoví, že se zapisuje do obchodního rejstříku, jde-li o věci týkající se tohoto závodu (složky), nebo
d) její prokurista, může-li podle udělené prokury jednat samostatně
Ze zákonného znění nevyplývá žádná obligatorní hierarchie, je tedy záležitostí právnické
osoby, koho pověří konáním úkonů právnické osoby v trestním řízení. Už jen tato volba může být
otázkou taktiky, navíc představa, že konající osoba bude za všech okolností pravým ztělesněním
právnické osoby, jejímž jménem jedná, je poměrně naivní. Zvlášť v případě, kdy touto konající osobou
bude např. řadový zaměstnanec, který byl k tomuto pověřen ať z důvodů odborné znalosti a informací
o předmětu trestního řízení, nebo sice jako osoba neznalá, ale zato dostatečně loajální ke stíhané
právnické osobě (naplnění varianty taktizovaného výběru). Jak upozorňuje Jan Vindra, bude velmi
záležet na tom, jakou pozici konající osoba v hierarchii stíhané právnické osoby zastává a jaká je míra
jejich informací o případné trestné činnosti této právnické osoby, neboť orientovaná konající osoba
bude mít zcela určitě možnost vystupovat a hájit zájmy o poznání aktivněji než někdo, kdo byl vybrán
jen proto, aby bylo učiněno zadost nezbytné formalitě zákona. 5
V souvislosti s ustanovením § 34 odst. 4 TOPO, podle kterého nemůže úkony v řízení činit
osoba, která je v téže věci obviněným, poškozeným nebo svědkem a právy na obhajobu podle TŘ mě
napadá další otázka – jak postupovat v případě, kdy konající osoba je zároveň ta, jejíž zaviněnou
činností vznikl trestně relevantní následek, a tudíž je zde prostor pro trestní stíhání této osoby jako
fyzické osoby skutečně odpovědné za stíhaný delikt? Tato fyzická osoba bude s největší
pravděpodobností vypovídat za právnickou osobu tak, aby všechna případná podezření odvrátila od
sebe jako fyzické osoby – skutečného pachatele a podpořila obvinění vznesená proti osobě právnické,
neboť ve vztahu sám k sobě vypovídá čistě v souladu se zásadou zákazu sebeobviňování. Pokud
bude později zahájeno trestní stíhání i této konající osoby jakožto osoby fyzické, zbavuje jí to
oprávnění (či povinnosti) činit úkony v řízení za osobu právnickou, jak bylo řečeno výše, nicméně až
do tohoto momentu tato konající osoba pochopitelně vypovídá tak, aby sama sobě trestní stíhání
nezpůsobila. Má samozřejmě i právo odepřít výpověď, aniž by musela konstatovat, že se snaží
vyhnout situaci, kdy by svou výpovědí způsobila nebezpečí trestního stíhání sama sobě.
Otázkou spadající spíše do oblasti soukromého práva je pak otázka, zdali je později možno
dovodit jinou formu odpovědnosti této fyzické osoby, když jako osoba konající za právnickou osobu
úkony v trestním řízení svým jednáním de facto tuto právnickou osobu poškodila, neboť tím, že svou
výpovědí a ostatními úkony podporovala obvinění vznesená proti právnické osobě, se přičinila o to,
že právnická osoba byla shledána vinou a byla jí uložena sankce. Z pozice např. statutárního orgánu
takovéto jednání zcela určitě nenaplňuje povinnost postupovat při plnění svěřených úkolů s péčí
ĽORKO, J., MEZEI, M. Má právnická osoba právo na život? In: Kontroverzní názory v právu. Praha: Leges,
2015, s. 122.
5
VIDRNA, Jan. Některé procesní aspekty zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – Bilance a perspektivy. Praha:
Leges, 2013, s. 243.
4
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řádného hospodáře. Může být z takovéhoto jednání vyvozena soukromoprávní odpovědnost za újmu
společnosti (právnické osobě) způsobenou, byť konající osoba jednala zcela v souladu
s veřejnoprávním předpisem?
POZICE SVĚDKA
Dalším důkazním prostředkem v řízení proti právnické osobě může být výslech svědka, osoby
odlišné od osoby obviněného, která vypovídá o skutečnostech, které vnímala svými smysly a které
jsou důležité pro rozhodnutí v trestní věci. V souvislosti s výslechem svědka svědčícího v řízení proti
právnické osobě přichází do úvahy několik procesně zajímavých aspektů. Jedním z nich je soulad
povinnosti svědčit a již zmiňovaného ustanovení § 34 odst. 4 TOPO, které zakotvuje neslučitelnost
procesního postavení konající osoby (osoby, která činí v řízení úkony za právnickou osobu) a osoby
obviněné, poškozené nebo svědka v téže věci. Uvedené ustanovení se na první pohled může jevit
jako neumožňující vyslechnout osobu konající úkony za stíhanou právnickou osobu jako svědka,
neboť zde hrozí kolize zájmů. Pokud je v řízení tato skutečnost zjištěna, předseda senátu a
v přípravném řízení státní zástupce vyzve právnickou osobu, aby určila k provádění úkonů v dalším
řízení jinou osobu, k čemuž jí stanoví lhůtu 7 dnů (§ 34 odst. 4 TOPO). Toto ustanovení, které mělo
původně bránit vzniku kolize zájmů, se však dá bez větší námahy interpretovat tak, že v případě, že
při výslechu obviněné právnické osoby, za kterou vypovídá jí určená fyzická osoba (např. již
zmiňovaný statutární orgán některé obchodní společnosti) vyvstane potřeba tuto fyzickou osobu
vyslechnout jako svědka, tedy osobu, která požívá zcela jiná procesní oprávnění (např. musí
vypovídat pravdu, v opačném případě se vystavuje nebezpečí trestního stíhání pro trestný čin křivé
výpovědi podle § 346 TZ), policejní orgán po podaném výslechu obviněné tuto fyzickou osobu
předvolá jako svědka, čímž cíleně způsobí právě onu kolizi zájmů, v důsledku které bude právnická
osoba na výzvu předsedy senátu (či v přípravném řízení státního zástupce) nucena zvolit si za
konající osobu někoho jiného. Policejnímu orgánu tak již nic nebrání dál vyslýchat fyzickou osobu,
která původně zastávala (byť spíše vykonstruovaně a uměle) pozici obviněného a např. využila svého
práva odepřít výpověď, aniž by musela uvádět důvody takovéhoto odepření.
Na podporu uvedeného výkladu lze použít i obdobnou situaci, která může nastat, a to, že po
výpovědi fyzické osoby konající úkony v řízení za osobu právnickou vyvstane důvodné podezření, že
se trestného činu dopustila právě tato fyzická osoba, a je tedy na místě zahájit souběžně i její trestní
stíhání. V takovém případě by se zcela určitě také nepoužil argument o neslučitelnosti těchto
procesních postavení a ochrana před kolizí zájmů. Trestní stíhání fyzické osoby bude zahájeno, stane
se tak osobou obviněnou v téže věci a následuje postup, kdy předseda senátu (státní zástupce
v přípravném řízení) musí právnickou osobu vyzvat, aby si určila někoho jiného, kdo za ni bude činit
úkony v řízení, aniž by to bránilo v souběžném trestním stíhání fyzické osoby původně vypovídající
jako obviněná právnická osoba. Bude ale možno přihlédnout k výpovědi, kterou učinila konající
fyzická osoba ještě z pozice osoby činící v řízení úkony za stíhanou právnickou osobu? Nebo bude
třeba takový důkaz automaticky považovat za neúčinný?
PRÁVNICKÁ OSOBA JAKO OSOBA BLÍZKÁ?
Z pozice svědka fyzická osoba může pochopitelně také využít svého práva odepřít výpověď,
trestní řád však realizaci tohoto práva oproti právu obviněného modifikuje a podmiňuje vztahem
k obviněnému (§ 100 odst. 1 TŘ) či sobě, svému příbuznému, osvojiteli a dalším lidem ve vztahu
příbuzenském nebo obdobném příbuzenskému (§ 100 odst. 2 TŘ). Vzhledem ke znění trestního řádu
užití odstavce prvého nepřichází v úvahu, neboť zákon podle něj dává možnost odepřít výpověď
svědkovi, který je příbuzným již obviněného v pokolení přímém, jeho sourozencem, osvojitelem,
osvojencem, manželem, partnerem, druhem, což u právnické osoby z povahy věci nepřichází
v úvahu.
Naproti tomu druhý odstavec umožňuje svědkovi odepřít výpověď z jiného důvodu, než je
příbuzenský poměr k obviněnému, je koncipován šířeji a jeho podstatou je teprve potenciální
přivodění nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, sourozenci,
osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo
obdobném, jejichž újmu by (svědek) právem pociťoval jako újmu vlastní. Poslední z toho výčtu již a
priori nevylučuje právnickou osobu, nicméně je třeba si zdůvodnit, jestli lze právnickou osobu
z povahy věci skutečně považovat za osobu blízkou? Může být vůbec reálně splněna podmínka, že
újmu, která může právnické osobě vzniknout, by osoba svědka mohla vnímat nebo pociťovat jako
újmu vlastní? Tato otázka není v rovině trestního práva dosud řešena, nicméně lze si podpůrně
vypůjčit judikaturu soukromoprávní, kde již vztah fyzické a právnické osoby řešen byl, konkrétně se
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tak stalo v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2192/2001 ze dne 1. srpna 2002. Nejvyšší
soud zde tento vztah vyřešil tak, že „Právnickou osobu je možno považovat za osobu blízkou dlužníku,
který je fyzickou osobou, je-li dlužník jejím statutárním orgánem (členem statutárního orgánu), jakož
i tehdy, je-li dlužník společníkem, členem nebo zaměstnancem této právnické osoby (popřípadě máli k ní jiný obdobný vztah) a současně, kdyby důvodně pociťoval újmu, kterou utrpěla právnická osoba,
jako újmu vlastní.“6
Podobně i novější rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2010, sp. zn. 29 Cdo 4822/2008,
v němž Nejvyšší soud uzavřel, že "fyzické osoby, které činí (mohou činit) jménem právnické osoby
právní úkony, jsou-i z hlediska ustanovení § 196a obch. zák.-osobami blízkými této právnické osobě"7
Bez ohledu na to, že výše uvedené rozhodnutí padlo v soukromoprávní věci, je důležité, že se
soud k tomuto vymezení nějakým způsobem postavil a použitelnost tohoto rozsudku v
otázce posuzování právnické osoby coby osoby blízké dle mého názoru nemusí být ani v trestním
řízení proti právnické osobě bez dalšího vyloučena. Naopak, je docela reálné a snadno představitelné,
že člen statutárního orgánu, který právnickou osobu vybudoval, investoval do ní kromě většiny svých
finančních prostředků i léta práce, spoustu času, píle a energie, by případné trestní stíhání této
právnické osoby mohl vnímat podobně jako trestní stíhání rodinného příslušníka. Nebo osoba
zaměstnance, který sice neplní funkci statutárního orgánu, ale prosperita a životnost právnické osoby
je pro něj existenční otázkou, neboť její postih by mohl znamenat zhoršení jeho sociálního a
ekonomického postavení. Hledání uspokojivých odpovědí na otázky spojené primárně s trestním
stíháním fyzické osoby, resp. jejich aplikace na stíhanou osobu právnickou nejsou v tuzemské, ale
ani zahraniční literatuře ojedinělé, proto pokud taková aplikace není z povahy věci vyloučena, je
namístě se jí, minimálně v teoretické rovině, zabývat.8Z toho důvodu si myslím, že použití institutu
osoby blízké by mělo být stejně využito pro řízení s právnickou osobou stejně jako v případě řízení
s osobou fyzickou.
Kromě výše uvedeného je zajímavé zaměřit se na doslovné znění zákona, který v uvedeném §
100 odst. 2 TŘ mluví o „způsobení nebezpečí trestního stíhání“. Znamená to, že pokud fyzická osoba
vypovídá jako svědek v řízení proti právnické osobě, proti které již bylo zahájeno trestní stíhání, právo
odepřít výpověď nemá, a to bez ohledu na to, jestli vnímá právnickou osobu jako osobu blízkou či
nikoliv jen z toho důvodu, že těžko může svou výpovědí způsobit trestní stíhání osoby, jejíž trestní
stíhání bylo již před výpovědí tohoto svědka zahájeno? Tedy by nebylo možno odůvodnit potřebu
ochrany takovéto osoby blízké, striktně vzato zde tedy vůbec není důvod, proč svědeckou výpověď
odepřít, neboť před „pouhým“ zhoršením procesního postavení nebo podporou vznesených obvinění
trestní řád stíhanou osobu nechrání? Na tyto otázky je třeba hledat odpovědi nejen ve sféře trestního
řízení s právnickou osobou. Komentář kolektivu pod vedením prof. Šámala k ustanovení § 100 odst.
2 tr. řádu uvádí, že nebezpečí způsobení trestního stíhání je třeba vnímat šířeji, tedy i jako nebezpečí,
kdy by svědek osobě již stíhané pro trestný čin svou výpovědí přitížil či k jejímu usvědčení přispěl.9
ZÁVĚR
Příspěvek si kladl za cíl upozornit na dílčí nepřesnosti a „nedotaženosti“ v platné právní úpravě
trestního řízení vedeného proti právnickým osobám, které mohou nastat v aplikační praxi a jež dosud
nebyly řešeny ani judikaturou ani odbornou literaturou. Dle názoru autorky by bylo záhodno tyto ne
zcela uměle vykonstruované a nereálné případy alespoň teoreticky vyřešit a dosáhnout názorové
shody, neboť je otázkou času, kdy se některá z nastíněných situací v rozhodovací praxi soudů objeví
a vzhledem k nebezpečí zneužití či spíše využití nedomyšlenosti právní úpravy by bylo vhodnější se
na tuto situaci připravit, ideálně i cestou legislativních úprav spočívající v doplnění problematických
ustanovení zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob o taková ustanovení,
která by upřesňovala jejich aplikaci a skýtala větší záruku spravedlivého procesu každé stíhané (nejen
právnické) osobě.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. srpna 2002, sp. zn. 21 Cdo 2192/2001.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2010, sp. zn. 29 Cdo 4822/2008.
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viz např. ĽORKO, J., MEZEI, M. Má právnická osoba právo na život? In: Kontroverzní názory v právu. Praha:
Leges, 2015, s. 122-128.
9
PŮRY, František. In ŠÁMAL, Pavel a kol. (Eds). Trestní řád I. § 1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2013, s. 1476.
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VYBRANÉ PROBLÉMY APLIKACE DOHODY O PROHLÁŠENÍ
VINY A PŘIJETÍ TRESTU V ŘÍZENÍ PROTI PRÁVNICKÝM
OSOBÁM V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU
Petra Zaoralová
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta1
Abstrakt: Příspěvek se zabývá vybranými otázkami dohodovacího řízení v České republice v řízení
proti právnickým osobám. Cílem příspěvku je upozornit na problematické aspekty zákonné úpravy se
zohledněním poznatků z praxe.
Kľúčové slová: Dohoda o vině a trestu, Právnická osoba
Abstract: This paper deals with selected issues of plea bargaining in relation to criminal proceedings
against legal persons in the Czech Republic. It aims to highlight shortcomings of contemporary
legislation with respect to practical experience.
Key words: Agreement on Guilt and Punishment, Legal entity
ÚVOD
Kontroverzní institut dohody o prohlášení viny a přijetí trestu přinesl do českého právního řádu
zákon č. 193/2012 Sb., kterým se mění trestní řád a některé další zákony, s účinností od 1. září 2012.
Hlavním inspiračním zdrojem zákonodárce byl princip tzv. vyjednávané spravedlnosti (tzv. plea
bargaining) známý z angloamerického systému common law a právní úprava institutu v ostatních
státech kontinentální Evropy, zejména pak právní úprava dohody o vině a trestu ve Slovenské
republice. Trestní odpovědnost právnických osob byla v České republice založena zákonem č. 418/
2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012, který se stal zase jedním z inspiračních zdrojů pro právní
úpravu trestní odpovědnosti právnických osob ve Slovenské republice. Předmětné české zákony, tj.
novela trestního řádu č. 193/2012 Sb. implementující do českého procesu kontroverzní institut dohody
o vině a trestu a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, byly přijímány v přibližně půlročním
časovém rozestupu2 a představují stále vysoce aktuální a kontroverzní trestněprávní témata, která se
obě prolínají diskuzemi probíhajícími na poli české odborné veřejnosti.
K INSTITUTU DOHODY O VINĚ A TRESTU
Institut dohody o vině a trestu vnáší do českého procesu nové soukromoprávní prvky, tj.
konsenzus stran, a byl do českého právního řádu zakotven, na rozdíl od implementace tohoto institutu
ve Slovenské republice, prostřednictvím novelizace trestního řádu existujícího v původní podobě
z roku 1961 s velkým množstvím nekonzistentních novelizací. Přijetí institutu nebylo provázeno
žádnými širšími odbornými diskuzemi a jeho právní zakotvení se událo bez širšího společenského
konsenzu. Český zákonodárce si koncept dohody o vině a trestu přizpůsobil své představě a odklonil
se od některých zásadních teoretických východisek známých ze zahraniční právní praxe. Výsledkem
je, že český trestní řád obsahuje pro aplikaci dohody o vině a trestu velmi nestandardní podmínky,
které oprávněně vyvolávají otázky, zda česká verze tohoto institutu nebude sama překážkou svému
hlavnímu cíli, tj. zrychlení a zjednodušení trestního řízení. Institut neodpovídá téměř všem základním
zásadám českého trestního procesu, jejichž dikce zůstala nezměněna. Nabízela se přitom možnost
zavést institut do nového trestního řádu, jehož přijetí je však zatím otázkou nejisté legislativní
Příspěvek vznikl v rámci Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově PRVOUK 04 - Institucionální
a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu.
2
Platnost zákona č. 418/2011 nastala dne 22. 12. 2011, novela tr. řádu č. 193/2012 nabyla platnosti dne 12. 6.
2012. První zmínky o zavedení dohodovacího řízení do českého právního řádu se však objevují již od roku 2005,
kdy při projednání vládního návrhu změn některých zákonů v souvislosti s tehdy předloženým návrhem nového
trestního zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob se v textu, po zohlednění pozměňovacích
návrhů ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, objevil v hlavě třinácté trestního řádu nový čtvrtý oddíl
nazvaný „řízení o prohlášení viny obžalovaným.
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budoucnosti. Připomínky ze strany odborné veřejnosti se dnes, více než tři a půl roku od zavedení
tohoto institutu do českého trestního procesu, ukazují částečně důvodnými.
Cílem zavedení institutu dohody o vině a trestu do českého procesu bylo odbřemenění orgánů
trestní justice celkové urychlení a zjednodušení trestního řízení, zejména v oblasti časově náročného
procesu dokazování. Právo na přiměřenou délku trestního řízení je atributem práva na spravedlivý
proces zaručeného čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách („Úmluva“),
který přísluší též právnickým osobám, neboť i právnická osoba má právo, aby její věc byla projednána
nezávislým a nestranným soudem v přiměřené lhůtě v rámci řádného a spravedlivého procesu.3
Podstatou dohody o vině a trestu je ujednání mezi státním zástupcem, obviněným a případně
poškozeným o konečném řešení trestní věci, tj. o vině, trestu, příp. ochranném opatření a náhradě
škody poškozenému. Podmínkou uzavření dohody o vině a trestu je prohlášení obviněného o
spáchání skutku, pro který je stíhán, aniž by bylo ze strany obviněného vyžadováno uznání viny nebo
učinění doznání, jak je tomu například v právní úpravě slovenské. Sjednávání dohody o vině a trestu
se může uskutečnit ve všech formách přípravného řízení, a to včetně zkráceného přípravného řízení
(§ 175 odst. 5 tr. řádu). Oprávnění zahájit jednání o dohodě o vině a trestu náleží výlučně státnímu
zástupci, může tak učinit na základě návrhu obviněného, ale i bez takového návrhu z vlastní iniciativy.
Předpokladem takového procesního postupu je, že výsledky vyšetřování dostatečně prokazují závěr,
že se skutek stal, je trestným činem a spáchal jej obviněný (§ 175 odst. 1 tr. řádu). Pokud jde o vlastní
průběh jednání, dohodu o vině a trestu sjednává státní zástupce s obviněným, který je obligatorně
zastoupen obhájcem, případně též s poškozeným, uplatnil-li řádně svůj nárok na náhradu škody,
nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení a dostaví-li se k jednání. Dospějí-li strany
ke konsenzu, státní zástupce podá návrh na schválení takto uzavřené dohody o vině a trestu soudu
(§ 175a odst. 5 tr. řádu). Soud o návrhu státního zástupce rozhoduje ve veřejném zasedání, a
považuje-li sjednanou dohodu stran za správnou, schválí ji odsuzujícím rozsudkem, ve kterém uvede
výrok o vině, o trestu, příp. další výroky, součástí rozsudku je též výrok o schválení předložené dohody
o vině a trestu (§ 120 odst. 4 tr. řádu). Proti takovému rozsudku je možné podat odvolání ve
výjimečných případech a zákon toto oprávnění obviněnému přiznává pouze v případě, jestliže
soudem schválená dohoda o vině a trestu v souladu s dohodou uzavřenou mezi stranami.
V českém trestním řízení jsou podmínky přípustnosti dohody, ve srovnání s právní úpravou ve
Slovenské republice, nastaveny poměrně přísně. Aplikace dohody o vině a trestu je v českém právním
řádu omezena jednak co do rozsahu trestných činů, u kterých lze dohodu o vině a trestu sjednat (její
sjednání je vyloučeno v případě zvlášť závažných zločinů4), jednak je limitována osobou obviněného
(dohodu o vině a trestu nelze uzavřít s mladistvým obviněným mladším 18-ti let a v řízení proti
uprchlému). Zákon však výslovně nevylučuje, aby dohoda o vině a trestu byla uzavřena v řízení proti
právnickým osobám.
Praktická využitelnost dohody o vině a trestu je v České republice mizivá, kdy v roce 2012 bylo
českými soudy schváleno celkem 8 dohod o vině a trestu, v 2013 bylo vyřízeno schválením dohody o
vině a trestu již 72 trestních věcí, v roce 2014 došlo k mírnému poklesu a soudy schválily celkem 70
dohod o vině a trestu a v 2015 pak již jen 65 takových dohod.5
ZÁKLADNÍ PRINCIPY APLIKACE DOHODY O VINĚ A TRESTU V ŘÍZENÍ PROTI
PRÁVNICKÝM OSOBÁM
Subsidiární použitelnost tr. řádu na řízení proti právnickým osobám je dána ustanovením § 1
odst. 2 ZTOPO, podle kterého se tr. řád použije v případě, že „zákon nestanoví jinak a nevylučuje-li
to povaha věci“.
Jelikož v ZTOPO nenajdeme o aplikaci institutu dohody o vině a trestu na právnické osoby
jedinou zmínku, nezbývá tedy než zvažovat, co zákonodárce mínil onou povahou věci. Z povahy
ustanovení § 1 odst. 2 ZTOPO plyne, že ustanovení tr. řádu se užije subsidiárně tehdy, není-li to
vyloučeno specifickými odlišnostmi fyzických osob od osob právnických. 6

Jelínek, J. Herzceg, J: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. aktual. vyd.
Praha: Leges, 2013, s. 175.
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Zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s
horní hranicí trestní sazby nejméně deset let - viz § 14 odst. 3 tr. zákoníku.
5
Ministerstvo spravedlnosti České republiky, údaje poskytnuté na žádost autorky.
6
Hrušáková, M.: Možnosti a meze odklonů v trestním řízení proti právnickým osobám, Resoratívna justícia a
alternatívné tresty v teoretických súvislostiach. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Praha: Leges,
2014, s. 169.
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Pokud jde o ony specifické odlišnosti, předně je nezbytné uvést, že trestní odpovědnost
právnických osob je založena na konceptu tzv. přičitatelnosti, kdy právnické osobě jsou přičítána
jednání, která jejím jménem, v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti učinily fyzické osoby uvedené v
§ 8 odst. 1 ZTOPO. Trestní odpovědnosti právnické osoby a jejímu stíhání však nebrání skutečnost,
že se nepodařilo zjistit, která konkrétní osoba za právnickou osobu v daném případě jednala, stejně
tak trestní odpovědnost nevylučuje skutečnost, že jednající fyzická osoba není za takový trestný čin
trestně odpovědná (§ 8 odst. 3 ZTOPO). Byl-li trestný čin spáchán společným jednáním více osob,
z nichž alespoň jedna je osoba právnická, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama
(§ 9 odst. 3 ZTOPO). Trestní odpovědnost právnické osoby je tedy absolutně nezávislá na trestní
odpovědnosti osoby fyzické.
Na hmotněprávní úpravu navazuje úprava procesní, kdy v případě, kdy je dána objektivní
souvislost mezi trestným činem obviněné fyzické osoby a obviněné právnické osoby (například
v podobě způsobení škody témuž poškozenému), koná se o jejich trestných činech zpravidla
společné řízení (§ 31 odst. 1 ZTOPO). V trestním řízení mezi právnickou osobou a fyzickou osobou
nepanuje rovné procesní postavení7 a procesní úkony se provádí přednostně ve vztahu ke osobě
fyzické, avšak předpoklady uzavření dohody o vině a trestu musí naplnit každá z těchto osob
samostatně, tedy jak osoba právnická, tak osoba fyzická, neboť jejich trestní odpovědnost je však
s ohledem na shora uvedené vždy posuzovat samostatně.
Je tedy vůbec možné z povahy věci institut dohody o vině a trestu, který sám o sobě představuje
poměrně problematický legislativní počin, využívat i v tak specifickém řízení jako je řízení proti
právnickým osobám?
Praxe aplikaci dohody o vině a trestu v řízení proti právnickým osobám umožňuje, kdy za celou
dobu fungování institutu dohody o vině a trestu v českém trestním procesu byly schváleny pouze 3
dohody o vině a trestu v řízení proti obviněným - právnickým osobám (1 dohoda v roce 2014, 2 dohody
v roce 2015).8 Nicméně je nutné poznamenat, že se jedná o velmi problematickou záležitost, a to
hned v několika ohledech.
OSOBNÍ JEDNÁNÍ
Základním pojmovým znakem dohody o vině a trestu je dosažení konsenzu mezi obviněným a
státním zástupcem, ke kterému má dojít na základě osobního jednání těchto osob.
Právnická osoba je definována v ustanovení § 20 odst. 1 OZ jako organizovaný útvar, o kterém
zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Jak uvedl Nejvyšší
soud České republiky, jedná se o uměle vytvořený konstrukt, jemuž není dovoleno osobní jednání,
ale musí za něho jednat jeho zástupci.9 Současná právní úprava totiž vychází z teorie fikce, což
implikuje to, že právnická osoba není svéprávná a může jednat pouze v zastoupení (viz. § 151 OZ).
Lze se proto domnívat, že v případě řízení proti právnickým osobám je osobní jednání pojmově
vyloučeno, neboť za právnickou osobu činí úkony v trestním řízení osoba od právnické osoby odlišná,
kdy úkony této konající osoby se považují za úkony stíhané právnické osoby samotné.
Dle § 34 odst. 1 ZTOPO je osobou oprávněnou činit úkony za právnickou osobou ten, kdo je
k tomu oprávněn v řízení před soudem dle o.s.ř.10, tedy zejména člen statutárního orgánu, příp. jeho
předseda, zaměstnanec právnické osoby, který byl statutárním orgánem k tomu pověřen a v rozsahu
svého zástupčího oprávnění též prokurista či vedoucího odštěpného závodu. Právnická osoba může
být v trestním řízení zastoupena též zmocněncem či opatrovníkem (§ 34 odst. 2 až 5 ZTOPO).

Hrušáková, M.: Možnosti a meze odklonů v trestním řízení proti právnickým osobám, Resoratívna justícia a
alternatívné tresty v teoretických súvislostiach. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Praha: Leges,
2014, s. 170.
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Ministerstvo spravedlnosti České republiky, údaje poskytnuté na žádost autorky.
9
Srov. č. 25/2014 Sb. rozh. tr., usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 9. 2014, sp. zn. 5 Tz 41/2014.
10
Ustanovení § 21 o.s.ř . uvádi,́ že za právnickou osobu jedná:
(1) Za právnickou osobu jedná
a) člen statutárního orgánu; tvoří-li statutární orgán více osob, jedná za právnickou osobu předseda statutárního
orgánu, popřípadě jeho člen, který tím byl pověřen; je-li předsedou nebo pověřeným členem právnická osoba,
jedná vždy fyzická osoba, která je k tomu touto právnickou osobou zmocněna nebo jinak oprávněna, nebo
b) její zaměstnanec (člen), který tím byl statutárním orgánem pověřen, nebo
c) vedoucí jejího odštěpného závodu, jde-li o věci týkající se tohoto závodu, nebo
d) její prokurista, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.
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KOMPETENCE JEDNAJÍCÍ OSOBY UČINIT PROHLÁŠENÍ O SPÁCHÁNÍ STÍHANÉHO
SKUTKU
Z právní úpravy jednoznačně vyplývá, že spektrum osob, které mohou za právnickou osobu
v trestním řízení jednat je poměrně široké. Fundamentální otázkou pro řízení o dohodě o vině a trestu
je vztah této jednající fyzické osoby k samotné obviněné – právnické osobě. K zastupování právnické
osoby v trestním řízení, zejména pak k účasti na jednání o dohodě o vině a trestu, jejímž pojmovým
znakem je vyjednávání mezi státním zástupcem a obviněným o otázkách viny a trestu, by měla být
vybrána osoba, která má na osudu právnické osoby značný zájem, tedy například taková osoba, která
pro právnickou osobu pracuje. Ustanovení § 34 odst. 4 ZTOPO poté vylučuje, aby za právnickou
osobu v trestním řízení jednala osoba, která má postavení obviněného, svědka či poškozeného v téže
trestní věci. K zastupování právnické osoby v trestním řízení by tedy měla být vybrána dostatečně
zainteresovaná osoba, která se však na trestné činnosti nepodílela, což však v případě vysoce
postavených osob podílejících se na činnosti právnické osoby, které mají určité postavení v rámci její
hierarchické struktury (tedy typicky člen statutárního orgánu), bude v mnoha případech stěží
splnitelným požadavkem, neboť právě zejména trestněprávně relevantní jednání těchto osob, je též
přičítáno k tíži právnické osoby (§ 8 odst. 1 ZTOPO) . Nadto, pokud vyvstal v průběhu trestního řízení
důvod zakládající trestní stíhání fyzické osoby, která v předchozím řízení již za právnickou osobu
jednala, a tato osoba by nadále za právnickou osobu jednat nemohla, je zásadní otázkou, zda původní
prohlášení učiněné vyloučenou fyzickou osobou není neúčinné a tedy procesně nepoužitelné. Přitom
pro posouzení bude rozhodující celková faktická pozice fyzické osoby, nikoliv pouze formální
označení trestní věci, které se svou spisovou nemusí shodovat. 11 Tento problém zákon žádným
způsobem neřeší.12
Vyloučíme-li tedy vysoce postavené osoby v rámci hierarchické struktury právnické osoby, u
kterých mohou při jednání za právnickou osobu v trestním řízení často nastat shora uvedené obtíže,
osobou jednající za právnickou osobu poté může být i její řadový zaměstnanec. Ten však často
nebude mít o činnosti a poměrech uvnitř právnické osoby dostatečné povědomí, nebude mít o
skutkovém ději žádné objektivní informace a nebude tak dostatečně fundován na to, aby mohl učinit
kvalifikované prohlášení o spáchání skutku ve smyslu ustanovení § 175 odst. 3 tr. řádu tak, aby z jeho
strany nešlo o pouhou formalitu. Domnívám se, že při materialistickém výkladu musíme nutně dospět
k závěru, že prohlášení o spáchání skutku, které je podmínkou uzavření dohody o vině a trestu,
právnická osoba prostřednictvím nezainteresované fyzické osoby učinit nemůže. Najít kompetentní
osobu, která zná poměry právnické osoby dostatečně na to, aby mohla učinit prohlášení, které je
podmínkou uzavření dohody o vině a trestu, a aktivně vyjednávat o osudu právnické osoby se státním
zástupcem, a která zároveň není spoluobviněným vedle stíhané právnické osoby, není podle mého
názoru jednoduchým úkolem.
Problémem, která osoba je kompetentní učinit vyjádření vyžadované zákonem za obviněnou
právnickou osobu se ve vztahu k aplikaci jiného odklonu v trestním řízení - institutu podmíněného
zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 písm. a) tr. řádu, jehož vstupní podmínkou je učinění
doznání ze strany ze strany obviněného, zabýval i Nejvyšší soud České republiky. Ve svém
rozhodnutí ze dne 17. 9. 2014 zamítl stížnost pro porušení zákona podanou ministryní spravedlnosti,
jejímž předmětem by předně právě nesprávný výklad doznání u právnické osoby ve vztahu
k podmíněnému zastavení trestního stíhání podle § 307 odst. 1 písm. a) tr. řádu, které bylo učiněno
v rámci společného řízení s obviněnou fyzickou osobou a vztaženo k obviněné právnické osobě s tím,
že je možné za doznání, jakožto podmínku aplikace podmíněného zastavení trestního stíhání,
považovat doznání té fyzické osoby, od jejíhož jednání je odvozena trestní odpovědnost právnické
osoby. Ministryně spravedlnosti argumentovala ustanovením § 34 odst. 4 ZTOPO, které vylučuje, aby
osoba, která je obviněným, poškozeným nebo svědkem v téže věci, činila úkony v trestním řízení
vedeném proti právnické osobě. Nejvyšší soud se s tvrzením ministryně spravedlnosti neztotožnil a
naopak dal za pravdu argumentaci státního zástupce, který podporoval svá tvrzení tím, že při jiném
výkladu by došlo k nerovnosti mezi obviněnými fyzickými osobami na straně jedné a obviněnými
právnickými osobami na straně druhé. Nejvyšší soud tedy judikatorně posvětil tezi, že doznání
Vidrna, J.: Některé procesní aspekty zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. In
Jelínek, J. a kol.: Trestní odpovědnost právnických osoby v České republice – bilance a perspektivy. Praha:
Leges, 2013, s. 242
12
Srov. Hrušáková, M.: Možnosti a meze odklonů v trestním řízení proti právnickým osobám, Resoratívna
justícia a alternatívné tresty v teoretických súvislostiach. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Praha:
Leges, 2014, s. 177.
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požadované předmětným ustanovením § 307 odst. 1 tr. řádu bude v řízení o přečinu vedeném jak
proti fyzické osobě, tak i proti právnické osobě, jejímž jménem obviněná fyzická osoba měla přečin
spáchat, naplněno tím, že doznání učiní tato spoluobviněná fyzická osoba (§ 8 odst. 1 ZTOPO). Dále
uvedl, že souhlas s podmíněným zastavením trestního stíhání takové právnické osoby však obviněná
fyzická osoba vyjádřit nemůže, k tomu je naopak zákonem zmocněná pouze osoba oprávněná v
trestním řízení vedeném proti právnické osobě činit úkony ve smyslu § 34 odst. 1, odst. 2 nebo odst.
5 ZTOPO.13 Prohlášení o spáchání stíhaného skutku sice nelze podle důvodové zprávy k předmětné
novele trestního řádu považovat za doznání obviněného 14 (první část právní věty), od čehož se také
odvíjí procesní použitelnost takového prohlášení (§ 175a odst. 7 věta za středníkem tr. řádu), na
druhou stranu nejde ani o uznání viny a jde tak spíše o souhlas obviněného s následným průběhem
trestního řízení (druhá část právní věty). Mám za to, že aplikace tezí Nejvyššího soudu České
republiky na institut dohody o vině a trestu je značně problematická a že naznačené problémy aplikace
institutu v řízení proti právnickým osobám s tímto rozhodnutím ještě vyeskalují.
Nadto, na prohlášení obviněného o spáchání skutku, pro který je stíhán a kterým se předmětem
dohody, jsou zákonem kladeny určité náležitosti, mimo jiné musí být takové prohlášení dobrovolné,
svobodné a učiněné osobně (§ 175a odst. 6 písm. e), § 314o odst. 3 písm. b) tr. řádu). Vyjdeme-li
však z toho, že právnická osoba však nemá vlastní vůli (její vůli nahrazují a za ni rozhodují členové
orgánů právnické osoby - viz. § 151 NOZ), je podle mého názoru principiálně vyloučeno, aby
právnická osoba svobodným projevem vůle osobně prohlásila, že spáchala skutek, pro který je
stíhána a který je jí kladen za vinu, kdy zejména soudní přezkum dobrovolnosti a absence nátlaku
takového prohlášení ve smyslu § 314o odst. 3 písm. b) tr. řádu bude činit nejen teoretické obtíže.
Základním přínosem dohody o vině a trestu pro obviněného je naděje dosažení o něco
mírnějšího trestu výměnou za to, že bude s orgány činnými v trestním řízení spolupracovat a že
odlehčí justičnímu aparátů v procesu dokazování. Obviněný - fyzická osoba tedy sjednává dohodu o
vině a trestu výlučně pro svůj osobní prospěch, na druhou stranu, v případě obviněné právnické osoby
lze s tímto polemizovat, neboť osoba jednající za právnickou osobu může postupovat prakticky i
v neprospěch právnické osoby, kdy osoba, která disponuje majetkovou účastí na právnické osobě
nebo se podílí na jejím řízení, se může snažit z různých důvodů právnickou osobu zlikvidovat. Důvody
takového postupu jednajících osob mohou spočívat mimo jiné také v krytí skutečných pachatelů
trestné činnosti, kdy raději obětující existenci právnické osoby, která ostatně může být jen prázdnou
schránkou, která je určena k páchání trestné činnosti. Zajímavým je v této souvislosti rozsudek
Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 12. 8. 201515, kterým byla obviněná právnická osoba
uznána vinou pro zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst.
2 písm. c) tr. zák, kdy na základě sjednané dohody o vině a trestu jejím jednatelem se státním
zástupcem byla odsouzena k trestu zrušení právnické osoby podle § 16 odst. 1 ZTOPO. Právnická
osoba v daném případě nebyla zastoupena obhájcem, a to ani během sjednávání dohody o vině a
trestu, ani během veřejného zasedání v řízení před soudem. Je velmi zarážející, že obviněnáprávnická osoba projevila ochotu uzavřít dohodu o vině a trestu, kdy sankce stanovená v takové
dohodě je nejpřísnějším druhem postihu, který může obviněnou potkat. Přitom hlavní princip vyřízení
trestní věci formou uzavření dohody o vině a trestu spočívá v tom, že výměnou za ochotu obviněného
jednat se státním zástupcem a umožnění jednoduššího průběhu trestního řízení opouštěním od
klasického dokazování, které může být, zejména pak v případech rozsáhlé hospodářské kriminality,
velmi zdlouhavým procesem, bude obviněný za své prohlášení o spáchání stíhaného skutku
„honorován“ mírnějším trestem. Naopak, strany se dohodly na nejpřísnějším trestu, který může být
právnické osobě uložen, t.j. trest zrušení právnické osoby (§ 16 odst. 1 ZTOPO), a který bývá
připodobňován k „trestu smrti“ osoby fyzické, neboť právnická osoba okamžikem právní moci
odsuzujícího rozsudku, kterým byl uložen trest zrušení právnické osoby, ze zákona vstupuje
odsouzená právnická osoba do likvidace (§ 16 odst. 4 ZTOPO).
VYLOUČENÍ POUŽITELNOSTI USTANOVENÍ TRESTNÍHO ŘÁDU O NUTNÉ OBHAJOBĚ
Podle české právní úpravy, na rozdíl i pojetí slovenského trestního řádu, musí být obviněný při
sjednávání dohody o vině a trestu se státním zástupcem obligatorně zastoupen obhájcem (§ 36 odst.
1 písm. d) tr. řádu). Institut nutné obhajoby představuje v řízení o uzavření dohody o vině a trestu
Viz. č. 25/2014 Sb. rozh. tr., usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 9. 2014, sp. zn. 5 Tz 41/2014.
Důvodová zpráva k zákonu č. 193/2012 Sb. – [cit. 30. 1. 2016] – dostupné na
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=510&CT1=0.
15
Srov. Rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové 5 T 67/ 2015 ze dne 12. 8. 2015.
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v České republice jednu z elementárních záruk, že práva obviněného nebudou v dohodovacím řízení
zneužita. Nutná účast obhájce je v českém trestním procesu uplatňována velmi široce.16 Souhlasem
s vyřízení věci formou uzavření dohody o vině a trestu se obviněný vzdává některých práv zaručených
jak ústavními normami České republiky, tak Úmluvou, a to zejména práva na projednání věci veřejně
ve standardním hlavním líčení včetně práva podat odvolání proti rozsudku soudu, kterým byla dohoda
o vině a trestu schválena, ledaže takový rozsudek není v souladu s uzavřenou dohodou o vině a
trestu. Takové vzdání se je nejnovější judikatury Evropského soudu pro lidská práva naprosto
v pořádku za předpokladu dodržení určitých záruk, přičemž jednou z významných záruk může být též
přítomnost obhájce.17 Nutná účast obhájce v případě zkrácených řízení je podporována i rezolucí XV.
Mezinárodního kongresu trestního práva, která udává, že „podmínky těchto řízení musí být stanoveny
zákonem a musí být upraveny prostředky, které zaručí, že spolupráce obviněného s trestní justicí je
dobrovolná, takovým prostředkem je např. pomoc obhájce.“18 Úlohou obhájce v řízení o dohodě o
vině a trestu je tak zejména garance toho, aby orgány činné v trestním řízení nevyvíjely nepřípustný
tlak na obviněného a nevynucovaly žádným způsobem doznání obviněného. Velmi důležitá role
obhájce spočívá v kvalifikovaném posouzení, zda návrh státního zástupce o výši trestu je, s ohledem
na povahu spáchaného skutku, odpovídající či nikoli. Obhájce může na základě svých praktických
zkušeností spekulovat, jak soud bude nazírat na dosud shromážděné důkazy a odhadnout tak, jak by
mohlo trestní řízení, v případě, že by obviněný trval na projednání věci soudem v hlavním líčení,
dopadnout, a jaký trest by byl obviněnému pravděpodobně uložen. V řízení vedeném proti právnické
osobě se však garance v podobě nutné přítomnosti obhájce neuplatní, neboť ustanovení tr. řádu o
nutné obhajobě (§ 36 odst. 1 písm. d) tr. řádu se nepoužijí) - viz. § 35 odst. 2 ZTOPO. To však
samozřejmě nevylučuje, aby si obviněná právnická osoba obhájce zvolila, přičemž k volbě je
oprávněna osoba, která za právnickou osobu může činit úkony v trestním řízení.
Na druhou stranu, požadavek obligatorní přítomnosti obhájce je výslovně stanoven v ustanovení
§ 175a odst. 3 tr. řádu, které uvádí, že „dohodu o vině a trestu sjednává státní zástupce s obviněným
za přítomnosti obhájce“. Otázkou je, zda při doslovném výkladu tohoto ustanovení nebude přítomnost
obhájce vyžadována i v případě, že je dohoda o vině a trestu uzavírána s právnickou osobou.
Domnívám, se, že za použití historického a teleologického výkladu lze dospět k závěru, že úmysl
zákonodárce směřoval k vyloučení nutné obhajoby ve všech případech, které připadají v úvahu (§ 35
odst. 2 ZTOPO), neboť ta je vymezena výlučně ve vztahu k právům fyzické osoby a právnické osoby
nemají na nutnou obhajobu nárok.19 Je tak spíše projevem nedůslednosti zákonodárce, že předmětná
ustanovení tr. řádu a ZTOPO nekorespondují. S ohledem na nepatrný časový odstup přijímaní těchto
dvou zákonů je z krajního pohledu též myslitelné, že zákonodárce s aplikací institutu dohody o vině a
trestu v řízení proti právnickým osobám nepočítal.
Domnívám se, že vzhledem k nastíněné problematické právní úpravě součinnosti obhájce v
řízení o dohodě o vině a trestu, které je vedeno proti obviněné právnické osobě, lze jen doporučit, aby
ke sjednávání dohod docházelo pouze v těch případech, kdy si právnická osoba obhájce zvolila.
Vzhledem ke krátkému fungování dohody o vině a trestu bude obhájce pro právnickou osobu
představovat nejen poměrně výraznou záruku toho, že ze strany orgánů činných v trestním řízení
nebude docházet k nechtěným excesům a chybám, ale může mít vliv na ochotu státního zástupce ke
sjednání dohody o vině a trestu přistoupit k zahájení dohodovacího řízení, které je v České republice,
stejně jako ve Slovenské republice, fakultativním postupem státního zástupce. Bude-li právnická
osoba v trestním řízení již zastoupena obhájcem, lze očekávat, že státní zástupce bude k otázce
zahájení dohodovacího řízení přistupovat pozitivněji než v případech, kdy si právnická osoba obhájce
nezvolila. Na druhou stranu, je otázkou, zda v případě, že právnická osoba obhájce již má, nebude
v rámci taktiky obhájců logičtější, aby věc byla projednána ve standardním řízení s plným uplatněním
zásady materiální pravdy (§2 odst. 5 tr. řádu) a plnohodnotným procesem dokazování. Účast obhájce
na řízení o schválení dohody o vině a trestu totiž není za současného právního stavu příznivě
honorována, neboť v právním předpise upravujícím odměny za poskytované právní služby (vyhláška
č. 177/1996 Sb., advokátní tarif) není tento typ činnosti obhájců vůbec zohledněn. Podle současného
legislativního stavu nezbývá, než poměrně náročnou účast obhájce účast obhájce na jednání o
Jelínek, J., Uhlíř ová, M.: Obhájce v trestním ř ízení. 1. vyd., Praha: Leges, 2011, s. 106.
Blíže rozsudek ESLP ve věci Natsvlishvili and Togonidze vs. Georgia ze dne 29. 4. 2014, § 92 a násl., stížnost
č. 9043/05.
18
Revue international de droit pénal No. 1–2/1995, s. 65 - 66.
19
Jelínek, J. Herzceg, J: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. Praha: Leges,
2012, s. 173.
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dohodě o vině a trestu podřadit pod § 11 odst. 1 písm. e) advokátního tarifu – účast na vyšetřovacích
úkonech v přípravném řízení, každé dvě započaté hodiny.20 To však vede k tomu, že bude-li se
dohoda o vině sjednána v případě trestného činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož
horní hranice nepřevyšuje jeden rok, náleží obhájci 1000 Kč za jeden úkon právní služby, v případě
závažnějších trestných činů, jejichž horní hranice nepřevyšuje 10 let, pak půjde o částku 1500 Kč za
úkon. Lze pochybovat, že takovéto ohodnocení je odpovídající časové náročnosti přípravy obhájce a
jeho účasti na jednání, zvláště pak, pokud bychom odměnu obhájce srovnali se Slovenskou
republikou, která na přijetí dohody o vině a trestu reagovala i v oblasti odměn obhájců a v případě, že
byla dohoda o vině a trestu soudem schválena před podáním obžaloby, je částka za jeden úkon právní
služby čtyřnásobná21, původně dokonce šestinásobná.22
ZÁVĚR
Ačkoliv důvodů proč by dohoda o vině a trestu neměla být v řízení proti právnickým osobám
uplatňována nalezneme bezpočet, justiční praxe se k uzavírání dohod o vině a trestu staví poměrně
přívětivě. Možnost vyřízení trestní věci právnické osoby uzavřením dohody o vině a trestu je velmi
diskutabilní a jedinou výhodu takového postupu lze podle mého názoru spatřovat v zamezení
průtahům v trestním řízení, které mají, v některých případech stíhání právnických osob, specifickou
povahu, tj. zejména tehdy, byla-li mezi spáchaným činem a uložením trestu určitá časová prodleva,
během níž došlo k obměně podstatné části personální základny právnické osoby a trestem by měly
být postiženy téměř výlučně nevinné osoby.23 Na zásadu rychlosti trestního řízení však nelze pohlížet
izolovaně a není tak možné opustit od základních předpokladů aplikace dohody o vině a trestu
v trestním řízení, tj. kvalifikované osobní prohlášení obviněného.
Domnívám se, že de lege ferenda by bylo žádoucí vyzdvihnout také sociálně-etický charakter
institutu dohody o vině a trestu, který může být znatelný pouze u fyzických osob, tj. osob nadaných
smysly, a vyjmout z jejího aplikačního dopadu případy, kdy obviněným je osoba právnická. O zjevné
nevhodnosti vztahování možnosti uzavřít dohodu o vině a trestu na případy trestního řízení vedeného
proti právnickým osobám ostatně svědčí i mizivá praktická využitelnost tohoto prostředku na řešení
trestních věcí právnických osob.
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Jako další vyúčtovatelný úkon přichází v úvahu převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě
smlouvy o poskytnutí právních služeb (§ 11 odst. 1 písm. a) advokátního tarifu), případně je možné, aby obhájci
byla přiznána odměna za další poradu s klientem přesahující 1 hodinu (§ 11 odst. 1 písm. c) advokátního tarifu),
či za seznámení s výsledky vyšetřování, a to za každé 2 započaté hodiny (§ 11 odst. 1 písm. f) advokátní tarifu).
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ZAISTENIE VECÍ PRÁVNICKÝCH OSÔB
Radovan Blažek
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok sa zaoberá komplikáciami, ktoré môžu nastať pri aplikácií trestnoprocesných
ustanovení v prípade, že sa má zaistiť vec patriaca právnickej osobe. V tejto súvislosti článok
pojednáva aj o prehliadke iných priestorov a pozemkov ako osobitnom inštitúte zameranom na
zaistení vecí dôležitých pre trestné konanie.
Kľúčové slová: vydanie veci, odňatie veci, prehliadka iných priestorov a pozemkov, právnické osoby,
prípravné konanie, trestné konanie, policajt
Abstract: Article discusses the complications that may arise in the application of procedural criminal
provisions in the occasion that a thing belonging to a legal person should be the subject of seizure. In
this context the article discusses also about an inspection of other premises and land as a special
institute aimed to ensure things important for criminal proceedings from the ownership or possession
of legal persons.
Key words: seizure of items, inspection of other premises and land, legal persons, pre-trial
proceedings, criminal proceedings, police officer
ÚVOD
V súvislosti s prijatím nového zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb
a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.7.20161 sa upriamuje pozornosť
odbornej i laickej verejnosti stále viac na tento inštitút a prijatie tohto zákona vyvolalo mnoho otázok,
ako bude fungovať aplikácia tohto zákona a aké problémy sa môžu vyskytnúť v súvislosti s jeho
prepojením na Trestný poriadok.2 Asi každého zaujíma, či je táto právna úprava dostatočná a či bude
efektívna. Zákon obsahuje v zásade hmotnoprávnu ako aj procesnoprávnu úpravu, avšak filozofia
zákonodarcu bola taká, že tento zákon neobsahuje komplexnú úpravu trestnoprávnej zodpovednosti
právnických osôb (ďalej aj ako „TZPO“), ale len určité osobitné ustanovenia, potrebné pre uplatnenie
TZPO a všetky ostatné zákonom neupravené právne vzťahy budú upravené Trestným zákonom 3
a Trestným poriadkom: „Ak tento zákon neustanovuje inak a ak to povaha veci nevylučuje, na trestnú
zodpovednosť právnickej osoby a tresty ukladané právnickej osobe sa vzťahuje Trestný zákon a na
trestné konanie proti právnickej osobe sa vzťahuje Trestný poriadok.“ (§ 1 ods. 2 zákona o TZPO).
Po prečítaní zákona o TZPO zistíme, že tento je pomerne strohý. Počet paragrafov 37 nemožno
považovať za obsiahlu právnu úpravu. Celková procesná úprava, ak nerátame právnu úpravu výkonu
trestov, zahŕňa iba 9 paragrafov - § 21 – 29 zákona o TZPO. Takúto stručnú právnu úpravu určite
nemožno považovať za dostatočnú na komplexnú úpravu trestného konania proti právnickej osobe.
Preto aplikácia Trestného poriadku na toto konanie je nevyhnutná a žiaduca. Otázkou ostáva, do akej
miery sú jednotlivé ustanovenia Trestného poriadku „pripravené“ na zavedenie zákona o TZPO.
Na nasledujúcich stranách je rozobratý inštitút zaistenia vecí a určité problémy, ktoré môže
aplikácia tohto inštitútu vyvolať v prípade, že bude týmto inštitútom dotknutá právnická osoba.
V článku nie sú rozoberané osobitné „obmedzujúce a zaisťujúce inštitúty“ podľa § 26 zákona o TZPO,
ktoré nie sú zamýšľané ako prostriedky na zaistenie vecí potrebných pre trestné konanie, majú skôr
preventívny charakter, ktorý má nahradiť účel väzby fyzickej osoby. 4 Preto na zaistenie vecí
právnickej osoby je potrené využiť subsidiárne Trestný poriadok. Zaistenie vecí sa primárne realizuje
cez inštitúty „odňatia a vydania veci“ - § 89, 91 TP, prípadne subsidiárne aj prehliadka iných priestorov
a pozemkov - § 99, 101, 104, 105, 106 TP. V prípade zaistenia vecí od fyzickej osoby je možné využiť

Ďalej aj ako „zákon o TZPO“.
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, ďalej aj ako „TP“.
3
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, ďalej aj ako „TZ“.
4
TURAYOVÁ, Y., TOBIÁŠOVÁ, L., ČENTÉŠ, J.: Trestná zodpovednosť právnických osôb. Vybrané aspekty
trestnej zodpovednosti právnických osôb v SR. Bratislava : Wolter Kluwer 2016, s. 134.
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aj iné inštitúty – osobná prehliadka, príp. domová prehliadka, avšak osobná prehliadka je inštitútom,
ktorý sa týka výlučne fyzických osôb, preto sa jej v ďalšom výklade nebudeme venovať. vo vzťahu
k právnickej osobe nie je možné vykonať domovú prehliadku, pretože tento inštitút smeruje voči „bytu
alebo inému priestoru slúžiacemu na bývanie“. Právnická osoba nemôže byť subjektom, ktorý má
k dispozícii „obydlie“.5
VYDANIE A ODŇATIE VECI
Trestný poriadok umožňuje zaistiť „vec dôležitú pre trestné konanie“ rôznymi spôsobmi, pričom
prvý z nich je získanie veci od osoby, ktorá takúto vec má v držbe, a to buď formou dobrovoľného
vydania (§ 89 TP) alebo formou donútenia (§ 91 TP). Trestný poriadok výslovne uvádza, že povinnosť
vydať vec alebo strpieť má osoba, ktorá „má vec pri sebe“. Takáto formulácia z lingvistického hľadiska
by vylučovala použitie tohto inštitútu voči právnickej osobe, pretože „vec pri sebe“ môže mať výlučne
fyzická osoba.6 Táto formulácia totiž vyžaduje mať „moc nad vecou“ a rozhodovať o nej, čiže nie je
dôležité vlastnícke právo, ale faktická držba veci určitou konkrétnou fyzickou osobou a uplatňovanie
rozhodovania o veci, ktoré predpokladá rozum a vôľu. Aj z právneho hľadiska je zrejmé, že tento
inštitút je použiteľný primárne voči fyzickej osobe, pretože pred odňatím veci sa vždy vyžaduje výzva
na dobrovoľné vydanie veci osobou, ktorá ju má pri sebe. Takáto výzva musí nevyhnutne smerovať
voči konkrétnej fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá obsah takejto výzvy pochopiť a vyhovieť jej.
Procesná filozofia vydania a odňatia veci totiž predpokladá, že prioritou je zaistenie veci bez
predchádzajúceho zisťovania vlastníckeho alebo iného práva k danej veci či už fyzickej alebo
právnickej osoby. Ďalej je tiež samozrejmé, že sa jedná výlučne o hnuteľné veci.7
Držba veci právnickou osobou
Ak by sme chceli uvažovať o hnuteľných veciach, ktoré má „pri sebe právnická osoba“, aj tieto
musia nevyhnutne byť v držbe určitej fyzickej osoby, ktorá ich musí vydať. Preto aj v tomto prípade
by primárne mala smerovať výzva na vydanie veci konkrétnej fyzickej osobe. Najčastejšie by
takémuto inštitútu mali predchádzať iné inštitúty trestného konania, napr. operatívno-pátracia činnosť,
ktorou sa orgány činné v trestnom konaní dostanú k informácií, ktorá konkrétna fyzická osoba má
„vec právnickej osoby u seba“, a následne by muselo dôjsť k tomu, aby tejto osobe smerovala výzva
na dobrovoľné vydanie veci alebo aby tejto osobe bola vec odňatá. V prípade, že sa vec dôležitá pre
trestné konanie nachádza priamo v priestoroch právnickej osoby, bol by použiteľný inštitút „prehliadky
iných priestorov a pozemkov“ (o tomto inštitúte sa zmieňujeme nižšie), v rámci ktorého je možnosť
vydať vec dobrovoľne ktoroukoľvek osobou, ktorá ju bude mať aktuálne pri sebe po tom, čo bude
daná vec nájdená.
Osobitný prípad by mohli predstavovať veci patriace právnickej osobe, ktoré nie sú aktuálne
v držbe žiadnej fyzickej osoby a tiež nie sú umiestnené v priestoroch a na pozemkoch právnickej
osoby (napr. zaparkované motorové vozidlá na verejnom parkovisku). V takomto prípade by skutočne
museli orgány činné v trestom konaní pristúpiť k výzve adresovanej „právnickej osobe“ na dobrovoľné
vydanie takýchto vecí, ktoré by následne v prípade nevyhovenia výzve boli odňaté „právnickej osobe“.
Rovnako tak by sa mohlo stať, že veci, ktoré sú preukázateľne vo vlastníctve právnickej osoby, nie je
možné jednoznačne lokalizovať a nebude možné zistiť, ktorá konkrétna osoba nimi aktuálne
disponuje. Aj v tomto prípade s prihliadnutím na zásadu primeranosti a zdržanlivosti by mali orgány
činné v trestnom konaní pristúpiť v prvom rade k miernejším prostriedkom, ktorým je „výzva na
vydanie veci“ a „odňatie veci“, ktoré by mali mať prednosť pred „prehliadkou iných priestorov
a pozemkov“. Ak by vlastnícke právo právnickej osoby bolo jedinou záchytnou stopou k veci, musela
Obydlím sa rozumie priestor slúžiaci na trvalé bývanie (byt, rodinný dom, ubytovne, internáty), na prechodné
bývanie, prípadne na rekreáciu (chata, hotelová izba). Pozri ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestné právo procesné.
Všeobecná a osobitná časť. Šamorín : Heuréka, 2012, s. 268.
6
Je možné sa stretnúť aj s názorom, že vec môže mať „pri sebe“ aj právnická osoba a to najmä v českej
odbornej literatúre.
7
Vecou na účely týchto ustanovení ako aj ďalších ustanovení, ktoré sa týkajú zaisťovania veci, sa rozumejú:
„vecné dôkazy, zvukové, obrazové alebo obrazovo-zvukové záznamy podľa § 153 TZ a veci ohľadne ktorých
môže byť uložený trest prepadnutia veci podľa § 60 TZ alebo uložené zhabanie veci podľa § 83 TZ.“ In:
ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný poriadok. Veľký komentár. Žilina : Eurokódex, 2014, s. 265. Dôvodová správa k TP
uvádza: „Takými vecami sa rozumejú predovšetkým predmety alebo listiny, ktoré môžu poslúžiť ako dôkaz, ako
aj veci, o ktorých by sa mohlo vysloviť prepadnutie alebo zhabanie, avšak s výnimkou listín uvedených v odseku
2.“
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by výzva smerovať právnickej osobe a jej kompetentné orgány by sa museli sami postarať o to, aby
bola príslušným zamestnancom vec vydaná. Ak nie, pristúpilo by sa k prehliadke iných priestorov
a pozemkov.
Ak by sme teda pripustili možnosť výzvy na vydanie veci a odňatia veci aj pre právnickú osobu,
dospeli by sme k problematickej situácií, kde by mohla byť výzva na vydanie veci paralelne
adresovaná aj právnickej aj fyzickej osobe, pretože de facto by aj išlo o „držbu“ jednej a tej istej veci
dvoma osobami. V tom prípade je ťažké konštatovať, komu by vlastne vec bola odňatá. Ak by totiž
aj právnická osobou vyjadrila vôľu k dobrovoľnému „vydaniu veci“ (cez svojho štatutárneho zástupcu),
ktorú však užíva jej zamestnanec, potom by mohla nastať situácia, že právnická osoba síce bude
ochotná vec vydať, ale jej zamestnanec nie. V takom prípade by muselo dôjsť k duplicitnému odňatiu
tej istej veci. Trestný poriadok totiž nerieši situáciu, pri ktorej by orgány činné v trestnom konaní
disponovali potvrdením štatutára, že na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase vydá určitý jej
zamestnanec požadovanú vec. Ak by totiž tento zamestnanec pokynu svojho zamestnávateľa
nevyhovel, museli by orgány činné v trestnom konaní tak či onak „odňať vec“ tejto konkrétnej fyzickej
osobe a nie právnickej osobe, ktorá ju de iure vydala dobrovoľne. Obdobne by problém nastal, ak by
naopak zamestnanec vydal dobrovoľne vec, o ktorej zástupca právnickej osoby deklaroval, že ju
právnická osoba nevydá. Došlo by v takom prípade k odňatiu veci alebo k jej dobrovoľnému vydaniu?
Máme za to, že v zmysle explicitného výkladu Trestného poriadku bola takáto vec vydaná
„dobrovoľne“ osobou, ktorá ju mala „u seba“. Prakticky je teda problematické aplikovať vydanie veci
na právnickú osobu, ak má takúto vec „u seba“ fyzická osoba. Preto by použitie tohto inštitútu
prichádzalo do úvahy na právnickú osobu len subsidiárne, ak nie je možné nájsť žiadnu konkrétnu
fyzickú osobu, ktorá má vec vydať právnickej osoby alebo ktorej sa má vec odňať.
Zákaz sebaoviňovania právnickej osoby
V súvislosti s vydaním veci je potrebné poukázať na to, že v trestnom práve procesnom platí
zásada „zákazu sebaobviňovania“, t. j. nikoho nemožno nútiť, aby vydal vec, ktorou usvedčí samého
seba zo spáchania trestného činu.8 Táto zásada by mala rovnako platiť aj pre právnické osoby. Keďže
samotná právnická osoba „nekoná“ a konajú za ňu len jej štatutárne orgány alebo jej zamestnanci,
malo by sa preniesť oprávnenie „nevydať vec“ na tieto fyzické osoby v prospech právnickej osoby, t.
j. že nemožno nútiť zamestnancov (štatutárov) právnickej osoby, aby usvedčili právnickú osobu
z trestného činu. Keďže je však právnická a fyzická osoba odlišný subjekt, je takýto výklad relatívne
sporný, najmä, ak by išlo o zamestnanca právnickej osoby, ktorý bude na vydanie veci vyzvaný mimo
plnenia pracovných úloh, t. j. v čase, keď je napr. mimo zamestnania a mimo pracovnej doby (napr.
vydanie služobného telefónu, počítača, či motorového vozidla). Relatívne pochopiteľnejšia situácia
na „odopretie vydania veci“ by nastala v prípade štatutára, ktorý je v každom čase (aj mimo
zamestnania a mimo pracovného času) oprávnený konať za právnickú osobu a je jej reprezentantom.
Jediný prípad, kedy možno jednoznačne aplikovať možnosť odoprieť vydanie veci z dôvodu potreby
ochrany právnickej osoby, je prípad „zákazu výsluchu“, ktorý priamo predpokladá ust. § 89 ods. 2 TP
v nadväznosti na § 129 ods. 1 a 2 TP. Odmietnuť vydať vec možno vtedy, ak sa jedná o utajovanú
skutočnosť alebo zákonom či medzinárodnou zmluvou ustanovenú povinnosť mlčanlivosti.
S podobnými problémami s aplikáciou práva právnickej osoby zdržať sa čohokoľvek, čím by
usvedčovala sama seba zo spáchania trestného činu, sa borí aj česká odborná verejnosť, ktorá takisto
zatiaľ nenašla jednoznačné odpovede na tieto otázky.9

ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestné právo procesné. Všeobecná a osobitná časť. Šamorín : Heuréka, 2012, s. 257.
„Pokiaľ by všetky osoby zastupujúce právnickú osobu mali právo odoprieť výpoveď, malo by to za následok
podstatné sťaženie možnosti preukázania trestnej činnosti právnickej osobe. V opačnom prípade je právnickej
osobe znemožnené, aby ku svojmu skutku nevypovedala.“ Pozri KUCHTA, J.: Několik úvah k trestnímu řízení
proti právnickým osobám podle českých trestněprocesných predpisů, In: Trestná politika štátu a zodpovednosť
právnických osôb. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013.
Bratislava : Právnická fakulta UK, 2013, s. 86-87. Pozri tiež: RAKO, P.: Trestná zodpovednosť právnických osôb
a právo na spravodlivý proces, In: Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Zborník príspevkov
z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013. Bratislava : Právnická fakulta UK,
2013, s. 130.
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Ochrana majetkových práv právnickej osoby
Bez ohľadu na možný zásah do práv právnickej osoby na obhajobu v trestnom konaní
a problematiku zákonného zaistenia dôkazu, zaistením veci u fyzickej osoby by mohli byť minimálne
dotknuté majetkové práva právnickej osoby v prípade, ak by išlo o vec, ktorá je odňatá fyzickej osobe,
ale bola by vlastníctvom právnickej osoby. Napriek tomu inštitút vydania a odňatia veci možno
považovať za inštitút zasahujúci primárne do práva fyzickej osoby a nie právnickej. Trestný poriadok
primárne nehľadí na vlastnícke vzťahy a zásahy do vlastníckeho práva zostávajú v rovine ochrany
primárne občiansko-právnych vzťahov. Odňatím veci sa totiž primárne zasahuje do osobnej sféry
jednotlivca a je narušené jeho právo na „nedotknuteľnosť osoby“. Majetkové práva sú riešené až
v druhom rade. Uvedené vyplýva aj z ustanovení o vrátení veci – § 97 TP. Z odseku 1 tohto
ustanovenia vyplýva, že „Ak vec, ktorá bola podľa § 89 vydaná, podľa § 91 odňatá alebo podľa § 92
prevzatá, na ďalšie konanie nie je potrebná a ak neprichádza do úvahy jej prepadnutie alebo
zhabanie, vec sa vráti tomu, kto ju vydal, komu bola odňatá alebo u koho bola zaistená podľa
osobitného zákona. Ak si na ňu uplatňuje právo iná osoba, vydá sa vlastníkovi veci alebo jej
oprávnenému držiteľovi, ktorého právo na vec je nepochybné. Pri pochybnostiach sa vec ponechá v
úschove podľa § 94 a osoba, ktorá si na vec robí nárok, sa upozorní, aby ho uplatnila v občianskom
súdnom konaní.“
Ak by teda došlo k vydaniu alebo odňatiu veci od fyzickej osoby, právnická osoba by si musela
po zistení, že bola uvedená vec zaistená, uplatniť podľa § 97 TP právo na vrátenie veci od orgánu
činného v trestnom konaní. Ak by jej táto vec nebola vydaná, musela by si uplatniť právo na vrátenie
veci v občianskom súdnom konaní.
PREHLIADKA INÝCH PRIESTOROV A POZEMKOV
Prehliadku firemných priestorov10 alebo pozemkov11 právnickej osoby možno vykonať, ak je
dôvodné podozrenie, že sa tu nachádza vec dôležitá pre trestné konanie alebo že sa tam skrýva
osoba podozrivá zo spáchania trestného činu, dokonca aj vtedy, ak je potrebné vykonať zaistenie
hnuteľných vecí na uspokojenie nároku poškodeného na náhradu škody. Takúto prehliadku môže
nariadiť aj prokurátor (v prípravnom konaní) alebo s jeho súhlasom policajt, ktorí sú oprávnení ju aj
vykonať. Príkaz musí byť vydaný písomne a musí byť odôvodnený. Takýmto príkazom sú príslušné
vykonávajúce subjekty povinné sa preukázať pred vykonaním prehliadky (s výnimkou postupu podľa
§ 101 ods. 3 TP). Taktiež sú povinné najprv vyzvať na dobrovoľné splnenie povinnosti (§ 104 TP).
Výkon prehliadky iných priestorov a pozemkov
Z hľadiska nariadenej prehliadky iných priestorov a pozemkov, komu sú zamestnanci právnickej
osoby povinní umožniť prístup do firemných priestorov na základe vydaného príkazu. Odborná
literatúra neuvádza, či musia by v príkaze špecifikované konkrétne osoby a ich počet, ktorí na základe
uvedeného príkazu môžu vstúpiť do objektu. Príkaz totiž vydáva jedna konkrétna osoba (policajt,
prokurátor, predseda senátu), pričom k výkonu tohto príkazu Trestný poriadok uvádza, že tento príkaz
vykoná „orgán ktorý ho nariadil“, alebo na jeho príkaz „policajt“. 12 Z uvedeného vyplýva, že aj pre
vykonanie príkazu Trestný poriadok uvádza 1 osobu. Samozrejme, že je nemysliteľné, aby v prípade
rozsiahlejších pozemkov alebo priestorov právnickej osoby vykonal prehliadku 1 človek. V odbornej
literatúre nájdeme, že „policajt, ktorý prehliadku vykonáva, je povinný postupovať podľa reálnej
situácie vo chvíli, keď s prehliadkou začne“,13 z čoho vyplýva, že podľa situácie je aj oprávnený pribrať
taký počet osôb, aký potrebuje na jej úspešnú realizáciu. Ak však príkaz neobsahuje konkrétne osoby,
ktoré príkaz vykonávajú, vytvára to priestor pre nekontrolovateľný zásah do práv právnickej osoby,
kde nie je možné preveriť nezaujatosť, nestrannosť a objektívnosť jednotlivých príslušníkov zásahu.
„Posúdenie zákonnosti vykonanej domovej prehliadky (analogicky prehliadky iných priestorov
V zmysle tohto inštitútu sa takýmto priestormi rozumejú najmä miestnosti alebo súbory miestností, ktoré sú
podľa rozhodnutia stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie, alebo byty pri ktorých bol udelený
súhlas na ich užívanie na nebytové účely. Pozri ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestné právo procesné. Všeobecná a
osobitná časť. Šamorín : Heuréka, 2012, s. 270. Takýmito priestormi môžu byť dielne, kancelárie, skladištia,
garáže, ktoré nie sú súčasťou obydlia, motorové vozidlá, ak nejde o obytné prívesy, lode a pod. Pozri ŠÁMAL, P.
a kol.: Trestní řád, komentář – I. díl, 5. vydání, Praha : C. H. Beck, 2005, s. 630.
11
Pozemok nemôže byť súčasťou obydlia, aj keby bol vo vlastníctve právnickej osoby. Tamtiež.
12
Ust. § 101 ods. 2 TP.
13
ČENTÉŠ, J. – KOLCUNOVÁ, M.: Zaisťovanie vecí v rámci domovej prehliadky, In: Justičná revue, Roč. 66, č.
11/2014, s. 1396.
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a pozemkov) prichádza do úvahy prichádza do úvahy pri hodnotení dôkazov v trestnom (súdnom)
konaní. V takomto prípade je povinnosťou všeobecného súdu (trestného) súdu zaoberať sa legalitou,
legitimitou a proporcionalitou zásahu do chránených práv dotknutej osoby (aj právnickej).“ 14
V súvislosti s ochranou práv právnickej osoby je potrebné aspoň okrajovo spomenúť, že
v príkaze musia byť špecifikované veci alebo osoby, ktoré majú byť zaistené a nie je možné zaistenie
akýchkoľvek vecí. „Neznamená to však, že hľadaná vec musí byť podrobne identifikovaná, t. j.
konkrétne označená, pretože to ani vždy nie je možné. Zaistenie iných vecí, ktoré nemajú súvis
s vyšetrovaným trestným činom, je spravidla neprípustné. Takouto okolnosťou je prípad, ak je vydaný
príkaz na domovú prehliadku (analogicky na prehliadku iných priestorov a pozemkov), predmetom
ktorej sú veci pochádzajúce z trestného činu krádeže, pričom sa v skutočnosti zaistí účtovníctvo
obchodnej spoločnosti, hoci neexistuje žiadna súvislosť s podozrením zo spáchania trestného činu
v súvislosti s účtovníctvom.“15
Takisto je v tejto súvislosti potrebné poukázať aj na nedokonalosť ustanovenia § 105 ods. 1 TP.
Vykonávajúci orgán je povinný dať možnosť, aby pri prehliadke bol prítomný aj zamestnanec
právnickej osoby, u ktorej sa prehliadka vykonáva. Nie je jasné, akým spôsobom sa určí táto osoba,
či ju určí orgán vykonávajúci prehliadku, alebo si samotní zamestnanci určia spomedzi seba osobu,
ktorá bude prítomná pri prehliadke, ak nie je dosiahnuteľná osoba oprávnená konať za právnickú
osobu. Je potrebné minimálne zvážiť aj možnosť, aby pri úkone bola prítomná tá osoba, ktorú týmto
poverí štatutár právnickej osoby, ak sa to neprieči účelu prehliadky a ak nejde o vec, ktorá neznesie
odklad.
Dobrovoľné vydanie veci
Vzhľadom na zložitosť organizačných štruktúr právnických osôb je tiež diskutabilné, ktorá
konkrétna osoba a v akom čase má možnosť vyhovieť „dobrovoľnej výzve“ na splnenie príkazu. Ak
totiž uvážime, že nie každý zamestnanec je priamo príslušný konať za právnickú osobu a nie je tiež
oprávnený nakladať so všetkými vecami právnickej osoby, prípadne je povinný prijímať príkazy od
nadriadených, je efektívnosť výzvy na dobrovoľné splnenie príkazu veľmi nepravdepodobná. Príkaz
na prehliadku iných priestorov a pozemkov však v sebe priamo integruje možnosť odňatia veci,16
preto aj bez splnenia dobrovoľného vydania veci je možné jej odňatie a to komukoľvek, kto ju bude
mať aktuálne pri sebe pri výkone prehliadky.17 Problematické sa javí odňatie vecí, ktoré budú pri
prehliadke nájdené a ktoré aktuálne nebudú v držbe žiadnej konkrétnej fyzickej osobe, ktorá by mohla
vyhovieť výzve na dobrovoľné splnenie edičnej povinnosti (napr. veci uložené v sklade a pod.).
V tomto prípade možno zo zákonného znenia vyrozumieť, že zákonodarca počítal s tým, že
vykonávatelia prehliadky sa nestretnú s kompetentnými osobami, ktoré sú oprávnené za právnickú
osobu konať, čo je možné vyrozumieť napr. z toho, že doručenie príkazu postačuje „vlastníkovi alebo
užívateľovi priestorov alebo pozemku, alebo jeho zamestnancovi.“ Vzhľadom na skutočnosť, že
doručenie príkazu je možné realizovať de facto komukoľvek, kto sa nachádza na mieste, kde sa
vykonáva prehliadka, počas jej realizácie, je možné vyvodiť, že aj výzva na dobrovoľné vydanie veci
bude môcť smerovať komukoľvek zo zamestnancov právnickej osoby alebo užívateľovi jej priestorov.
Ako vyplýva zo zákonného znenia povinnosti na doručovanie príkazu o prehliadke, prehliadku
možno vykonať aj vtedy, keď sa zodpovedné osoby oprávnené konať a rozhodovať o nej ani
nedozvedia. Niekde totiž nie je riešené, čo ak zamestnanec (užívateľ priestorov) nesplní svoju
povinnosť predložiť príkaz svojmu nadriadenému alebo štatutárnemu orgánu. V tomto smere by
Trestný poriadok mal vytvoriť aj pre právnické osoby väčšiu ochranu ich práv, keďže jedine osoba
oprávnená reprezentovať a zastupovať právnickú osobu je schopná relevantným postupom efektívne
uplatniť jej práva a domáhať sa príslušných opravných prostriedkov alebo náhrady škody
v občianskom konaní. Je na zváženie zakotvenie povinnosti doručiť príkaz vždy aj osobe oprávnenej
konať za právnickú osobu.
Vstup do iných priestorov a na pozemok
Treba tiež poukázať na skutočnosť, že okrem prehliadky iných priestorov a pozemkov je možné
vykonávať aj bez akéhokoľvek príkazu úkony trestného konania u právnickej osoby (obvinenej aj
neobvinenej) a v jej priestoroch, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života
Tamtiež.
Tamtiež, s. 1400.
ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestné právo procesné. Všeobecná a osobitná časť. Šamorín : Heuréka, 2012, s. 258.
17
K tomuto problému pozri aj výklad vyššie o zákaze sebaobviňovania.
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alebo zdravia osôb alebo na ochranu štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu majetku, alebo
ochranu práv a slobôd iných a na vymedzených územiach aj v záujme ochrany prírody, ak bol vydaný
príkaz na zatknutie alebo príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody osoby, ktorá sa tam
zdržuje, alebo ak treba predviesť obvineného alebo svedka, ktorý sa tam zdržuje. 18
ZÁVER
Uvedeným článkom bolo poukázané na niektoré úskalia, ktoré môže vzniknúť, ak bude potrebné
odňať vec právnickej osobe. Jednak ide o legislatívno-technické problémy, ktoré by mali priniesť do
budúcnosti úpravu niektorých ustanovení Trestného poriadku, aby bol inštitút vydania a odňatia veci
aplikovateľný na právnické osoby bez sporného výkladu a aby bolo jasné, ako sa má postupovať, ak
vec právnickej osoby má v držbe fyzická osoba. Taktiež by mohli byť ustanovenia Trestného poriadku
rozšírené o konkrétne pravidlá, ktoré by zabezpečili väčšiu ochranu práv právnickej osoby pri
prehliadke iných priestorov a pozemkov v súvislosti s právom štatutárneho orgánu mať priamy dosah
na výkon tejto prehliadky, zvýšiť informovanosť štatutárneho orgánu a zväčšiť jeho možnosti ochrany
právnickej osoby pred negatívnymi následkami tejto prehliadky, ktoré nedokážu zabezpečiť akékoľvek
osoby – napr. radoví zamestnanci, ktorí nemajú záujem na ochrane práv právnickej osoby.
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TRESTNÍ PRAVOMOC SOUDŮ VE VZTAHU K PRÁVNICKÝM
OSOBÁM
Kateřina Hlaváčová
Právnická fakulta Masarykovy univerzity1
Abstrakt: Příspěvek se zabývá stanovením pravomoci soudů České republiky ve vztahu k trestnímu
řízení právnických osob. Pravomoc soudů je stanovena na základě zásad vyvinutých trestním právem
mezinárodním, jež se používají ve vztahu k fyzickým osobám již léta. Cílem příspěvku je postihnout
modifikace těchto zásad, jež jsou dány specifickou povahou právnické osoby. Součástí příspěvku je
taktéž problematika pravomoci soudů ve vztahu k trestnímu jednání spáchanému v kyberprostoru,
neboť počítačové trestné činy mohou být páchány taktéž právnickými osobami. V souvislosti s tímto
je důležité zaměřit se na zásadu teritoriality a problematiku distančních deliktů.
Klíčové slova: právnické osoby, pravomoc soudů, trestní odpovědnost právnických osob,
kyberkriminalita, zásada teritoriality.
Abstract: The paper addresses determining of the jurisdiction of courts in Czech Republic in relation
to the criminal proceeding of juristic persons. The criminal jurisdiction is determined by principles
evolved by the international criminal law which are used in relation to natural persons (in criminal
jurisdiction) for many years. The main purpose of the paper is to comprehend modifications of these
principles, which are given by the specific nature of juristic persons. The issue of criminal behaviour
in the cyberspace is also the part of the paper because computer crimes could be also committed by
juristic persons. In connection with this issue it is really important to focus on the territoriality principle
and the issue of distant offences.
Key words: juristic persons, jurisdiction, criminal liability of juristic persons, cybercrime, territoriality
principle.
ÚVOD
Otázka pravomoci soudů v trestním řízení nebyla v českých odborných kruzích nikdy příliš
diskutovaná. S rozvojem počítačové kriminality a transnacionální trestné činnosti obecně je však
vhodné pravomoci soudů věnovat větší pozornost. Mají-li být několik století staré instituty aplikovány
na nové formy jednání, je nutné se tomuto problému věnovat hlouběji. Příspěvek se bude zabývat
zejména zásadou teritoriality, která je vůdčím principem pro stanovení pravomoci soudu, přičemž
ostatní zásady jsou pouze doplňující2. Navíc páchání trestné činnosti v kyberprostoru klade zvýšené
nároky právě na zásadu teritoriality. Zmíněna bude rovněž zásada univerzality, o níž se často
diskutuje v zahraničních odborných kruzích v souvislosti se vznikem Mezinárodního trestního soudu.
PRAVOMOC A JURISDIKCE
S pravomocí soudů úzce souvisí pojem jurisdikce. Slovo jurisdikce je odvozeno z latinského
výrazu iurisdictio, jehož doslovný překlad je „tvrdit právo“. V římském právu byl tento výraz užíván
pro vymezení pravomocí úředníků k urovnání sporu3. Na tomto místě je nutné podotknout, že pojem
jurisdikce není v právní vědě užíván zcela jednotně. V mezinárodním právu veřejném je na pojem
jurisdikce státu obecně nahlíženo jako na kompetenci státu působit na osoby, věci a jednání4. V rámci
jurisdikce se postupem času začaly rozlišovat tři atributy, jimiž jsou pravomoc k vydávání právních
norem (prescriptive jurisdiction), pravomoc soudu rozhodnout v určité věci (adjudicative jurisdiction)

Uvedený příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu specifického výzkumu na téma „Vývojové tendence
sankční politiky (MUNI/A/1347/2015)“.
2
ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s.
94.
3
LIVOJA, R. The criminal jurisdiction of states. In: No Foundations, 2010, č. 7, s. 26-57.
4
Tamtéž.
1
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a pravomoc donucovací (enforcement jurisdiction)5. Ostré hranice mezi těmito kategoriemi však
neexistují a jednotlivé atributy jurisdikce se mezi sebou prolínají. Například pravomoc soudů
rozhodnout v určité věci je zároveň prostředkem donucení. V common law mohou soudy dokonce
tvořit právní normy a součástí pravomoci rozhodnout je rovněž pravomoc vydávat právní normy6.
V české právní vědě je výraz „jurisdikce“ někdy používán pouze pro označení pravomoci soudů
rozhodnout v určité věci7 a v tomto smyslu bude také v příspěvku užíván. Někdy je naopak výraz
jurisdikce užíván pro označení veškerých výše uvedených kompetencí státu. Jurisdikce též může být
označení pro území, na kterém může být určitá moc vykonávána 8.
Pravomocí soudů v trestním řízení se rozumí souhrn oprávnění přiznaných jim na základě
zákona k tomu, aby mohly vést trestní řízení, rozhodovat v trestní věci, vydat rozhodnutí o vině a
trestu a svá rozhodnutí také vykonat9.
Pravomoc soudů v trestním řízení tedy je jurisdikcí, jež pokrývá nejen pravomoc rozhodnout
v určité věci, nýbrž rovněž část pravomoci donucovací, neboť individuální právní akt je zároveň aktem
donucení. Vzhledem ke skutečnosti, že soudy jsou oprávněny aplikovat pouze trestní normy svého
státu, plyne pravomoc rozhodnout a pravomoc donucovací vždy z pravomoci vydávat právní normy10.
Pravomoc a příslušnost soudu ČR k rozhodnutí o vině a trestu se tedy odvíjí od skutečnosti, zda se
podle zákona ČR posuzuje trestnost činu či ne. Řečeno jinými slovy - jurisdikce ČR v trestním řízení
je dána tehdy, je-li dána místní působnost zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (dále jen
„ZTOPO“).
Místní působnost určuje okruh skutků, které se s přihlédnutím k místu spáchání tohoto skutku
posuzují podle trestního zákona daného státu11. Místní působnost ZTOPO se řídí zásadami
teritoriality, registrace, personality, ochrany a univerzality, subsidiární univerzality, popřípadě se může
jednat o působnost stanovenou na základě mezinárodní smlouvy.
ZÁSADA TERITORIALITY
Zásada teritoriality vyplývá z územní výsosti státu, tedy „práva vykonávat nezávisle a výlučně
veškerou moc nad statním územím“12. Každý stát má absolutní a výhradní pravomoc regulovat
společenské vztahy na svém území. Na rozdíl od ustanovení § 4 trestního zákoníku, vyžaduje zásada
teritoriality ve vztahu k právnickým osobám kromě splnění podmínky území, taktéž splnění podmínky
subjektu. K tomu bylo přikročeno z toho důvodu, aby bylo vůbec možné reálně právnickou osobu v
ČR postihnout13. Vynutitelnost rozsudku u právnických osob bez spojitosti k příslušnému státu je totiž
mizivá14.
Podmínka subjektu
Podle trestního zákona ČR se posuzuje trestnost činu spáchaného právnickou osobou, která
má: 1. sídlo v ČR, 2. podnik na území ČR, 3. organizační složku na území ČR, 4. v ČR vykonává
svou činnost, 5. má v ČR svůj majetek.
Sídlo je jedním ze základních pojmových znaků právnických osob, esenciální náležitostí jejich
základních dokumentů a bez jeho uvedení nemůže být vůbec založena. Občanský zákoník rozlišuje
mezi sídlem skutečným, ze kterého je prováděna správa osoby, a sídlem formálním, jež je zapsané
ve veřejném rejstříku. Ve většině případů je sídlo formální identické se sídlem skutečným, nicméně
Tamtéž.
Tamtéž.
Malenovský rozlišuje mezi pravomoci vydávat právní normy, pravomoci jurisdikce a pravomoci donucovací.
In: MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné: jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům,
zvláště k právu českému. 5., podstatně upr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008.
8
ONDŘEJ, J. Výkon jurisdikce nad objekty a osobami v kosmu, zejména nad mezinárodní kosmickou stanicí. In:
Právník, 2012, č. 5, s. 470.
9
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 9. 2009, sp. zn. 8 Tdo 1111/2009.
10
LIVOJA, R. The criminal jurisdiction of states. In: No Foundations, 2010, č. 7, s. 26-57.
11
ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s.
91.
12
ONDŘEJ, J. Výkon jurisdikce nad objekty a osobami v kosmu, zejména nad mezinárodní kosmickou stanicí.
In: Právník, 2012, č. 5, s. 470.
13
FENYK, Jaroslav. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. Vyd. 1. Praha:
Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 8.
14
WANLESS, W. Corporate Liability for International Crimes under Canada`s Crimes Against Humanity and War
Crimes Act. In: Journal of International Criminal Justice, 2009, č. 7, s. 201-221.
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není zcela neobvyklým jevem, že právnická osoba vykonává svou správu z místa jiného, než je sídlo
zapsané ve veřejném rejstříku. V tomto případě je nutné si položit otázku, zdali se sídlem podle
ZTOPO myslí sídlo skutečné či sídlo formální. Ačkoliv občanský zákoník připouští existenci
skutečného sídla právnické osoby, děje se tak pouze za účelem ochrany dobré víry osob. Sídlo
zapsané ve veřejném rejstříku má však přednost před sídlem skutečným, což lze dovodit například
z ustanovení § 429 občanského zákoníku, které říká, že sídlo podnikatele se určí adresou zapsanou
ve veřejném rejstříku. Důležité je také, že se od formálního sídla právnické osoby odvozuje její
nacionalita, neboť český právní řád je založen na teorii inkorporace, nikoliv na teorii sídla, dle které je
určujícím faktorem sídlo skutečné15. Za zahraniční právnickou osobou se naopak považuje právnická
osoba se sídlem mimo území ČR. Argumentem proti pojímání sídla ve formálním smyslu může být
skutečnost, že právnické osoby působící v nadnárodním měřítku mohou své sídlo volit uměle,
zejména z daňových důvodů, a nevykazovat reálné vazby s místem skutečného výkonu správy či
obchodní činnosti právnické osoby. Tento argument by však neobstál, neboť měla-li by zahraniční
právnická osoba skutečné sídlo v ČR, nýbrž formální sídlo v zahraničí, neznamenalo by to
neaplikovatelnost zásady teritoriality. V takovém případě by právnická osoba spadala pod jednu
z dalších podmínek subjektu uvedených v § 2 ZTOPO. Lze tedy uzavřít, že sídlem ve smyslu § 2 odst.
1 ZTOPO se rozumí sídlo zapsané ve veřejném rejstříku.
Vzhledem ke skutečnosti, že zahraniční právnické osoby jsou ty, které mají sídlo mimo území
ČR, a že všechny české právnické osoby budou splňovat podmínku sídla, míří další podmínky
subjektu výhradně na právnické osoby zahraniční.
Pojem podnik nahrazuje občanský zákoník pojmem obchodní závod. Pojem podnik je však
nadále užíván v právních aktech Evropské unie ve smyslu podnikající právnické osoby 16. Jedná se
tedy o terminologii zastaralou a značně matoucí a bylo by vhodné ustanovení novelizovat. Obchodní
závod je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování
jeho činnosti. Z hlediska soukromého práva je hlavní funkcí obchodního závodu způsobilost být
předmětem právních vztahů17. Osobně se domnívám, že uvedení podniku (resp. obchodního závodu)
do výčtu podmínek subjektů je v tomto případě nadbytečné. Má-li zahraniční osoba na našem území
podnik, musí zde mít zaručeně majetek či zde vykonávat svou činnost. Jinými slovy řečeno,
vztahovala-li by se zásada teritoriality na právnické osoby, které zde vykonávají svoji činnost nebo
mají zde svůj majetek, a minori ad maius se musí vztahovat i na právnické osoby, které zde mají
podnik. Ustanovení tak nesystémově směšuje atributy právnických osob, neboť do obsahového
rámce pojmu podnik (obchodní závod) může spadat organizační složka, činnost i majetek.
Organizační složka právnické osoby je jednotka, která je charakterizována vyšším stupněm
organizační samostatnosti. U podnikajících právnických osob je typickou organizační složkou
pobočka, což je část obchodního závodu vykazující hospodářskou a funkční samostatnost a o níž
právnická osoba rozhodla, že bude pobočkou. Organizační složkou může být rovněž odštěpný závod,
čímž se rozumí pobočka zapsaná do obchodního rejstříku. Organizační složkou však může být i jiná
jednotka s organizační samostatností. U podnikatelské právnické osoby je to taková složka, jež
nenaplňuje pojmové znaky pobočky a u nepodnikajících právnických osob všechny ostatní (například
pobočný spolek u spolku).
Za výkon činnosti právnickou osobou se bude rozumět jakákoliv činnost, nejen podnikatelská
či ekonomická18. Může se jednat například o uzavření smlouvy s klientem či poskytování služeb, ale
též činnosti jako je průzkum trhu, reklamní činnost a propagace, vyhledávání a kontaktování nových
klientů, komunikace se zákazníky, poskytování služeb zákazníkům v podobě zodpovídání jejich
dotazů, pronájem nemovitostí či zaměstnávání osob na území České republiky.
Pro stanovení pravomoci soudů rovněž postačí, má-li zde zahraniční právnická osoba svůj
majetek. Majetkem se rozumí souhrn všech aktiv právnické osoby19, jenž není omezen pouze na věci
hmotné, ale rozumí se jimi také věci nehmotné, například pohledávky a práva vyplývající z práva
duševního vlastnictví. Pokud tedy má zahraniční právnická osoba zapsanou ochrannou známku
požívající ochrany na území České republiky, bude naplněna podmínka subjektu. V souvislosti s tímto
Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 187 – 194.
Např. nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. 1. 2004 o kontrole spojování podniků.
LAVICKÝ, P. Občanský zákoník: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 1778.
18
ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s.
101.
19
ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, s.
102.
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ustanovením bychom si mohli položit otázku, jak velký majetek musí být, aby zakládal jurisdikci státu.
Ačkoliv velikost majetku není v zákoně nikterak vymezena, je nutné vzít v potaz účel zvolené právní
úpravy, jíž je možnost reálně právnickou osobu postihnout. Z tohoto hlediska by se nemělo jednat o
majetek nepatrný.
Od výše uvedených kategorií je nutné odlišit pojem provozovna, jímž se rozumí dostatečně
stálá a vhodná struktura, disponující permanentně přítomným lidským i materiálním vybavením,
umožňující poskytování služeb zákazníkům na nezávislé bázi 20. Neuvedení provozovny do výčtu
podmínek subjektu považuji za zcela správný, neboť provozovna se obsahově prolíná všemi
uvedenými kategoriemi. Například podnik může zahrnovat jednu či více provozoven, nebo také
žádnou, stejně jako organizační složka.21
Podmínka území
Podmínka území znamená, že podle trestního zákona ČR se posuzuje trestnost činu
spáchaného na jejím území. Podle toho, kde se nachází pachatel v době spáchání trestného činu lze
zásadu teritoriality rozdělit na základě teorie příčiny a následku na objektivní a subjektivní. Subjektivní
teritoriální působnost dotčeného státu je dána tehdy, když k jednání pachatele dochází na jeho území.
Objektivní teritoriální působnost státu je dána tehdy, když se na jeho území projeví pouze následek
trestného činu, ovšem k jednání dojde na území státu jiného. V tomto případě se zpravidla jedná o
distanční delikt (viz dále)22.
Zásada teritoriality a kyberkriminalita
Aplikaci zásady teritoriality značně komplikuje rozvoj počítačové kriminality, jež je páchána
v kyberprostoru. Kyberprostor je místo, jehož lokaci nelze přesně zeměpisně identifikovat, je však
dostupný komukoliv a odkudkoliv s internetovým připojením23. Kyberprostor je tedy sdílená
platforma vytvořená propojením počítačových systémů uživateli z celého světa s neomezeným
dosahem závislým na dostupných technologiích. I přes všudypřítomnou povahu kyberprostoru, je
však jeho existence závislá na materiálních věcech. Toto pojetí je typické pro kriminalistickou vědu,
jejíž nauka o kriminalistických stopách říká, že stopy vznikají pouze v reálném materiálním prostředí,
jakožto materiální změny v živé či neživé přírodě24. Stopy, které vzniknou při páchání počítačového
trestného činu, reálně existují na některém z počítačových systémů. Na tom nic nemění ani
skutečnost, že taková stopa může mít velmi malou životnost. Materiální vyjádření mají rovněž
následky trestné činnosti páchané v kyberprostoru v podobě újmy, jejíž nositelem je oběť.
Počítačové trestné činy bezpochyby představují tzv. distanční delikty. Distanční delikt je
protiprávní jednání, jehož následek má nastat na jiném místě, než ve kterém došlo k jednání
pachatele25. Problematika přeshraničních distančních deliktů klade zvýšené nároky nejen pro
stanovení místní příslušnosti, ale taktéž pro určení soudní pravomoci. Co vše se považuje za trestný
čin spáchaný na území ČR, stanoví odstavec 2 § 2 ZTOPO, jenž vychází z výše uvedeného rozdělení
teritoriální působnosti na objektivní a subjektivní. Subjektivní teritoriální působnost je dána tehdy,
dopustil-li se osoba zcela nebo zčásti jednání na území ČR, i když porušení nebo ohrožení zájmu
chráněného trestním zákonem nastalo nebo mělo nastat zcela nebo zčásti v cizině26. Objektivní
teritoriální působnost je dána tehdy, poruší-li nebo ohrozí-li osoba v ČR zájem chráněný trestním
zákonem nebo měl-li v ČR alespoň zčásti takový následek nastat, i když se jednání dopustila v
cizině27.
Stanovení jurisdikce se stává problémem mezinárodního práva veřejného ve chvíli, kdy stát
reguluje právní vztahy, jež se dotýkají jiné územní výsosti. Proto problém pravomoci soudů
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k počítačovým trestným činům lze řešit pouze prostřednictvím mezinárodního práva veřejného,
přijetím adekvátních mezinárodních pravidel. Jedním z takových nástrojů je Úmluva o počítačové
kriminalitě (dále jen „Úmluva“), jež je prvním a zároveň jedním z nejdůležitějších dokumentů v boji
proti počítačové kriminalitě. Úmluva stanoví mimo jiné povinnost pro členské státy učinit právnické
osoby odpovědné za trestné činy v ní uvedené. V ČR bylo toto ustanovení implementováno zejména
§ 7 ZTOPO, které stanoví, že právnické osoby jsou trestně odpovědné za porušení tajemství
dopravovaných zpráv, výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií, podvod apod. Zhodnocení
úplnosti výčtu je nad rámec tohoto příspěvku. Lze však poukázat například na neuvedení krádeže, i
když svévolný převod peněžních prostředků z cizího bankovního účtu je českými soudy klasifikován
jako krádež28.
Úmluva deklaruje pro smluvní státy povinnost stíhat v ní uvedené trestné činy na základě zásady
teritoriality, registrace a personality29. Zásada teritoriality je v Úmluvě vyjádřena tak, že stanoví
smluvní straně povinnost přijmout taková opatření, aby stanovila soudní pravomoc ve vztahu
k počítačovému trestnému činu, který je spáchán na jejím území. Co se rozumí podle Úmluvy „na
území státu“ není zcela jednoznačné. Vysvětlující zpráva konstatuje, že soudní pravomoc na základě
zásady teritoriality je dána například, když se pachatel i oběť nachází v době naplnění znaků skutkové
podstaty trestného činu na území příslušného státu, nebo když se oběť nachází na území smluvního
státu a pachatel na území státu jiného30 (objektivní teritoriální působnost). Po přijetí Úmluvy se však
vznesla diskuze, zda smluvní státy mají povinnost uplatňovat soudní pravomoc i v případě, že se
pachatel nachází v době naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu na území příslušného
státu, přičemž následek trestného činu se projeví na území státu jiného (subjektivní teritoriální
působnost). Delegace USA podílející se na tvorbě Úmluvy vyjádřila názor, že by bylo vhodnější, aby
smluvní státy vztáhly zásadu teritoriality i na tyto případy. Důvodem tohoto názoru je skutečnost, že
je to právě stát, na jehož území se nachází pachatel v době spáchání trestného činu, který má
nejefektivnější prostředky a možnosti k odhalení pachatele a následnému vyšetřování trestného
činu31. České vnitrostátní právo, stejně jako právo většiny smluvních států, je s takto provedenou
interpretací v souladu.
3.3.1 Místo jednání a místo následku trestného činu
Dalším výkladovým problémem je určení faktického místa spáchání trestného činu. Za místo
spáchání distančního trestného činu se podle české soudní judikatury považuje místo, kde došlo
k jednání pachatele, naplňující objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl
nastat následek trestného činu.32 Z hlediska počítačové kriminality však není jednoduché určení
místa, kde došlo k jednání pachatele, ani místa, kde nastal následek trestného činu.
Místem, kde došlo k jednání pachatele, může být místo, ve kterém se pachatel přihlásil
z příslušné IP adresy33 nebo místo, kde je umístěn server poskytovatele hostingu, kde jsou nahrávaná
data uložena. Mohou to být však také místa, ve kterých byla data z místa uploadu pachatele
přenášena do místa umístění serveru poskytovatele hostingu.34 Místem následku bude zpravidla
místo, ve kterém se přihlásila z příslušné IP adresy oběť.
Paleta míst, podle kterých může být určena soudní pravomoc jednotlivých států, je tedy
různorodá. To samozřejmě v praxi přináší značné problémy. Někteří tvrdí, že jurisdikce založena
místem následku trestného činu by měla být možná pouze v případě, že v místě spáchání je jednání
taktéž trestné. S tím však nemohu souhlasit. U počítačové kriminality je prokázání fyzické lokalizace
pachatelů závažný problém a určení místa spáchání trestného činu je někdy téměř nemožné.
Sofistikovaný pachatel by pak mohl svou obhajobu postavit na tvrzení, že trestný čin spáchal ve státě,
kde takové jednání trestné není35, což by ve svém důsledku vedlo k negativnímu konfliktu pravomocí
(viz dále). Na druhou stranu jurisdikce založena místem následku trestného činu může být
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problematická u těch jednání, kterým se v kriminologii říká „delicta mere prohibita“. Tedy takových,
jež jsou považována za trestný čin pouze v některých právních kulturách36. Typickým příkladem jsou
jednání, která jsou v zemích anglsosaského práva považována za projev svobody slova, zatímco
v kontinentálním právu jsou kriminalizována (například projev sympatií k hnutí směřujícímu
k potlačení práv a svobod člověka). V takovém případě výkon pravomocí musí být odůvodněn
s přihlédnutím k zájmům jiných států, zejména toho, kde došlo ke spáchání trestného činu. Výkon
soudní pravomoci by měl být v souladu zejména s požadavkem mezinárodního práva, aby mezi
trestným činem a státem uplatňujícím soudní pravomoc bylo podstatné spojení37.
K vyřešení problematiky mnohočetnosti míst spáchání trestného činu a míst následku
trestného činu je možné aplikovat obecnou zásadu mezinárodního práva, že výkon soudní pravomoci
státu musí být přiměřený, a to i když jsou splněny vnitrostátní podmínky pro stanovení soudní
pravomoci38. V případě konfliktů pravomocí totiž přichází do hry mezinárodní právo a jeho zásada
svrchované rovnosti a nevměšování se do vnitřních záležitostí. Mantinely mezinárodního práva proto
nelze opominout ani v případě uplatňování trestní jurisdikce. Zásada přiměřenosti je postavena na
posuzování hodnocení jednotlivých kritérií definovaných mezinárodním právem:
 rozsah, ve kterém se jednání uskutečňuje na území daného státu,
 rozsah, ve kterém se jednání projevuje na území daného státu,
 spojení mezi daným státem a osobou pachatele,
 charakter jednání, důležitost jeho kriminalizace, rozsah v jakém ostatní státy toto jednání
kriminalizují, zda je kriminalizace tradiční pro mezinárodní právo,
 oprávněné očekávání občanů, že budou před takovým jednáním uchráněny,
 zohlednění skutečnosti nakolik jiný stát může mít zájem na uplatňování jurisdikce. 39
Základem je tedy posouzení, do jaké míry existuje spojení mezi státem uplatňujícím jurisdikci
a trestním jednáním, osobou pachatele či osobou oběti.
3.3.2 Pozitivní konflikt pravomocí
S excesivním uplatňováním zásady teritoriality ve vnitrostátním trestním právu v kombinaci
s užitím dalších extrateritoriálních zásad pro stanovení jurisdikce dochází často k situaci, kdy má
pravomoc v trestním řízení několik států. V trestním řízení však platí zásada „ne bis in idem“, jejímž
účelem je zabránit situacím, kdy jsou proti totožné osobě vedena souběžná trestní řízení ve věci
stejných skutkových skutečností. Zásada „ne bis in idem“, jakožto jeden ze základních atributů
řádného spravedlivého procesu, je aplikována nejen na národní úrovni, ale rovněž transnacionálně.
Vznik transnacionální zásady „ne bis in idem“ je spojen se vznikem shengenského prostoru a s ním
souvisejícím volným pohybem osob bez hraničních kontrol. U počítačových trestných činů tak může
pozitivní konflikt pravomocí vést až ke kompetenčním sporům o to, který ze států uplatní své právo
na potrestání.
Relevantní mezinárodní smlouvy jsou k řešení tohoto problému poměrně vágní. Například
Úmluva stanoví v článku týkajícím se soudní pravomoci, že pokud si více než jedna smluvní strana
nárokuje pravomoc vůči trestnému činu podle této Úmluvy, zúčastněné strany se, pokud to bude
vhodné, vzájemně poradí, aby určily nejvhodnější pravomoc pro trestní stíhání 40. Účinnost tohoto
ustanovení je diskutabilní, neboť závazek vzájemné porady je podmíněn vhodností takového kroku.
Úmluva navíc neupravuje žádný mechanismus pro případ, že se smluvní strany nedohodnou, ani
nestanoví jednotlivá kritéria, která by mohla sloužit jako vodítko k určení pravomoci.
Účinnějším instrumentem, který je však použitelný pouze v rámci členských států Evropské
Unie, je rámcové rozhodnutí Rady EU o předcházení kompetenčním sporům při výkonu pravomoci
v trestním řízení a jejich řešení41. Členské státy jsou na základě tohoto rozhodnutí povinny
GŘIVNA, T., SCHEINOST, M. a ZOUBKOVÁ, I.. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014,
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kontaktovat orgán jiného členského státu v případě, že má oprávněné důvody se domnívat, že v
tomto jiném členském státu probíhá souběžné trestní řízení. Pokud členské státy dojdou k závěru, že
probíhá souběžné trestní řízení, jsou povinny zahájit přímé konzultace za účelem dosažení konsensu
o soustředění trestního řízení do jednoho státu (popřípadě rozdělení jednotlivých skutků). V případě,
že konsensu nebylo možné dosáhnout, předloží státy věc Eurojustu, který zde plní roli nezávislého
arbitra. Každý případ je jedinečný a nelze a priori stanovit závaznou metodiku pro posuzování
kompetenčních sporů. V každém jednotlivém případě jsou však posuzována obdobná kritéria, jakými
jsou například místo, kde byl spáchán větší díl trestné činnosti, místo, kde byla způsobena větší
škoda, místo, kde se nachází obviněná osoba, státní příslušnost obviněné osoby či její trvalý pobyt,
zájem na stíhání pachatele apod.
3.3.3 Negativní konflikt pravomocí
Pod pojmem negativní konflikt pravomocí se rozumí situace, kdy ani jeden z dotčených států
neuplatňuje soudní pravomoc a pachatel tak zůstane nepotrestán. Negativní konflikt pravomocí je
obecně vnímán jako záležitost velmi nežádoucí, a proto je mu při úpravě jeho předcházení věnována
větší pozornost42.
Jedním z nástrojů Úmluvy, které mají předcházet negativním konfliktům pravomocí, je již výše
zmíněna povinnost uložená státům zajistit uplatňování zásad teritoriality, personality a registrace.
Sluší se podotknout, že Úmluva stanoví minimální rozsah uplatňování soudní pravomoci a jakékoliv
nadstandardní uplatňování pravomoci podle vnitrostátního práva je v souladu s jejími ustanoveními43.
ZÁSADA UNIVERZALITY
Prostřednictvím zásady univerzality vyjadřuje stát své odhodlání postihovat trestné činy, které
mají význam v rámci mezinárodní bezpečnosti a spolupráce 44. Stát zde může uplatňovat jurisdikci
bez jakéhokoliv spojení mezi trestným činem a tímto státem. V ZTOPO je univerzální jurisdikce
omezena pouze na trestné činy proti měně a teroristickému útoku. Otázkou však je, zdali by ČR
neměla uplatňovat zásadu univerzality v širším rozsahu. Například Kanada, Austrálie či Nizozemí
uplatňují zásadu univerzality ve vztahu k právnickým osobám i k mezinárodním zločinům, jakými jsou
genocida, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny45. Mezinárodní trestní soud totiž po dlouhé odborné
diskuzi nemá pravomoc vůči právnickým osobám. Přitom jsou však často právnické osoby spojovány
s mezinárodním zločinem, zpravidla ve formě financování či jinou podporou skupin, které mezinárodní
zločin páchají. Například společnosti, které se v 90. letech podílely na obchodu s diamanty, pomáhaly
financovat občanské války v Sierra Leone, Angole či v Libérii. Tyto občanské války byly
charakterizovány znásilňováním, amputacemi končetin, dětskými vojáky a jinými formami
mezinárodního zločinu.46 Jinými slovy řečeno, některé společnosti jsou spojovány s nejhoršími
mezinárodními zločiny naší doby, a proto je smysluplné hledat nástroje, jak přivést tyto společnosti
k odpovědnosti.
ZÁVER
Používání informačních a komunikačních technologií umožnilo ukládání velkého množství dat a
jejich okamžité šíření na jakékoliv místo na zemi. Internet tak změnil koncepci prostorové komunikace,
globalizoval společenské vztahy a minimalizoval existenci hranic. To přineslo zcela nové výzvy pro
právní vědu k nalezení cesty k aplikaci zásady teritoriality na kybernetické prostředí. S rozvojem
kyberkriminality a transnacionální zásady ne bis in idem roste nebezpečí pozitivních konfliktů
pravomocí. Mezinárodní právo veřejné efektivně reaguje na možnost vzniku negativních konfliktů
pravomocí, nikoliv však na ty pozitivní.

To je typické právě pro Úmluvu o počítačové kriminalitě, která se primárně snaží předejít negativnímu konfliktu
pravomocí.
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Čl. 22 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě.
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PREZUMPCIA NEVINY OBVINENEJ PRÁVNICKEJ OSOBY
V TRESTNOM KONANÍ
Ondrej Laciak
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Ivana Gážiová
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Príspevok pojednáva o procesnoprávnych aspektoch zásady prezumpcie neviny vo vzťahu
k právnickej osobe, ktorej bolo vznesené obvinenie v trestnom konaní.
Kľúčové slová: Prezumpcia neviny, trestné konanie, vznesenie obvinenia.
Abstract: The article deals with the procedural perspectives of the principle of the presumption of
innocence in relation to the accused legal entity in the criminal proceedings.
Key words: Presumption of innocence, criminal proceedings, accusation.
ÚVOD
Rada Európskej únie prijala 30. novembra 2009 uznesenie o pláne na posilnenie procesných
práv podozrivých alebo obvinených osôb v trestnom konaní1 (ďalej len „plán“). V pláne sa uplatňuje
prístup postupných krokov a vyzýva sa v ňom na prijatie opatrení týkajúcich sa práva na preklad
a tlmočenie (opatrenie A), práva na poučenie o právach a informovanie o obvineniach (opatrenie B),
práva na právne poradenstvo a právnu pomoc (opatrenie C), práva na komunikáciu s príbuznými,
zamestnávateľmi a konzulárnymi orgánmi (opatrenie D), ako aj osobitných záruk pre podozrivé alebo
obvinené osoby, ktoré sú zraniteľné (opatrenie E) 2. Dňa 11. decembra 2009 Európska rada privítala
plán a zaradila ho do Štokholmského programu – otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom
a chráni ich3. Európska rada zdôraznila, že plán nie je vyčerpávajúci, pričom vyzvala Komisiu, aby
preskúmala ďalšie prvky týkajúce sa minimálnych procesných práv podozrivých a obvinených osôb
a aby posúdila, či je potrebné v záujme podpory lepšej spolupráce v tejto oblasti zaoberať sa aj
ďalšími otázkami, napríklad prezumpciou neviny. V nadväznosti na túto skutočnosť predložila Komisia
Rade v rámci balíku na ochranu procesných práv návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v
trestnom konaní, ktorá bola podpísaná 9. marca 2016 a následne zverejnená v Úradnom vestníku
pod číslom 2016/343. Príspevok reaguje na skutočnosť, že sa uvedená smernica vzťahuje len na
fyzické osoby a otvára polemiku o potrebe garancie práv na prezumpciu neviny právnických osôb
a dôvodoch, prečo táto smernica uvedené práva nereflektuje.
PREZMUPCIA NEVINY
Zásada prezumpcie neviny vyplýva z článku 40 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd
a z článku 6 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a predstavuje jednu
z najdôležitejších zásad trestného konania. Tak ako je upravená v článku 3 smernice je premietnutá
Ú. v. EÚ C 295, 4.12.2009, s. 1.
Resolution of the Council of 30 November 2009 on a Roadmap for strengthening procedural rights of suspected
or accused persons in criminal proceedings. The Annex of the Resolution
Measure A: Translation and Interpretation
Measure B: Information on Rights and Information about the Charges
Measure C: Legal Advice and Legal Aid
Measure D: Communication with Relatives, Employers and Consular Authorities
Measure E: Special Safeguards for Suspected or Accused Persons who are Vulnerable
Measure F: A Green Paper on Pre-Trial Detention
3
Ú. v. EÚ C 115, 4.5.2010, s. 1.
1
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aj do slovenského vnútroštátneho právneho poriadku. Znenie tohto článku je obdobne zapracované
v článku 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a v § 2 ods. 4 Trestného poriadku, ktoré znejú
identicky: „Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví
právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu.“4
Práva na prezumpciu neviny predstavujú základné zásady slovenského trestného konania a sú
garantované v platnej legislatíve Slovenskej republiky, najmä v § 2 ods. 4 Trestného poriadku: „každý,
proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným
odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu“5 a § 6 ods. 2 „pri poskytovaní informácií sú orgány činné v
trestnom konaní a súd oprávnení utajiť tie skutočnosti, ktoré by mohli zmariť alebo sťažiť objasnenie
a vyšetrenie veci. Pritom sú povinní dbať na zásadu prezumpcie neviny. Dbajú aj na to, aby
nezverejňovali chránené osobné údaje ani skutočnosti súkromného charakteru, najmä rodinného
života, obydlia a korešpondencie, ktoré priamo s trestnou činnosťou nesúvisia. Osobitne dbajú na
záujmy maloletých, mladistvých a poškodených, ktorých osobné údaje sa nezverejňujú“. 6
Prijatím nového zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb nastal
výrazný posun vo vnímaní práv právnických osôb v trestnom konaní. V § 1 ods. 2 citovaného zákona
sa uvádza, že ak tento zákon neustanovuje inak a ak to povaha veci nevylučuje, na trestnú
zodpovednosť právnickej osoby a tresty ukladané právnickej osobe sa vzťahuje Trestný zákon a na
trestné konanie proti právnickej osobe sa vzťahuje Trestný poriadok. Na inom mieste, resp. v žiadnom
inom ustanovení predmetného zákona nie je zmienka o základných zásadách trestného konania proti
právnickej osobe, teda z tohto možno logicky konštatovať, že aj v trestnom konaní proti právnickej
osobe platia rovnaké základné zásady trestného konania ako proti fyzickej osobe.
Legislatíva Európskej únie pristupuje k danej problematike miernejšie.
V novej smernici o prezumpcii neviny sa v odseku 13 preambuly uvádza, že potreby a úrovne
ochrany určitých aspektov prezumpcie neviny sa v prípade fyzických a právnických osôb
odlišujú. Táto skutočnosť bola potvrdená aj Súdnym dvorom, ktorý uznal, že práva vyplývajúce z
prezumpcie neviny neprináležia právnickým osobám rovnakým spôsobom ako fyzickým osobám.
Ďalej je v odseku 14 preambuly smernice o prezumpcii neviny ustanovené, že v súčasnom stave
vývoja vnútroštátneho práva a judikatúry na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Európskej únie je
predčasné prijímať na úrovni Európskej únie právne predpisy o prezumpcii neviny týkajúce sa
právnických osôb. Z tohto dôvodu sa členské štáty uzniesli na tom, že by sa táto smernica nemala
uplatňovať na právnické osoby. Samozrejme, tým by nemalo byť dotknuté uplatňovanie práva na
prezumpciu neviny na právnické osoby, tak ako je stanovené najmä v Dohovore o ochrane ľudských
práv a základných slobôd z roku 1950 (ďalej len „Dohovor“) a ako ho vykladá Európsky súd pre ľudské
práva a Súdny dvor.
Prezumpcii neviny právnických osôb je venovaný aj odsek 15 preambuly tejto smernice, podľa
ktorého prezumpcia neviny právnických osôb by sa mala zabezpečiť prostredníctvom existujúcich
právnych záruk a judikatúry, pričom budúci vývoj určí, či je potrebné prijať opatrenie Európskej únie.
Napriek tomu, že sa smernica v súčasnosti nezaoberá aplikáciou prezumpcie neviny na právnické
osoby, uvedené ustanovenie ponecháva priestor pre budúcu legislatívu Európskej únie v tomto
smere.
Napriek tomu, že smernica o prezumpcii neviny vo svojich úvodných ustanoveniach vysvetľuje,
prečo upravuje len aspekty práva na prezumpciu neviny vo vzťahu k fyzickým osobám, tento výklad
nie je podporovanými mnohými odborníkmi z praxe a akademickej obce. V tejto súvislosti zastávajú
názor, že ak právo Európskej únie a vnútrośtátne právo členských štátov uznáva trestnoprávnu
zodpovednosť právnických osôb, tieto práva majú fyzickým a právnickým osobám prináležať
rovnakým spôsob. Zároveň je tiež potrebné podotknúť, že hoci smernica o prezumpcii neviny uvedené
práva právnickým osobám nepriznáva, úpravu takýchto práv expresis verbis neodmieta. Takýto
postup odôvodňue tým, že členské štáty ešte nie sú pripravené na prijatie takejto legislatívy. Otázka
potreby úpravy práv na prezumpciu neviny pre právnické osoby tak stále zostáva otvorená.
Nakoľko Súdny dvor Európskej únie uznal, že práva vyplývajúce z prezumpcie neviny
neprináležia právnickým osobám rovnakým spôsobom ako fyzickým osobám, už pôvodný návrh
Komisie sa uplatňoval len na fyzické osoby, ktoré sú podozrivé alebo obvinené zo spáchania
trestného činu. Toto právo sa má uplatňovať vo všetkých štádiách trestného konania, dokonca už
predtým, než sa osoba od príslušných orgánov členského štátu prostredníctvom úradného oznámenia
Článok 50 ods. 2 zákona č. 460/1992 Ústava Slovenskej republiky
§2 ods. 4 Trestného poriadku
6
§6 ods. 2Trestného poriadku
4
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alebo iným spôsobom dozvie, že je podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu, a to až
do ukončenia takéhoto konania. V smernici je táto skutočnosť upravená v článku 2 a súvisiacich
bodoch preambuly, podľa ktorého sa má vzťahovať len na trestné konanie a v rámci neho len na
fyzické osoby, ktoré sú podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní až do právoplatného skončenia
veci. Vyplýva to aj z dôvodovej správy Komisie k návrhu smernice, v ktorej je uvedené, že rozdiely
v zmysle rôzneho stupňa ochrany fyzických a právnických osôb majú byť v smernici zohľadnené,
a preto sa má smernica uplatňovať iba na fyzické osoby. Dôvodom je, že ochrana práv právnických
osôb na prezumpciu neviny je dostatočne zabezpečená vnútroštátnymi predpismi a predpismi EÚ,
ako ich vykladajú vnútroštátne súdy a Súdny dvor EÚ, a Európsky dohovor o ochrane ľudských práv
a základných slobôd, ako ho vykladá Európsky súd pre ľudské práva. Táto argumentácia vychádza
aj z predchádzajúcich postupov uplatňovaných pri prijímaní návrhov cestovnej mapy. Všetky ostatné
návrhy boli prijímané s rovnakým úmyslom, aby sa vzťahovali len na fyzické osoby. Názor Komisie
bol podporený väčšinou členských štátov a počas expertných rokovaní sa dospelo k záveru, že by sa
malo zamedziť rozšíreniu pôsobnosti smernice, tak ako tomu bolo v predchádzajúcich prijatých
návrhoch na ochranu procesných práv.
Napriek tomu, že Európsky parlament vo všeobecnosti podporil ideu návrhu smernice, navrhol
vo vzťahu k niektorým ustanoveniam určité zmeny. Vo vzťahu k tomuto iniciatívnemu návrhu vyjadril
obavy, že Komisia zaujala minimalistický prístup a svoje ambície smerujúce k harmonizácii
legislatívnych opatrení na úrovni EÚ nastavila príliš nízko. Ambíciou smernice malo byť zabezpečenie
vysokej ochrany práv osôb v trestnom konaní a za týmto účelom sa majú prijímať harmonizačné
legislatívne opatrenia na úrovni EÚ. Európsky parlament tiež nesúhlasil s návrhom Komisie ohľadom
rozsahu pôsobnosti smernice. Podľa jeho názoru mala byť smernica aplikovateľná aj na právnické
osoby, pretože trestné konania proti právnickým osobám by mali ťažiť z rovnakého komplexného
prístupu, ako konania proti fyzickým osobám. Toto stanovisko bolo vyjadrené aj mnohými ďalšími
externými odborníkmi, najmä Európskou komorou obhajcov (European Criminal Bar Association ECBA) a ďalšími subjektmi. Stanovisko Európskej komory obhajcov, ktoré bolo súčasťou
pripomienkového konania k návrhu predmetnej smernice v členských štátoch EÚ, namietalo absenciu
pôsobnosti smernice z dvoch dôvodov. ECBA v prvom rade konštatovala, že case law (judikatúra)
v oblasti kartelových káuz v EÚ nie je v tejto súvislosti dostatočná, pretože sa týka výlučne
špecifického typu administratívneho práva a vôbec nezohľadňuje charakteristiky trestného práva.
V druhom rade uviedla, že EÚ nemôže čakať na „evolúciu“ v judikatúre v tejto oblasti alebo na
národnú legislatívu, teda legislatívu v jednotlivých členských štátoch. Ochrana fyzických
a právnických osôb je neoddeliteľne prepojená v prípadoch, v ktorých sú stíhané aj fyzické aj
právnické osoby. Svoje stanovisko odôvodňuje tým, že v kauzách, kde je trestné stíhanie
vedené proti právnickým osobám a ich štatutárom je zrejmé, že práva fyzických osôb nie sú
dostatočne chránené, ak právnické osoby nepožívajú rovnakú ochranu práv postavených na
zásade prezumpcie neviny a jej relevantných aspektov – najmä napríklad ochrana pred
sebaobviňovaním (self-incrimination). Podľa tohto názoru pôsobnosť smernice by teda mala byť
rozšírená aj na právnické osoby, pretože neexistuje fundamentálny dôvod, rozlišovať základné práva
pri fyzických a právnických osobách. Pokiaľ ide o princíp ľudskej dôstojnosti, ten sa pochopiteľne
nebude vzťahovať na právnické osoby. Napriek tomu ľudia (fyzické osoby) sú reprezentantmi
právnických osôb a budú zasiahnuté trestným konaním proti právnickým osobám. Z uvedených
dôvodov, je možné dospieť k záveru, že by mali mať obvinené právnické osoby v trestnom konaní
rovnaké práva ako obvinené fyzické osoby.7
Už aj zo samotného názvu Dohovoru vyplýva, že upravuje ľudské práva a základné slobody
fyzických osôb. V čase koncipovania Dohovoru v roku 1950 nemali na pôde Rady Európy vôbec
tušenie, že by bolo niekedy predmetom diskusie, či a ako má mať právnická osoba právo na obhajobu,
resp. by sa na právnické osoby mala uplatňovať prezumpcia neviny. Formulácia citovaného článku 6
ods. 3 Dohovoru, a to „každý“, ale naznačuje, že Dohovor sa vzťahuje len na fyzické osoby. Na druhej
strane niektorí autori sú názoru, že uvedené práva je potrebné interpretovať analogicky aj na
právnické osoby, aj keď to exaktne nie je formulované.8
Stanovisko European Criminal Bar Association k návrhu smernice o prezumpcii neviny dostupné na
http://www.ecba.org/extdocserv/20141106_ECBA_PresumptionOfInnocence.pdf
8
LACIAK, O., TOBIÁŠOVÁ, L.: Modely trestnej zodpovednosti právnických osôb v systéme common law. In:
Trestná zodpovednosť právnických osôb medzinárodné a európske aspekty, právno-teoretické východiská.
Yvetta Turayová, Lýdia Tobiášová a kolektív. Univerzita Komenského, Právnická Fakulta, 2014. s. 49-71. ISBN
978-80-7160-383-2
7
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Rozsah oprávnených subjektov je zásadne vymedzený pojmom „každý“, ktorý vyjadruje princíp
univerzalizmu ako základného princípu medzinárodnoprávnej ochrany ľudských práv. Zároveň to
znamená priame inkorporovanie neštátnych subjektov, osobitne fyzických osôb, do medzinárodného
práva ako subjektov, ktoré majú právo iniciovať medzinárodnú jurisdikciu s cieľom sankcionovať štáty
za nesplnenie svojich medzinárodných záväzkov. Podľa niektorých názorov Dohovor v zásade
nerozlišuje medzi fyzickými a právnickými osobami, čo znamená, že ľudské práva obsiahnuté
v Dohovore patria rovnako fyzickým osobám aj právnickým osobám. Jedine, ak by povaha samotného
ľudského práva vylučovala možnosť faktického porušenia, tak by oprávneným subjektom boli len
fyzické osoby.9
Práva zakotvené Dohovorom sa vzťahujú primárne na jednotlivcov, zatiaľ čo členským štátom
v tejto súvislosti vznikajú len povinnosti. Porušenie práva zo strany štátu môže nastať ako dôsledok
určitého nedovoleného zásahu, prípadne nečinnosti porušujúcej garantované práva, rovnako aj ako
dôsledok nečinnosti spočívajúcej v nezabránení tretím osobám neoprávnene zasahovať do
zaručovaných práv. Pod ochranu Dohovoru spadajú práva každého jednotlivca nachádzajúceho sa
na území zmluvného štátu a podliehajúceho jeho jurisdikcii. Adresátmi ustanovení Dohovoru tak
môžu byť občania signatárskych štátov, ale aj cudzinci a utečenci, prípadne osoby bez štátnej
príslušnosti. Právnické osoby sa môžu dovolávať ustanovení Dohovoru v obmedzenom rozsahu, ich
pôsobnosť je odvodená od povahy oprávnenia zakotveného v konkrétnom ustanovení.10 Podľa čl. 34
Dohovoru, súd môže prijímať sťažnosti podané ktorýmkoľvek jednotlivcom, mimovládnou
organizáciou alebo skupinou osôb, ktoré sa považujú za poškodené v dôsledku porušenia práv
priznaných Dohovorom alebo jeho protokolmi jednou z Vysokých zmluvných strán. Vysoké zmluvné
strany sa zaväzujú, že nebudú žiadnym spôsobom brániť účinnému výkonu týchto práv. V zmysle
judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva je treba pod pojmom mimovládne organizácie rozumieť
aj politické strany, odborové organizácie, náboženské spoločnosti (cirkvi), ale aj obchodné
spoločnosti. Práve obchodné spoločnosti budú predstavovať najväčší počet právnických osôb, ktoré
môžu byť trestne stíhané a ktoré budú mať právo si uplatniť právo na obhajobu. Analogicky je možné
vidieť pôsobnosť Dohovoru na obchodné spoločnosti (mimo trestného konania, ktoré je pochopiteľne
nóvum) napríklad v rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Špaček, s.r.o. c. Česká
republika (z 9. Novembra 1999 týkajúce sa sťažnosti č. 26449/95), v rámci ktorého išlo o namietanie
obchodnej spoločnosti voči dodatočnému doplateniu dane.
Podľa názoru autora Kuchtu z hľadiska procesných zásad možno využiť v prospech právnických
osôb najmä zásadu práva na riadny súdny proces, zahrňujúci právo na rýchle a včasné prejednanie
veci, právo byť oboznámený s obvinením a právo sa takému obvineniu brániť, právo vypočúvať
svedkov, princíp rovnosti zbraní, zákaz nútenia k sebeobviňovaniu, princíp primeranosti a
zdržanlivosti a pod. Niektoré zásady možno uplatniť len obmedzene (napr. právo na obhajobu s
vylúčením nutnej obhajoby, obmedzenej spolupráce so záujmovými združeniami, uplatnenie
niektorých zaisťovacích opatrení). Presnejšie zákonné vymedzenie v tomto smere by bolo ale
žiaduce.11 Preto máme za to, že by sa nemal opomínať názor, podľa ktorého by sa mala predmetná
smernica precizovať aj vo vzťahu k právnickým osobám.
ZÁVER
Príspevok v reakcii na novú smernicu o prezumpcii neviny, ktorá sa uplatňuje len na fyzické
osoby porovnáva právne názory na garanciu práv na prezumpciu neviny právnických osôb. Z vyššie
uvedenej analýzy právnej úpravy možno uviesť, že vývoj názorov odborníkov sa rozchádza do dvoch
teórií. Jedna z nich jednoznačne zastáva stanovisko, že práva fyzických a právnických osôb by mali
by zaručené v rovnakom rozsahu a z tohto dôvodu by sa smernica o prezumpcii neviny mala
jednoznačne vzťahovať aj na právnické osoby. Zároveň uvádzajú, že akýkoľvek postup v rozpore
s týmto výkladom je nesystémový a môže potenciálne vytvárať priestor pre zneužívanie inštitútu
trestnej zodpovednosti právnických osôb na riešenie konkurenčného boja, prípadne na politické účely.
V súlade s týmto názorom je na mieste poznámka, že základné zásady trestného konania by
mali byť exaktnejšie upravené a deklarované aj na stíhané právnické osoby, čo by mohlo do značnej
SVÁK, J.: Ochrana ľudských práv, Žilina : Poradca podnikateľa, 2006, s. 50.
ŠIŠKOVÁ, N.: Dimenze ochrany lidských práv v Evropské unii. 2. vydání. Praha : Linde, 2008, s. 113 - 115.
11
KUCHTA, J.: Několik úvah k trestnímu řízení proti právnickým osobám podle českých trestněprocesních
předpisů. Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie Bratislavské právnické fórum 2013. Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013,
s. 86.
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miery zvýšiť právnu istotu a záruku spravodlivého procesu, ktorý je elementárnym signifikantom
demokratického právneho štátu.
Vyššie uvedený názor ohľadom zaručovania práv na prezumpciu neviny právnickým osobám
potvrdzuje aj výklad Európskej únie. Vyplýva to aj z novej smernice o prezumpcii neviny, ktorá tieto
práva právnických osôb nepopiera, ale bohužiaľ neupravuje. Na druhej strane však deklaruje, že
práva fyzických a právnických osôb sa v istej miere odlišujú a mali by byť garantované v inom
rozsahu.
Príspevok mal okrem iného slúžiť ako podnet na otvorenie diskusii na uvedenú problematiku
s cieľom nachádzať nové argumenty súvisiace s trestnou zodpovednosťou právnických osôb a
vhodné pre vytvorenie konečného záveru k využívaniu základných práv.
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K ROLI OPATROVNÍKA V ŘÍZENÍ PROTI PRÁVNICKÉ OSOBĚ1
Jan Provazník
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Abstrakt: Opatrovník v trestním řízení proti právnické osobě představuje institut, mající chránit
samostatné zájmy takové právnické osoby v případech, kdy tyto kolidují s osobami, které by za ni
jinak byly oprávněny jednat. Za dosud krátkou historii trestní odpovědnosti právnických osob v České
republice tento institut nicméně ukázal, že trpí některými kontroverzemi. Tyto kontroverze pramení ze
skutečnosti, že opatrovník se obvykle musí potýkat s nedostatkem informací, přičemž jediným
zdrojem relevantních dat je zpravidla osoby, kvůli jejichž konfliktu zájmů byl opatrovník vůbec do své
funkce ustanoven. V kontextu zavedení trestní odpovědnosti právnických osob ve Slovenské
republice se tento článek zaměřuje na představení těchto dosud objevených kontroverzí, jejich
analýzu a předvedení určitých závěrů, které se mohou v blízké době stát pro slovenskou praxi
aktuálními.
Kľúčové slová: opatrovník, zastoupení, řízení proti právnické osobě
Abstract: Legal guardian in the criminal proceedings against a legal entity represents a legal institute,
which should protect the independent interests of such an entity in the cases in which these interests
collide with the interests of the people, who would otherwise be entiteled to act in her name. However,
in the so far short history of criminal liability of legal entities in the Czech republic, this legal institute
has already shown that it suffers from a few controversies.These controversies stem from the fact that
the legal guardian usually has to deal with a shortage of information, while the only source of relevant
data are the people because of whose conflict of interests was the guardian appointed in the first
place. In the context of establishing criminal liability of legal entities in the Slovak republic, this article
aims to present these so-far-known controversies, analyse them and give some conclusions that may
become topical to the Slovak practice.
Key words: Legal Guardian, Legal Representation, Procedure Agains a Legal Entity
ÚVOD
Jak trestní odpovědnost právnických osob, tak trestní řízení, vedené proti právnické osobě,
vyvolávají v kruzích právní doktriny i aplikační praxe mnohé kontroverze v oblasti základních
koncepčních otázek, systematiky trestního práva hmotného i procesního a jejich základních zásad,
jakož i v oblasti praktické využitelnosti a účinnosti přispění trestní odpovědnosti právnických osob
k racionální a plodné trestní politice. Ve stínu těchto velkých diskusí zůstává ovšem i celá řada dílčích,
nenápadných otázek, doprovázejících hmotněprávní i procesní úpravu trestní odpovědnosti
právnických osob, které jsou ovšem jak z pohledu teoretického, tak praktického neméně důležité a
komplikované. Jedním z nich je i postavení opatrovníka, ustanovovaného právnické osobě v trestním
řízení, vedeném proti ní. O svízelnosti tohoto institutu svědčí i fakt, že před přijetím nového
soukromoprávního kodexu vyvstávaly i v oboru práva soukromého spory, zda je opatrovnictví
právnické osoby vůbec přípustné,2 přičemž problematiky úpravy opatrovnictví je tradičně vnímá spíše
jako náležející do domény soukromého práva.
Tento příspěvek se proto zaměřuje na analýzu právního i faktického postavení opatrovníka
v trestním řízení proti právnické osobě v české právní úpravě s přihlédnutím k rozdílům oproti nové
úpravě slovenské. Institut opatrovníka právnické osoby v trestním řízení (dále jen „opatrovník“, neníli stanoveno jinak) je prima vista nekomplikovaný a velmi stručně upravený, při pohledu bližším se
ovšem objevují poměrně palčivé problémy, které jsou s ním spojeny.
Tento příspěvek byl publikován v rámci projektu specifického výzkumu MUNI/A/1288/2015 „Adjustace
specifických otázek a koncepce trestního řízení“.
2
BURŠÍKOVÁ,J. Vybrané změny právní úpravy zastoupení v rámci nového občanského zákoníku, s. 2.
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K dosažení cíle tohoto příspěvku bude nejprve nutno vyložit podmínky vzniku funkce
opatrovníka a osvětlit důvody, které k zakotvení tohoto institutu vůbec vedly. Následně bude třeba
osvětlit právní podstatu funkce opatrovníka, vystihnout její specifika a identifikovat problémy, které
jsou s tím spojeny. Poté bude možno přikročit k analýze faktického postavení opatrovníka v reálně
probíhajících trestních řízení a pojmenovat problémy, které vyvstávají právě zde.
Poté či současně s tím, co budou představeny tyto dvě skupiny problémů, bude nutné zaobírat
se nástinem jejich možných řešení a případnou reevaluací právní úpravy tohoto institutu včetně
návrhů de lege ferenda.
PRÁVNÍ ÚPRAVA DE LEGE LATA
Nejprve je nutno zabývat se pozitivní právní úpravou. V této části bude uveden základní přehled
české i slovenské platné právní úpravy, aby měl čtenář lepší přehled při čtení následujícího textu,
který na tuto úpravu bude odkazovat.
Právní úprava v ČR
V české právní úpravě je ustanovení opatrovníka upraveno v § 34 odst. 5 zák. č. 418/2011 Sb.,
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO“). V souladu s právní
podstatou pojmu opatrovník v obecném smyslu je opatrovník osobou, která je ustanovována
příslušným soudem v situaci, kdy k určitému právnímu jednání či k plnohodnotné účasti na určitém
právním řízení není z nejrůznějších důvodů jednající osoba způsobilá sama o sobě a není zde ani
nikdo jiný, kdo by za ni byl právě způsobilý jednal.3
Za právnickou osobu dle § 34 odst. 1 ZTOPO jedná ten, kdo je k tomu oprávněn v občanském
soudním řízení. ZTOPO zde implicite odkazuje na ustanovení § 21 zák. č. 99/1963 Sb., o občanském
soudním řízení (občanský soudní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“). Tento předpis
povolává k jednání za právnickou osobu v řízení před soudem statutární orgán, v případě kolektivního
statutárního orgánu jeho předsedu či k tomu oprávněného člena, zaměstnance, který byl k jednání
před soudem pověřen statutárním orgánem, ředitele odštěpného závodu, týká-li se řízení tohoto
odštěpného závodu a prokuristu, může-li tento dle udělené prokury jednat samostatně. Zde se
objevuje první problém, neboť ZTOPO plně odkazuje na OSŘ, přičemž nevymezuje, zda je mezi
těmito orgány určitá hierarchie. Byť v občanském soudním řízení toto větších potíží nečiní, v trestním
řízení problém ovšem nastat může, k tomu viz subkapitolu 2.3.
V řízení proti právnické osobě je opatrovník ustanovován ve dvou typových případech – 1)
nemůže-li za právnickou osobu jednat osoba, kterou ZTOPO určuje k tomu, aby v trestním řízení za
právnickou osobu činila úkony (např. taková osoba neexistuje, příp. je diskvalifikována dle §34 odst.
4 ZTOPO, k tomu viz dále), a právnická osoba neurčí jinou osobu, která by za ni jednala; 2) právnické
osobě či jejímu zmocněnci se prokazatelně nedaří doručovat. Z toho plynou tři významné principy, na
nichž je opatrovnictví jako institut založeno – princip subsidiarity, princip ochrany zájmů právnické
osoby a princip ustanovení soudem.
Princip subsidiarity je vyjádřením skutečnosti, že k ustanovení opatrovníka by mělo dojít vždy
až tehdy, nemohla-li by jinak v trestním řízení obviněná právnická osoba jednat prostřednictvím
osoby, která je k tomu jinak určena. K tomu ZTOPO v § 34 odst. 4 výslovně stanoví, že za právnickou
osobu nemůže jednat ten, kdo je v téže věci obviněným, poškozeným či svědkem. Stanovuje se zde
tedy formální střet zájmů, kdy žádná z osob, uvedených v § 21 odst. 1 OSŘ, nemůže za právnickou
osobu jednat, zastává-li některé z těchto tří procesních postavení v téže věci.
Princip subsidiarity je rovněž výrazem sebeomezení veřejné moci, neboť se v prvé řadě
umožňuje právnické osobě projevovat svou vůli navenek prostřednictvím osoby, jejímuž postavení
v rámci struktury právnické osoby tato činnost náleží, následně možnost vybrat za sebe jinou osobu,
jestliže tato osoba nemůže své oprávnění jednat za právnickou osobu v trestním řízení vykonávat, a
až jako poslední prostředek pro samotné umožnění průběhu trestního řízení nastupuje institut
opatrovníka. Lze tedy zobecnit, že institut opatrovníka by měl být aktivován vždy až tehdy, není-li zde
žádná osoba, která by v řízení mohla prosazovat autentickou vůli právnické osoby podle rozhodnutí
této osoby. Je přitom zřejmé, že autentickou vůli právnické osoby nemůže prosazovat osoba, jejíž
zájmy jsou v rozporu se zájmy právnické osoby.
Princip ochrany zájmů právnické osoby představuje myšlenku, že opatrovník má výlučně hájit
zájmy právnické osoby.4 Nejedná se tedy o pomocníka orgánů činných v trestním řízení, nejedná se
3
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o nestranný subjekt, který by měl postupovat v řízení samostatně, ale jedná se o zvláštního
ustanoveného zástupce, který je vázán povinností ochrany zájmů zastupovaného, byť může někdy
vyvstat poměrně záludná otázka, co je v konkrétním případě v nejlepším zájmu právnické osoby a jak
to zjistit. V žádném případě však opatrovník nesmí vědomě učinit nic, co by právnickou osobu
poškodilo, a vyskytuje-li se v situaci volby dvou zel, nesmí si vybrat to větší.
Princip ustanovení soudem vychází z předpokladu, že není-li zde vhodná osoba, která by mohla
jednat za právnickou osobu na její vlastní přání či příkaz, je třeba, aby její zájmy hájila objektivním
způsobem nestranná osoba. Proces povolání této nestranné osoby je zajištěn právě tím, že ji
ustanovuje soud jako nestranný a nezávislý soud, mající za povinnost zajistit dostatečnou ochranu
základních práv osobám, které se dostávají pod jeho moc. Dosaženo tohoto má být rovněž tím, že
soud při ustanovení vhodné osoby přihlíží k tomu, že nesmí jít o osobu, jejíž zájmy by se střetávaly
se zájmy osoby právnické.
Právní úprava v SR
Ve Slovenské republice je platná, ale dosud neúčinná právní úprava trestního řízení proti
právnické osobě v otázce opatrovníka obdobná, nikoliv však identická. § 27 odst. 7 zák. č. 91/2016
Z.b., o trestnej zodpovednosti právnických ôsob a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dále jen
„ZTZPO“) stanoví v podstatě stejný okruh podmínek pro ustanovení opatrovníka. Jde tedy o případy,
kdy zde není osoba oprávněná jednat (statutární zástupce, smluvní zástupce pro trestní řízení či
osoba, kterou právnická osoba označila k výzvě soudu či prokurátora dle § 27 odst. 6 in fine právě
proto, že za ni neměl kdo jednat) nebo nedaří-li se právnické osobě ani jejímu zástupci doručovat.
Orgánem, oprávněným k ustanovení opatrovníka, je soud pro přípravné řízení a v řízení před soudem
předseda senátu.
Slovenská právní úprava je konkrétnější, neboť v § 27 odst. 1 stanovuje, že za právnickou osobu
v trestním řízení jedná její statutární orgán. Neposkytuje tedy žádný prostor pro dohady o tom, který
subjekt v konkrétním případě za právnickou osobu má vystupovat, případně podle jakého klíče, neboť
tento subjekt je vždy jen jeden. Jisté pochybnosti mohou vznikat tam, kde se jedná o kolektivní
statutární orgán, neboť ZTZPO v § 27 odst. 3 (stejně jako ZTOPO v § 34 odst. 1) stanovuje, že za
právnickou osobu může v trestním řízení současně činit úkony jen jedna osoba. Domnívám se, že se
zde analogicky použije ustanovení § 21 odst. 1 zák. č. 99/1963 Zb., občanského súdného poriadku,
ve znění pozdějších předpisů, které je víceméně stejné, jako § 21 odst. 1 OSŘ, a výše nastíněné
pravidlo pro jednání za kolektivní statutární orgán. Takovému postupu nic nebrání.
§ 27 odst. 6 ZTZPO upravuje obdobně k § 34 odst. 4 ZTOPO okruh situací, kdy oprávněná
osoba (dle ZTZPO statutární orgán) nemůže za právnickou osobu jednat. Jde o případy, kdy je
obviněným, poškozeným, svědkem, znalcem nebo tlumočníkem v téže věci. To však neplatí pro
případy, kdy jde o jediného člena statutárního orgánu či o jedinou fyzickou osobu, která dotyčnou
právnickou osobu tvoří.
Je tedy zřejmé, že i slovenská právní úprava opatrovníka je vybudována na principech
subsidiarity, ochrany zájmů právnické osoby a ustanovení příslušným orgánem.
Srovnání právních úprav
Jak vyplývá z výše uvedeného textu, úprava institutu opatrovníka je v obou právních úpravách
poměrně stručná, což v praxi patrně časem povede k řadě výkladových problémů. Obě úpravy jsou
rovněž vybudovány na obdobných principech.5 V obou úpravách se prakticky identicky odráží principy
ochrany zájmů právnické osoby a ustanovení opatrovníka soudem. Slovenská úprava preventuje
výkladové těžkosti ohledně oprávněné osoby tím, že za ni považuje výhradně statutární orgán. I
v otázce projevení principu subsidiarity se domnívám, že slovenská úprava ze srovnání vychází lépe.
Obě úpravy využívají formální kriterium diskvalifikace z jednání za právnickou osobu z důvodu
určitých vybraných formálních postavení v trestním řízení o téže věci, byť slovenská úprava
diskvalifikaci spojuje se širším výčtem formálních postavení. Slovenská úprava ovšem obsahuje i
výjimky z této diskvalifikace, jestliže předmětné formální postavení zastává jediný člen statutárního
orgánu, případně fyzická osoba, která tvoří celou dotyčnou právnickou osobu.

K akcentu na princip subsidiarity srov. např. i s. 27 dôvodej správy k vládnému návrhu zákona o trestnej
zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dostupná např. z:
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=417982.
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Tyto výjimky jsou nepochybně ku prospěchu principu subsidiarity, neboť jestliže jde např. o
„jednomužnou“ společnost s ručením omezeným, kde jediným společníkem a jednatelem zároveň je
jedna fyzická osoba, není dán předpoklad, že by jako osoba, oprávněná za právnickou osobu jednat,
nemohl v trestním řízení proti ní jednat z důvodu rozporu zájmů, neboť z materiálního hlediska zájmy
obou těchto osob jednou jsou. V souvislosti s tím ovšem očekávají slovenskou právní úpravu
přinejmenším tři problémy. Prvým je možný případ, kdy za právnickou osobu bude jednat jediný člen
statutárního orgánu např. jako jediný jednatel, který je zároveň spoluobviněný, ale zájmy tohoto
jednatele budou v rozporu se zájmy společníků právnické osoby. Dikce § 27 odst. 6 naznačuje, že
v takovém případě by nic spoluobviněnému jednateli nebránilo za právnickou osobu v trestním řízení
jednat, ačkoliv by její zájmy byly v materiálním rozporu se zájmy právnické osoby. Jde o logický
důsledek navázání diskvalifikace na formální kriteria. Druhý problém se může objevit tam, kde sice
jediný člen statutárního orgánu není obviněný, ale jeho zájmy jsou přesto v rozporu se zájmy
právnické osoby (spoluobviněnou v téže věci je např. jeho osoba blízká). Ani zde totiž formální důvod
diskvalifikace není dán. Třetí problém může vězet ve výkladu pojmu „jediná fyzická osoba, která
právnickou osobu tvoří“. Zcela jistě půjde o situaci, kdy jediná osoba je společníkem i jediným členem
statutárního orgánu, nicméně může být v praxi sporné, zda se znak „tvoří“ vztahuje k právnické osobě
z hlediska celé její struktury (tj. jak společníci, tak orgány právnické osoby – tomu by napovídala
skutečnost, že právnickou osobu tvoří i její orgány) či jen ke společníkům (tento výklad by umožňovala
systematika ustanovení, které nejprve uvádí jediného člena statutárního orgánu, tedy by druhý
v pořadí uvedenou situaci bylo možno vykládat naopak jako jediného společníka).
Česká úprava je složitější z hlediska odkazu na osobu, oprávněnou za právnickou osobu jednat
v trestním řízení, do OSŘ. V občanském soudním řízení platí, že za právnickou osobu může jednat
kterákoliv právnická osoba, uvedená v § 21 odst. 1 OSŘ a je vnitřní věcí právnické osoby, kterou
z těchto osob k jednání jejím jménem v řízení povolá.6 V občanském soudním řízení se totiž
předpokládá, že zájmy právnické osoby jsou jednotné a došlo-li by k rozkolu v zájmech u členů
jednotlivých orgánů či společníků, dojde k jejich vyřešení interními „samočisticími“ mechanismy
právnické osoby (typicky dle § 54 odst. 4 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění
pozdějších předpisů; dále jen „ZOK“). Je vůbec otázkou, zda se povinnosti podle tohoto ustanovení
vztahují i na trestní řízení (o tom viz dále). J. Dědič má nicméně za to, že tato povinnost nastupuje při
jakékoliv souvislosti s výkonem funkce,7 V trestním řízení ovšem nutno předpokládat, že tyto interní
samočisticí mechanismy nemusí fungovat, neboť v sázce je pro dotčené osoby mnohem více, než
odpovědnost za porušení povinností člena orgánu právnické osoby podle zákona tyto povinnosti
upravujícího.
Může se tak stát, že za právnickou osobu bude chtít v konkrétním případě jednat z lepších či
horších pohnutek více subjektů, uvedených v § 21 odst. 1 OSŘ a postup, jak tuto situaci vyřešit,
ZTOPO nepředpokládá. V takovém případě by se dle mého názoru podle platné a účinné právní
úpravy mělo postupovat tak, jako kdyby zde nebyla žádná oprávněná osoba, tj. postupem dle § 34
odst. 5 ZTOPO, neboť se jedná o obsahově a podstatou nejbližší ustanovení. De lege ferenda by zde
ovšem mohlo být i vhodnější řešení, k tomu viz dále.
I když česká úprava pokulhává za slovenskou ve stanovení výjimek z diskvalifikace odpovědné
osoby v případech, kdy mezi jejími zájmy a zájmy právnické osoby není rozdíl, má dle mého názoru
náskok pro změnu v řešení případů, kdy existuje materiální střet zájmů, aniž by dotyčná osoba
zastávala jedno z diskvalifikačních postavení dle § 34 odst. 4 ZTOPO. Jak uvedeno výše, výběr osoby
oprávněné jednat za právnickou osobu činí ZTOPO implicitním odkazem na OSŘ, zejména na jeho §
21 odst. 1. Tím ovšem není vyloučeno, aby byla aplikována i jiná ustanovení tohoto předpisu, tedy
v tomto případě § 21 odst. 4. Ten zapovídá osobám, uvedeným v čl. 21 odst. 1 OSŘ, za právnickou
osobu jednat, jestliže jsou jejich zájmy v rozporu se zájmy této osoby. Jde tedy o materiální kriterium
diskvalifikace. Jelikož ZTOPO neodkazuje na konkrétní ustanovení OSŘ, které se má při výběru
oprávněné osoby použít, nic nebrání tomu, aby toto ustanovení bylo vykládáno tak, že se oprávněná
osoba určí přesně tak, jak by byla určena v občanském soudním řízení – tedy nejen podle pravidel
pozitivního výčtu, ale i podle pravidel negativních překážek v jednání za právnickou osobu. § 21 odst.
4 OSŘ je tak nutno považovat za rovnocenné diskvalifikační kriterium jako § 34 odst. 4 ZTOPO. 8
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VYBRANÉ PROBLÉMY
Byť by problémů, identifikovatelných v souvislosti s institutem opatrovníka, mohlo být uvedeno
více, omezím se na dva následující.
Kdo má zvolit osobu, která za právnickou osobu bude jednat?
Tento problém se vztahuje k principu subsidiarity. Jelikož opatrovníka lze ustanovit teprve poté,
co právnické osobě, za niž nemohou jednat osoby dle § 34 odst. 1 ZTOPO (tedy dle § 21 odst. 1
OSŘ), byla dána lhůta k tomu, aby určila osobu, která za ni bude jednat, je zcela nezbytné zabývat
se otázkou použitelností této podmínky subsidiarity v praxi.
Mějme na paměti, že právnická osoba byla vyzvána k označení osoby, jež za ni bude jednat,
právě proto, že zde není osoba, která by za ni byla oprávněna jednat (tj. mimo jiné i která by byla
oprávněna vyhovovat výzvám orgánů činných v trestním řízení a komunikovat s nimi), neb taková
osoba neexistuje, nemůže vykonávat svou funkci nebo jde o osobu ve střetu zájmů. Koho tedy v rámci
právnické osoby příslušný orgán činný v trestním řízení vyzve? Rep. kdo je oprávněn na tuto výzvu
zareagovat, když žádná osoba, určená v § 34 odst. 1 ZTOPO, nemůže za právnickou osobu jednat?
Jak budou řešeny případy, kdy za právnickou osobu budou označeny různé osoby, protože výzvě
vyhoví dvě různé strukturní jednotky právnické osoby?
Primárním východiskem pro řešení by podle mého názoru měl být návrat ad fontes, tedy
k vnitřním „pramenům“ právnické osoby. ZTOPO by měl přestat na právnické osoby hledět jakožto na
homogenní entity, a více se zaměřovat i na ochranu práv a zájmů jednotlivých relevantních složek
právnické osoby, zejména jejích společníků či členů, kteří nemusí mít o právnickou osobou páchané
činnosti žádné povědomí. Ve vztahu k institutu opatrovníka by tak měl být minimalizován okruh
případů, kdy je vůbec nutné tuto osobu zvnějšku povolávat. Primárně by vždy nezpůsobilost určitého
orgánu právnické osoby jednat měla být řešena tím, že bude nahrazena osoba, která toto způsobila. 9
Dále toho může být dosaženo tím, že bude institucionálně zajištěna možnost vybrat vhodnou osobu
uvnitř právnické osoby těmi jejími orgány či společníky, kteří mají na existenci a činnosti právnické
osoby zájem (tj. které s ní nejsou ve střetu zájmů).
Toto doporučení se vztahuje i na situace, nastíněné v subkapitole 2.3, týkající se případného
rozporu zájmů osob, oprávněných dle ZTOPO (resp. OSŘ) za právnickou osobu alternativně jednat,
kdy některé z těchto osob se mohou ze sobeckých zájmů pokoušet svým jednáním nepříznivě
ovlivňovat postavení právnické osoby v trestním řízení. Bude-li kladen větší důraz na vnitřní
rozhodovací procesy právnické osoby, může těmto situacím včas být předejito.
Řešení by se obecně mohlo skládat ze tří bodů:
samy orgány činné v trestním řízení by měly z toho, co je jim o věci známo, identifikovat
materiální střet zájmů i dle § 21 odst. 4 OSŘ a osoby, které se v takovém materiální střetu
nachází, nejednat jako s osobami oprávněnými dle § 34 odst. 1;
úprava ZTOPO by měla být provázáno zejména s úpravou příslušné právnické osoby
soukromoprávními předpisy tak, aby byla v případě zahájení trestního řízení proti
právnické osobě, kde hrozí, že za ni nebude moci žádná oprávněná osoba jednat, o tomto
střetu informovat příslušné orgány právnické osoby, typicky orgány kontrolní a umožnit
svolání vrcholného orgánu, který rozhodne, jaký by měl být další postup právnické osoby
v trestním řízení a jaká osoba by měla navenek tento postup provádět;
v případě, že je zřejmé, že právnická osoba a fyzická osoba za ni jednající mají stejný
zájem a předchozí postup nepřichází v úvahu (např. „jednomužná“ s.r.o.), nevyvolávat na
legislativní úrovni formální střet zájmů po vzoru slovenské právní úpravy.
Jakou roli opatrovník v trestním řízení má?
Druhý, neméně závažný problém, vyplývá z principu ochrany zájmů právnické osoby
opatrovníkem. Opatrovník je zde ustanoven jako nezaujatá osoba, která přichází zpravidla zvnějšku.
V podmínkách ZTZPO je k tomu v § 27 odst. 7 věta prvá in fine uvedeno, že půjde zpravidla o
advokáta. V podmínkách ZTOPO k okruhu osob, z nichž má být volen opatrovník, není stanoveno
nic. V praxi se ovšem v drtivé většině jedná o advokáty, zapsané v seznamu obhájců,
ustanovovaných ex offo. Jde tedy v obou případech o osobu, která není obeznámena s vnitřním
chodem společnosti, a byla ustanovena proto, že kvalifikované osoby, s vnitřním chodem společnosti
PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R. Lze ustanovit hmotněprávního opatrovníka akciové společnosti?, s. 601.
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obeznámené (typicky statutární orgán), buď neexistují, nebo jsou s právnickou osobou ve střetu
zájmů.
Opatrovník má v každém případě hájit zájmy opatrované právnické osoby. Nemá přitom
postavení obhájce, neboť tento institut se může uplatnit nezávisle na tom, zda byl či nebyl ustanoven
opatrovník (§ 35 odst. 1 ZTOPO, § 28 odst. 1 ZTZPO), nadto opatrovník nemusí být nutně advokátem.
Opatrovník má tedy blíže k postavení obviněného a měl by disponovat všemi jeho právy, včetně práva
zvolit právnické osobě obhájce, ale např. i práva souhlasit s určitými procesními postupy, mít
zachovanou lhůtu k přípravě atd.
Nad rámec těchto oprávnění má ovšem opatrovník vůči obviněné právnické osobě i povinnosti.
V souvislosti s tím vyvstává celkem podstatná otázka, jakým režimem se řídí úprava odpovědnosti
opatrovníka. ZTOPO k tomu nic bližšího nestanovení a ani zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TŘ“) jako předpis podpůrný k tomu
mlčí. Mělo by se proto vycházet z obecného předpisu, upravujícího problematiku zastoupení osob,
tedy ze zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“). § 487 odst. 1 OZ je k postavení
opatrovníka právnické osoby stanoveno, že se na něj přiměřeně uplatní práva a povinnost člena
statutárního orgánu. Na to dopadá také ustanovení § 159 OZ, upravující povinnosti všech členů
volených orgánů, jednat s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí. Zvláštní úpravu
pro obchodní korporace, pro nimž se v ČR vede trestní stíhání nejčastěji, přináší § 51 - § 54 ZOK.
Problém spočívá ovšem v tom, že tato pravidla jsou nastavena spíše směrem k soukromoprávním
jednáním právnických osob10 zejména obchodních korporací a je otázkou, zda tato pravidla lze
analogicky uplatnit i ve vztahu k trestnímu řízení. Ostatně i § 487 odst. 2, z nějž plyne, že obsah
povinností opatrovníka určuje soud, a rovněž že touto povinností má být dosažení obnovení chodu
statutárního orgánu. Je tedy zřejmé, že občanskoprávní úprava se opatrovníka právnické osoby
dotýká ze zcela jiného úhlu, což je pochopitelné.
Další problém spočívá v tom, že, jak popsáno výše, opatrovníkem bývá ustanovován prakticky
vždy advokát, v ČR dokonce advokát, zapsaný jako obhájce ex offo. Do funkce opatrovníka je tak
takový advokát ustanoven v souvislosti se svým výkonem advokacie. Uplatní se na něj proto
odpovědnost podle § 24 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů? Nebo se
uplatní jen obecná občanskoprávní odpovědnost za škodu? V ČR dosud v souvislosti
s opatrovnictvím právnické osoby nebylo, pokud vím, žádné řízení o náhradu škody proti opatrovníku
vedeno. Zůstává tak nejasným, v jakém režimu vlastně opatrovník odpovídá a co je podstatnější, za
porušení kterých konkrétních povinností tato odpovědnost vůbec vzniká.
Jaké možnosti k naplnění své role opatrovník má?
V předchozí subkapitole bylo popsáno, že v trestním řízení má opatrovník hájit zájmy právnické
osoby. Stručně jako doušku pro ilustraci budiž naznačeno, jak úspěšný při plnění této povinosti
opatrovník vlastně může být. V modelovém příkladě (v praxi celkem častém), kdy je stíhána právnická
osoba pro některý daňový trestný čin a spolu s ní jsou stíháni pro stejný trestný čin i všichni její
jednatelé, proti němu na jedné straně budou stát odborně i materiálně vybavené orgány činné
v trestním řízení, na druhé straně zase spolustíhaní členové statutárního orgánu, kteří jsou
obeznámeni s reáliemi konkrétní právnické osoby, vyznají se v její činnosti, dokumentaci, mají
přehled o relevantních osobách atd.
V tomto modelovém příkladě se tedy opatrovník bude ocitat v nezáviděníhodném postavení
takřka „uprostřed palby“ mezi na jedné straně po zuby ozbrojenými orgány činnými v trestním řízení,
a spolustíhanými členy statutárního orgánu, disponujícími sice menší palebnou silou, ale zato
dokonalou znalostí „terénu“ a na straně druhé. V této potyčce je opatrovník neozbrojeným cizincem
v zemi, kterou nezná. V praxi se tak zatím postavení opatrovníka v ČR redukuje na nezbytnou, byť
statickou figurku, jíž je doručováno, která je dotazována k souhlasu s určitými procesními postupy,
nicméně vlastní výkon jakési quasiobhájcovské činnosti zde příliš vysledovat nelze.
Nevýhodu, v níž se opatrovník nachází, je přitom velmi obtížné kompenzovat. Nelze totiž
žádným způsobem nutit např. spolustíhaného člena statutárního orgánu, aby se s opatrovníkem
podělil o své informace, neboť připuštěním takového postupu by mohlo snadno dojít k připuštění
prolomení zákazu sebeobviňování. Nelze si ani představit jako reálné, že by opatrovník měl vykonávat
obdobné úlohy, jaké vykonávají orgány činné v trestním řízení, tj. samostatně vést vyšetřování,
zajišťovat důkazy atd. Jediné, co mu tak může zbývat, je spolupráce s jinými osobami „zevnitř“
právnické osoby, jsou-li zde vůbec takové. Zde zase může vyvstat problém s navázáním důvěry,
10

LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654), s. 1725.
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neboť opatrovník je cizí osoba, která sice zpravidla bývá advokátem, a tudíž je vázána povinností
mlčenlivosti, nicméně to není institucionálně zákonem zajištěno, protože o advokáta nutně jít nemusí.
Opatrovník přitom může potřebovat pro řádné plnění svých povinností i relativně dost citlivé informace
o obchodní či jiné činnosti právnické osoby, jejích finančních poměrech atd. Zákon přitom ani
nezaručuje povinnost součinnosti právnické osoby s opatrovníkem. Ve výsledku je tak opatrovník
velmi často odkázán toliko na spisový materiál, získaný orgány činnými v trestním řízení, což je ke
kvalifikovanému výkonu práv obviněného (na místo obviněného, resp. obviněné právnické osoby
samé) poněkud málo.
ZÁVER
Tento příspěvek se blíže zabývá postavením opatrovníka právnické osoby v trestním řízení,
vedeném proti této osobě. Identifikuje dva hlavní problémy – důsledky nedostatečného respektu
k principu subsidiarity ustanovení opatrovníka a omezené možnosti vlivu opatrovníka na plnění jeho
povinností.
Příspěvek uzavírá, že první řešení všech problémů ohledně opatrovníka spočívá lapidárně
řečeno v tom, aby opatrovník vůbec nemusel být ustanovován.
Většina výše nastíněných problémů vyplývá ze skutečnosti, že ZTOPO i ZTZPO se na
právnickou osobu dívají, mohu-li si dovolit tento příměr, očima, která byla mnoho let zvyklá dívat se
pouze na fyzické osoby. Ne zcela úspěšně tak byly respektovány zvláštnosti samotné existence
právnické osoby jakožto zvláštního subjektu práva, zejména vnitřní dynamika jejího života a způsob
tvorby vůle ve specifických rozhodovacích procesech. Trestní řízení bylo v našich podmínkách
odjakživa nastaveno tak, že osoba, proti které se řízení vede, je konzistentní, jednolitá entita, jejíž
vnitřní procesy nemusí orgány činné v trestním řízení nijak zajímat. V případě právnických osob se
ovšem na těchto vnitřních procesech podílí celá řada osob, zpravidla zde existují určitá pnutí mezi
jejími orgány či společníky a je nutno zamýšlet se nad tím, čí vůle je vlastně vůlí právnické osoby, jak
se k této vůli lze dobrat, kdo je oprávněn ji sdělovat na venek a za jakých podmínek. Ne vždy totiž
vůle statutárního orgánu, projevená na venek, musí být skutečnou vůlí právnické osoby, když došlo
např. k záměrné dezinformaci ostatních členů statutárního orgánu jejich kolegou, který se tímto
způsobem snaží přimět právnickou osobu k takovému jednání v trestním řízení, které jí samotné sice
přinese negativní důsledky, pro něj či osobu, již se takto snaží podpořit, ovšem naopak důsledky
positivní. Jelikož trestní řízení je v životě právnické osoby výjimečnou situací, v níž se nelze spoléhat
na běžné vnitřní kontrolní mechanismy, měla by tyto zvláštnosti reflektovat právní úprava trestního
řízení proti právnickým osobám.
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DILEMA NAD ÚSTAVNOPRÁVNYM PRIESKUMOM
ROZHODNUTÍ ROZHODCOVSKÝCH SÚDOV
Branislav Jablonka
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Cieľom príspevku je poukázať na rozhodovaciu prax senátov Ústavného súdu SR pri
prejednávani ústavnej sťažnosti voči rozhodnutiam rozhodcovských súdov, ako aj na zjednocujúce
stanovisko. Autor sa zamýšľa, či stanovisko zaujalo správny prístup v tom smere, že ústavný súd
a priori odmietol preskúmavať rozhodnutia rozhodcovských súdov. Autor polemizuje s týmto záverom
ústavného súdu, pretože dospel k opačnému záveru. Autor v závere ponúka úvahy, že všeobecné
súdy by mali preskúmavať arbitrárne a zjavne neodôvodnené rozhodcovské rozhodnutia cez prizmu
výhrady verejného poriadku.
Kľúčové slová: rozhodcovský rozsudok, prieskum rozhodcovského rozsudku, ústavná sťažnosť,
žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku, výhrada verejného poriadku, orgán verejnej moci,
rozhodcovský súd, ústavný súd
Abstract: The aim of article is to focus on judicial practice of senate of Constitutional Court of Slovak
republic by hearing the constitutional complaint against the decisions of arbitration courts, as well as
on uniforming opinion. The author thinks about if the uniforming opinion is correct in the way that
Constitutional Court of Slovak republic dismissed to revise the decisions of arbitration courts. The
author polemizes with the conclusion of Constitutional Court because he comes to the contrary
conclusion. In the end the author offers ideas that the state courts should revise total non-rational
arbitration decisions via prism of public order exception.
Key words: arbitration judgement, revision of arbitration judgement, constitutional complaint, action
on annulment of arbitration judgement, public order exception, the body of public authority, Arbitration
court, Constitutional court
ÚVOD A CIELE PRÍSPEVKU
Nedávno prijal Ústavný súd SR stanovisko1, v zmysle ktorého bol prijatý záver, že Ústavný súd
SR (ďalej aj „ústavný súd“) nemá právomoc rozhodovať o sťažnostiach proti postupu a rozhodnutiu
rozhodcovských súdov.
Prax senátov ústavného súdu však bola iná, pretože ani jeden senát dovtedy výslovne netvrdil,
že nemá bez ďalšieho právomoc preskúmavať rozhodnutie rozhodcovského súdu z dôvodu, že
rozhodcovský súd nie je orgánom verejnej moci. Senáty síce uvádzali, že rozhodcovský súd nie je
orgánom verejnej moci, avšak nevylučovali vecou sa zaoberať. Čo viedlo ústavný súd k prijatiu tohto
stanoviska? Aké boli základné východiská pre prijatie zjednocujúceho stanoviska ? Je takýto postoj
ústavne konformný? Práve uvedené ma viedlo k napísaniu tohto príspevku a jeho predneseniu na
konferencii.
V nadväznosti na argumentáciu uvedenú v stanovisku Ústavného súdu SR, sp. zn.: PLz. ÚS
5/2015 (ďalej aj „stanovisko“), som si vytýčil nasledovné ciele vyplývajúce z nastolených otázok:
1) aké boli východiská smerujúce k zjednoteniu rozhodovacej činnosti ústavného súdu,
2) aký subjekt podlieha ústavnoprávnemu prieskumu ústavného súdu v zmysle čl. 127 ods. 1
Ústavy SR,
3) aké charakter má orgán verejnej moci a či rozhodcovský súd má znaky orgánu verejnej moci,
4) aké oprávnenie má všeobecný súd z hľadiska rozsahu prieskumu rozhodcovského
rozsudku,
5) aký je vzájomný vzťah medzi prieskumom rozhodcovského rozsudku podľa § 40 zákona č.
244/2002 Z. z. a prípadným prieskumom rozhodcovského rozsudku podľa čl. 127 ods. 1
Ústavy SR.

1

Stanovisko ÚS SR zo dňa 18.11.2015, sp. zn.: PLz. ÚS 5/2015. In: www.ustavnysud.sk
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VÝCHODISKÁ K ZJEDNOTENIU ROZHODOVACEJ ČINNOSTI ÚSTAVNÉHO SÚDU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Rozmach rozhodcovských súdov po prijatí zákona č. 244/2002 Z. z. účinného od 01.07.2002
zaznamenal na Slovensku exponenciálny rozmach. Stále rozhodcovské súdy sa rozmnožili ako „huby
po daždi“. S rozmachom rozhodovacej činnosti rozhodcovských súdov začali vznikať prirodzene aj
konania na všeobecných súdoch s cieľom preskúmať zákonnosť rozhodcovských rozsudkov2.
Požiadavky na preskúmanie zo strany navrhovateľov boli nielen zo stránky procesnej, ale aj
hmotnoprávnej. Vzhľadom na to, že zákon č. 244/2002 Z. z. umožňuje preskúmať rozhodcovské
rozsudky rýdzo z procesného hľadiska, navrhovatelia hľadajú možnosť ďalej ako zvrátiť stav, čo
v poslednom čase vyvolalo narastajúci nápad ústavných sťažností na ústavnom súde, ktoré priamo
smerovali voči rozsudkom rozhodcovských súdov bez predošlého prieskumu rozhodcovských
rozsudkov všeobecným súdom.
Na ústavom súde sa tak vyvinuli rôzne názorové platformy v senátnej agende, v rámci ktorej sa
ústavné sťažnosti preskúmavali. Je však potrebné zdôrazniť, že aj keď do prijatia stanoviska
ústavného súdu PLz. ÚS 5/2015 nebola jednotná názorová platforma vo vzťahu k prieskumu
rozhodcovských rozsudkov, žiadny senát ústavného explicitne netvrdil, že ústavný súd nemá
právomoc preskúmavať rozsudky rozhodcovských súdov z dôvodu nedostatku právomoci,
keďže rozhodcovské súdy nie sú orgánmi verejnej moci. Hoci senáty uvádzali, že rozhodcovské
súdy nie sú orgánmi verejnej moci a priori prieskum ich rozsudkov nevylučovali.
Prvá názorová platforma senátov ústavného súdu odmietala ústavné sťažnosti z dôvodu, že
sťažovateľ nevyčerpal riadny opravný prostriedok, a to žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku
podľa § 40 zákona č. 244/2002 Z. z. Ústavný súd pritom presne špecifikoval podľa akého zákonného
ustanovenia bolo možné podať žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku na všeobecnom súde3.
Druhá názorová platforma senátov ústavného súdu odmietala ústavné sťažnosti z dôvodu, že
sťažovateľ zároveň podal žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku podľa § 40 zákona č.
244/2002 Z. z.4.
Tretia názorová platforma senátov ústavného súdu meritórne preskúmala ústavné sťažnosti a aj
rozhodla nálezom5, resp. do prijatia stanoviska PLz. ÚS 5/2015 prijala ústavnú sťažnosť na ďalšie
konanie6.
Prvý krát v judikatúre ústavného súdu druhý senát ešte pred prijatím zjednocujúceho stanoviska
PLz. ÚS 5/2015 zo dňa 18.11.2015 vyslovil dňa 02.07.2015 právny názor, že rozhodcovský súd nie
je ani počas konania ani po vydaní exekvovateľného rozhodnutia orgánom verejnej moci aplikujúc
právomoc extenzívne a ústavnú sťažnosť odmietol pre nedostatok právomoci. Zároveň dodal, že ide
o učebnicový príklad nedostatku právomoci, keď ústavný súd jasne niečo nemôže (napríklad zmeniť
rozhodnutie namiesto zrušenia)7. Je pozoruhodné tak silné konštatovanie druhého senátu ústavného
súdu o učebnicovom príklade nedostatku právomoci, keďže práve druhý senát len štyri mesiace
predtým dňa 10.03.2015 ústavnú sťažnosť voči rozhodcovskému súdu v inom konaní prijal na ďalšie
konanie8, pričom v štádiu prijatia na ďalšie konanie sa aj zaoberal otázkou právomoci, pričom vtedy
nevidel prekážku nedostatku právomoci. Vzhľadom na to, keď len po štyroch mesiacoch ten istý senát
prijal úplne opačný právny názor ohľadom otázky právomoci, dovolím si nesúhlasiť s názorom
Väčšina stálych rozhodcovských súdov však ukončí svoje pôsobenie ex lege ku 31.12.2016, pretože podľa
novely zákona o rozhodcovskom konaní, a to zákona č. 125/2016 Z. z. záujmové združenia osôb, ktoré sú
v súčasnosti prevažnými zriaďovateľmi stálych rozhodcovských súdov s účinnosťou od 01.01.2017 už nebudú
môcť byť zriaďovateľmi stálych rozhodcovských súdov. Uvedené svedčí opätovne o tom, že zákonodarca ide
z jedného extrému do druhého extrému tým, že bez akéhokoľvek rozumného odôvodnenia a analýzy
doterajšieho stavu zrušuje to, čo bolo v slovenskom rozhodcovskom práve istým spôsobom v obchodnej arbitráži
zaužívané.
3
Napríklad Uznesenie ÚS SR, sp. zn.: IV. ÚS 115/2013 zo dňa 28.02.2013, Uznesenie ÚS SR, sp. zn.: I. ÚS
104/2014 zo dňa 05.03.2014, Uznesenie ÚS SR, sp. zn.: III. ÚS 36/2014 zo dňa 21.01.2014. In:
www.ustavnysud.sk
4
Napríklad Uznesenie ÚS SR, sp. zn.: III. ÚS 276/2013 zo dňa 02.07.2013, Uznesenie ÚS SR, sp. zn.: IV. ÚS
394/2012 zo dňa 15.08.2012. In: www.ustavnysud.sk
5
Napríklad Nález ÚS SR, sp zn.: III. ÚS 162/2011 zo dňa 31.05.2011, Nález ÚS SR, sp. zn.: III. ÚS 547/2013 zo
dňa 19.02.2014. In: www.ustavnysud.sk
6
Uznesenie ÚS SR, sp. zn.: II. ÚS 155/2015 zo dňa 10.03.2015, ktorým ústavný súd prijal ústavnú sťažnosť na
ďalšie konanie a odložil vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku. In: www.ustavnysud.sk
7
Uznesenie ÚS SR, sp. zn.: II. ÚS 432/2015 zo dňa 02.07.2015. In: www.ustavnysud.sk
8
Uznesenie ÚS SR, sp. zn.: II. ÚS 155/2015 zo dňa 10.03.2015. In: www.ustavnysud.sk
2
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ústavného súdu, že ide o typický učebnicový príklad nedostatku právomoci. Je síce pravda, že druhý
senát pri prijatí ústavnej sťažnosti na ďalšie konanie dňa 10.03.2015 pracoval v čiastočne inom
zložení (dvaja sudcovia rovnakí, avšak sudca spravodajca bol vždy iný, čo je dôsledkom toho, že
druhý senát v tom čase pracoval v štvorčlennom zložení striedajúc jeho skladbu v závislosti od toho,
kto bol vo veci sudcom spravodajcom) než pri odmietnutí ústavnej sťažnosti pre nedostatok právomoci
dňa 02.07.2015. Uvedené však nie je ospravedlnením tvrdenia, že ide o učebnicový príklad
nedostatku právomoci vo veci konať, keďže ide o zásadnú otázku. V tejto súvislosti sa prejavuje
významná a dominantnú úloha sudcu spravodajcu. Je možné stotožniť sa s Drgoncom, že sudca
spravodajca tým, že vec pripravuje na prerokovanie do senátu od začiatku ako mu vec bola doručená
po jej podaní na ústavný súd má náskok vo veci, ktorú pripravuje a tento náskok mu spravidla nikto
nevezme (ani iný člen senátu)9.
Druhý senát ústavného súdu majúc za to, že dospel k odchylnému právnemu názoru pri
posudzovaní ústavnej sťažnosti vedenej pod sp. zn.: II. ÚS 783/2015 než tretia názorová platforma
senátov predložil vec na zjednotenie do pléna ústavného súdu podľa § 6 zákona č. 38/1993 Z. z.
SUBJEKTY PODLIEHAJÚCE ÚSTAVNOPRÁVNEMU PRIESKUMU PODĽA ČL. 127
ÚSTAVY SR
Podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy SR: „Ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo
právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv
a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala
a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje
iný súd.“
Ustanovenie čl. 127 ods. 1 Ústavy SR upravuje konanie o individuálnych sťažnostiach fyzických
osôb alebo právnických osôb, ktoré namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd.
Konanie o sťažnostiach v dnešnom poňatí bolo implementované do Ústavy SR ústavným zákonom
č. 90/2001 Z. z. účinným od 01.01.2002, ktorým bol aj zavedený terminus technicus „sťažnosť“.
Napriek uvedenému pojmu „sťažnosť“ ústavná prax prevažne používa ešte dovtedy zaužívaný pojem
„ústavná sťažnosť“ v súvislosti s konaním podľa čl. 127 Ústavy SR v znení účinnom do 31.12.2001.
Aj Drgonec uvádza, že konanie o sťažnostiach nie je jednotne pomenované10. Vzhľadom na
zaužívanú ústavnú prax, ktorá v prevažujúcej miere používa pojem „ústavná sťažnosť“, budem tento
pojem používať aj v príspevku. Paralelou ústavnej sťažnosti v zmysle čl. 127 ods. 1 Ústavy SR v znení
ústavného zákona č. 90/2001 účinného od 01.01.2002 bol podnet podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy SR
v znení účinnom do 30.06.2001. Na margo uvedeného ústavnoprávna ochrana fyzických osôb
a právnických osôb bola v období od 01.07.2001 do 31.12.2001 výrazne obmedzená, keďže čl. 130
ods. 3 Ústavy SR pojednávajúci o podnete od 01.07.2001 stratil účinnosť, pričom čl. 127 ods. 1 Ústavy
SR v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z. nadobudol účinnosť až od 01.01.2002.
Účelom čl. 127 ods. 1 Ústavy SR v znení účinnom od 01.01.2002 ako vyplýva z dôvodovej
správy k ústavnému zákonu č. 90/2001 Z. z. bolo poskytnúť širšiu ochranu základných práv
a slobôd, pretože ako vyplýva z rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej aj „ESĽP“)
konanie o podnete nepredstavuje dostatočnú ochranu základných práv a slobôd11.
Ustanovenie čl. 127 ods. 1 Ústavy SR je zároveň ustanovením, ktoré zakladá ústavnému súdu
právomoc rozhodovať o ústavných sťažnostiach a zároveň stanovuje limity prieskumu.
Rozmenením na drobné zistíme, že čl. 127 ods. 1 Ústavy SR nevymedzuje subjekty, proti
ktorým môže fyzická osoba alebo právnická osoba podať ústavnú sťažnosť. Uvedené zrejme
aj bolo cieľom ústavodarcu zachovať čo najširšiu možnosť pre sféru prieskumu ústavného súdu do
rozhodnutí, opatrení a zásahov rôznymi subjektami, pretože nielen orgán verejnej moci môže
zasahovať do základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb.
V ústavnej doktríne sa vo všeobecnosti pri interpretácii subjektov, voči ktorým môže smerovať
ústavná sťažnosť uvádza, že výkladom čl. 127 ods. 1 Ústavy SR možno založiť širokú ochranu
ústavnosti, keďže táto ústavná sťažnosť môže smerovať voči rozhodnutiu každého orgánu
verejnej moci12. Ako aj uvádza dôvodová správa k ústavnému zákonu č. 90/2001 Z. z. článkom 127
ods. 1 Ústavy SR sa rozširuje okruh subjektov, voči ktorým môže smerovať ústavná sťažnosť

Drgonec, J. Ochrana ústavnosti Ústavným súdom SR. Bratislava: EUROKÓDEX 2010, s. 97
Drgonec, J. Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. Bratislava: C. H. Beck, 2015, s. 1367
11
podľa Čič, M. a kolektív. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Eurokódex 2012, s. 683
12
Drgonec, J. Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. Bratislava: C. H. Beck 2015, s. 1369
9
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prakticky na orgány verejnej moci, na ktoré štát preniesol zabezpečovanie niektorých svojich funkcií 13.
Avšak ani ústavná doktrína, ani dôvodová správa nevylučujú, že by ústavná sťažnosť mohla
smerovať aj voči takému subjektu, ktorý sám osebe nemá typický znak orgánu verejnej moci,
avšak svojou činnosťou pri realizácii práva, alebo pri aplikácii práva, zasahuje do základných
práv a slobôd fyzických osôb alebo právnických osôb, najmä z dôvodu, že výsledkom jeho
rozhodovania je akt, ktorý už má typickú verejnomocenskú povahu. Dokonca aj ústavná doktrína
v literatúre uvádza, že Ústava SR nebráni úvahe, že porušovateľom základných práv a slobôd môže
byť aj subjekt odlišný od orgánu verejnej moci, hoci zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného
súdu Slovenskej republiky a konaní pred ním porušovateľa práva označuje termínom „orgán“ (§ 51
ods. 1)14. V tejto súvislosti je však potrebné zdôrazniť, že v inom ustanovení zákon č. 38/1993 Z. z.,
a to § 50 ods. 1 písm. c) označuje porušovateľa ako „... označenie, proti komu sťažnosť smeruje“, t.
j. legislatívne inak než je uvedené v ustanovení § 51 ods. 1 ako „orgán verejnej moci, proti ktorému
sťažnosť smeruje“. Domnievam sa, že legislatívne označenie v § 50 ods. 1 písm. c) zákona č. 38/1993
Z. z. je správne, pretože verne vykonáva ústavnú normu vyjadrenú v čl. 127 ods. 1 Ústavy SR, ktorý
rovnako nič nehovorí o charaktere subjektu, voči ktorému sťažnosť smeruje, t. j. nehovorí o tom, že
ide o orgán verejnej moci. Nakoniec pokiaľ by aj zákon č. 38/1993 Z. z. označoval ako porušovateľa
„orgán verejnej moci“15 (pozn.: v čom nie je jednotný z hľadiska legislatívneho ako bolo už vyššie
uvedené), uvedené nie je pre Ústavný súd SR záväzné, pretože podľa § 14 zákona č. 38/1993 Z. z.
„Sudcovia sú pri rozhodovaní nezávislí a sú viazaní Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len "Ústava")
a ústavnými zákonmi.“ To znamená, že v predmetnej situácii je bernou mincou to, čo o porušovateľovi
stanovuje ústava, jej duch a význam, a nie čo § 51 ods. 1 zákona č. 38/1993 Z. z., keďže tento nie je
konzistentný už len so samotným jazykovým vyjadrením porušovateľa v čl. 127 ods. 1 Ústavy SR.
Ústavný súd sa v stanovisku PLz. ÚS 5/2015 zaoberal otázkou, voči akému subjektu môže
smerovať ústavná sťažnosť prakticky len v bode 21 a 22 stanoviska, pričom uviedol, že podľa
ustálenej judikatúry ústavného súdu v zmysle čl. 127 ods. 1 Ústavy SR v spojení s § 51 ods. 1 zákona
č. 38/1993 Z. z. je možné sa domáhať ochrany ústavnou sťažnosťou proti takému rozhodnutiu,
opatreniu alebo inému zásahu orgánu, ktorý má atribúty verejnej moci, ktorým tento autoritatívne
zasiahol do sféry sťažovateľa. Pokiaľ sťažovateľ namieta postup alebo rozhodnutie entity, ktorá
verejnú moc nevykonáva, jeho sťažnosť je nezlučiteľná z hľadiska dodržiavania právomoci s čl. 127
Ústavy SR, pričom v zátvore uviedol odkaz na rozhodnutia: I. ÚS 76/02, I. ÚS 139/04, I. ÚS 57/04, IV.
ÚS 459/2011. Nič viac a nič menej.
Domnievam sa, že v tomto smere mala byť ústavnoprávna argumentácia, čo najrozsiahlejšia,
pretože je veľmi významná a kľúčová, či rozhodcovský rozsudok vydaný rozhodcovským súdom,
podlieha ex constitutione ústavnému prieskumu alebo nepodlieha, samozrejme pri zachovaná
subsidiarity, ktorá rovnako vyplýva z čl. 127 ods. 1 Ústavy SR.
Zákon č. 38/1993 Z. z. nemôže mať prednosť pred Ústavou SR, rovnako nemôže zákonná
norma zužujúco vykonávať ústavný text, ba dokonca vtedy, ak je zákon legislatívne nepresný,
keďže porušovateľa označuje na jednom mieste v súlade s ústavným textom vyjadrenom v čl. 127
ods. 1 Ústavy SR (t. j. bez toho, že by ho zužoval na orgán verejnej moci - § 50 ods. 1 písm. c),
avšak na inom mieste v rozpore s ústavným textom vyjadrenom v čl. 127 ods. 1 Ústavy SR (zužuje
označenie porušovateľa na orgán verejnej moci - § 51 ods. 1). Pokiaľ už Ústavný súd SR
argumentoval zužujúco odkazom na § 51 ods. 1 zákona č. 38/1993 Z. z. mal sa vysporiadať aj s iným
legislatívnym ustanovením, a to § 50 ods. 1 písm. c) zákona č. 38/1993 Z. z. Uvedenej problematike
sa však ústavný súd vyhol. Na základe uvedeného zastávam názor, že samotná argumentácia
ustanovením § 51 ods. 1 zákona č. 38/1993 Z. z. nemá žiadnu ústavnú oporu.
Presvedčivú ústavnoprávnu argumentáciu neuviedol ústavný súd ani odkazom na už
existujúcu judikatúru, keďže táto sa týkala úplne iných subjektov, voči ktorým ústavná
sťažnosť smerovala a z hľadiska povahy veci je nezlučiteľné ich porovnávať s rozhodnutím
rozhodcovských súdov, ktorého rozhodnutie má povahu verejnomocenského rozhodnutia –
exekučného titulu, keďže toto rozhodnutie je vykonateľné štátnou mocou, a to štátom povereným
exekútorom. Ústavný súd iba odkázal na rozhodnutia vymenovaním ich spisových značiek bez toho,
že by sa bližšie zaoberal v čom spočívala podstata uvedených rozhodnutí z hľadiska interpretácie
rozsahu ústavného prieskumu vo vzťahu ku subjektom, voči ktorým ústavná sťažnosť smerovala.
podľa Čič, M. a kolektív. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Eurokódex 2012, s. 683
Palúš, I., Somorová, Ľ. Štátne právo Slovenskej republiky. 3. vydanie. Košice 2011, s. 458
15
v legislatívnej terminológii nie je zákon č. 38/1993 Z. z. jednotný, keďže porušovateľa neoznačuje vždy
rovnako
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Domnievam sa, že je podstatné ďalej zaoberať sa práve rozhodnutiami, na ktoré ústavný súd
poukázal bez uvedenia podstaty z nich vyplývajúcich, keďže nimi vyvraciam argumentáciu ústavného
súdu.
V rozhodnutí IV. ÚS 459/201116 ústavný súd sa zaoberal z hľadiska posúdenia právomoci podľa
čl. 127 ods. 1 Ústavy SR okrem iného situáciou, či má danú právomoc aj vtedy, ak sťažovateľka sa
domáha, aby ústavný súd rozhodol o žalobe, ktorú sťažovateľka podala okresnému súdu, t. j.
domáhala sa ochrany základných práv a slobôd, ktoré mali byť porušené fyzickou osobou
(žalovaným). V tejto súvislosti ústavný súd uviedol, že predmetom konania o ústavnej sťažnosti
nemôže byť porušenie základných práv a slobôd fyzickej osoby, ktorá verejnú moc
nevykonáva, keďže ústavná sťažnosť predstavuje špecifický prostriedok ochrany voči orgánom
verejnej moci, a nie pred porušovaním práv fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré
verejnú moc nevykonávajú. Ako vyplýva z uvedeného rozhodnutia je síce pravda, že ústavný súd
v tomto rozhodnutí uvádza, že porušovateľom môže byť „orgán verejnej moci“, avšak uvedené
označenie použil zrejme preto, keďže chcel jednoducho zdôrazniť, že porušenie údajných práv
sťažovateľky žalovaným, voči ktorému si uplatňovala majetkový nárok, nie je z titulu
verejnomocenského. Z povahy veci je možné sa len stotožniť s argumentáciou ústavného súdu
v tomto rozhodnutí, že z povahy veci ide o uplatnenie majetkových práv, a preto sťažovateľka sa
môže domáhať nárokov voči žalovanému na všeobecnom súde, keďže o ochrane týchto práv
rozhoduje všeobecný súd, a nie ústavný súd. Domnievam sa, že z povahy veci možno vyvodiť, že
ústavný súd je v duchu čl. 127 ods. 1 Ústavy SR prieskumný súd, ktorý rozhoduje až druhotne
(subsidiárne) v „konečnom ústavnom štádiu“, potom ako už iný subjekt (napr. súd) rozhodol o práva
a povinnostiach fyzických a právnických osôb. Ústavný súd SR tak rozhodne, či tento subjekt (v
súdenej veci to bol súd) rozhodol ústavne konformne o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo
právnických osôb. Z hľadiska otázky odmietnutia právomoci ústavného súdu komparovať
situáciu riešenú v rozhodnutí IV. ÚS 459/2011 so situáciou týkajúcou sa charakteru
rozhodcovského súdu je podľa môjho názoru z povahy veci nezlučiteľné, pretože v prvej
situácii smeruje sťažnosť voči fyzickej osobe (žalovanému), ktorá odmieta zaplatiť
pohľadávku žalobcovi, t. j. sťažovateľ sa nedomáha prieskumu rozhodnutia subjektu, ktorý
rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických alebo právnických osôb, avšak v druhej situácii
sťažnosť smeruje voči rozhodcovskému súdu, ktorý vydal autoritatívne rozhodnutie, ktoré je
výsledkom rozhodovacej činnosti, t. j. činnosti pri aplikácii práva. Práve pri činnosti aplikácii práva
mohlo dôjsť k omylu vedúcemu k nesprávnemu rozhodnutiu v najvšeobecnejšej rovine, pričom tento
omyl môže mať za istých okolností charakter ústavného omylu17.
V rozhodnutí I. ÚS 139/0418 ústavná sťažnosť smerovala voči právnickej osobe, a to Leteckej
vojenskej nemocnici v Košiciach v súvislosti so zanedbaním riadnej zdravotnej starostlivosti. V tejto
súvislosti ústavný súd uviedol, že čl. 127 Ústavy SR je garanciou ochrany základných práv a slobôd
pred ich porušovaním verejnou mocou19, a nie pred ich porušovaním fyzickými osobami alebo
právnickými osobami, ktoré verejnú moc nevykonávajú. Ústavný súd uzavrel, že o žalobnom návrhu
v súdenej veci rozhodujú všeobecné súdy. V plnom rozsahu odkazujem na vyššie uvedenú
argumentáciu, ktorú som uviedol pri rozhodnutí IV. ÚS 459/201, keďže aj v tomto prípade je možné
len stotožniť so závermi ústavného súdu v tomto rozhodnutí, že z povahy veci majetkových práv sa
sťažovateľka môže domáhať majetkových nárokov voči žalovanému na všeobecnom súde, keďže
o ochrane týchto práv rozhoduje všeobecný súd, a nie ústavný súd.
V rozhodnutí I. ÚS 57/0420 ústavná sťažnosť smerovala voči fyzickým osobám v súvislosti
s porušením práv pri voľbe prezidenta SR. V tejto súvislosti ústavný súd opätovne uviedol, že čl. 127
Ústavy SR je garanciou ochrany základných práv a slobôd pred ich porušovaním verejnou mocou,
a nie pred ich porušovaním fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré verejnú moc
nevykonávajú. V tejto súvislosti je možné sa stotožniť so závermi ústavného súdu, keďže kandidáti
na voľbu prezidenta, voči ktorým sťažnosť smerovala, nevykonávajú žiadnu verejnú moc, ani

Uznesenie Ústavného súdu SR zo dňa 03.11.2011, sp. zn.: IV. ÚS 459/2011, s. 12. In: www.ustavnysud.sk
Zavádzam terminus technicus „ústavný omyl“, v dôsledku ktorého pri mylnej aplikácii práva subjektom práva
rozhodujúcom o práva a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb došlo k vydaniu arbitrárneho
rozhodnutia, alebo zjavne neodôvodneného rozhodnutia, ktoré nie je ústavne akceptovateľné
18
Uznesenie Ústavného súdu SR zo dňa 10.08.2004, sp. zn.: I. ÚS 139/04, s. 4. In: www.ustavnysud.sk
19
len pre ilustráciu nuáns zdôrazňujem, že ústavný súd uvádza v rozhodnutí I. ÚS 139/04 pojem „verejná moc“,
pričom v rozhodnutí I. ÚS 459/2011 používa zase pojem „orgán verejnej moci“
20
Uznesenie Ústavného súdu SR zo dňa 11.03.2004, sp. zn.: I. ÚS 57/04, s. 12. In: www.ustavnysud.sk
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neaplikujú právo v rozhodovacom procese, výsledkom ktorého by bolo autoritatívne rozhodnutie
vynútiteľné štátnou mocou.
V rozhodnutí I. ÚS 76/0221 ústavná sťažnosť smerovala voči právnickej osobe, a to Všeobecnej
úverovej banke, a.s. Ústavný súd uzavrel, že o žalobnom návrhu v súdenej veci rozhodujú všeobecné
súdy. V plnom rozsahu na vyššie uvedenú argumentáciu, ktorú som uviedol pri rozhodnutí IV. ÚS
459/201, keďže aj v tomto prípade je možné len stotožniť so závermi ústavného súdu v tomto
rozhodnutí, že z povahy veci majetkových práv sa sťažovateľka môže domáhať majetkových nárokov
voči žalovanému na všeobecnom súde, keďže o ochrane týchto práv rozhoduje všeobecný súd, a nie
ústavný súd.
Suma sumárom z hľadiska odmietnutia právomoci ústavného súdu pre jej nedostatok analyzujúc
rozhodnutia ústavného súdu I. ÚS 76/02, I. ÚS 57/04, I. ÚS 139/04, IV. ÚS 459/2011, na ktoré odkázal
ústavný súd v stanovisku PLz. ÚS 5/2015 bez ich akejkoľvek analýzy, komparujúc situáciu riešenú
v týchto rozhodnutiach so situáciou týkajúcou sa prieskumu rozhodcovských rozsudkov
rozhodcovských súdov je podľa môjho názoru z povahy veci nenáležité a nezlučiteľné už zo samotnej
povahy veci uvádzať, že ide o obdobnú situáciu. V analyzovaných štyroch rozhodnutiach
ústavného súdu je spoločným kritériom to, že ústavná sťažnosť vždy smerovala voči fyzickej
osobe, alebo právnickej osobe, voči ktorej si sťažovateľ mohol uplatňovať majetkové nároky na
všeobecnom súde (I. ÚS 76/02, I. ÚS 139/04, IV. ÚS 459/2011), resp. voči kandidátom na
prezidenta SR (I. ÚS 57/04), t. j. sťažovateľ sa nedomáha prieskumu rozhodnutia subjektu, ktorý
rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických alebo právnických osôb. Avšak v situácii, na
základe ktorej bolo prijaté stanovisko PLz. ÚS 5/2015 sťažnosť smeruje voči autoritatívnemu
rozhodnutiu rozhodcovského súdu, ktoré je výsledkom rozhodovacej činnosti, t. j. činnosti pri
aplikácii práva. Ústavná sťažnosť teda nesmeruje voči fyzickej osobe, ani právnickej osobe (!)
tak ako bolo vo vyššie štyroch analyzovaných rozhodnutiach, a preto odkaz ústavného súdu
v stanovisku PLz. ÚS 5/2015 na tieto rozhodnutia s poznámkou o ustálenej praxi je nenáležitý.
Práve pri činnosti aplikácii práva rozhodcovským súdom, mohlo dôjsť k omylu vedúcemu
k nesprávnemu rozhodnutiu v najvšeobecnejšej rovine, pričom tento omyl môže mať charakter
ústavného omylu v prípadoch, ak dochádza k porušeniu čl. 46 ods. 1 Ústavy SR za podmienky
zachovania subsidiarity ústavného súdu podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy SR.Je možné sa stotožniť so
závermi ústavného súdu v rozhodnutiach I. ÚS 76/02, I. ÚS 57/04, I. ÚS 139/04, IV. ÚS 459/2011, že
ústavná sťažnosť je neprípustná voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe, voči ktorej je možné
majetkové nároky uplatňovať si na všeobecnom súde. Ústavný súd totiž nemôže zasahovať do
súkromnej sféry subjektov. Avšak rozhodcovský súd, ktorý vydal rozhodnutie majúce
charakter exekučného titulu vynútiteľného štátnou mocou nemožno zaraďovať výsostne do
sféry súkromného práva. Domnievam sa, že v tejto súvislosti je dôležité poukázať práve na činnosť
rozhodcovského súdu aplikujúceho právo, výsledkom ktorej je autoritatívne rozhodnutie. Ak
v rozhodcovskom konaní, t. j. v procese činnosti rozhodcovského súdu dôjde k pochybeniu
a toto dosiahne intenzitu ústavného omylu je namieste takéto rozhodnutie preskúmať
ústavným súdom. Nie je totiž dôležité, či rozhodcovský súd má charakter orgánu verejnej moci,
alebo nemá, pretože takáto požiadavka z čl. 127 ods. 1 Ústavy SR ani nevyplýva. Ústavodarca zrejme
zámerne neuviedol a ani pomenoval subjekty, voči ktorým môže ústavná sťažnosť smerovať, keďže
môžu mať rôzny charakter. Dôležitým kritériom v tejto súvislosti okrem iného je, či rozhodnutím,
ktoré bolo vydané v rozhodcovskom konaní, môžu byť porušené základné práva a slobody
fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Z účelu § 1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom
konaní vyplýva, že v rozhodcovskom konaní sa rozhodujú predovšetkým spory vyplývajúce
z majetkových práv. Nie je pochýb o tom, že právo vlastniť majetok je pod ústavnoprávnou ochranou
podľa čl. 20 Ústavy SR. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ v rozhodcovskom konaní, výsledkom
ktorého je rozhodcovský rozsudok sa rozhoduje o majetkových právach fyzických osôb alebo
právnických osôb chránených ex constitutione, je namieste priznať takýmto právam
ústavnoprávnu ochranu voči rozhodnutiam vzniknutým v rozhodcovskom konaní ústavným
súdom podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy SR, samozrejme za predpokladu zachovania subsidiarity
ústavného súdu22.
S uvedenými argumentmi týkajúcimi sa merita veci, na základe akých kritérií musí mať
rozhodcovský súd znak „orgánu verejnej moci“ sa ústavný súd v stanovisku PLz. ÚS 5/2015
Uznesenie Ústavného súdu SR zo dňa 11.07.2002, sp. zn.: I. ÚS 76/02, s. 3 a nasl.. In: www.ustavnysud.sk
O konkurencii ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy SR a žaloby o zrušenie podľa § 40 zákona č.
244/2002 Z. z. sa zmienim v ďalšej kapitole
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nevysporiadal. Chýba totiž presvedčivé zodpovedanie „predbežnej otázky“ na základe, čoho ústavný
súd dospel k záveru, že subjekt, voči ktorému ústavná sťažnosť smeruje musí byť v zmysle čl. 127
ods. 1 vždy len orgán verejnej moci . Ústavný súd uviedol len strohé úvahy v bode 21 a 22 stanoviska,
ktoré nemajú racionálny ústavnoprávny základ odkazujúc na judikatúru, ktorá nie je rozumne
použiteľná.
Ústavný súd SR tak reštriktívnym výkladom čl. 127 ods. 1 Ústavy SR vyložil, že ústavná sťažnosť
môže smerovať len voči subjektu, ktorý má charakter orgánu verejnej moci bez toho, že by zohľadnil
charakter rozhodnutí vydaných v rozhodcovskom konaní (rozhoduje sa o majetkových právach
ústavne chránených), bez toho, že by ďalej zohľadnil aj vlastnosť rozhodnutí vydaných
v rozhodcovskom konaní (autoritatívny charakter rozhodnutia vynútiteľného štátnou mocou – štátom
povereným exekútorom).
SUBJEKT
DISPONUJÚCI VEREJNOMOCENSKÝM
ROZHODCOVSKÝ SÚD

OPRÁVNENÍM

VERSUS

Keďže ústavný súd zobral ako premisu, že ústavná sťažnosť môže smerovať len voči orgánu
verejnej moci, potom nosná časť jeho ústavnoprávnej argumentácie v stanovisku Plz. ÚS 5/2015
spočíva v argumentovaní, že rozhodcovský súd nie je orgán verejnej moci, z čoho vyvodil
neexistenciu svojej právomoci podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy SR. Je ústavne prijateľná argumentácia,
že rozhodcovský súd nie je orgán verejnej moci ?
V ústavnej doktríne sa uvádza, že verejná moc je zložitý mechanizmus inštitúcií, vzťahov medzi
nimi, procesných pravidiel, ale aj písaných a nepísaných organizačných činností, ktorých
prostredníctvom sú vykonávané mocenské funkcie. Mocenskú sústavu tvoria orgány a organizácie
verejnej správy, najmä však štát a orgány územnej samosprávy23.
Medzi orgány verejnej moci sa v ústavnom práve zvyčajne zaraďujú štátne orgány a orgány
samosprávy (územnej a záujmovej). Uvedené vymedzenie však nie je vyčerpávajúce, pretože vo
sfére subjektov, ktoré majú verejnomocenský charakter môžu patriť aj iné subjekty, ktoré disponujú
verejnomocenskými oprávneniami. Uvedené totiž aj vyplýva z vymedzenia verejnej moci, ktoré
ponúka jedno z prvých rozhodnutí Ústavného súdu ČSFR, ktorý uviedol, že verejná moc je taká moc,
ktorá autoritatívne rozhoduje o právach a povinnostiach subjektov, či už priamo alebo
sprostredkovane. Subjekt, o ktorého právach a povinnostiach rozhoduje orgán verejnej moci, nie je
v rovnoprávnom postavení s týmto orgánom a obsah tohto rozhodnutia tohto orgánu nezávisí od vôle
subjektu. Verejnú moc vykonáva štát predovšetkým prostredníctvo orgánov moci zákonodarnej,
výkonnej a súdnej a za určitých podmienok ju môžu vykonávať aj prostredníctvom ďalších
subjektov. Kritériom pre určenie, či iný subjekt koná ako orgán verejnej moci je skutočnosť, či
konkrétny subjekt rozhoduje o právach a povinnostiach iných osôb a tieto rozhodnutia sú
štátnou mocou vynútiteľné, či môže štát do týchto práv a povinností zasahovať 24. Z uvedeného
vyplývajú tri kumulatívne podmienky pre posúdenie, či ide o subjekt s verejnomocenským
oprávnením, a to: 1) rozhodovanie o právach a povinnostiach iných osôb, 2) vynútiteľnosť rozhodnutí
štátnou mocou, 3) subjekt, o ktorého právach a povinnostiach sa rozhoduje, nie je v rovnoprávnom
postavení so subjektom, ktorý o právach a povinnostiach rozhoduje a jeho rozhodnutie je nezávislé
od vôle subjektu, o ktorého právach a povinnostiach sa rozhoduje.
Na základe uvedeného zastávam názor, že je potrebné rozlišovať medzi orgánmi verejnej moci
a subjektmi
disponujúcimi
verejnomocnenským
oprávnením.
„Subjekt
disponujúci verejnomocenským oprávnením“ je totiž širší pojem než „orgán verejnej moci“.
Verejnomocenským oprávnením môžu totiž disponovať popri orgánoch verejnej moci aj iné subjekty,
ktoré za iných okolností môžu mať súkromnoprávny charakter. Subjekty súkromného práva disponujú
verejnomocenským oprávnením v situáciách, ak im právne predpisy verejnomocenské oprávnenia
zverujú.
Ústavný súd v stanovisku PLz. ÚS 5/2015 v bode 24 a 26 uviedol, že rozhodcovský súd nie je
orgánom verejnej moci. Dôvodom je, že rozhodcovské konanie je inštitútom súkromného práva,
v ktorom rozhodcovia ako osoby súkromného práva rozhodujú spory na základe súkromnoprávneho
aktu účastníkov konania. Rozhodcovským súdom nie je zverený výkon verejnej moci. Ďalej ústavný
súd v bode 30 a 31 stanoviska opakuje, že ani z dôvodu, že zákonodarca priznal rozhodcovským
rozsudkom status exekučného titulu osobám súkromného práva neznamená, že zákonodarca
Klíma, K. a kol. Odpovědnost veřejné moci. Praha: Metropolitan University Prague Press 2013, s. 9
Uznesenie Ústavného súdu ČSFR zo dňa 09.06.1992, sp. zn.: I. ÚS 191/92. In: Sbírka uznesení a nálezu ÚS
ČSFR 1992, s. 11
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rozhodcovským súdom zamýšľal zveriť výkon verejnej moci. Rozhodcovský súd pri exekúcii na
základe rozhodcovského rozsudku nemá žiadne verejnomocenské oprávnenia. Ústavný súd uzavrel
v bode 33 stanoviska, že rozhodcovský súd nie je vrchnostenský orgán zriadený zákonom a ani
vydaním rozhodcovského subjektu nemôže nadobudnúť status orgánu verejnej moci.
Ústavný súd sa však opomenul vysporiadať v stanovisku so znakmi verejnej moci v širšom
význame tak ako je definovaná v doktríne a ako ju výstižne vymedzil už v spomenutom rozhodnutí
Ústavný súd ČSFR (predchodca Ústavného súdu SR) ešte v roku 1992. Testom posúdenia, či
rozhodcovský súd má verejnomocenský charakter mali byť práve vyššie spomenuté tri definičné
znaky subjektu disponujúceho verejnomocenským oprávnením, čo v argumentácii ústavného súdu
absentuje.
V prvom rade je potrebné uviesť, že z predmetu právnej úpravy rozhodcovského konania
vyjadreného v § 1 ods. 1 písm. a) zákona č. 244/2002 Z. z. vyplýva, že predmetom právnej úpravy
rozhodcovského konania je rozhodovanie sporov vzniknutých z tuzemských a z medzinárodných
obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov, ak je miesto rozhodcovského konania v Slovenskej
republike. To znamená, že bez pochybností možno uzavrieť, že rozhodcovský súd rozhoduje
o právach a povinnostiach subjektov v sporovom konaní uplatňujúcom si najmä majetkové nároky.
V druhom rade je potrebné uviesť, že rozhodcovské rozsudky sú exekučnými titulmi a je možné
na základe nich uplatniť právo u súdneho exekútora. V zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z.
Exekučného poriadku exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie
núteného výkonu exekučných titulov. To znamená, že bez pochybnosti možno uzavrieť, že
rozhodcovský rozsudok ako výsledok rozhodovacej činnosti v rozhodcovskom konaní je vynútiteľný
štátnou mocou, čo sám aj uviedol ústavný súd v stanovisku.
V treťom rade je potrebné uviesť, že fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré vystupujú
v rozhodcovskom konaní v pozícii účastníkov konania (žalobca a žalovaný) majú navzájom
rovnoprávne postavenie, čo vyplýva z jednej zo základných zásad rozhodcovského konania, a to
zásady rovnosti. Zásada rovnosti účastníkov konania je premietnutá v § 17 zákona č. 244/2002 Z. z.
Na strane druhej však rozhodcovský súd rozhoduje na základe platného práva, ktorého kritériá sú
upravené najmä v § 31 zákona č. 244/2002 Z. z., alebo na základe zásad spravodlivosti, ak sa na tom
účastníci dohodli v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 244/2002 Z. z. Účastníci konania vo vzťahu
k rozhodcovskému súdu teda nie sú v rovnoprávnom postavení. Rozhodcovský súd totiž rozhoduje
autoritatívne a pri rozhodovaní je nezávislý od vôle účastníkov konania.
Ústavný súd sa v stanovisku s uvedeným testom posúdenia znakov verejnomocenského
charakteru pri rozhodcovskom súde vôbec nevysporiadal. Argumentácia ústavného súdu v tom
smere, že rozhodcovské konanie je aktom súkromného práva, a preto rozhodcovský súd nemá
verejnomocenský charakter, je nepresvedčivá.
Ústavný súd opomenul zobrať do úvahy, že aj rozhodcovské súdy ako „telesá
súkromného práva“ môžu predsa rozhodovať o právach a povinnostiach iných subjektov, čím
môžu nadobudnúť verejnomocenský charakter za splnenia ostatných definičných kritérií.
Rovnako ústavný súd opomenul zobrať do úvahy, že aj skutočnosť, že rozhodcovský rozsudok je
štátnou mocou (štátom povereným exekútorom) vynútiteľné rozhodnutie je ďalších znakom
verejnomocenského oprávnenia subjektu, ktorá má podľa názoru ústavného súdu inak
súkromnoprávny charakter.
Zastávam názor, že z hľadiska charakteru rozhodcovského súdu ako subjektu disponujúceho
verejnomocenským oprávnením ide o špecifický súd, ktorý umožňuje zriadiť zákon (a to zákon č.
244/2002 z. z.), a preto ho možno začleniť pod iný „orgán“ tak ako ho pomenúva čl. 46 ods. 1 Ústavy
SR, na ktorom sa môžu fyzické osoby alebo právnické osoby domáhať svojich práv najmä
majetkového charakteru. Činnosť rozhodcovského súdu by preto mala podliehať zásadám
spravodlivého súdneho procesu bez ohľadu na to, či rozhoduje podľa platného práva alebo podľa
zásad spravodlivosti. Aj zásady spravodlivosti majú svoju filozofiu a význam, a preto aj
rozhodovanie rozhodcovského súdu podľa týchto zásad, ak boli v rozhodcovskej doložke
výslovne vymienené (§ 31 ods. 4 zákona č. 244/2002 z. z.), nemôže byť arbitrárne alebo zjavne
neodôvodnené. Samozrejme, že sa budú klásť iné kritériá na odôvodnenie rozhodcovského
rozsudku, ak bude rozhodcovský súd rozhodovať podľa zásad spravodlivosti než podľa platného
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práva. Rozhodovanie podľa zásad spravodlivosti môže byť na základe princípov slabšej spravodlivosti
alebo princípov silnejšej spravodlivosti25.
Nad rámec uvedeného sa domnievam, že aj označenie rozhodcov rozhodcovského súdu
ako osôb súkromného práva je odvážne, pretože práve rozhodcom bolo zverené autoritatívne
rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, čo je typický znak
verejnomocenského oprávnenia.
V súvislosti s rozmanitosťou subjektov oprávnených zriaďovať rozhodcovské súdy nie je možné
prehliadnuť aj tú skutočnosť, že v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. je možné zriaďovať aj
stále rozhodcovské súdy, pričom zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu so sídlom na
území Slovenskej republiky môže byť záujmové združenie právnických osôb, národný športový zväz,
Slovenský olympijský výbor, Slovenský paralympijský výbor alebo komora zriadená zákonom. To
znamená, že stále rozhodcovské súdy môžu zriaďovať rôzne subjekty, a to najmä subjekty záujmovej
samosprávy, alebo verejnoprávne inštitúcie. Medzi komory zriadené zákonom patrí napríklad
Slovenská obchodná a priemyselná komora, alebo Slovenská advokátska komora.
V zmysle § 1 zákona č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách Slovenská
obchodná a priemyselná komora je verejnoprávna inštitúcia.
V zmysle § 66 ods. 2 a 3 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii Slovenská advokátska komora je
samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých advokátov zapísaných v zozname
advokátov vedenom komorou, pričom má postavenie právnickej osoby.
V zmysle § 3 písm. m) v spojení s § 16 ods. 1 zákona o športe národným športovým zväzom
môže byť občianske združenie.
Podľa ústavnej doktríny je nesporné, že orgány záujmovej samosprávy, ako aj verejnoprávne
inštitúcie patria medzi orgány verejnej moci. Pokiaľ komory zriadené zákonom, alebo orgány
záujmovej samosprávy v postavení orgánov verejnej moci zriaďujú rozhodcovské súdy potom
prirodzene aj charakter subjektov, ktoré zriaďujú (rozhodcovské súdy) môže závisieť od
charakteru ich postavenia. To znamená, ak Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská
advokátska komora, alebo národný športový zväz majú charakter orgánov verejnej moci, mám za to,
že aj rozhodcovské súdy nimi zriadené majú verejnomocenský charakter. To je ešte argument navyše,
že aj z dôvodu rozmanitosti zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov môže mať aj ten ktorý
rozhodcovský súd rôzny charakter v závislosti od postavenia zriaďovateľa, najmä vtedy, ak ho
zriaďuje špecifická komora zriadená zákonom na špecifický účel, alebo orgán záujmovej samosprávy.
V prípade Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Slovenskej advokátskej komory,
alebo národného športového zväzu je vzhľadom na verejnomocenský charakter týchto
subjektov ako zriaďovateľov rozhodcovských súdov ešte viac umocnený verejnomocenský
charakter rozhodcovských súdov zriadených týmito subjektami popri už vyššie uvedenom
argumente týkajúcom sa charakteristických znakov subjektov majúcich verejnomocenské oprávnenie.
S uvedenou skutočnosťou sa ústavný súd v stanovisku PLz. ÚS 5/2015 nevysporiadal.
PRIESKUM ROZHODCOVSKĚHO ROZSUDKU VŠEOBECNÝM SÚDOM
Prieskum rozhodcovských rozsudkov je zverený všeobecným súdom prostredníctvom žaloby o
zrušenie rozhodcovského rozsudku upravenej v § 40 zákona č. 244/2002 Z. z. Žaloba o zrušenie
rozhodcovského rozsudku nie je klasickým riadnym opravným prostriedkom tak ako poníma
civilná procesná doktrína odvolanie. Žaloba o zrušenie nemá ex lege suspenzívny účinok.
Rozhodcovský rozsudok nadobúda právoplatnosť dňom doručenia účastníkom konania. Podanie
žaloby o zrušenie nemá vplyv na právoplatnosť, čo zákonodarca explicitne vyjadril v § 40 ods. 3, veta
prvá, zákona č. 244/2002 Z. z. Navrhovateľ však môže požiadať o odklad vykonateľnosti, avšak nemá
bez ďalšieho právny nárok na odklad vykonateľnosti. Zákon nestanovuje abstraktne ani v náznakoch,
kedy súd môže odložiť vykonateľnosť. V tomto je právna norma úplne mĺkla. Pre komparáciu tohto
inštitútu odklad vykonateľnosti pozná aj zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej aj
„OSP) v súvislosti s mimoriadnymi opravnými prostriedkami, a to dovolaním a mimoriadnym
dovolaním (§ 243 OSP) a v súvislosti so správnou žalobou (§ 250c ods. 1 OSP). Aj pri dovolaní
rovnako ako pri žalobe o preskúmanie rozhodcovského rozsudku zákon mlčí o dôvodoch
odôvodňujúcich odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia dovolaním. Na rozdiel od
uvedeného pri správnej žalobe zákon stanovuje, že dôvodom pre odklad vykonateľnosti napadnutého
MENEZES, C. O Direito: Decisão Segundo A Equidade. 1990. s. 267. Citované podľa : CARAMELO, A.-S.
Arbitration in Equity and Amiable composition under Portuguese Law. Journal of International Arbitration 2008,
roč. 25, č. 5, s.571
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rozhodnutia je hrozba závažnej ujmy spôsobenej okamžitým výkonom rozhodnutia. Vzhľadom na to,
že od 01.07.2016 nadobudnú účinnosť nové civilné kódexy považujem za potrebné pre ilustráciu
uviesť, že zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „CSP“) v súvislosti s odkladom
vykonateľnosti uvádza, že dovolací súd môže odložiť vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia, ak sú
pre to dôvody hodné osobitného zreteľa (§ 444 CSP). Zavádza sa nový pojem, ktorý doteraz nebol
používaný v Občianskom súdnom poriadku, a to „dôvody hodné osobitného zreteľa“.
Hoci zákon nestanovuje pri žalobe o zrušenie rozhodcovského rozsudku dôvody pre
odklad vykonateľnosti, rozhodnutie by malo vychádzať zo skutkových okolností tvrdených
navrhovateľom, že mu hrozí ujma, ktorá môže byť spôsobená výkonom rozhodcovského
rozsudku. Rozhodnutie všeobecného súdu o odklade vykonateľnosti by nemalo byť svojvoľné bez
uvedenia rozumných okolností vychádzajúcich predovšetkým z argumentácie navrhovateľa
domáhajúceho sa prieskumu rozhodcovského rozsudku žiadajúceho súčasne jeho odklad
vykonateľnosti. V aplikačnej praxi najčastejšou argumentáciou navrhovateľov pre odklad
vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku je hrozba exekúciou zo strany oprávneného. Exekúcia
sama osebe zasahuje do majetkovej sféry oprávneného, a preto môže byť dôvodom pre odklad
vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku. Domnievam sa, že nie je potrebné preukazovať, že už
začalo exekučné konanie, pretože v dôsledku vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku hrozí
potenciálna možnosť exekúcie, t. j. inými slovami povedané postačuje možnosť hrozby vzniku ujmy.
Je však potrebné zdôrazniť, že hrozba exekúcie sama osebe nemusí byť bez ďalšieho dôvodom na
odklad vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku. Bude závisieť od okolností súdenej veci najmä
výšky pohľadávky, charakteru subjektu povinného a oprávneného (či ide o fyzickú osobu, alebo
právnickú osobu, aká je hospodárska situácia subjektu), či všeobecný súd odloží vykonateľnosť
rozhodcovského rozsudku. Okolnosťami odôvodňujúcimi dôvody pre odklad vykonateľnosti
rozhodcovského rozsudku môžu byť aj skutočnosti, ktoré sa namietajú vo veci samej
v dôvodoch pre zrušenie, ak sú významného charakteru, najmä napadnutý rozhodcovský
rozsudok vydal rozhodcovský súd, ktorý nemal právomoc vo veci konať, porušenie zásady
rovnosti konania v súvislosti s vykonávaním dôkazov, ktoré mali podstatný význam na
rozhodnutie veci samej (napríklad znalecký posudok, z ktorého sa vychádzalo pri určení výšky
nároku, hoci bol jedným z účastníkov namietaný pre závažné vady). Ak všeobecný súd odôvodní
odklad vykonateľnosti skutočnosťami, ktoré sa namietajú vo veci samej, uvedené samozrejme
neznamená, že všeobecný súd prejudikuje meritórne rozhodnutie o žalobe o preskúmanie
rozhodcovského rozsudku. Dôvody pre odklad vykonateľnosti sa skúmajú len predbežne zo
skutočností tvrdených navrhovateľom, a preto ide len o ich „predbežné“ posúdenie
osvedčených skutočností, ktoré pri rozhodnutí vo veci samej môže byť posúdené pri
hodnotení všetkých tvrdených skutočností a dôkazov inak.
Je otázne, či hrozba ujmy musí byť závažná, alebo stačí, ak hrozí len samotná ujma bez
preukazovania závažnosti. Keďže zákon č. 244/2002 Z. z. úplne mlčí o dôvodoch pre odklad
vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku, je potrebné vychádzať z účelu právnej úpravy a charakteru
rozhodcovského konania. Ak rozhodcovské konanie prebiehalo len v rámci jednej fázy rozhodcovskej
inštancie bez možnosti preskúmania rozhodcovského rozsudku iným rozhodcom podľa § 37 zákona
č. 244/2002 Z. z., všeobecný súd je v rámci postupnosti v rámci konania o žalobe o preskúmanie
rozhodcovského rozsudku ihneď prvou opravnou inštanciou. Domnievam sa, že v tejto situácii stačí
preukázať aj „nižšiu intenzitu“ hrozby ujmy než v situácii, ak všeobecný súd preskúmava
rozhodcovský rozsudok, ktorý je výsledkom konania rozhodcovského súdu rozhodujúceho v dvoch
fázach v dôsledku toho, že prvoinštančné rozhodnutie rozhodcovského súdu sa preskúmavalo
v opravnom rozhodcovskom konaní v rámci § 37 zákona č. 244/2002 Z. z. Ak išlo o dvojinštančné
konanie na rozhodcovskom súde v tomto prípade všeobecný súd je už druhou opravnou inštanciou
(keďže prvá opravná inštancia bola ešte rozhodcovská), a preto je potrebné preukázať „vyššiu
intenzitu“ hrozby ujmy.
O odklade vykonateľnosti rozhoduje všeobecný súd podľa svojho uváženia na základe
skutkových okolností toho ktorého prípadu, pričom význam majú individuálne skutkové okolnosti, t. j.
individualita veci.
Žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku nemá ani „klasický“ devolutívny účinok.
Všeobecný súd rozhodujúci o žalobe o preskúmanie rozhodcovského rozsudku nie je totiž možné
chápať ako súd vyššieho stupňa vo vzťahu k rozhodcovskému súdu vo vertikálnej rovine. Vzťah
medzi rozhodcovským súdom a všeobecným súdom je vo sfére horizontálnej.
Žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku je špecifická v tom, že na rozdiel od
klasického odvolania upraveného v § 201 a nasl. OSP má podstatne zúžený rozsah prieskumu.
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Rozsah prieskumu je daný taxatívne stanovenými dôvodmi danými ustanovením § 40 zákona č.
244/2002 Z. z., podľa ktorého: „Tuzemský rozhodcovský rozsudok môže byť zrušený príslušným
súdom len na základe žaloby účastníka rozhodcovského konania podanej proti druhému účastníkovi
rozhodcovského konania, ak
a) účastník rozhodcovského konania preukáže, že:
1) nemal spôsobilosť uzavrieť rozhodcovskú zmluvu, rozhodcovská zmluva nebola
uzavretá v súlade s právnym poriadkom, podľa ktorého sa na základe dohody
zmluvných strán mala rozhodcovská zmluva uzavrieť, alebo že takáto dohoda
nebola uzavretá, podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,
2) nebol riadne upovedomený o ustanovení rozhodcu, o rozhodcovskom konaní alebo
že mu nebolo umožnené sa zúčastniť na rozhodcovskom konaní,
3) rozhodcovským rozsudkom sa rozhodol spor, pre ktorý nebola uzatvorená
rozhodcovská zmluva, alebo ktorý nie je v medziach rozhodcovskej doložky, alebo
že rozsudok prekračuje dosah dohovoru o rozhodcovi alebo dosah rozhodcovskej
doložky; ak ale môžu byť časti rozhodcovského rozsudku vo veciach podrobených
rozhodcovskému konaniu oddelené od častí rozsudku pojednávajúcich o veciach,
ktoré nie sú mu podrobené, súd zruší rozhodcovský rozsudok len v dotknutej časti,
4) rozhodcovský súd nebol ustanovený, rozhodcovské konanie neprebiehalo
spôsobom dohodnutým účastníkmi rozhodcovského konania alebo že sa táto
dohoda neuzavrela, 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.
b) súd zistí, že sú dôvody, pre ktoré by boli odopreté uznanie a výkon cudzieho
rozhodcovského rozsudku aj bez návrhu účastníka podľa § 50 ods. 2 tohto zákona.“
Dôvodmi podľa § 50 ods. 2 zákona č. 244/2002 Z. z. je výhrada verejného poriadku.
Z charakteru ustanovení týkajúcich sa prieskumu rozhodcovského rozsudku vyplýva,
že tieto sa vzťahujú predovšetkým na procesné vady, a to najmä na 1) nedostatky uzavretia,
resp. rozsahu rozhodcovskej zmluvy, 2) nedostatky v upovedomení o účasti na
rozhodcovskom konaní, 3) nedostatky ustanovenia rozhodcovského súdu a 4) porušenie
pravidiel pri konaní pred rozhodcovským súdom, 5) výhrada verejného poriadku. To znamená,
že rozsah prieskumu rozhodcovských rozsudkov všeobecným súdom je výrazne obmedzený, a to
najmä na procesné otázky súvisiace s právomocou rozhodcovského súdu konať v rámci
rozhodcovskej doložky a konať v rámci pravidiel rozhodcovského konania. Z obmedzeného
prieskumného rozsahu zároveň vyplýva, že všeobecný súd nemá právomoc preskúmavať, či
rozhodcovský súd správne zistil skutkový stav, či z dokazovania vyvodil správne závery a či zistený
skutkový stav správne právne posúdil podľa hmotného práva. Určitou výnimkou, kedy všeobecný
súd môže zrušiť rozhodcovský rozsudok vo vzťahu k hmotnoprávnym námietkam, ako aj vo
vzťahu k procesným námietkam je skutočnosť, ak všeobecný súd aplikuje výhradu verejného
poriadku. K otázke rozporu rozhodcovského rozsudku s verejným poriadkom judikatúra
všeobecných súdov absentuje, keďže tento dôvod na zrušenie rozhodcovského rozsudku bol
zavedený až novelou zákona o rozhodcovskom konaní, a to zákonom č. 125/2015 Z. z. účinným od
01.01.2015. Výhrada verejného poriadku je inštitút, ktorý sa zrodil v medzinárodnom práve
súkromnom, ktoré ho chápe ako poistný ventil chrániaci tuzemský právny poriadok pred prenikaním
zásadne neprijateľných účinkov cudzieho práva26. Podľa doktríny medzinárodného práva
súkromného rozlišujeme hmotnoprávnu výhradu verejného poriadku a procesnú výhradu verejného
poriadku27. Csach uvádza, že verejný poriadok je akési „materiálne jadro“ § 39 Občianskeho
zákonníka28. Aj sám ústavný súd v stanovisku PLz. ÚS 5/2015 (bod 50) pripustil, že všeobecný súd
by mohol ako súčasť výhrady verejného poriadku považovať aj extrémne procesné vady.

Bystrický, R. Nástin medzinárodného práva soukromného. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1955,
s.63
27
Ďuriš., M., Burdová, K. Výhrada verejného poriadku v medzinárodnom práve súkromnom. In: Univerzitný
vedecký park a jeho právne výzvy v 21. storočí : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej na
Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Bratislava 2015, ISBN: 978-80-7160-393-1, s. 125 a nasl. In:
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/po/Zbornik_2.8_9.6.2015.pdf
28
Csach, K. Prieskum rozhodcovských rozsudkom ústavným súdom. In: Právo – obchod – ekonomika – Košice
UPJŠ 2011, s. 390
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ŽALOBA O ZRUŠENIE ROZHODCOVSKÉHO ROZSUDKU VERSUS ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ
Otázkou je, aký vzťah má žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku vo vzťahu k ústavnej
sťažnosti smerujúcej voči rozhodcovskému rozsudku?
Podľa judikatúry ústavného súdu do pôsobnosti všeobecných súdov môže ústavný súd
zasiahnuť len vtedy, ak by ich konanie alebo rozhodovanie bolo zjavne neodôvodnené alebo
arbitrárne29. Aj taký zásah podlieha princípu subsidiarity právomoci ústavného súdu a je preto
podmienený tým, že zjavne neodôvodnené alebo arbitrárne rozhodnutie všeobecného súdu nie je
napraviteľné účinným procesným prostriedkom inštančne vyššieho stupňa všeobecného súdu30.
V prvom rade je primárne posúdiť, či z hľadiska zachovania zásady subsidiarity je žaloba
o zrušenie rozhodcovského rozsudku účinným právnym prostriedkom na napravenie vád
v rozhodcovskom konaní.
Žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku umožňuje revíziu najmä procesných vád. Na
strane druhej ústavná sťažnosť umožňuje revíziu zjavne neodôvodneného alebo arbitrárneho
rozhodnutia. Zjavne neodôvodnené je najmä také rozhodnutie súdu, v ktorom sa súd nevysporiada
s významnými námietkami účastníkov konania pre rozhodnutie v merite veci, alebo také, v ktorom
chýbajú racionálne závery o zistenom skutkovom stave a právnom posúdení veci. Arbitrárne je
najmä také rozhodnutie súdu, ktoré je prejavom ľubovôle. To znamená, že súd vyvodzuje skutkové
zistenia, ktoré sú v extrémnom rozpore s vykonanými dôkazmi, alebo právne posúdenie veci je
extrémne nespravodlivé, ktorým sa popiera základný účel a význam právnych predpisov.
Z uvedeného vyplýva, že obsah inštitútov „zjavne neodôvodnené rozhodnutie“, alebo
„arbitrárne rozhodnutie“, ktoré sa uplatňujú v ústavnej sťažnosti pred ústavným súdom je
podstatne širší než obsah procesných vád, ktoré je možné napadnúť žalobou o zrušenie
rozhodcovského rozsudku v konaní pred všeobecným súdom. Ústavný súd SR totiž v rámci
konania o ústavnej sťažnosti je oprávnený preskúmavať najmä aj to, či 1) rozhodcovský rozsudok je
náležite racionálne odôvodnený, či 2) rozhodcovský rozsudok sa náležite vysporiadal s námietkami
účastníkov konania významnými pre rozhodnutie vo veci samej, či 3) skutkové zistenia nie sú
v extrémnom rozpore s vykonanými dôkazmi, či 4) právne posúdenie veci, výklad právnych predpisov
nie je extrémne nespravodlivý popierajúci ich základný význam a účel.
Žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku vo vyššie uvedenej sfére nie je účinným
prostriedkom nápravy vád rozhodcovského rozsudku, keďže všeobecné súdy z hľadiska úzko
vymedzeného prieskumu v § 40 zákona č. 244/2002 Z. z. takúto právomoc nemajú. Na základe
uvedeného sa domnievam, že ústavná sťažnosť je jediným efektívnym prostriedkom nápravy vád
rozhodcovského rozsudku v uvedenom prieskume. V tejto súvislosti nesúhlasím s názorom Csacha,
ktorý uvádza, že ústavné sťažnosti proti rozhodcovským rozsudkom, ktoré neboli napadnuté žalobou
o zrušenie rozhodcovského rozsudku všeobecným súdom by mal ústavnú súd odmietnuť pre
neprípustnosť z dôvodu nevyčerpania žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku, ktorou sa mohol
účinne brániť31. Ako som uviedol žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku nie je z hľadiska zásad
spravodlivého súdneho procesu účinným opravným prostriedkom práve vtedy, ak rozhodcovský
rozsudok trpí arbitrárnosťou alebo zjavnou nepreskúmateľnosťou, pričom uvedené nie je dôvodom na
podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku podľa § 40 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z.
Ako vyplýva z vyššie uvedených dôvodov, ktoré je možné uplatňovať v rámci revízie
rozhodcovského rozsudku, nie je vylúčené, že rozhodcovský rozsudok bude trpieť procesnou vadou
(napr. nedostatok právomoci rozhodcovského rozsudku) a zároveň bude trpieť aj arbitrárnosťou
(napr. extrémne odchýlenie od účelu právnych noriem), alebo zjavnou nepreskúmateľnosťou (napr.
nedostatok racionálnych úvah). V tomto prípade sa domnievam, že by mala byť prípustná kumulácia
žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku s ústavnou sťažnosťou voči rozhodcovskému rozsudku
z dôvodu, že každý opravný prostriedok je podaný z iných dôvodov.
V tejto súvislosti sa preto prikláňam k názorom senátov ústavného súdu, ktoré považovali
ústavnú sťažnosť voči rozhodnutiam rozhodcovských súdov za prípustnú v prípadoch arbitrárnosti
rozhodcovského rozsudku alebo zjavnej nepreskúmateľnosti rozhodcovského rozsudku, keďže
neexistoval efektívny prostriedok nápravy prostredníctvom žaloby o zrušenie rozhodcovského

Rozhodnutia Ústavného súdu SR, sp. zn.: I. ÚS 24/00, I. ÚS 15/01, III. ÚS 53/02. In: www.ustavnysud.sk
Uznesenie Ústavného súdu SR zo dňa 25.08.2014, sp. zn.: IV. ÚS 241/04. In: www.ustavnysud.sk
Csach, K. Prieskum rozhodcovských rozsudkom ústavným súdom. In: Právo – obchod – ekonomika – Košice
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rozsudku32. Zastávam názor, že aj rozhodcovské súdy sú povinné dodržiavať ústavné kautely
spravodlivého súdneho procesu v rámci čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, ako aj z dôvodu, že rozhodujú
najmä o majetkových právach, pričom právo vlastniť majetok je ústavne chránené v čl. 20
Ústavy SR. Aj keď by sme vychádzali z premisy, že rozhodcovské súdy nie sú orgánmi verejnej moci,
avšak sú subjektom disponujúcim verejnomocenským oprávnením, a preto by sa na mali vzťahovať
zásady spravodlivého súdneho konania, ktoré spočívajú okrem iného v tom, aby sa súdy
v rozhodovacej činnosti vyhli arbitrárnemu rozhodnutiu alebo zjavne nespreskúmateľnému
rozhodnutiu.
Bez ohľadu na to, že nesúhlasím s úvahami uvedenými v stanovisku ústavného súdu PLz. ÚS
5/2015, nesúhlasil som pred prijatím stanoviska ani s názorovou platformou tých senátov ústavného
súdu uvádzajúcich, že v prípade, ak boli súčasne podané ústavná sťažnosť, ako aj žaloba o zrušenie,
je ústavná sťažnosť podaná predčasne bez toho, že by sa skúmalo, či žaloba o zrušenie je efektívny
právny prostriedok nápravy. Domnievam sa, že malo byť podstatné skúmať z akých dôvodov boli
opravné prostriedky podané, pretože zachovávajúc zásadu subsidiarity v zmysle čl. 127 ods. 1
Ústavy SR pre posúdenie právomoci ústavného súdu konať je dôležité, či voči napadnutému
rozhodcovského rozsudku existuje „účinný“ prostriedok nápravy, a nie len „formálny“
prostriedok nápravy. V aplikačnej praxi sme sa mnohokrát stretli s prípadmi, kedy sťažovateľ
(navrhovateľ) popri podaní ústavnej sťažnosti zároveň podal aj žalobu o zrušenie rozhodcovského
rozsudku len z „akejsi opatrnosti“, avšak dôvody, ktoré v nej uvádzal boli zjavne nad rámec dôvodov
uvedených v § 40 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. a skôr smerovali k napadnutiu arbitrárnosti, resp.
zjavnej nepreskúmateľnosti rozhodcovského rozsudku Z toho dôvodu bolo namieste preskúmať už
pri predbežnom prejednaní ústavnej sťažnosti, či v prípade podania oboch opravných
prostriedkov skutočne mohla byť žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku efektívnym
prostriedkom nápravy napadnutého rozhodcovského rozsudku, a nie iba formálnym
prostriedkom podaným „z opatrnosti“. Pokiaľ totiž žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku
podaná súbežne s ústavnou sťažnosťou bola podané len „formálne z opatrnosti“ nebol dôvod
odmietnuť ústavnú sťažnosť ako podanú predčasne. Pokiaľ ústavný súd ústavnú sťažnosť odmietol
ako podanú predčasne aj tak ju mal na stole opäť neskôr, a to po neúspechu navrhovateľa v konaní
na všeobecnom súde o žalobe o zrušenie rozhodcovského rozsudku, kedy po právoplatnom skončení
konania na všeobecnom súde sťažovateľ (navrhovateľ) opäť podal ústavnú sťažnosť tento krát už
smerujúcu voči rozsudku všeobecného súdu v spojení s rozhodcovským rozsudkom rozhodcovského
súdu33.
Ústavný súd ďalej v stanovisku PLz. ÚS 5/2015 poukazuje aj na prax zahraničných ústavných
súdov (bod 38 – 45), pričom uzatvára, že prax zahraničným ústavných súdov v zásade až na výnimku
odmieta preskúmavať rozhodcovské rozsudky. Pokiaľ však ústavný súd porovnával prax iných
ústavných súdov zahraničí mal aj uviesť podmienky prípustnosti ústavnej sťažnosti z hľadiska
subjektov prieskumu podľa zahraničných právnych úprav a porovnať ich s čl. 127 ods. 1 Ústavy SR,
čo však úplne absentuje. Porovnávať zahraničnú prax bez vzájomného porovnania podmienok
prípustnosti ústavnej sťažnosti je nenáležité. Z toho dôvodu nepovažujem prax zahraničných
ústavných súdov za bernú mincu.
Rovnako nie je presvedčivá argumentácia ústavného súdu v stanovisku (bod 49) odkazujúc, že
aj ESĽP, resp. Komisia, judikovali, že uzatvorenie rozhodcovskej zmluvy zakladá vzdanie sa práv
vyplývajúcich z čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej aj „dohovor“). Nie
je totiž vylúčené, aby Ústava SR zabezpečovala vyšší štandard základných práv a slobôd než
samotný Dohovor. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že z pohľadu ESĽP je ďalej potrebné rozlišovať
medzi dobrovoľnou a nútenou arbitrážou, od ktorej závisí miera súladu rozhodcovského konania s čl.
Napríklad Nález ÚS SR, sp zn.: III. ÚS 162/2011 zo dňa 31.05.2011, Nález ÚS SR, sp. zn.: III. ÚS 547/2013
zo dňa 19.02.2014. In: www.ustavnysud.sk
33
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súlade s judikatúrou ESĽP vyslovil, že lehota na podanie ústavnej sťažnosti je považovaná v zásade za
zachovanú aj vo vzťahu k predchádzajúcemu právoplatnému rozhodnutiu (odvolaciemu rozsudku), ak došlo
k odmietnutiu dovolania pre neprípustnosť, pričom ústavná sťažnosť bola podaná včas voči dovolaciemu
odmietajúcemu uzneseniu (Uznesenie Ústavného súdu SR zo dňa 10.11.2011, sp. zn.: IV. ÚS 481/2011, ako aj
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6 Dohovoru34. Špecifickou je v tejto súvislosti medzinárodná arbitráž investičných sporov
(rozhodujúca spor medzi štátom a zahraničným investorom), ktorá je rázcestím medzi klasickou
medzinárodnou obchodnou arbitrážou (rozhodujúcou spor dvoch obchodných spoločností)
a medzinárodnou arbitrážou štátov (napr. v systéme riešenia sporov WTO)35.
ZÁVER. ÚVAHY DE LEGE FERENDA
Na základe vyššie uvedených cieľov som po analýze postavenia rozhodcovských súdov
v sústave subjektov aplikujúcich právo a rozhodujúcich o právach a povinnostiach fyzických osôb
alebo právnických osôb v kontexte stanoviska ústavného súdu PLz. ÚS 5/2015 dospel
k nasledovnému.
Domnievam sa, že rozhodcovský súd má charakter subjektu disponujúceho
verejnomocenským oprávnením, najmä z toho dôvodu, že autoritatívne nezávisle od vôle
účastníkov konania (sporových strán) rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo
právnických osôb, pričom výsledkom je rozhodnutie vynútiteľné štátnou mocou (štátom povereným
exekútorom).
Na rozdiel od stanoviska ústavného súdu PLz. ÚS 5/2015 mám za to, že rozhodcovský
rozsudok rozhodcovského súdu by mal podliehať ústavnoprávnej ochrane podľa čl. 127 ods.
1 Ústavy SR zachovávajúc zásadu subsidiarity ústavného súdu. Prieskumu ústavného súdu by
mali podliehať rozhodcovské rozsudky, voči ktorým sa namietajú také skutočnosti, ktoré sú vylúčené
z prieskumu všeobecných súdov podľa § 40 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z.
Som si vedomý, že som si zvolil náročný príspevok a prekonať stanovisko ústavného súdu je
vysoká méta. Je však otázne, či naozaj senáty ústavného súdu sú viazané v ďalších obdobných
situáciách stanoviskom PLz. ÚS 5/2015, keďže sám zákon č. 38/1993 Z. z. (§ 6) výslovne stanovuje,
že len senát v konkrétnom konaní je viazaný stanoviskom pléna, avšak nie senáty v obdobných
budúcich konaniach.
Vychádzajúc z reality, že v súčasnosti je stanovisko ústavného súdu na svete, z ktorého vyplýva
a priori vylúčenie prieskumu rozhodcovského rozsudku ústavným súdom, domnievam sa, že
všeobecný súd pri preskúmavaní rozhodcovského rozsudku v zmysle § 40 ods. 1 zákona č.
244/2002 Z. z. by mal mať na zreteli aj požiadavky zásad spravodlivého súdneho procesu, ktoré
sú odzrkadlené aj v stabilizovanej rozhodovanej činnosti ústavného súdu, a to najmä požiadavka
vyhnúť sa arbitrárnosti a zjavnej nepreskúmateľnosti rozhodnutia. Na základe uvedeného zastávam
názor, že všeobecné súdy cez prizmu výhrady verejného poriadku (§ 40 ods. 1 písm. b) v spojení
s § 50 ods. 2 zákona č. 244/2002 Z. z.) by mali posudzovať aj to, či rozhodcovský rozsudok spĺňa
ústavné kritériá na racionálne odôvodnenie, t. j. či rozhodcovský rozsudok nie je arbitrárny
alebo zjavne nepreskúmateľný.
Som si vedomý toho, že iné požiadavky na racionálne odôvodnenie rozhodnutia sa kladú,
ak rozhodcovský súd rozhoduje podľa platného právneho poriadku a iné, ak rozhoduje podľa
zásad spravodlivosti. Avšak aj zásady spravodlivosti majú svoju filozofiu a kritériá, ktoré
rozhodcovský súd je povinný pri odôvodnení rozhodcovského rozsudku dodržať, pretože nemôžu byť
založené na ľubovôli. Práve pri rozhodovaní podľa zásad spravodlivosti sa bude klásť o to vyšší
dôraz na racionálnosť odôvodnenia, keďže rozhodcovský súd vychádza zo „spravodlivosti“,
ktorá nie je kodifikovaná, t. j. nie je platným právom hmatateľná.
Inštitút verejného poriadku a jeho podrobný obsah v kontexte by som ponechal na ďalší
príspevok, keďže cieľom tohto príspevku nebolo ho analyzovať.
Ústavný súd SR pri prejednávaní ústavnej sťažnosti smerujúcej voči rozsudku
všeobecného súdu, ktorý preskúmaval rozhodcovský rozsudok, by mal preskúmať z hľadiska
princípov spravodlivého súdneho konania nielen izolovane samotný rozsudok všeobecného
súdu, ale mal by preskúmať rozsudok všeobecného súdu v kontexte spolu s rozhodcovským
rozsudkom rozhodcovského súdu.
Kontaktné údaje:
JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
branislav.jablonka@bajolegal.sk
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ROZHODNUTIA O ÚSTAVNÝCH SŤAŽNOSTIACH
NEVYMENOVANÝCH KANDIDÁTOV PREZIDENTOM SR:
NAJLEPŠIE A NAJHORŠIE?
Zuzana Zelenajová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Cieľom príspevku je posúdiť dve významné rozhodnutia senátov ústavného súdu, ktoré
konštatujú, že došlo k porušeniu základných práv kandidátov na ústavných činiteľov (na post
generálne prokurátora a sudcu ústavného súdu) tým, že ich prezident pri interpretácii a aplikácii jeho
diskrécie v súvislosti s viazanými kreačnými právomocami nevymenoval. Prvé z nich získalo cenu
týždenníka Trend Judikát roka 2014 za rozhodnutie súdov, ktoré významne ovplyvňujú právo aj celú
spoločnosť. Obe rozhodnutia však boli predmetom rozsiahlej kritiky. Obe rozhodnutia sú veľmi
významné nielen pre nevymenovaných kandidátov ale aj pre celý ústavný systém SR, nakoľko sú
ďalšími sklíčkami mozaiky, ktorá tvorí obraz o súčasnom postavení a právomociach prezidenta.
Kľúčové slová: ústavný súd, kreačné právomoci, prezident, ústavná sťažnosť, základné práva, test
proporcionality.
Abstract: The aim of the paper is to analyze two major Senate decisions of the Constitutional Court.
The decisions state that a there has been a violation of fundamental rights of nominees for state
officials (nominee for the General Prosecutor and judges of the Constitutional Court) by the President.
The reason was that the President during interpretation and application of its discretion in relation to
his creational powers replaced. The first decision has won the magazine Trend award “Decision of
the year 2014” as the court decision that has significantly affected the law and society. On the contrary
both decisions have been the subject of various criticisms. Both decisions are very important not only
for refused candidates but also for the whole constitutional system of the Slovak Republic because
they are other parts of the mosaic that forms a picture about the President ´s current status and
powers.
Key words: Constitutional court, creational powers, President, Constitutional complaint, basic rights,
test of proportionality.
ÚVOD
Tento článok sa zaoberá analýzou dvoch rozhodnutí individuálnej kontroly ústavnosti, konkrétne
judikátu I. ÚS 397/2014 a III. ÚS 571/2014.
V jednom aj druhom prípade ide o konania na základe ústavných sťažností, ktoré sa týkali
základného práva na prístup k voleným a iným funkciám za rovnakých podmienok (čl. 30 ods. 4
ústavy) a v obidvoch rozhodnutiach bolo konštatované, že došlo k porušeniu základných práv
kandidátov. Navyše sú tieto judikáty veľmi významné nielen pre nevymenovaných kandidátov ale aj
pre celý ústavný systém SR, nakoľko dotvárajú a upresňujú výklad právomocí prezidenta.
Spoločné majú aj to, že boli predmetom kritiky a odmietavého postoja zo strany prezidenta
(a exprezidenta) a k obom mal jeden člen senátu odlišné stanovisko. Na druhej strane si vyslúžili aj
uznanie. Rozhodnutie I. ÚS 397/2014 získalo od poroty týždenníka Trend titul „Judikát roka 2014“ za
rozhodnutie, ktoré významne ovplyvnilo právo a spoločnosť. Druhé rozhodnutie, III. ÚS 571/2014,
bolo zas plénom ústavného súdu na mnohých miestach rozhodnutia PL. ÚS 45/2015 „odobrené“.
Cieľom článku je zhodnotiť tieto v mnohých ohľadoch podobné a v mnohých odlišné
rozhodnutia, pričom preveríme najmä zvolenú metodológiu a argumenty.
ZHRNUTIE DÔLEŽITÝCH ARGUMENTOV Z PREDMETNÝCH ROZHODNUTÍ
Ústavná sťažnosť je jediným možným opravným prostriedkom subjektu, ktorý sa domnieva, že
boli porušené jeho základné práva rozhodnutím prezidenta o jeho nevymenovaní. V tejto časti
v krátkosti zhrnieme hlavné dôvody, ktoré viedli k výroku judikátov.
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Nález o sťažnosti kandidáta na generálneho prokurátora
V ústavnej sťažnosti namietal nevymenovaný kandidát na post generálneho prokurátora
porušenie základného práva podľa čl. 30 ods. 4 ústavy, čl. 21 Listiny základných práv a slobôd ako aj
čl. 25 písm. c) Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ku ktorému malo dôjsť
rozhodnutím prezidenta o jeho nevymenovaní.
Prvý senát pri prieskume tejto sťažnosti najprv v krátkosti analyzoval obsah tohto základného
práva. K nemu uviedol, že porušenia práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám sa možno
účinne domáhať, ak dôjde k nerovnakému zaobchádzaniu k osobám v rovnakej faktickej alebo
právnej situácii bez racionálneho dôvodu, čo vyplýva z ústavnej formulácie „za rovnakých
podmienok“. Z toho plynie požiadavka stanovenia objektívnych a primeraných kritérií na prístup
k voleným a iným verejným funkciám.
V ďalšej časti odôvodnenia sa zameral na obsah výkladového rozhodnutia PL. ÚS 4/2012. Na
základe toho identifikoval v rozhodnutí prezidenta dôvody nevymenovania kandidáta, na ktoré
aplikoval výkladové pravidlá podľa tohto judikátu. Prvé tri dôvody, a to: (1) nedôveryhodnosť kvôli
spornosti voľby, v ktorej sa kandidát o svoj post uchádzal a ktorej výsledok prijal; (2) námietky voči
voľbe, v ktorej bol kandidát zvolený a (3) verejná kritika voči prezidentovi, ktorá má indikovať
pochybnosti o rešpektovaní vzťahov medzi ústavnými orgánmi, neboli podľa senátu ústavného súdu
natoľko relevantné, aby viedli k možnosti nevymenovania podľa výkladu PL. ÚS 4/2012. Štvrtý dôvod,
ktorým bola pochybnosť o administratívnej a hlavne morálnej spôsobilosti kandidáta riadiť
prokuratúru, by podľa prvého senátu bol podkladom na nevymenovanie, pokiaľ by sa argumenty
indikujúce morálnu nespôsobilosť preukázali. K tomu však v odkazovacej časti konania nedošlo, preto
ani v tomto bode nebol naplnený dôvod podľa výkladu PL. ÚS 4/2012.
Napokon sa odôvodnenie zameralo na nerovnaké podmienky prístupu k verejnej funkcii.
Zdôraznilo kontrast voči procesu kreácie iných kandidátov, u ktorých mohli byť objektívne tiež niektoré
pochybnosti indikujúce možnosť ich nevymenovania. Na základe toho vyplynulo, že právo kandidáta
bolo porušené.
Nález o sťažnosti nevymenovaných kandidátov za sudcov ústavného súdu
Tretí senát rozhodoval o spojených sťažnostiach troch omietnutých kandidátov, ktorí namietali
porušenie svojho práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok
podľa čl. 30 ods. 4 v spojení s čl. 2 ods. 2 ústavy, ku ktorému malo dôjsť tým, že prezident zo šiestich
kandidátov nevymenoval troch, ale len jedného.1
Odôvodnenie rozhodnutia sa najprv zameralo na prieskum kreačných právomocí prezidenta na
podklade rozhodovacej činnosti ústavného súdu. Ďalej sa pomocou historického exkurzu snažilo
dokázať, že zaistenie kontinuity činnosti ústavného súdu bolo a je významnou črtou právnej úpravy
a praxe kreácie jeho členov. Následne označilo za rozhodujúcu skutočnosť, že rezidentovi je
predložený dvojnásobný počet kandidátov: „z čl. 134 ods. 2 ústavy a čl. 139 jednoznačne vyplýva
povinnosť prezidenta, aby z dvojnásobného počtu kandidátov vymenoval presne polovicu za sudcov
ústavného súdu“. Zároveň odmietol aplikáciu výkladu PL. ÚS 4/2012 kvôli: (1) odlišnosti týchto
ústavných orgánov a (2) výnimočnosti ústavnej konštrukcie kreovania kandidátov na sudcov
ústavného súdu.
V nasledujúcom kroku sa senát zaoberal námietkou kandidátov, podľa ktorých prezident porušil
ich práva aj tým, že sa do procesu ich menovania zapojil ním menovaný ad hoc poradný orgán.
V súvislosti s touto skutočnosťou mal za to, že poradný výbor nie je orgánom verejnej moci
a samostatne nerozhodol, preto nemohol porušiť základné práva sťažovateľov.
Ďalším bodom rozhodnutia bolo preskúmanie námietky kandidátov kvôli nedostatočnému
odôvodneniu rozhodnutia prezidenta. K nej zaujal senát stanovisko, že z povahy orgánu, ktorý o veci
rozhoduje vyplýva, že nejde o individuálny právny akt, a preto nemá obsahovať odôvodnenie.
K OBSAHU ROZHODNUTÍ
V tejto časti preveríme jednotlivé argumenty aj postup senátov pri rozhodovaní o predmetných
sťažnostiach, ktoré následne zhodnotíme.

Podľa čl. 134 ods. 2 Národná rada SR navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov, ktorých má
prezident SR vymenovať.
1
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Metodológia, postup senátov ústavného súdu
Prvý bod, na ktorý sa zameriame v oboch rozhodnutiach je použitá metodológia, postup senátov
ústavného súdu. Nakoľko ide o konania na základe sťažnosti fyzických osôb namietajúcich porušenie
základných práv lebo slobôd podľa čl. 127 ústavy, je obsah sťažnosti určujúcim faktorom pre výsledok
konania2, z čoho nevyhnutne vyplýva obsah celého prieskumu. Predmetom konania je teda
predpokladané porušenie základného práva právoplatným rozhodnutím, opatrením alebo iným
zásahom.3
Najpoužívanejším nástrojom vo svete aj u nás na zistenie, či je obmedzenie základného práva
v súlade s ústavou, je test proporcionality. Ide o algoritmus otázok, ktorého úlohou je na základe
postupného sledu jednotlivých opatrení vyradiť tie obmedzenia, ktoré nie sú v súlade s materiálnym
právnym štátom, teda s ústavou. Napriek tomu, že test proporcionality je veľmi populárny, konsenzus
o jeho metodológii neexistuje.4 Preto sa môžeme stretnúť s rôznymi verziami tohto testu, v závislosti
od skutočnosti, či bolo do neho zahrnuté alebo z neho vyňaté nejaké kritérium. 5 Najzákladnejší,
trojzložkový test proporcionality, sa skladá zo subtestov vhodnosti, nevyhnutnosti a proporcionality
v užšom zmysle.
V prípade aplikácie testu proporcionality najprv identifikujeme predmet kolízie. V oboch
prípadoch ide o konflikt medzi základným právom (podľa čl. 30 ods. 4 ústavy) na jednej strane
a ústavným princípom (hlavne zabezpečenie riadneho chodu ústavných orgánov podľa čl. 101 ods. 1
ústavy) na strane druhej. K zásahu do tohto práva by došlo, ak by sa preukázalo nerovnaké
zaobchádzanie voči týmto kandidátom6.
Subtest vhodnosti skúma, či je možné obmedzením naplniť účel, ktorý bol dôvodom jeho
zavedenia7 a či je tento účel legitímny. V týchto konkrétnych prípadoch je najprv potrebné určiť, aký
zámer chcel prezident nevymenovaním dosiahnuť, zistiť, či sa jedná o legitímny cieľ a následne
verifikovať, či je dosiahnutie cieľa týmto spôsobom možné. Z oznámenia prezidenta o nevymenovaní
v prvom prípade možno vyvodiť, že prezident mal pochybnosti o osobe kandidáta a jeho voľbe
a týmto rozhodnutím chcel prezident zabezpečiť riadny chod prokuratúry. Podobný cieľ možno
rozoznať aj pri nevymenovaní troch kandidátov na sudcov ústavného súdu. Tento účel pokladáme za
legitímny a tiež je reálne, že zamedzením vymenovania nevhodného kandidáta je možné tento zámer
dosiahnuť. Keď sa ale na to pozrieme z iného pohľadu, nevymenovaním kandidáta bude konkrétny
ústavný činiteľ (generálny prokurátor resp. dvaja sudcovia ústavného súdu) vo svojom úrade
absentovať, čo chod tohto orgánu tiež naruší. To by, naopak, priamo znemožnilo naplnenie
stanoveného cieľa. Preto máme pochybnosť, či bol subtest vhodnosti naplnený. No z rozhodovacej
činnosti ústavného súdu vyplýva, že v pochybnostiach pri teste proporcionality prezumuje splnenie
jeho zložky8, na základe čoho pristúpime k druhému kroku.
Subtest nevyhnutnosti obsahuje požiadavku, aby obmedzenie základného práva do neho
nezasahovalo viac, ako je naozaj potrebné. Teda preveruje, či bol z prostriedkov, ktoré umožňujú
dosiahnutie stanoveného cieľa, vybraný taký, ktorý obmedzuje základné právo v najmenšej miere.9
Pri kreácii ústavného činiteľa neexistuje iná možnosť ako kandidáta vymenovať alebo nevymenovať.
To znamená, že neexistuje žiadna menej invazívna alternatíva, ktorá by naplnila rovnaký účel. Preto
by bol test proporcionality v tomto kroku splnený.
Subtest proporcionality v užšom zmysle vyvažuje vzťah spôsobenej ujmy a získaného
prospechu, t.j. či je ujma na strane základného práva odôvodniteľná zlepšením realizácie
konkurenčného princípu.10

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 38/1993 Z.z. je ústavný súd viazaný návrhom na začatie konania.
Pozri DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár, s. 1292.
HUSCROFT, G. - MILLER, B.W. - WEBBER, B.: Proportionality and the Rule of Law: Rights, Justification,
Reasoning, s. 2.
5
Napr. A Barak označuje subtest legitimity (proper purpose test) ako samostatnú zložku testu proporcionality,
ktorý má podľa neho štyri časti. (Pozri: BARAK, A.: Proportionality. Constitutional Rights and their Limitations,
str. 208.) T. Ľalík zas zrejme v dôsledku metodológie používanej ESĽP vyčleňuje samostatný test legality ako
prvý krok testu proporcionality, ktorý ma v tomto prípade tiež štyri zložky. (Pozri: ĽALÍK, T.: Ústavný súd
a parlament v konštitučnej demokracii, s.181-183.).
6
CIBULKA, Ľ a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky (ústavný systém Slovenskej republiky), s 129.
7
CIANCIARDO, J. The Principle of Proportionality: its Dimensions and Limits, s. 3.
8
Napr. v nálezoch PL. ÚS 23/06 a PL. ÚS 3/09.
9
CIANCIARDO, J. The Principle of Proportionality: its Dimensions and Limits, s. 3.
10
ALEXY, R. Constitutional Rights, Balancing, and Rationality, s. 136.
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V prvom prípade by bolo vyvažovanie podobné postupu prvého senátu, kde boli preverené
dôvody nevymenovania na základe dôvodov uvedených v rozhodnutí PL. ÚS 4/2012, ktoré sa opierajú
o požiadavku riadneho chodu ústavných orgánov. Samozrejme, argumentácia by v prípade použitia
tohto textu bola mierne odlišná a explicitne by sa zamerala na vyvažovanie. Stupeň nenaplnenia
základného práva by bol stredný až podstatný, nakoľko kontrast zmienený v odôvodnení k iným
kandidátom indikuje diskriminačné zaobchádzanie. Možný zisk na strane ústavného princípu by bol
nízky, lebo dôvody nevymenovania neboli identifikované ako natoľko závažné, že by spôsobovali
narušenie riadneho chod ústavných orgánov v zmysle judikátu PL ÚS 4/2012. Preto by v poslednom
kroku neprešlo dané obmedzenie testom proporcionality.
V druhom prípade by bolo podľa nášho názoru tiež potrebné zamerať sa na dôvody
nevymenovania, teda na odôvodnenie, ktoré, paradoxne, senát skúmať odmietol. Bez posúdenia
týchto dôvodov však nie je možné zistiť ujmu na jednej strane a prospech na strane druhej. V nami
prevedenom subteste proporcionality v užšom zmysle slova by dôvody implicitne vyplývajúce
z rozhodnutia prezidenta o nevymenovaní kandidátov neprešli, nakoľko sú veľmi všeobecne
formulované a ich dopad na chod ústavného orgánu tak, ako boli v rozhodnutiach identifikované,
možno označiť za slabý. To vyplýva najmä z ich vágnosti a z toho, že nie sú aplikované na
individuálneho kandidáta, ale sú pri všetkých kandidátoch rovnaké. Ak by sme akceptovali výhrady
kandidátov, stupeň nenaplnenia práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých
podmienok, sa dá kvantifikovať ako minimálne stredný, pretože išlo o stanovenie nových podmienok,
ktoré explicitne nevyplývali z právnej úpravy.
Na základe vyššie uvedeného by podľa nás obmedzenia posledným subtestom ani v jednom
prípade neprešli, preto bolo základné právo porušené.
Pri aplikácii testu proporcionality na sťažnosť kandidáta na generálneho prokurátora, sme
zistili, že postup zvolený prvým senátom ústavného súdu bol vzdialene podobný postupu, ku ktorému
by došiel prostredníctvom testu proporcionality. Pozitívom je, že v rozhodujúcej časti vychádza aj
z obmedzenia predmetného základného práva. Máme však za to, že použitie tohto testu by spôsobilo
väčšiu prehľadnosť a verifikovateľnosť rozhodnutia.
Aplikáciou testu proporcionality na sťažnosť troch kandidátov na sudcov ústavného súdu sme
dospeli k očividnému zisteniu, že rozhodnutie III. ÚS 571/2014 sa obmedzeniu základného práva sa
v podstate nevenuje, resp. venuje sa mu len marginálne. To je naozaj závažné vzhľadom na
skutočnosť, že predpokladané porušenie základného práva je esenciou konania o ústavnej sťažnosti.
Na základe toho nie je logické, že tretí senát dospel k rozhodnutiu, že práva kandidátov porušené
boli, keď sa právam kandidátov v odôvodnení takmer vôbec nevenoval. Na záver treba dodať, že ak
by senát postupoval v súlade s testom proporcionality, zrejme by dospel k záveru, že tieto práva
porušené boli. Paradoxne by tak výsledok konania bol rovnaký, ale rozhodnutie by bolo viac
dôveryhodné a hlavne by to explicitne vyplývalo z porušenia základného práva, namiesto toho, aby
sa z výkladu prezidentovej právomoci implicitne odvodilo porušenie základného práva.
(Ne)použitie PL. ÚS 4/2012
Výrazne odlišným sa prvkom v odôvodneniach týchto rozhodnutí je použitie tohto výkladového
rozhodnutia pri sťažnosti generálneho prokurátora a striktné odmietnutie jeho aplikácie pri sťažnosti
troch kandidátov na sudcov ústavného súdu.
V prvom prípade je uplatnenie predmetného výkladu naozaj samozrejmé, nakoľko priamo
v prvej vete11 explicitne hovorí o menovaní generálneho prokurátora. V druhej a tretej vete12 sa
nespomína konkrétne generálny prokurátor, preto sa podľa nášho názoru výklad vzťahuje minimálne

„Prezident Slovenskej republiky je povinný zaoberať sa návrhom Národnej rady Slovenskej republiky na
vymenovanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky podľa čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky, a ak bol
zvolený postupom v súlade s právnymi predpismi, v primeranej lehote buď vymenovať navrhnutého kandidáta,
alebo oznámiť Národnej rade Slovenskej republiky, že tohto kandidáta nevymenuje.“
12
„Nevymenovať kandidáta môže len z dôvodu, že nespĺňa zákonné predpoklady na vymenovanie, alebo z
dôvodu závažnej skutočnosti vzťahujúcej sa na osobu kandidáta, ktorá dôvodne spochybňuje jeho schopnosť
vykonávať funkciu spôsobom neznižujúcim vážnosť ústavnej funkcie alebo celého orgánu, ktorého má byť táto
osoba vrcholným predstaviteľom, alebo spôsobom, ktorý nebude v rozpore so samotným poslaním tohto orgánu,
ak by v dôsledku tejto skutočnosti mohol byť narušený riadny chod ústavných orgánov (čl. 101 ods. 1 druhá veta
Ústavy Slovenskej republiky).
Prezident uvedie dôvody nevymenovania, pričom tieto nesmú byť svojvoľné.“
11
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na celý čl. 102 ods. 1 písm. t)13 a na základe analógie sa dá uvažovať aj jeho o aplikácii pri menovaní
iných ústavných činiteľov.
Neuplatnenie predmetného judikátu bolo tretím senátom odôvodnené skutočnosťou, že
nemožno stotožňovať menovanie generálneho prokurátora s menovaním kandidátov za sudcov
ústavného súdu. To vyplýva jednak z odlišnosti týchto ústavných orgánov a tiež z výnimočnosti
ústavnej konštrukcie kreovania kandidátov na sudcov ústavného súdu.
Výnimočnosť menovania kandidátov na ústavných sudcov videl senát v tom, že národná rada
vždy zvolí dvojnásobný počet kandidátov, aby prezident vybral vhodného kandidáta na miesto
ústavného sudcu. Tým má byť zabezpečený nerušený a riadny chod ústavného orgánu. Za odlišnosť
týchto orgánov, ktorá odôvodňuje aplikáciu kreačných právomocí prezidenta sui generis označil
skutočnosť, že ústavný súd má postavenie jediného nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti.
Ústava omnoho podrobnejšie upravuje vzájomné vzťahy medzi prezidentom a ústavným súdom.
Osobitnou úlohou ústavného súdu je aj výklad ústavy, čím sa ovplyvňuje výkon legislatívy a exekutívy.
Z toho dôvodu konštatoval, že prezident nie je oprávnený z dvojnásobného počtu kandidátov
vymenovať menej ako polovicu sudcov ústavného súdu, a to ani vtedy, ak sa domnieva, že existujú
závažné skutočnosti, ktoré sa vzťahujú na osobu kandidátov a relevantne spochybňujú ich schopnosť
vykonávať danú funkciu spôsobom, ktorý by neznížil vážnosť funkcie sudcu a ústavného súdu.
Takáto aplikácia však vytvára mnohé otázniky. Nález PL. ÚS 4/2012 stavia svoju argumentáciu
najmä na deľbe moci, parlamentnej forme vlády, historickom vývoji vzťahov medzi prezidentom
a ostatnými zložkami štátnej moci, právomocou prezidenta podľa čl. 101 ods. 1. V prípade kreovania
generálneho prokurátora aj sudcu ústavného súdu ide o viazanú kreačnú právomoc, na ktorej sa
podieľa prezident a národná rada, teda ide o vzťah tých istých orgánov. Ide o skutočnosti, ktoré nie
sú premenné v závislosti od toho, o menovanie predstaviteľa ktorého orgánu sa jedná.
Jednoznačne existujú viaceré odlišnosti medzi týmito ústavnými orgánmi aj medzi procesom
kreácie. Avšak každý ústavný orgán, ktorého sa menovanie prezidentom týka, je svojím spôsobom
jedinečný a je možné diferencovať medzi ním ktorýmkoľvek iným orgánom. Preto by bolo možné
použiť tento argument pri každom z nich. To znižuje právnu istotu, evokuje hroziace riziko politizácie
rozhodnutí. Okrem toho je bežnou praxou ústavného súdu pri rozhodnutiach týkajúcich sa miery
úvahy prezidenta pri menovaní, že argumentuje aj kreáciou iných ústavných činiteľov. 14 Požiadavku
jednotného výkladu kreačných právomocí podporuje aj fakt, že ústava sa vykladá ako celok. Z toho
vyplýva minimálne pochybnosť o argumente, že tento výklad nemôže byť aplikovaný kvôli odlišnosti
týchto orgánov.
Jediná reálna odlišnosť je podľa nášho názoru v tom, že prezident menuje sudcov ústavného
súdu z dvojnásobného počtu kandidátov, čo bol druhý dôvod odmietnutia aplikácie výkladu PL. ÚS
4/2012.
Ale aj v tomto bode je podľa nás argumentácia tretieho senátu málo presvedčivá. Paradox
spočíva podľa nás v tom, že prezident má v ústavne pri menovaní sudcov ústavného súdu väčší
priestor pre voľnú úvahu v porovnaní s menovaním iných ústavných činiteľov (pretože si vyberá
z dvojnásobného počtu kandidátov). Zo skutočnosti, že ich menuje z dvojnásobného počtu
kandidátov, vyplýva podľa tretieho senátu povinnosť, aby vymenoval presne polovicu. Ale ak musí
vymenovať polovicu, zmenšuje to jeho voľnú úvahu. Pri doslovnom výklade pravidla, že má prezident
ústavnú povinnosť z dvojnásobného počtu kandidátov vymenovať presne polovicu, môže vzniknúť
trochu absurdná situácia. V prípade, že by viac ako polovicu kandidátov bolo inak možné podľa
výkladu PL. ÚS 4/2012 nevymenovať, musí prezident vymenovať aj kandidáta, ktorý nespĺňa zákonné
podmienky alebo sú u neho dôvody, ktoré spochybňujú jeho schopnosť vykonávať svoju funkciu,
pretože by to mohlo znížiť vážnosť tejto funkcie alebo orgánu, ktorého má byť predstaviteľom. To
z nášho pohľadu pôsobí kontradiktórne, pretože väčšia voľná úvaha prezidenta jeho voľnú úvahu
v konečnom dôsledku paradoxne zmenšuje.
ZÁVER
Napriek tomu, že rozhodnutie I. ÚS 397/2014 s pýši titulom „Rozhodnutie roka 2014“, pri jeho
prieskume sme dospeli k tomu, že jeho čiastočným nedostatkom je zvolená metodológia. Tá by bola
podľa nášho názoru prehľadnejšia a presvedčivejšia, ak by bol použitý test proporcionality. Napriek
tomu bol postup zvolený prvým senátom čiastočne adekvátny, minimálne v tom, že jednou z jeho
Prezident: (t) vymenúva a odvoláva sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
generálneho prokurátora a troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky, prijíma sľub sudcov.
14
Napr. V nálezoch Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 14/06 a PL. ÚS 4/2012.
13
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hlavných častí bol prieskum namietaného základného práva. K predošlej výčitke by sme ešte
spomenuli jednu, a to časový aspekt rozhodnutia. Zo všeobecného pravidla vyplýva, že neskorá
spravodlivosť je spravodlivosťou odoprenou. Pre nerozhodnutie o námietkach predpojatosti
vznesených účastníkmi konania bola medzi časom zvolená iná osoba na post generálneho
prokurátora, na základe čoho nebolo možné uviesť vec do pôvodného stavu, čo by bolo najlepšou
satisfakciou.
Rozhodnutie III. ÚS 571/2014 bolo z nášho pohľadu metodologicky nesprávne, nakoľko sa len
okrajovo orientuje na ústavný prieskum základného práva. Tým sa odklonilo od predmetu konania
o ústavnej sťažnosti, čo spôsobuje jeho slabú presvedčivosť. Namiesto ústavného prieskumu
obmedzenia základného práva sa argumentácia zamerala na odmietnutie aplikácie výkladu PL. ÚS
4/2012 a na zavedenie pravidla, že „ z čl. 134 ods. 2 ústavy a čl. 139 jednoznačne vyplýva povinnosť
prezidenta, aby z dvojnásobného počtu kandidátov vymenoval presne polovicu za sudcov ústavného
súdu“. V tejto časti odôvodnenia sme však identifikovali rozsiahle nedostatky, preto máme za to, že
mal byť postup tretieho senátu opačný, viac orientovaný na základné právo a subsidiárne na ďalšie
aspekty.
Napriek tomu, že v nadpise článku sú dve krajné možnosti, nie je podľa nášho názoru najlepším
ani jedno zo skúmaných rozhodnutí. To vyplýva z vyššie zmienených námietok. K najhoršiemu
judikátu má bližšie III. ÚS 571/2014, ktorého postup aj argumenty považujeme za slabé a veľmi ľahko
spochybniteľné.
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„PUBLICIZÁCIA“ SÚKROMNÉHO PRÁVA
A KONŠTITUCIONALISTIKA
Lajos Mészáros
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa venuje publicizácii súkromného práva najprv vo všeobecnej rovine a
ťažiskovo cez optiku rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. Zaoberá sa
rôznymi podobami publicizácie, pričom kladie otázky, napr. či z hľadiska ústavnoprávneho, je delenie
práva na súkromné a verejné vôbec potrebné. Ústavný súd je fórom, kde sú v konkrétnych prípadoch
induktívne ukryté mnohé odpovede. Zaujímavými prípadmi v tomto ohľade môžu byť najmä platy
sestier (PL. ÚS 13/2012), konkurenčná doložka (PL. ÚS 1/2012), nočná práca sestier (PL. ÚS
1/2012), rozhodcovské súdy (PL. ÚS 5/2015) a iné.
Kľúčové slová: publicizácia, súkromné právo, verejné právo, ústavné právo
Abstract: The article presents the phenomenon of publicization of private law, at first in general
diameter, while later on it puts the main emphasys on the analysis of publicization through the optics
of decisions of the Constitutional Court of Slovak Republic. The paper deals with several types of
publicization and at the same time raises questions, such as if - from the point of view of constitutional
law - is it even necessary at all to divide law on private law and public law. Many of the answers to the
raised questions are hidden inductively in cases of the Constitutional Court. From this aspect, cases
as nurses’ compensations (PL. ÚS 13/2012), competition clause (PL. ÚS 1/2012), nurses’ night-work
(PL. ÚS 1/2012), arbitration courts (PL. ÚS 5/2015) etc. could be interesting.
Key words: publicization, private law, public law, constitutional law
INTRODUCTIO
Vedieť takmer všetko o niektorom širšom segmente práva je veľmi užitočné, spôsobujúce
bádateľské potešenie. Povedzme vedieť všetko o nadobúdaní vlastníctva vkladom do katastra, alebo
ešte lepšie o vzťahu o nadobúdaní vlastníctva vkladom do katastra a vydržaní. Dokonalým poznaním
úzkeho zmysluplného celku sa dozvieme veľa o svete práva. Nazýva sa to induktívna metóda. Aj takto
možno poskladať, všimnúť si a porozumieť doposiaľ skrytej širšej súvislosti. Takouto súvislosťou je aj
publicizácia súkromného práva. Poznaním takejto širšej súvislosti, môžeme potom ešte presnejšie
uvažovať o konkrétnych prípadoch: Ak je na obzore publicizácia, tak budeme citlivejší (strict scrutiny)
na zásahy do horizontálneho priestoru. Ak vnímame slobodu ako prvotnú, tak celé právo je jednou
veľkou publicizáciou.
VEREJNÉ PRÁVO V. SÚKROMNÉ PRÁVO
Tradičné delenie práva (právnych noriem) na právo verejné a právo súkromné sa odvoláva na
klasickú Ulpianovu charakteristiku v Digestach1 „Ius publicum est, quod ad statum rei Romanae
spectat, privatum, quod ad singulorum utilitatem.“ („Verejné právo je to, ktoré má na zreteli prospech
štátu, a súkromné, ktoré sa vzťahuje na záujmy jednotlivcov.“2). Uvedené však v rímskom práve
neznamemalo skutočné oddelenie verejného a súkromného práva, čoho najlepším dôkazom je, že
keď Iustinián nariadil slávnu kodifikáciu rímskeho práva, želal si, aby v nej svet našiel právo ako celok,
aby rímske právo bolo „právnym usporiadaním zeme i neba“3. Ťažiskom Iustiniánových kódexov bolo
nepochybne súkromné právo, preto sa stali tieto kódexy typicky v kontinentálnej Európe prameňom
súkromného práva. V stredoveku k týmto kódexom pribudol Corpus Iuris Canonici, ktorý sa stal
prameňom verejného práva4. Od tých čias, ak bol niekto znalý týchto právnych zbierok, stal sa
1

Zlinszky, J.: Ius publicum, Budapest, Osiris, 1997, s. 17.
Rebro, K.: Latinské právnické výrazy a výroky, Praha, Wolters Kluwer, 2012, s. 204.
3
Lábady, T.: A magyar magánjog (polgári jog) általános része, Budapest - Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2010, s.
20.
4
Ibidem: s. 20.
2
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doctorom juris utriusque: bol doctorom celej právnej vedy.
K doktrinálnemu členeniu práva na verejné a súkromné dochádzalo vo väčšom, či menšom
rozsahu až po buržoáznych revolúciách, teda delenie práva na verejné a súkromné je už typickým
produktom občianskej právnej vedy, hoci anglosaská common law takéto delenie nepozná, ba
naopak, John Austin ide tak ďaleko, že toto rozlíšenie navrhuje vymazať zo slovníka právnej vedy 5.
Podobne už František Weyr konštatuje neudržateľnosť myšlienky, že norma môže byť stanovená buď
v záujme všetkých alebo v záujme jednotlivcov6. Právo a právny poriadok pokladal za javy sociálne,
ustanovené vždy v záujme pospolitosti. Praktické delenie práva na verejné a súkromné však pripustil.
„Hybridizácia“ práva a pokusy spojovať verejnoprávne a súkromnoprávne prvky bývala niekedy
z ideologických dôvodov zľahčovaná, hoci sa o ne už dávnejšie pokúšala aj celá rada vyspelých
západných štátov (najtypickejšie Francúzsko, kde sa uznáva verejnoprávna „droit des affaires“ vedľa
súkromnoprávneho „droit commercial“7). Z ideologických pohľadov neobstála deľba práva na verejné
a súkromné pred marxizmom, totiž za prazáklad tohto delenia sa pokladalo oddelenie občianskej
spoločnosti a politickej organizácie spoločnosti a zvýšený dôraz na individualitu človeka a občana.
Napokon pojmové vymedzovanie súkromného práva má i súčasných kritikov, ktorí popierajú jeho
praktický význam a možnosť vedenia presnej hranice, ako i skutočnosť, že by zákonodarca na
uvedený dualizmus práva prihliadal.
PUBLICIZÁCIA SÚKROMNÉHO PRÁVA
Už z uvedeného stručného náčrtu názorov na delenie práva na verejné a súkromné právo
vyplýva, že právna veda je v tejto otázke minimálne nejednotná, skutočnosťou však je, že toto delenie
nás aspoň zhruba orientuje, v ktorej relatívne oddelenej časti jednotného právneho poriadku sa
nachádzame. Naše východiská však výrazne poznamenáva jav nazývaný publicizáciou súkromného
práva, ktorý už dlhšiu dobu vnáša do domény pôvodne rýdzo súkromnoprávnej prvky verejného
práva8. (Protismerným javom je „privatizácia“ verejného práva, keď do právnych predpisov
upravujúcich inštitúty verejnoprávneho charakteru postupne prenikajú súkromnoprávne prvky - tento
jav však nateraz nie je predmetom nášho záujmu.) „Publicizácia“ práva (po slovensky nie najkrajšie
povedané „zverejňoprávnenie“ práva) je postupný proces v rámci legislatívneho vývoja, pri ktorom
dochádza najprv k prenikaniu verejnoprávnych prvkov do súkromnoprávnych inštitútov, následne
k vzniku zmiešaných právnych inštitútov a v poslednej fáze k podriadeniu pôvodne civilistických,
prípadne zmiešaných inštitútov, verejnému právu. K publicizácii súkromného práva dochádzalo najmä
po tom, keď v oblasti hospodárstva vznikali čoraz zložitejšie vzťahy, dochádzalo k špecializácii,
k vytvoreniu monopolov, v dôsledku ktorých sa vyostrili vzťahy medzi zamestnávateľmi
a zamestnancami a narastali sociálne problémy v spoločnosti. Jav je sám osebe podmienený
celkovou socializáciou modernej spoločnosti v dôsledku vedomostného, technického
a hospodárskeho pokroku, globalizáciou, zmenšovaním priestoru medzi ľuďmi 9. Od prelomu
devätnásteho a dvadsiateho storočia rola štátu postupne vzrástla, čoraz častejšie bolo nutné, aby štát
zasahoval do privátnej autonómie zmluvných strán, a tak čoraz častejšie dochádzalo aj k publicizácii
súkromného práva. Príkladom publicizácie súkromného práva môžu byť predovšetkým viaceré
ustanovenia a inštitúty pracovného práva. Ide o to, že napr. pri uzatváraní pracovných zmlúv, do
súkromných záväzkových vzťahov vstupuje štátna moc a zákonom ustanovuje, že „v pracovnej
zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti (...)“10, ako napr.
mzdové podmienky. Zmyslom a účelom takejto publicizácie súkromnoprávnych vzťahov má byť podľa
štátnej moci (zákonodarcu) ochrana slabšej zmluvnej strany. Publicizácia však v konštitucionalistovi
vyvoláva v prvom rade obavu, či sa mocenským alebo inak povedané vrchnostenským zásahom
neukracuje sloboda alebo či nutné a ústavnokonformné obmedzenie slobody bude primerané.
Ústavný súd je fórom, kde sú v konkrétnych prípadoch, induktívne ukryté mnohé odpovede na
Szabó, M.: Fejezetek a jogbölcseleti gondolkodás történetéből, Miskolc, Prudentia Iuris, 2004, s. 189.
Bejček, J.: „Privatizace“ ‚veřejného‘ a „publicizace“ ‚soukromného‘ práva. In: Lazar, J., Blaho, P. eds.: Základné
zásady súkromného práva v zjednotenej Európe (zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Smolenice, 20.
- 21. september 2007), Bratislava, Iura Edition, 2007, s. 102.
7
Bejček, J.: Obchodní a hospodářské právo v době „poskodexové“, In: Obchodněprávní revue 7-8/2014, s. 211.
8
Bejček, J.: „Privatizace“ ‚veřejného‘ a „publicizace“ ‚soukromného‘ práva. In: Lazar, J., Blaho, P. eds.: Základné
zásady súkromného práva v zjednotenej Európe (zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Smolenice, 20.
- 21. september 2007), Bratislava, Iura Edition, 2007, s. 103.
9
Eliáš, K., Zuklínová, M.: Principy a východiska nového kodexu soukromného práva, Linde Praha, a.s., 2001, s.
19.
10
§ 43 ods. 1 Zákonníka práce.
5
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charakter a účinky publicizácie súkromného práva.
PUBLICIZÁCIA V JUDIKATÚRE ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Skutočnosť, že verejné právo sa výrazne premieta najmä v oblasti pracovného práva možno
demonštrovať napr. nálezom ústavného súdu, ktorý sa týka platov sestier a pôrodných asistentiek11.
Je to plastický príklad toho, ako štátna moc ustanovením minimálnych mzdových nárokov môže
zasahovať do privátnej autonómie účastníkov pracovných zmlúv. Z tohto judikátu tiež vyplýva, že
nemôžu byť pochybnosti o tom, že ochrana slabšej zmluvnej strany môže ospravedlniť zásah štátu
do zmluvnej slobody. Je pozoruhodné, že vo svojej komparatívnej časti toto rozhodnutie odkazuje aj
na významný rozsudok Najvyššieho súdu USA vo veci Lochner v. New York 12, ktorým SCOTUS
rozhodoval o neústavnosti regulácie počtu pracovných hodín pre pekárov. V tejto súvislosti ústavný
súd poznamenáva:
„V období od konca XIX. storočia do polovice 30. rokov XX. storočia Najvyšší súd USA (...)
intenzívne chránil zmluvnú slobodu ako komponent tzv. ekonomického, hmotnoprávneho súdneho
procesu (economic, substantive due process) pred štátnymi zásahmi. Uvedené obdobie sa nazýva aj
éra Lochner, podľa prípadu, v ktorom najvyšší súd zrušil zákon o maximálnom pracovnom čase v
pekárňach. Táto judikatúra sa nie náhodou dostala pod spoločenský tlak v období hospodárskej krízy,
v období Nového údelu. Najvyšší súd USA v prípade West Coast Hotel Co. v. Parrish (...) napokon
rozhodol, že zákon o minimálnej mzde je súladný s Ústavou Spojených štátov, a ukončil tak éru
úzkostlivej ochrany zmluvnej slobody (...). Jedným z hlavných argumentov v uvedenom rozhodnutí
bolo priznanie, že legislatíva má v danej oblasti širokú diskréciu. Súkromnoprávna úprava sa v XX.
storočí vyznačuje príklonom k substantívnemu poňatiu slobody a rovnosti, zohľadňujúc faktickú
nerovnosť medzi stranami (bargaining power). Prekrýva sa tu verejnoprávna perspektíva solidarity so
súkromnoprávnou perspektívou vyvažovania vyjednávacej sily zmluvných strán.“
Z nálezu ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 13/2012, ktorý sa týka platov sestier a pôrodných
asistentiek ďalej vyplýva, že:„V prostredí súkromného práva, v horizontálnom vzťahu (v danom
prípade v pracovnoprávnom vzťahu) zvlášť platí, že ochrana jedného práva je realizovaná
obmedzením práva druhého. (...) V predmetnej veci (...) ide o vyvažovanie podstaty podnikateľského
majetku zamestnávateľov chráneného proti neprimeranému zaťaženiu na jednej strane a verejného
záujmu na adekvátnom ohodnotení sestier, a teda na riadnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti
na strane druhej, pričom prenesene ide o finančnú situáciu zamestnávateľov a sestier. Presúvanie
finančného a sociálneho bremena z jednej skupiny na druhú je ústavnoprávne citlivá téma. (...) Sektor
zdravotníctva je ekonomicky veľmi zložito štruktúrovaný, neprehľadný a silne regulovaný (...).
Verejnoprávne a súkromnoprávne prvky sú v ňom prepletené na nerozlíšenie (povinné odvody, platby
štátu za svojich poistencov, kapitácia, minimálna sieť, hodnota bodu). Nedostatok zdrojov na výstupe
je možné saturovať navýšením zdrojov na vstupe. Zásah do majetku zamestnávateľov je z tohto
pohľadu veľmi zložitý (...) Špecifikom prerokúvanej veci je skutočnosť, že pri skúmaní napadnutého
zákona sa prelína verejnoprávna perspektíva solidarity, kde má ústavný súd zúžený priestor, so
súkromnoprávnou perspektívou horizontálneho pracovnoprávneho vzťahu.“
Ústavný súd napokon dospel k záveru, že publicizačný zásah do zmluvnej autonómie
zamestnávateľov a zdravotných sestier bol v nesúlade s Ústavou Slovenskej republiky.

Nález ústavného súdu o konkurenčnej doložke13 je zaujímavý tým, že v 90-tych rokoch
prebiehala diskusia, či Zákonník práce umožňuje uzavrieť nepomenovanú konkurenčnú doložku, či
tomu nebráni publicizačný uzavretý kogentný charakter zmlúv v Zákonníku práce. Zákonodarca tu
prijatím úpravy túto možnosť jasne pripustil, ale zároveň silne reguluje, miestami až prísne voči
zamestnávateľovi. Takže je to kombinácia prvkov zosúkromnenia – potvrdenia zmluvnej autonómie
a neskoršej publicizácie – značnej kogentnosti konkurenčnej doložky.

Nález ÚS SR sp. zn. PL. ÚS 13/2012
198 U.S. 45 (1905)
13
Nález ÚS SR sp. zn. PL. ÚS 1/2012
11
12
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Ústavný súd v tejto veci, inšpirujúc sa rozhodnutím Spolkového ústavného súdu Nemecka 14
vyslovil aj tieto názory:„Ústavný súd (...) zdôrazňuje, že realizácia konkurenčnej doložky
nepredstavuje priamy vertikálny zásah štátnej moci do právneho postavenia zamestnanca.
Konkurenčná doložka je založená na zmluvnom princípe, a takto sa dostáva do sféry princípu
autonómie vôle a zmluvnej slobody zamestnávateľov a zamestnancov (čl. 2 ods. 3 ústavy) ako
adresátov § 83a Zákonníka práce. Aj Spolkový ústavný súd v rozhodnutí, v ktorom preskúmaval súlad
konkrétnej
čiastkovej
črty
konkurenčnej
doložky
v
obchodnom
práve
(Handelsvertretungsentscheidung) konštatoval, že čl. 12 ods. 1 Základného zákona (Všetci Nemci
majú právo slobodnej voľby povolania, miesta práce a vzdelávacieho zariadenia...; ide teda obdobu
čl. 35 ústavy, pozn.) garantuje predovšetkým možnosť zabezpečovať si hospodársky základ svojej
existencie. Na tento účel je nevyhnutné pravidelne sa zaoberať aj väzbami trvalosti a dočasnosti
(Bindungen auf Zeit oder auf Dauer). V rámcoch civilného práva sa tak typicky deje prostredníctvom
zmlúv, v ktorých sa obe zmluvné strany vzájomne obmedzujú v ich slobode zárobkovej činnosti, a
síce v procese výmeny vyhradeného protiplnenia. Na podklade súkromnej autonómie, ktorá je
štrukturálnym prvkom slobodného spoločenského poriadku, si zmluvní partneri tvarujú na vlastnú
zodpovednosť ich právne vzťahy. Sami si určujú, ako si primerane vyrovnajú ich vzájomne
protichodné záujmy, a tým súčasne bez štátneho zásahu disponujú svojimi pozíciami chránenými
základnými právami. Súkromná autonómia však existuje len v rámcoch platných zákonov, ktoré sú
viazané na základné práva. Základný zákon nemá ambíciu byť hodnotovo neutrálnym poriadkom, ale
vo svojej systematickej časti o základných právach prijal objektívne základné rozhodnutia, ktoré platia
pre všetky oblasti práva, teda aj pre právo civilné. Žiaden občianskoprávny predpis nesmie odporovať
princípom nachádzajúcim svoj výraz v základných právach. To platí predovšetkým o tých predpisoch
súkromného práva, ktoré obsahujú donucovacie právo, a tým určujú súkromnej autonómii hranice.
Takéto hranice sú nenahraditeľné, lebo súkromná autonómia sa opiera o princíp samourčenia
(Selbstbestimmung), teda predpokladá skutkovú danosť podmienok slobodného samourčenia. Ak
potom disponuje jedna zmluvná strana takou silnou prevahou, že môže zmluvné podmienky fakticky
jednostranne stanoviť, spôsobuje to u druhej zmluvnej strany stratu samourčenia. Tam, kde aspoň
približná rovnováha síl zúčastnených subjektov chýba, nie je možné prostriedkami zmluvného práva
zabezpečiť spravodlivú rovnováhu záujmov. V prípade, že sa v takejto situácii disponuje pozíciou
zaručenou základnými právami, musí štátna regulácia zasiahnuť na účel vyrovnania, aby sa zaistila
ochrana základných práv (rozhodnutie zo 7. februára 1990 vo veci 1 BvR 26/84).
Ústavný súd, inšpirujúc sa formulovaným názorom, konštatuje, že jeho hlavnou úlohou pri
abstraktnej ústavnej kontrole konkurenčnej doložky bude zhodnotiť, či napadnutá právna úprava
kombináciou svojich kogentných a dispozitívnych právnych noriem zabraňuje situácii, v ktorej by
jedna zo strán dohody uzavretej podľa § 83a Zákonníka práce, využijúc jeho dispozitívne prvky, mohla
nadobudnúť takú silnú právnu prevahu, ktorá by bola spôsobilá ohroziť základné práva druhej
zmluvnej strany zaručené čl. 35 ods. 1 a 3 ústavy. Aj takto vytýčená úloha obsahujúca však v sebe
súčasne povinnosť dôsledne prihliadať na zmluvný princíp fungovania konkurenčnej doložky
determinuje mieru prísnosti testu proporcionality, ktorému bude § 83a Zákonníka práce podliehať.“
Ústavný súd nezistil v prípade tzv. konkurenčných doložiek neprimeranosť publicizácie súkromného
práva nesúlad s ústavou, pretože konštatoval, že „zo všetkých uvedených podstatných charakteristík
právnej úpravy konkurenčnej doložky v § 83a Zákonníka práce ústavný súd vyvodzuje, že ide
o právom aprobovaný zmluvný vzťah vyznačujúci sa rešpektovaním spravodlivej rovnováhy
vzájomných práv a povinností zamestnávateľa a zamestnanca, v dôsledku čoho zamestnávateľ
nenadobúda také postavenie, ktoré by mohlo pri uplatňovaní nárokov vyplývajúcich z konkurenčnej
doložky viesť k neprimeranému obmedzeniu základných práv zaručených čl. 35 ods. 1 a 3 ústavy
u zamestnanca.“

Situácia pri rozhodnutí ústavného súdu vo vzťahu k rozhodcovským súdom15 je obdobná, ako
pri konkurenčnej doložke. Moc uchopí nejaký prázdny priestor, priestor súkromnej spravodlivosti a dá
mu nejaký normatívny rámec, čím ho svojím spôsobom publicizuje. Ústavný súd omylom procesne
publicizoval arbitrážny priestor prijatím niektorých sťažností, ale zjednotením dal veci na správnu
mieru a pomohol lepšie štrukturovať pozíciu rozhodcovských súdov v našom právnom poriadku. Vec

14
15

Rozhodnutie Spolkového ústavného súdu Nemecka č. 1 BvR 26/84 zo 7. februára 1990
Zjednocovacie uznesenie ÚS SR sp. zn. PLz. 5/2015
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pomohla pochopiť aj špecifické odvetvia, ako napr. aj športové právo, ktoré novým zákonom o športe
tiež podlieha procesu publicizácie.
Z uvedeného zjednocovacieho nálezu ústavného súdu vyplýva aj to, že: „(...) rozhodcovský súd
ostáva súkromnoprávnou zmluvnou entitou v zásade autonómneho (nie heteronómneho) práva. Nie
je to žiaden mocenský, vrchnostenský orgán zriadený zákonom, aký predpokladá ústava v čl. 143 (...)
Nejde o mocenský orgán, ktorý je výrazom nedobrovoľného, nutného podriadenia sa moci ako
prejavu zákonom zakázanej svojpomoci v právnom štáte, resp. štátneho monopolu donútenia, a nejde
o demokraticky legitimovaný, normatívne ukotvený orgán verejnej moci ako súčasť permanentnosti
výkonu moci. (...) Skutočnosť, že zákon o rozhodcovskom konaní umožňuje ich mierny prieskum, je
len vyvážením zákonodarcu medzi súkromnou autonómiou a „vyžarovaným“ základným právom na
spravodlivý proces, a nerobí z nich riadne súdy akejsi nultej inštancie.“

SPOTREBITELIA - ústavný súd nebol ústavne vyrušovaný vstupom združenia na ochranu
spotrebiteľov do konania16, aj keď všeobecný súd to svojsky naformuloval nie ako rovnosť, ale
ochranu osobných údajov.
Pokiaľ sme príkladmo ako prvú uviedli oblasť publicizácie pracovného práva, na skutočnosť, že
zmluvné záväzkové vzťahy sa prudko vyvíjajú a zverejňoprávňujú môžu byť snáď najlepším príkladom
spotrebiteľské práva, totiž koniec dvadsiateho storočia sa stal dobou spotreby a spotrebiteľov.
Vzhľadom na to, že bežné spotrebiteľské zmluvy nie sú fakticky vyjednávané, ale vznikajú
akceptáciou pevnej ceny a všeobecných podmienok, národné parlamenty sa ponáhľali na pomoc
spotrebiteľom (najskôr v Nemecku a vo Francúzsku), následne potom Európska únia smernicami,
ktoré boli transponované pod dohľadom Európskej komisie národnými štátmi, medzi nimi aj
Slovenskou republikou.
V teórii nie sú pochybnosti o tom, že ochrana slabšej zmluvnej strany môže byť vtiahnutá aj na
iné kategórie zmluvných strán než iba na spotrebiteľa a dodávateľa. Podobné „vyvažujúce“ právne
ustanovenie sa patrí priradiť i párovým kategóriám „zamestnávateľ-zamestnanec“ (o ktorých sme sa
už zmienili) „prenajímateľ-nájomca“, „poistiteľ-poistník“ a pod. Slabšiu zmluvnú stranu charakterizuje
obvykle nedostatok informovanosti, profesionality, nerovná možnosť využitia právnej pomoci,
nedostatok sociálnej inteligencie, ale i nedostatok nezavinenej rozumnosti. Záväzkové právo ponúka
na ochranu spotrebiteľa širokú škálu právnych prostriedkov. V súlade s európskymi smernicami ide
v hmotnom práve najmä (i) o obmedzenie autonómie vôle strán pri určení obsahu spotrebiteľskej
zmluvy, (ii) široké zakotvenie informačnej povinnosti dodávateľa, (iii) široko zakotvené právo
spotrebiteľa na odstúpenie od uzavretej spotrebiteľskej zmluvy, (iv) zákaz používať v spotrebiteľských
zmluvách niektoré zmluvné ujednania, (v) zákaz odchýlok v spotrebiteľských zmluvách v neprospech
spotrebiteľa17. Hmotnoprávnu ochranu spotrebiteľa posilňuje v oblasti procesného práva práve
oprávnenie spotrebiteľov na ich zastupovanie združeniami na ochranu spotrebiteľov, posúdenie
ktorého oprávnenia bolo predmetom uvedeného rozhodnutia ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 1/2014.

Ústavný súd ochránil súkromnú procesnú autonómiu pred publicizáciou vstupu prokurátora do
konania. Z nálezu ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 43/95 vyplýva, že: „Ústavnému právu na autonómiu
vôle strán v občianskom súdnom konaní zodpovedá procesnoprávny aspekt, ktorého obsahom je
právo účastníka konania oprávňujúce ho na slobodné disponovanie s hmotnými a procesnými
právami v občianskom súdnom konaní. Reálne nebezpečenstvo porušenia tohto ústavného práva
vyplýva aj z toho, že iný subjekt by mohol nútiť účastníka konať tak, ako to nezodpovedá jeho vôli. Je
totiž výsostným (slobodným) právom účastníka rozhodovať o tom, aký procesný materiál súdu dodá.
Účasť prokurátora môže účastníka vo výkone týchto jeho práv závažným spôsobom obmedziť, a tak
nedovoleným spôsobom obmedzil ústavné právo na autonómiu vôle strán v civilnom procese. (...)
Zásada rovnosti strán v civilnom procese sa prejavuje vytváraním rovnakých procesných podmienok
a procesného postavenia subjektov, o ktorých právach a povinnostiach rozhoduje občianskoprávny
súd. Ak prokurátor po vstupe do začatého konania prednesie svoje procesné stanovisko, nevyhnutne
vzniká nerovnosť v procese. Preto oprávnenia prokurátora (§ 35 ods. 3 Občianskeho súdneho
Nález ÚS SR sp. zn. PL. ÚS 1/2014
Pauknerová, M., Tomášek, M. et al.: Nové jevy v právu na počátku 21. Století IV. Proměny soukromného
práva, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2009, s. 94.
16
17
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poriadku), ktoré mu vzniknú po vstupe do začatého konania na základe aplikácie ustanovenia § 35
ods. 2 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku, sú procesným fenoménom, ktorý narušuje rovnováhu
procesných prostriedkov prislúchajúcich procesným stranám.“
Na základe uvedeného ústavný súd dospel k záveru, že táto publicizácia, toto narušenie
procesnej rovnováhy je porušením ústavného princípu rovnosti účastníkov konania pred zákonom i
pred súdom v občianskom súdnom konaní.

Publicizácia zasiahla aj do povinnosti prijať člena družstva, ktoré je zakotvené v náleze
ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 6/96: „Podľa čl. 35 ods. 1 ústavy každý má právo na slobodnú voľbu
povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť. Obsah tohto
ustanovenia, pokiaľ ide o právo podnikať, podľa právneho názoru ústavného súdu (...), neposkytuje
žiadny právne prijateľný dôvod akceptovateľnosti záveru o opodstatnenosti súdnej vymáhateľnosti
splnenia povinnosti družstva prijať niekoho za člena družstva (na tomto závere nemôže nič zmeniť
ani skutočnosť, že v danom prípade uchádzačom o prijatie je majiteľ podielnického listu). Tým, že
ustanovenie § 17f tretej vety zákona č. 264/1995 Z.z. obsahuje možnosť takejto súdnej
vymáhateľnosti, a navyše poskytuje súdu právo uložiť družstvu splnenie tejto povinnosti, je
nepochybné, že tým došlo nielen k porušeniu princípu slobodnej voľby povolania a prípravy naň, ale
najmä k porušeniu zmluvnej autonómie, ktorá je nepochybne súčasťou základného práva podnikať a
uskutočňovať inú zárobkovú činnosť. (...) Ani skutočnosť, že citované ustanovenie (jeho tretia veta)
poskytlo právo súdnej vymáhateľnosti prijatia za člena družstva iba podielnikom, nič nemení na
závere, že čl. 35 ods. 1 ústavy nemožno vykladať v tom zmysle, že ktorákoľvek fyzická osoba (vrátane
podielnika) má ústavou zaručené právo, aby bola prijatá za člena konkrétneho družstva. Nemožno ho
však vykladať ani tak (pretože neexistuje na to žiadny akceptovateľný dôvod), že ustanovuje
podmienky alebo obmedzenia výkonu podnikateľskej činnosti spočívajúce v povinnosti
podnikateľského subjektu prijať určitú konkrétnu fyzickú osobu za člena alebo do pracovného pomeru,
a to dokonca na základe rozhodnutia súdu.“
ZÁVER
Na záver, vychádzajúc z toho že ústavný súd je fórom, kde sú v konkrétnych prípadoch,
induktívne ukryté mnohé odpovede na charakter a účinky publicizácie súkromného práva, ďalej
vychádzajúc z charakteristiky uvedenej judikatúry ústavného súdu a majúc teda na zreteli východisko
ústavnoprávne, možno v prvom rade dospieť k záveru, že delenie práva na verejné a súkromné
v našom právnom poriadku sa zdá byť užitočné. Tézou ďalších našich úvah môže byť myšlienka, že
nateraz neznamená publicizácia, okrem vybraných oblastí, nejaký dramatický trend, skôr parciálne
zasahovanie určitých oblastí horizontálnych vzťahov. Publicizácia však môže mať rôzne podoby:
môže vniesť istotu do pozície obidvoch horizontálnych strán (vklad do katastra), môže rozumne
pomôcť jednej strane (spotrebiteľské právo), alebo môže ubrať slobodu všetkým (vstup prokurátora
do konania). Publicizácia môže byť systémová (spotrebiteľské právo) alebo improvizačná (zákon o
platoch sestier). Jav, ktorý sme nazvali publicizáciou súkromného práva, však tak či onak už dlhšiu
dobu vnáša do vzťahov pôvodne rýdzo súkromnoprávnych prvky práva verejného, a tak dochádza aj
ku konvergencii týchto odvetví práva.Úlohou ochrancov ústavnosti a slobody je pritom nepripustiť,
aby sa tento proces uskutočňoval na úkor základných práv a slobôd.
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ODMIETNUTIE VYMENOVANIA SUDCU VŠEOBECNÉHO SÚDU
VO SVETLE SÚČASNEJ JUDIKATÚRY ÚSTAVNÉHO SÚDU
Marek Domin
Katedra ústavného práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Ústavný súd Slovenskej republiky mal v poslednom období hneď niekoľko príležitostí
podieľať sa na interpretácii kreačných právomocí prezidenta Slovenskej republiky. Išlo predovšetkým
o spor týkajúci sa nevymenovania generálneho prokurátora (PL. ÚS 4/2012) a nevymenovania
niekoľkých sudcov samotného Ústavného súdu (III. ÚS 571/2014 a PL. ÚS 45/2015). Cieľom
príspevku je, v kontexte uvedenej judikatúry, posúdiť ústavnosť prípadného konania prezidenta, ktoré
by spočívalo v odmietnutí vymenovania kandidáta na sudcu všeobecného súdu. Dôvod
nevymenovania by pritom spočíval v tom, že kandidát by, aj napriek formálnemu splneniu všetkých
ústavných a zákonných predpokladov, nebol podľa názoru prezidenta na výkon funkcie sudcu
spôsobilý.
Kľúčové slová: arbiterské postavenie prezidenta, diskrécia vo výkone prezidentských právomocí,
kreačné právomoci prezidenta, notariálne postavenie prezidenta, vymenúvanie sudcov
Abstract: The Constitutional Court of the Slovak Republic had recently several opportunities to
participate in the interpretation of creation powers of the President of the Slovak Republic. There are,
above all, two issues, the first one concerning the denial to appoint the Attorney General (PL. ÚS
4/2012), the second one concerning the denial to appoint several judges of the Constitutional Court
itself (III. ÚS 571/2014 and PL. ÚS 45/2015). The aim of the papier is, in the context of mentioned
case-law, to review the constitutionality of the possible presidential acting consisting in refusing the
appointment of an candidate for judge of a general court. The reason for refusing of appointment
would consist in the opinion of the President that the candidate is not capable to perform duties of a
judge, despite the formal fulfillment of all constitutional and legal requirements.
Key words: appointment of judges, arbiter´s role of the President, creation powers of the President,
discretion in performance of presidential powers, notarial position of the President, President as an
arbiter
ÚVOD ALEBO STRUČNE O SÚČASNEJ JUDIKATÚRE ÚSTAVNÉHO SÚDU
Už takmer ako notorieta pôsobí konštatovanie, že ústavná úprava postavenia a úloh prezidenta
Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“) ako hlavy štátu patrí k tým najproblematickejším častiam
Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“).1 Osobitne je to badateľné v súvislosti s kreačnými
právomocami prezidenta. Túto skutočnosť reflektuje aj známa triáda spôsobov, akým Ústava tieto
kreačné právomoci formuluje („urobí“, „môže urobiť“ a „je povinný urobiť“). 2 Keďže Ústava často
sporné prípady nerieši expressis verbis, do centra pozornosti sa neraz dostáva Ústavný súd
Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“ alebo „Súd“), ktorý je, ako nezávislý súdny orgán
ochrany ústavnosti, súčasne aj ultimátnym interpretátorom Ústavy.
Ústavný súd mal v poslednom období hneď niekoľko príležitostí podieľať sa na interpretácii
kreačných právomocí prezidenta. Išlo predovšetkým o spor týkajúci sa nevymenovania generálneho
prokurátora (PL. ÚS 4/2012) a nevymenovania niekoľkých sudcov samotného Ústavného súdu (III.
ÚS 571/2014 a PL. ÚS 45/2015). Rozhodnutím PL. ÚS 4/2012 Ústavný súd realizoval svoju právomoc
zakotvenú v čl. 128 Ústavy a na žiadosť skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej
len „Národná rada“) podal všeobecne záväzný výklad toho, ako má prezident postupovať v otázke
vymenúvania kandidáta na funkciu generálneho prokurátora.3 V rozhodnutí III. ÚS 571/2014 senát
Ústavného súdu konštatoval porušenie základného práva na prístup k voleným a iným verejným
funkciám za rovnakých podmienok (čl. 30 ods. 4 Ústavy) u kandidátov na funkciu sudcu Ústavného
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Porovnaj aj Uznesenie Ústavného súdu z 2. júna 1993, sp. zn. I. ÚS 39/93.
3
Porovnaj Uznesenie Ústavného súdu z 24. októbra 2012, sp. zn. PL. ÚS 4/2012.
1
2
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súdu, a to rozhodnutím prezidenta o ich nevymenovaní. Ústavný súd súčasne zrušil dotknuté
rozhodnutia prezidenta a prikázal mu vo veci znovu konať a rozhodnúť.4 Predmetný spor však týmto
rozhodnutím neskončil. Plénum Súdu následne rozhodnutím PL. ÚS 45/2015 odmietlo návrh
prezidenta na podanie výkladu jeho právomoci vymenúvať sudcov Ústavného súdu. Aj napriek
skutočnosti, že Ústavný súd vecne nerozhodol, v odôvodnení predmetného rozhodnutia predsa len
prezidentovi „poradil“, ako má konať.5
Cieľom príspevku je, v kontexte uvedenej judikatúry Ústavného súdu, v stručnosti posúdiť
ústavnosť prípadného konania prezidenta, ktoré by spočívalo v odmietnutí vymenovania kandidáta
na sudcu všeobecného súdu. Dôvod nevymenovania by pritom spočíval v tom, že kandidát by, aj
napriek formálnemu splneniu všetkých ústavných a zákonných predpokladov, nebol podľa názoru
prezidenta na výkon funkcie sudcu spôsobilý.
VYMENÚVANIE SUDCOV VŠEOBECNÝCH SÚDOV
Podmienky a postup ustanovovania sudcov všeobecných súdov 6 do ich funkcie sú predmetom
komplexnej právnej úpravy, ktorej základy sú obsiahnuté priamo v Ústave. Ústavným fundamentom
je čl. 145. Ten ustanovuje základné hmotnoprávne i procesné podmienky. Súčasne splnomocňuje
zákonodarcu na to, aby upravil (prípadné) ďalšie predpoklady na vymenovanie za sudcu.
Zákonodarca túto blanketovú normu realizoval v podobe zákona o sudcoch,7 ale aj v podobe zákona
o Súdnej rade.8
Hmotnoprávne (materiálne) podmienky pre ustanovenie do funkcie sudcu sa týkajú samotnej
osoby, ktorá sa o funkciu sudcu uchádza. V zmysle citovaného článku Ústavy musí ísť o (1) občana
Slovenskej republiky, (2) ktorý je voliteľný do Národnej rady, (3) dosiahol vek 30 rokov, (4) má
vysokoškolské právnické vzdelanie a (5) spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú
záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne. Podrobnosti o uvedených podmienkach upravuje
zákon.9 Ten taktiež, v zmysle už uvedenej blanketovej ústavnej normy, určuje aj ďalšie podmienky.
„Kandidát, ktorý splnil materiálne podmienky na vznik sudcovskej funkcie, má v zmysle článku 30 ods.
4 ústavy právo na prístup k sudcovskej funkcii za rovnakých podmienok ako ostatní uchádzači“.10
Neznamená to však, že mu patrí aj právo na obsadene funkcie. Ak má byť osoba spĺňajúca
hmotnoprávne podmienky do funkcie sudcu skutočne aj ustanovená, musí dôjsť aj k naplneniu
podmienok procesných.
Procesné podmienky sa týkajú postupu, ktorý musí byť dodržaný, ak má byť tá-ktorá osoba do
funkcie sudcu skutočne ustanovená. Ústava upravuje len zavŕšenie procesného postupu
smerujúceho k ustanoveniu sudcu. Kroky, ktoré predchádzajú, sú predmetom zákonnej úpravy,
predovšetkým zákona o sudcoch. Proces smerujúci k ustanoveniu sudcu do funkcie začína
výberovým konaním, ktoré vyhlasuje predseda súdu, na ktorom sa má voľné miesto sudcu obsadiť.11
Uchádzať o funkciu sudcu, ktorý úspešne absolvoval výberové konanie, je následne predložený
Súdnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Súdna rada“). Celý proces smerujúci k ustanoveniu
sudcu do funkcie totiž završujú dva ústavné orgány, a to práve Súdna rada a prezident. Súdna rada
v zmysle čl. 141a ods. 5 písm. c) predkladá návrhy kandidátov na vymenovanie sudcov a prezident
v zmysle čl. 102 ods. 2 písm. t) sudcov vymenúva. Prezident je rovnako ten, kto prijíma sľub sudcov.
Až zložením sľubu sa sudca ujíma svojej funkcie.12 Ustanovenie čl. 145 ods. 1 expressis verbis

Porovnaj Nález Ústavného súdu zo 17. marca 2015, sp. zn. III. ÚS 571/2014.
Porovnaj Uznesenie Ústavného súdu z 28. októbra 2015, sp. zn. PL. ÚS 45/2015.
Pojem „všeobecný súd“ Ústava nepozná. V texte ho však budeme používať s cieľom jednoznačného odlíšenia
Ústavného súdu a jeho sudcov na strane jednej a ostatných súdov a ich sudcov na strane druhej.
7
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
8
Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
9
Napríklad za vysokoškolské právnické vzdelanie je v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o sudcoch potrebné
považovať absolvovanie magisterského štúdia na právnickej fakulte. Pod predpokladmi sudcovskej spôsobilosti
sa v zmysle odseku 6 citovaného paragrafu rozumie morálny štandard a integrita osoby (budúceho) sudcu. Pri
overovaní týchto predpokladov sa posudzuje napr. aj prípadná závislosť od konzumácie alkoholických nápojov či
korupčné správanie.
10
Porovnaj ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina: Eurokódex, 2012, s. 781.
11
Na procese zisťovania resp. určovania voľného miesta sudcu participuje, v podmienkach ustanovených v § 28
zákona o sudcoch, aj minister spravodlivosti Slovenskej republiky.
12
Porovnaj čl. 145 ods. 4 a 5 Ústavy.
4
5
6
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ustanovuje, že prezident sudcov vymenúva na návrh Súdnej rady. Ako sme naznačili už úvode,
z použitej formulácie „vymenúva“ však nie je prima facie zrejmé, či ide o povinnosť prezidenta alebo
o jeho oprávnenie. Výkladom je možné dospieť k obom alternatívam.13 Napr. J. Drgonec uvádza, že
v prospech oprávnenia znie najmä argumentácia založená na trojdelení štátnej moci a systéme bŕzd
a protiváh. Naopak, ako argument svedčiaci v prospech identifikácie povinnosti prezidenta uvádza
skutočnosť, že zriadenie Súdnej rady malo posilniť nezávislosť súdnej moci od moci výkonnej. 14 Sporu
oprávnenie vs. povinnosť, ako podstate celého skúmaného problému, sa však budeme osobitne
venovať v ďalších častiach príspevku. O čosi zrejmejšie je postavenie Súdnej rady, aj keď aj v jej
prípade Ústava používa formuláciu, z ktorej na prvý pohľad nie je jasné, či má ísť o oprávnenie alebo
povinnosť.15 Z konštantnej judikatúry Ústavného súdu ale vyplýva, že Súdna rada nemá povinnosť
osobu, ktorá úspešne absolvovala výberové konanie, prezidentovi na vymenovanie navrhnúť. 16
Určenie subjektu, ktorý v konečnom dôsledku rozhoduje o tom, kto bude funkciu sudcu
vykonávať, nám súčasne určuje aj prameň legitimity súdnej moci. Ako ešte ďalej bude uvedené,
v podmienkach Slovenskej republiky môžeme, v zmysle klasifikácie J. Sváka,17 hovoriť o kombinácii
dvoch prameňov legitimity, a to štátu (orgánov verejnopolitickej moci) a samotnom sudcovskom
stave. Avšak, ani v podmienkach Slovenskej republiky nemožno úplne vylúčiť ani tretí
z legitimizačných prameňov, ktorým je ľud (spoločnosť). Aj keď sudcovia všeobecných súdov nie sú
priamo volení, možno aj v ich prípade, prostredníctvom tzv. legitimizačnej reťaze, „dohľadať“ ich
prepojenie s ľudom ako zdrojom moci, čo je v demokratickom a právnom štátne nevyhnutné.18
Vráťme sa však, aspoň stručne, k vzťahu prezidenta a Súdnej rady. V ústavnoprávnej doktríne
sa možno stretnúť s názorom,19 že prezident má v prípade vymenúvania sudcov všeobecných súdov
len tzv. notariálne postavenie.20 Podobne notariálnu funkciu prezidenta v celom procese identifikujú
aj I. Palúš a Ľ. Somorová, keď konštatujú, že „pri rešpektovaní návrhov predpokladaných Súdnou
radou SR prezident v otázkach menovania sudcov zohráva funkciu notariálnu.“21 Pod notariálnym
postavením je potrebné rozumieť to, že prezident svojim rozhodnutím, in concreto rozhodnutím
o vymenovaní sudcu, len osvedčuje splnenie všetkých hmotnoprávnych (podmienky pre výkon
funkcie) a procesných (podmienky procesného postupu smerujúceho k návrhu na vymenovanie)
podmienok vedúcich k tomu, že kandidát môže funkciu sudcu obsadiť. Takýto záver je dôsledkom
predovšetkým uvedomenia si postavenia a úloh Súdnej rady, ktorá prezidentovi návrhy kandidátov
na vymenovanie do funkcie sudcu predkladá. Súdna rada bola totiž zriadená ako orgán sudcovskej
legitimity, teda ako orgán s právomocou dávať legitimitu pre vznik sudcovskej funkcie. 22 Na
legitimizačnú funkciu Súdnej rady je potrebné nazerať aj cez prizmu jedného z hlavných atribútov
súdnej moci v Slovenskej republike, ktorou je nepochybne jej nezávislosť. 23 Súdna rada,
predovšetkým jej zloženie, zvýrazňuje nezávislé postavenie súdnej moci, osobitne jej inštitucionálnu

Pre porovnanie, Ústava je oveľa zrozumiteľnejšia v prípade prezidentskej právomoci sudcov odvolávať.
Z ustanovení čl. 147 ods. 1 a 2 je totiž možné jednoznačne vyvodiť to, kedy je prezident povinný sudcu odvolať a
kedy mu Ústava dáva možnosť úvahy o tom, či sudcu odvolá.
14
Porovnaj DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Šamorín: Heuréka, 2012,
s. 1477.
15
V zmysle čl. 141a ods. 5 písm. c) „do pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky patrí predkladať
prezidentovi Slovenskej republiky návrhy na vymenovanie sudcov“.
16
Porovnaj nález Ústavného súdu z 21. októbra 2004, sp. zn. III. ÚS 79/04 a uznesenie Ústavného súdu z 24.
augusta 2005, sp. zn. III. ÚS 238/05.
17
Porovnaj OROSZ, L. – SVÁK, J. – BALOG, B.: Základy teórie konštitucionalizmu. Žilina: Eurokódex, 2012, s.
372.
18
Oba ústavné orgány, ktoré sa na ustanovovaní sudcov do funkcie podieľajú, totiž majú priame alebo nepriame
prepojenie so suverénom. Ako je všeobecne známe, prezident je priamo volený občanmi. Pokiaľ ide o Súdnu
radu, časť jej členov je volená Národnou radou a časť vládou Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady sú,
podobne ako prezident, priamo volení. Členovia vlády zas svoju legitimitu odvodzujú od dôvery vyslovenej
Národnou radou.
19
Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že ide o doktrínu spred prijatia kľúčových rozhodnutí Ústavného súdu,
ktoré sú predmetom záujmu tohto príspevku.
20
Porovnaj napr. ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina: Eurokódex, 2012, s. 781.
21
PALÚŠ, I. – SOMOROVÁ, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. Košice: UPJŠ, 2011, s. 366.
22
Porovnaj ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina: Eurokódex, 2012, s. 781.
23
V zmysle čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 Ústavy „v Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé
a nestranné súdy“, resp. „sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí (...)“
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nezávislosť od moci zákonodarnej a moci výkonnej.24 Rozloženie „vplyvu“ na kreáciu členov Súdnej
rady medzi zákonodarnú moc, výkonnú moc, hlavu štátu a sudcov samotných sa následne prenáša
aj na otázku ustanovovania sudcov do funkcie. Keďže žiadna zo zložiek štátnej moci nemá
dominantný vplyv na výber členov Súdnej rady, nemôže mať dominantný vplyv ani na výber budúcich
sudcov. V tomto kontexte je preto potrebné nazerať aj na postavenie a úlohu, ktorú by prezident pri
završovaní ustanovovania sudcov do funkcie mal mať.
ODMIETNUTIE VYMENOVANIA SUDCU VŠEOBECNÉHO SÚDU
V predchádzajúcej časti príspevku sme sa v stručnosti venovali hmotnoprávnym a procesným
podmienkam pre ustanovenie sudcu do funkcie. Čo však v prípade, ak prezident kandidáta, ktorého
mu predloží Súdna rada, do funkcie sudcu nevymenuje? 25 Máme za to, že v takomto prípade je
potrebné dôsledne odlíšiť dve situácie, a to v závislosti od toho, aké dôvody hlavu štátu k neakceptácii
návrhu Súdnej rady viedli.
Po prvé, možno si predstaviť situáciu, že prezident by návrh Súdnej rady odmietol a navrhnutého
kandidáta za sudcu nevymenoval z dôvodu, že v prípade dotknutého kandidáta by v čase
rozhodovania o vymenovaní absentovalo splnenie všetkých hmotnoprávnych a procesných
podmienok. Pokiaľ máme na mysli nesplnenie hmotnoprávnych podmienok, možno si predstaviť napr.
to, že by medzi časom rozhodovania Súdnej rady a časom, kedy by mal o návrhu rozhodnúť
prezident, došlo k právnej skutočnosti, ktorá by spôsobovala, že kandidát by naďalej niektorú
z predpísaných podmienok nespĺňal. Vylúčené napr. nie je to, že by dotknutý kandidát medzičasom
stratil spôsobilosť na právne úkony alebo by mu zanikol trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. 26
Úplne však nemožno vylúčiť napr. ani to, že by Súdna rada nesplnenie niektorej z podmienok
prehliadla. Čo sa týka nesplnenia procesných podmienok, v takomto prípade prichádza do úvahy
taktiež viacero skutočností. Ilustratívne si možno predstaviť napr. to, že kandidatúra dotknutej osoby
by nebola v Súdnej rade podporená dostatočným počtom hlasov. 27 V prípade, ak by prezident dospel
k názoru, že kandidát niektoré z ústavných alebo zákonných predpokladov na vymenovanie nespĺňa,
návrhu nie len že nemusí vyhovieť, ale naopak, návrhu musí nevyhovieť. 28 V danom prípade hovoríme
o plnení notariálnej funkcii prezidenta.
Po druhé, k neakceptovaniu návrhu Súdnej rady zo strany prezidenta by mohlo prísť aj z iných
dôvodov. Hypoteticky totiž nemožno vylúčiť ani situáciu, že prezident by po obdŕžaní návrhu dospel
k záveru, že kandidát, ako aj návrh ako taký, síce z formálneho hľadiska spĺňa všetky ústavné
a zákonné predpoklady, no aj napriek tomu by, podľa názoru prezidenta, navrhnutý kandidát ako
osoba nebol spôsobilý na výkon tak dôležitej funkcie, akou funkcia sudcu nepochybne je. Predstavme
si napr., že prezident by bol toho názoru, že kandidát (1) svojou doterajšou profesijnou činnosťou,
vrátane dosiahnutých výsledkov, nepreukázal dostatočnú spôsobilosť na výkon funkcie sudcu,
prípadne, že kandidát (2) nemá dostatočné osobnostné predpoklady zaručujúce jeho spôsobilosť na
výkon funkcie o ktorú sa uchádza.
V druhom z načrtnutých hypotetických prípadov je posúdenie možnosti prezidenta návrh
odmietnuť a kandidáta nevymenovať náročnejšie. Práve na tento prípad v nasledujúcej časti
Porovnaj napr. BRÖSTL, A. a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Plzeň: Aleš Čenek, 2010, s. 318;
DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Šamorín: Heuréka, 2012, s. 1530 alebo PALÚŠ, I. –
SOMOROVÁ, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. Košice: UPJŠ, 2011, s. 390.
25
Prípad, kedy prezident odmietol vymenovať navrhnutého kandidáta na sudcu všeobecného súdu sme pritom
zaznamenali nedávno. Stricto sensu však išlo, slovami samotného prezidenta, o prerušenie konania
o vymenovaní. Ústavný súd však napokon nemal možnosť sa vyjadriť, nakoľko po opätovnom predložení
kandidáta Súdnou radou ho prezident napokon za sudcu vymenoval. Porovnaj napr. Prezident vymenoval
nových sudcov, v jednom prípade prerušil konanie o vymenovaní. 26.08.2014 [online] Dostupné na
http://www.najpravo.sk/clanky/prezident-vymenoval-novych-sudcov-v-jednom-pripade-prerusil-konanie-ovymenovani.html [cit. 18.02.2016]. Prezident vymenoval sudcov bez časového obmedzenia. 16.12.2014. [online]
Dostupné na http://www.najpravo.sk/ustavne-pravo/clanky/prezident-vymenoval-sudcov-bez-casovehoobmedzenia.html [cit. 18.02.2016].
26
V oboch prípadoch ide o podmienky vymenovania za sudcu, ktoré ustanovuje § 5 ods. 1 zákona o sudcoch.
27
Na prijatie platného uznesenia Súdnej rady je v zmysle čl. 141a ods. 6 Ústavy potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých jej členov, t. j. súhlas aspoň desiatich členov.
28
Porovnaj závery Ústavného súdu v prípade konania o výklad právomoci prezidenta vymenúvať viceguvernéra
Národnej banky Slovenska, ktoré boli vyslovené v uznesení z 23. septembra 2009, sp. zn. PL. ÚS 14/06. Máme
za to, že tieto závery, vo vyššie načrtnutej rovine, sú aplikovateľné na vymenúvanie akéhokoľvek verejného
funkcionára. Ich aplikovateľnosť aj na iné kreačné právomoci potvrdil aj sám Ústavný súd, a to v rozhodnutí PL.
ÚS 4/2012 (ods. 38).
24
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príspevku upriamime pozornosť, a to predovšetkým v kontexte recentnej judikatúry Ústavného súdu,
ktorú sme v stručnosti priblížili už v úvode.
ÚSTAVNOSŤ KONANIA PREZIDENTA
Posúdenie ústavnosti konania prezidenta, spočívajúceho v odmietnutí vymenovania sudcu
všeobecného súdu aj napriek formálnemu splneniu všetkých podmienok, je v kontexte judikatúry
Ústavného súdu potrebné začať jednoduchým konštatovaním. Ústavný súd doposiaľ ústavnosť
takéhoto konania vecne neposudzoval, a to či už v rámci konania o výklade Ústavy (čl. 128) alebo
v rámci konania o sťažnosti fyzickej osoby namietajúcej porušenie svojich základných práv a slobôd
(čl. 127 Ústavy). Na nasledujúcich riadkoch sa preto pokúsime posúdiť aplikovateľnosť iných
rozhodnutí Ústavného súdu na túto hypotetickú situáciu. Pôjde, samozrejme, o rozhodnutia PL. ÚS
4/2012, III. ÚS 571/2014 a PL. ÚS 45/2015.
Možnosť aplikácie rozhodnutia PL. ÚS 4/2012 ?
Prvou voľbou by prima facie malo byť rozhodnutie PL. ÚS 4/2012, v ktorom Ústavný súd
interpretoval prezidentskú právomoc vymenúvať generálneho prokurátora na návrh Národnej rady.
Spoločných rysov s našim (hypotetickým) prípadov nachádzame hneď niekoľko. V oboch prípadoch
(1) ide o viazanú právomoc, keďže prezident môže dotknutú osobu vymenovať len na návrh iného
ústavného orgánu (Národná rada resp. Súdna rada). Po druhé, (2) v oboch prípadoch prezident
dostane len jedného kandidáta na vymenovanie. Po tretie, (3) v oboch prípadoch nemá osoba
uchádzajúca sa o funkciu právny nárok na to, aby bola prezidentovi ako kandidát navrhnutá. Po štvrté,
(4) v oboch prípadoch ide o vymenúvanie do funkcie, ktorej výkon má byť funkčne nezávislý tak na
prezidentovi, ako aj na tom ústavnom orgáne, ktorý návrh na vymenovanie predkladá. A napokon, (5)
v oboch prípadoch Ústava používa jazykovú formuláciu „vymenúva“, a teda nie jednoznačnejšie
alternatívy ako „môže vymenovať“ alebo „je povinný vymenovať“.
Ústavný súd výkladom v rozhodnutí PL. ÚS 4/2012 hlave štátu poskytol možnosť odmietnuť
vymenovať navrhnutého kandidáta na funkciu generálneho prokurátora aj z iného dôvodu než je
nesplnenie zákonných predpokladov na vymenovanie. Dôvod pre nevymenovanie, ktorý Ústavný súd
prezidentovi priznal, však formuloval nie práve najjednoduchšie. Podstata spočíva v tom, že prezident
môže kandidáta nevymenovať v prípade, ak identifikuje závažnú skutočnosť týkajúcu sa osoby
kandidáta, ktorá by dôvodne spochybňovala schopnosť kandidáta vykonávať predmetnú funkciu.
Nejde však o akúkoľvek mieru neschopnosti vykonávať danú funkciu, ale o neschopnosť funkciu
vykonávať spôsobom, ktorý by neznižoval vážnosť danej funkcie alebo spôsobom, ktorý by nebol
v rozpore so samotným poslaním danej funkcie (orgánu). Závažná skutočnosť týkajúca sa osoby
kandidáta však musí, ak má byť prípustným dôvodom pre nevymenovanie kandidáta, byť
potenciálnym rizikom pre riadny chod ústavných orgánov, ktorý má prezident garantovať.29 Ústavný
súd však súčasne zdôraznil, že prezident musí konkrétne dôvody nevymenovania uviesť a tieto
nesmú byť svojvoľné. Súd tak prezidentovi, v prípade vymenúvania generálneho prokurátora,
poskytol priestor určitý pre diskréciu, teda priestoru pre úvahu, či navrhnutého kandidáta vymenuje
alebo nie. V poskytnutej diskrécii súčasne možno identifikovať aj reflexiu arbiterskej role, ktorá sa
hlave štátu v prostredí parlamentnej formy vlády neraz prisudzuje. Samozrejme, Súd určil i limity tejto
diskrécie, aj keď, ako sme už uviedli, nie úplne rigídne. To v konečnom dôsledku môže vyvolávať
aplikačné problémy.
Sú však uvedené interpretačné závery, aj napriek identifikovaným podobnostiam, aplikovateľné
aj na náš hypotetický prípad? Faktom je, že výklad Ústavného súdu, podaný v rozhodnutí PL. ÚS
4/2012, je stricto sensu záväzný len na (budúce) prípady realizácie prezidentskej právomoci
vymenúvať generálneho prokurátora. Avšak, ako uvádza aj sudca R. Tkáčik vo svojom odlišnom
stanovisku k rozhodnutiu III. ÚS 571/2014, časť výroku rozhodnutia PL. ÚS 4/2012 principiálne
presahuje právomoc vymenúvať generálneho prokurátora a formuluje všeobecné limity diskrécie
prezidenta, ktoré ohraničujú jeho možnosť návrhu na vymenovanie nevyhovieť. 30 Aplikovateľnosť
rozhodnutia vo veci vymenúvania generálneho prokurátora aj na prípad potenciálneho
nevymenovania sudcu všeobecného súdu expressis verbis uvádza aj autorský kolektív pod vedením
Ľ. Cibulku. Konštatuje totiž, že prezident v zmysle rozhodnutia PL. ÚS 4/2012 nie je povinný návrhu
na vymenovanie sudcu všeobecného súdu vyhovieť. Musí však svoje rozhodnutie zdôvodniť, pričom
Porovnaj čl. 101 ods. 1 druhú vetu Ústavy.
Porovnaj odlišné stanovisko sudcu Rudolfa Tkáčika k rozhodnutiu senátu Ústavného súdu zo 17. marca 2015,
sp. zn. III. ÚS 571/2014.
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limitom pre jeho rozhodovaciu činnosť je najmä zákaz svojvôle a zabezpečenie riadneho chodu
ústavných orgánov.31 Ak by sme teda pripustili analogickú aplikáciu aj na prípad potenciálneho
nevymenovania sudcu všeobecného súdu, mali by sme dospieť k záveru, že konanie prezidenta bolo,
v našom hypotetickom príklade, v súlade s Ústavou. Názor prezidenta, že kandidát nie je spôsobilý
na výkon funkcie z dôvodu výsledkov jeho doterajšej profesijnej činnosti či z dôvodu nedostatočných
osobnostných predpokladov, by totiž bolo možné posúdiť ako závažný dôvod týkajúci sa osoby
kandidáta, ktorý spochybňuje riadny výkon funkcie sudcu. Samozrejme, osobitne prísne nároky by
museli byť kladené na zdôvodnenie záverov prezidenta. Zdôvodnenie by muselo byť natoľko
presvedčivé, aby vylúčilo akékoľvek pochybnosti o svojvoľnom konaní. V konečnom dôsledku treba
zdôrazniť, že každý jeden eventuálny prípad odmietnutia vymenovania by musel byť posudzovaný
individuálne.
Nemožnosť aplikácie rozhodnutia PL. ÚS 4/2012 ?
Avšak, rovnako sa treba vysporiadať aj s opačným stanoviskom, a to, že rozhodnutie týkajúce
sa vymenúvania generálneho prokurátora nie je na prípad inej kreačnej právomoci prezidenta
analogicky aplikovateľné. Môžeme si to ilustrovať na prípade vymenúvania sudcov Ústavného súdu,
keď samotný Ústavný súd opakovane nepripustil takúto analogickú aplikáciu. Prvým prípadom bolo
rozhodnutie III. ÚS 571/2014.
V konaní pred Ústavným súdom, ktorého výsledkom bolo rozhodnutie III. ÚS 571/2014
konštatujúce porušenie základného práva kandidátov na sudcov Ústavného súdu prezidentom,
prezident argumentoval predovšetkým závermi, ktoré Ústavný súd vyslovil v už spomínanom
rozhodnutí PL. ÚS 4/2012. Prezident ako subjekt, proti ktorému návrh smeroval, totiž mal za to, že
výklad podaný Ústavným súdom v prípade PL. ÚS 4/2012 nie je aplikovateľný výlučne len na prípad
realizácie prezidentskej právomoci vymenúvať generálneho prokurátora, ale aj na prípad iných
kreačných právomocí, in concreto aj na prípad vymenúvania sudcov Ústavného súdu. Súd však
dospel k záveru, že rozhodnutie PL. ÚS 4/2012 nie je bez ďalšieho aplikovateľné aj na právomoc
viažucu sa na vymenúvanie sudcov Ústavného súdu. Dokonca expressis verbis konštatoval, že
skúmanie právomoci prezidenta viažucej sa na vymenovanie sudcov Ústavného súdu cez jediný
výklad Ústavného súdu viažuci sa na vymenúvanie generálneho prokurátora je viac ako účelové. 32
Záver Ústavného súdu o neaplikovateľnosti rozhodnutia PL. ÚS 4/2012 na prípad vymenúvania
sudcov samotného Ústavného súdu bol postavený predovšetkým na troch skutočnostiach, ktoré oba
prípady mali navzájom diferencovať. Prvou z nich mal byť rozdiel v (1) miere detailnosti ústavnej
úpravy vymenúvania generálneho prokurátora na jednej strane a sudcov Ústavného súdu na strane
druhej. V prípade sudcov Ústavného súdu ide o úpravu nepochybne podrobnejšiu. Druhou
diferencujúcou skutočnosťou mala byť, vychádzajúc z odôvodnenia rozhodnutia III. ÚS 571/2014, (2)
vyššia miera naliehavosti na zaistenie kontinuity činnosti Ústavného súdu. Je totiž zrejmé, že absencia
čo len jedného sudcu Ústavného súdu môže v praxi spôsobiť závažnejšie poruchy ako absencia
generálneho prokurátora, ktorý „len“ stojí na čele celej hierarchie prokurátorov. A napokon, po tretie,
rozdiel mal spočívať aj v (3) počte kandidátov, ktorí sú prezidentovi predložení na jedno voľné miesto.
Ústavný súd v tomto prípade hovorí o výnimočnosti ústavnej konštrukcie kreovania kandidátov na
sudcov Ústavného súdu. Zatiaľ čo v prípade generálneho prokurátora ide o jedného kandidáta na
jedno miesto, v prípade sudcov Ústavného súdu Ústava striktne vyžaduje vždy dvojnásobný počet
kandidátov. Z tohto rozdielneho počtu kandidátov Ústavný súd následne vyvodil záver o rozdielnej
miere voľnej úvahy (diskrécie), ktorú Ústava v porovnávaných prípadoch poskytuje. Tým, že v prípade
vymenúvania sudcov Ústavného súdu Ústava poskytuje hlave štátu dvojnásobok kandidátov, je tak
už možnosť ďalšej diskrécie prezidenta takpovediac vyčerpaná. Ústavný súd totiž konštatoval, že
rozhodovacia právomoc prezidenta, formulovaná textom Ústavy, v tomto prípade už zahŕňa aj
možnosť navrhnutého kandidáta odmietnuť. Súd tak dospel k záveru, že zatiaľ čo v prípade
vymenúvania generálneho prokurátora sú hranice diskrécie prezidenta dané rozhodnutím Ústavného
súdu (PL. ÚS 4/2012), v prípade vymenúvania sudcov Ústavného súdu sú dané priamo ústavným
textom. Tretí z argumentov o neaplikovateľnosti rozhodnutia PL. ÚS 4/2012 na prípad vymenúvania
Porovnaj CIBULKA, Ľ. a kol.: Ústavné právo. Ústavný systém Slovenskej republiky. Bratislava: PraF UK, 2014,
s. 348-349. Dodávame však, že citovaný názor bol prezentovaný ešte pred vydaním rozhodnutí III. ÚS 571/2014
a PL. ÚS 45/2015.
32 Dôvody, ktoré viedli
Ústavný súd ku konštatovaniu porušenia základného práva sťažovateľov, však nespočívali len
v nesprávnej analogickej aplikácii rozhodnutia PL. ÚS 4/2012 prezidentom na ich prípad. Porovnaj s. 69 a nasl.
rozhodnutia III. ÚS 571/2014.
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sudcov Ústavného súdu možno označiť za kľúčový. Sám Ústavný súd ho totiž v predmetnom
rozhodnutí uvádza opakovane, a to prinajmenšom na troch miestach (porovnaj s. 66, 68 a 69).33
K neaplikovateľnosti výkladu podaného v rozhodnutí týkajúceho sa vymenúvania generálneho
prokurátora aj na iné prípady kreačných právomocí prezidenta sa Ústavný súd opakovane vyjadril aj
v ďalšom rozhodnutí, tento krát plenárnom, a to v rozhodnutí PL. ÚS 45/2015. V tomto rozhodnutí
Súd, pokiaľ ide o aplikovateľnosť rozhodnutia PL. ÚS 4/2012, vyslovil v podstate dve relevantné
myšlienky. Prvou bolo zopakovanie záverov rozhodnutia III. ÚS 571/2014, a teda, že rozhodnutie vo
veci vymenúvania generálneho prokurátora nie je na vymenúvanie sudcov Ústavného súdu
aplikovateľné z dôvodu, že v danom prípade má prezident istú mieru voľnej úvahy pri realizácii svojej
právomoci zverenú priamo Ústavou. Tá spočíva v tom, že prezidentovi sú, namiesto jedného
kandidáta, na každé voľné miesto sudcu Ústavného súdu navrhnutí dvaja kandidáti (resp.
dvojnásobný počet kandidátov). Druhá myšlienka však výrazne relativizuje predchádzajúcu. Ústavný
súd totiž vzápätí konštatoval, že „(...) tento (nález PL. ÚS 4/2012; pozn. MD) sa vzťahuje výhradne
na rozhodovanie prezidenta o (ne)vymenovaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky.“
Možnosť diskrécie poskytnutá priamo textom Ústavy tu už ako kritérium pre neanalogickosť oboch
prípadov absentuje.
Aplikovateľnosť diferencujúcich skutočností na prípad sudcov všeobecných súdov
Sudcovia všeobecných súdov nie sú sudcami Ústavného súdu, a to nie len pokiaľ ide o funkciu
ako takú, ale aj, a to predovšetkým, pokiaľ ide o procesný postup ich vymenúvania do funkcie. Pre
zavŕšenie našej stručnej analýzy nám tak zostáva ešte konštatovať, či sú diferencujúce skutočnosti
prezentované v rozhodnutí III. ÚS 751/2014, resp. čiastočne i v rozhodnutí PL. ÚS 45/2015,
aplikovateľné aj na nami skúmaný hypotetický prípad nevymenovania sudcu všeobecného súdu.
Prvá diferencujúca skutočnosť sa týkala podrobnosti ústavnej úpravy vymenúvania do tej-ktorej
ústavnej funkcie. V prípade sudcov všeobecných súdov možno konštatovať, ústavná úprava je
rovnako podrobná, ak nie ešte podrobnejšia, ako je to v prípade ústavnej úpravy vymenúvania sudcov
Ústavného súdu. Podrobnejšia ústavná úprava by následne mohla implikovať aj užší priestor pre
prípadnú „kreatívnu“ interpretáciu menovacej právomoci prezidenta. Pokiaľ ide o druhú diferencujúcu
skutočnosť, v prípade sudcov všeobecných súdov nemožno identifikovať tak naliehavú potrebu
zabezpečenia kontinuity funkcie, ako je to v prípade sudcov Ústavného súdu. Ústavný súd je len jeden
a jeho sudcov je len 13. Akékoľvek neobsadené miesto tak potenciálne môže spôsobiť poruchu
v riadnom chode Ústavného súdu. Všeobecných súdov je ale viac a ich sudcov ešte viac. Dočasné
neobsadenie jedného či niekoľkých miest sudcov na všeobecných súdov tak síce nie je želateľné,
avšak samo o sebe nie je, podľa nášho názoru, spôsobilé vyvolať závažnejšiu poruchu v riadnom
fungovaní ústavných orgánov, in concreto, v riadnom výkone súdnej moci. A konečne, tretia
skutočnosť, ktorá, podľa názoru Ústavného súdu, odlišuje prípady vymenúvania generálneho
prokurátora a vymenúvania sudcov Ústavného súdu. Ide o počet kandidátov, ktorý je prezidentovi
predložený na jedno voľné miesto, resp. z toho dedukovaná miera diskrécie prezidenta, ktorá mu je
poskytnutá už priamo ústavným textom. V prípade sudcov všeobecných súdov možno konštatovať,
že táto diferencujúca skutočnosť nie je naplnená. Tak v prípade generálneho prokurátora, ako aj
v prípade sudcov všeobecných súdov, totiž Ústava predpokladá, že prezident dostane len jedného
kandidáta o ktorom má rozhodnúť. Nedostane tak dvojnásobný počet kandidátov spomedzi ktorých
má vybrať len polovicu a tú vymenovať.
Ak teda pripustíme, že tým najdôležitejším rozdielom v postavení prezidenta pri vymenúvaní
generálneho prokurátora na jednej strane a sudcov Ústavného súdu na druhej strane je, podľa názoru
Ústavného súdu, počet kandidátov, z ktorých si prezident „vyberá“, logicky musíme dospieť k záveru
o aplikovateľnosti rozhodnutia PL. ÚS 4/2012 aj na prípad vymenúvania sudcov všeobecných súdov.
Podporne možno uviesť aj argument, že v prípade otázky vymenúvania týchto sudcov nemožno

Závery o neaplikovateľnosti výkladu podaného v rozhodnutí PL. ÚS 4/2012 aj na prípad vymenúvania sudcov
Ústavného súdu sa okamžite stali zo strany ústavnoprávnej doktríny terčom kritiky. Napr. J. Drgonec kritizuje
prílišné kladenie dôrazu na odlišný počet kandidátov ako na rozhodujúce kritérium odlišujúce postavenie
prezidenta pri vymenúvaní generálneho prokurátora na jednej strane a pri vymenúvaní sudcov Ústavného súdu
na strane druhej. Ďalej konštatuje, že právomoc prezidenta zahŕňa aj meritórnu úvahu o tom, či kandidáti
ponúkajú odborné a osobnostné záruky o spôsobilosti plnohodnotne sa podieľať na uplatňovaní právomocí
Ústavného súdu ako jeho sudcovia. Porovnaj DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax.
Bratislava: C. H. Beck, 2015, s. 1218 a nasl.
33
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identifikovať ďalší z diferencujúcich znakov vylučujúcich aplikáciu rozhodnutia PL. ÚS 4/2012, t. j.
rovnakú naliehavosť pre vymenovanie zo strany prezidenta, ako to identifikoval súd v prípade sudcov
Ústavného súdu. Ak by teda prezident odmietol vymenovať navrhnutého kandidáta za sudcu
všeobecného súdu a svoje presvedčenie o nespôsobilosti kandidáta prameniacej v závažnej
skutočnosti týkajúcej sa jeho osoby by aj náležite v intenciách výroku rozhodnutia PL. ÚS 4/2012
odôvodnil, prikláňame sa k záveru, že jeho konanie by bolo ústavne konformné. Napokon, určitý
priestor na úvahu Ústavy súd prezidentovi priznáva pri všetkých jeho menovacích právomociach,
s výnimkou prípadov, kedy za rozhodnutie nenesie politickú zodpovednosť (tzv. kontrasignované
právomoci) a prípadov, kedy z povahy veci vyplýva požiadavka zdržanlivosti prezidenta
(vymenúvanie rektorov vysokých škôl a vymenúvanie profesorov).34
ZÁVER
Prezident ako hlava Slovenskej republiky má v zmysle čl. 101 ods. 1 druhej vety Ústavy svojim
rozhodovaním zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Pod touto jeho úlohou je nepochybne
potrebné rozumieť aj riadny a včasný výkon jeho kreačných (personálnych) právomocí. Absolútne
nežiaducou by bola situácia, ak by prezident systematicky a dlhodobo odmietal tieto svoje právomoci
realizovať a nemenoval by jemu navrhnuté osoby do funkcií predpokladaných Ústavou, medzi ktoré
patrí aj funkcia sudcu všeobecného súdu. Avšak, na zabezpečovanie riadneho chodu ústavných
orgánov je potrebné nazerať i z materiálneho hľadiska. Povedané inými slovami, za zabezpečovanie
riadneho chodu ústavných orgánov je možné v určitej situácii považovať aj odmietnutie vymenovania
predloženého kandidáta. Výnimočne, v odôvodnených prípadoch, je teda nie len ústavne
akceptovateľné, ale dokonca želateľné, aby prezident navrhnutého kandidáta nevymenoval a vyžiadal
si od príslušného kooperujúceho štátneho orgánu iného kandidáta. Kde sú však hranice tejto
prezidentovej možnosti? Kde sú hranice jeho diskrécie? Má prezident byť len „notárom“ alebo
skutočným arbitrom v ústavnom systéme?
Na predchádzajúcich riadkoch sme sa snažili dospieť k odpovedi na otázku, či je prezident
oprávnený, vo svetle súčasnej judikatúry Ústavného súdu, odmietnuť vymenovať kandidáta na sudcu
všeobecného súdu, a to aj napriek formálnemu splneniu všetkých hmotnoprávnych a procesných
podmienok. Dospeli sme k záveru, že takúto možnosť prezidenta možno z Ústavy i recentnej
judikatúry Ústavného súdu vyvodiť, avšak za splnenia nasledujúcich podmienok. Po prvé, (1) takáto
možnosť by mala byť využívaná len veľmi výnimočne. Určite by sa nemala stať pravidlom. Ústava
totiž v rámci procesného postupu smerujúceho k vymenúvaniu do funkcie sudcu už predpokladá
skúmanie splnenia nie len fundamentálnych podmienok ako je vek, vzdelanie či dĺžka právnej praxe,
ale aj skúmanie osobnostných predpokladov spôsobilosti riadneho výkonu sudcovskej funkcie. Túto
úlohu expressis verbis zveruje do rúk Súdnej rady.35 Netreba taktiež zabúdať na kľúčovú úlohu Súdnej
rady pri legitimizácii súdnej moci a garancii jej nezávislosti. Po druhé, (2) odmietnutie vymenovania
sudcu všeobecného súdu by malo byť dôsledkom dôvodov, ktoré by mali mať závažný charakter
a ktoré by sa mali pohybovať v rámci limitov formulovaných vo výklade rozhodnutia PL. ÚS 4/2012.
Prezident by dôvody, ktoré ho k viedli k nevymenovaniu, mal náležite komunikovať, a to Súdnej rade
ako predkladateľovi návrhu.
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OCHRANA VEREJNÉHO ZÁUJMU A ZAMEDZENIE ROZPORU
ZÁUJMOV: KTO NESIE DÔKAZNÉ BREMENO?
Vincent Bujňák
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Už viac než desať rokov sa v Slovenskej republike vyvodzuje osobitná ústavnoprávna
zodpovednosť voči verejným funkcionárom, ktorí porušili ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Rozhodovacia prax orgánov
vykonávajúcich dohľad nad dodržiavaním ústavnej úpravy postupne priniesla otázku, či sú verejní
funkcionári pri jej vyvodzovaní povinní preukazovať alebo vyvracať určité právne významné
skutočnosti alebo či musí dokazovanie vykonať z úradnej povinnosti dohliadajúci orgán. Hoci
vyvodzovanie osobitnej ústavnoprávnej zodpovednosti preskúmava Ústavný súd Slovenskej
republiky, jeho senáty dali na túto otázku opakovane vzájomne nezlučiteľné odpovede. Cieľom
príspevku je preto rozhodnutia týchto senátov analyzovať a zaujať stanovisko k ich obsahu a možným
dopadom na právnu teóriu a prax.
Kľúčové slová: verejný záujem, konflikt záujmov, verejní funkcionári, dôkazné bremeno
Abstract: In Slovak republic, the public officials are held responsible for breaching the constitutional
act on the protection of public interest in the performance of offices by public officials for more than
ten years. The decision making practice of the authorities supervising compliance with the
constitutional framework gradually raised the question whether the public officials are obliged to prove
or disprove certain legally significant facts or whether is the supervising authority required to obtain
evidence ex officio. Although the decisions of supervising authorities are subject to review from the
Constitutional Court of the Slovak republic, his senates repeatedly answered this question in mutually
incompatible manner. The aim of this paper is therefore to analyze the judgments of these senates
and to issue an opinion on their content and possible effects on legal theory and practice.
Key words: public interest, conflict of interests, public officials, burden of proof
ÚVOD
Ústavná matéria je v Slovenskej republike upravená nielen v Ústave Slovenskej republiky (ďalej
len „Ústava“), ale aj v ďalších ústavných zákonoch, ktoré spolu s ňou tvoria polylegálny ústavný
systém.1 Jedným z nich je aj ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „Ústavný zákon
o konflikte záujmov“). Domáca ústavná teória sa k jeho existencii v ústavnom systéme stavia značne
rozdielne - odmietavo z dôvodu jeho prijatia Národnou radou Slovenskej republiky napriek absencii
ústavnej blankety2 a až po akceptáciu.3 Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“)
k nemu zaujal jednoznačné stanovisko. Dotkol sa síce legislatívnej kvality Ústavného zákona
o konflikte záujmov,4 no samotný mechanizmus uplatňovania osobitného druhu verejnoprávnej
zodpovednosti, ktorý ústavná úprava založila, považuje za nespochybniteľný a vzhľadom na ním
sledovaný verejný záujem aj dostatočne legitímny a kompatibilný s Ústavou.5 To je podporené aj
názorom, že skrze ustanovení Ústavného zákona o konflikte záujmov je prípustné vykonanie testu

OROSZ, L. Dvadsať rokov Ústavy Slovenskej republiky, s. 46.
Napríklad BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, M. Ústava a ústavné zákony, s. 124 alebo NIKODÝM, D. Kompatibilita
ústavného systému, s. 391 – 397.
3
PROCHÁZKA, R. Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii, s. 19.
4
„Nad rámec uvedenej argumentácie ústavný súd dodáva, že nie je jeho úlohou posudzovať legislatívnu kvalitu
ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. (…) Z toho hľadiska nemožno pripísať na ťarchu rozhodujúceho
orgánu, ak tento ústavný zákon ako špeciálnu právnu normu doslovne aplikoval, a aj keď jeho rozhodnutie môže
vyznieť ako neprimerane prísne (…).“ Uznesenie Ústavného súdu sp. zn. IV. ÚS 69/2012-33 z 2. februára 2012.
5
Uznesenie Ústavného súdu sp. zn. IV. ÚS 115/08-16 z 10. apríla 2008 a nález Ústavného súdu sp. zn. III. ÚS
114/08-22 z 27. mája 2008.
1
2
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ústavnosti.6 Otvorenou otázkou z hľadiska postavenia Ústavného zákona o konflikte záujmov
v ústavnom systéme Slovenskej republiky je v súčasnosti jeho právna sila vo vzťahu k Ústave,7 keďže
tá neobsahuje jednoznačnú a explicitnú klauzulu nadradenosti nad inými právnymi predpismi tak, ako
to robia iné ústavy.8
KONANIE VO VECI OCHRANY VEREJNÉHO ZÁUJMU A ZAMEDZENIA ROZPORU
ZÁUJMOV
Slovami Ústavného súdu je zmyslom a účelom ústavného zákona o ochrane verejného záujmu
zabezpečiť právny mechanizmus ochrany verejného záujmu pri výkone verejných funkcií spočívajúci
v zamedzení vzniku rozporu osobných záujmov verejných funkcionárov s uvedeným verejným
záujmom v súvislosti s výkonom svojej funkcie a predchádzať zneužívaniu verejnej funkcie, prípadne
postavenia s ňou spojeného na osobný prospech. V záujme tohto cieľa Ústavný zákon o konflikte
záujmov ukladá verejným funkcionárom (najmä v článkoch 4 až 8) rôzne povinnosti a obmedzenia
týkajúce sa vlastného výkonu verejnej funkcie alebo výkonu činností, funkcií a zamestnaní
nezlučiteľných so zastávanou verejnou funkciou.9 Články 9 až 11 majú procesnoprávny charakter
a podľa nich postupujú voči verejným funkcionárom všetky orgány uskutočňujúce konanie vo veci
ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov. Týmito orgánmi sú v závislosti od daného
verejného funkcionára (i) Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, (ii)
obecné zastupiteľstvá, (iii) mestské zastupiteľstvá, (iv) zastupiteľstvá mestských častí v Bratislave
a Košiciach, (v) zastupiteľstvá vyšších územných celkov a (vi) akademické senáty verejných vysokých
škôl. Medzi základné zásady konania podľa Ústavného zákona o konflikte záujmov patrí zásada
rýchlosti konania (príslušný orgán musí vo veci rozhodnúť do 60 dní od začatia konania), 10 zásada
stálej právomoci,11 zásada vylúčenia všeobecných súdov z preskúmavania rozhodnutí12 a zásada
materiálnej pravdy.13
Ústavná úprava ďalej počíta s dokazovaním. V zmysle čl. 9 ods. 4 časť vety pred bodkočiarkou
platí, že orgán uskutočňujúci konanie umožní verejnému funkcionárovi, aby sa vyjadril k podnetu.
Hoci sa tu používa slovo „podnet“, v praxi sa toto ustanovenie vykladá tak, že sa verejnému
funkcionárovi umožní vyjadriť sa k začatiu konania (t. j. aj keď začne z úradnej povinnosti, a nie iba
po doručení kvalifikovaného podnetu).14 Ak je to ďalej potrebné, podľa čl. 9 ods. 4 časť vety za
Uznesenie Ústavného súdu sp. zn. III. ÚS 436/2014-19 z 24. júla 2014 a I. ÚS 421/2014-22 z 13. augusta
2014.
7
Ústavný súd síce v uznesení sp. zn. II. ÚS 576/2012 z 13. decembra 2012 zaujal názor, že Ústavný zákon
o konflikte záujmov má voči Ústave charakter lex specialis s rovnakou právnou silou, avšak uznesením sp. zn. II.
ÚS 597/2015-10 z 24. septembra 2015 sa od tohto názoru odchýlil: „Ústavný súd považuje taktiež za potrebné
upriamiť pozornosť aj na čl. 152 ods. 4 ústavy, podľa ktorého výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s touto ústavou.“
8
Napríklad čl. 6 ods. 2 Ústavy Spojených štátov alebo čl. 8 ods. 1 Ústavy Poľskej republiky. CIBULKA, Ľ. a kol.
Ústavné právo Slovenskej republiky (ústavný systém Slovenskej republiky), s. 54.
9
Napríklad nález III. ÚS 24/07 zo 17. apríla 2007, nález I. ÚS 93/07-32 z 5. júna 2008 alebo uznesenie sp. zn.
III. ÚS 141/2010-37 zo 4. mája 2010.
10
Z hľadiska právnych následkov nedodržania tejto lehoty ale Ústavný súd opakovane konštatoval, že jej
uplynutie sa nespája so žiadnymi právnymi účinkami (napríklad uznesenie sp. zn. III. ÚS 23/07-22 zo 7. marca
2007 alebo uznesenie sp. zn. IV. ÚS 141/07-31 z 25. októbra 2007).
11
„Aj v prípade konaní, ktoré neboli ukončené do uplynutia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej
republiky a ukončenia činnosti jej orgánov, právomoc výboru pre nezlučiteľnosť funkcií na konanie a rozhodnutie
nezaniká, ale prechádza na výbor kreovaný v novom volebnom období. Uvedené platí obdobne aj pre ostatné
orgány uskutočňujúce konanie podľa Ústavného zákona o konflikte záujmov.“ Uznesenie Ústavného súdu sp.
zn. II. ÚS 52/2011-16 zo 17. februára 2011.
12
Vecná príslušnosť na preskúmavanie rozhodnutí prijatých podľa Ústavného zákona o konflikte záujmov je
daná výlučne Ústavnému súdu, všeobecné súdy preto návrhy podané v správnom súdnictve odmietajú. Pozri
uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Sžo 90/2008 z 3. septembra 2008 alebo uznesenie Krajského súdu
v Nitre sp. zn. 11 S/137/2010 z 30. novembra 2011.
13
„(…) výbor nedostatočne zistil skutočný stav veci, a preto namietané rozhodnutie výboru (…) podľa § 73b ods.
3 zákona o ústavnom súde zrušil.“ Nález Ústavného súdu sp. zn. III. ÚS 380/2012-20 z 12. septembra 2012.
Podobne aj nález sp. zn. I. ÚS 45/2011-43 z 9. marca 2011: „(…) ústavný súd konštatuje, že v danom konaní vo
veci ochrany verejného záujmu neboli vo vzťahu k navrhovateľovi dodržané princípy spravodlivého procesu tým,
že výbor svoje závery oprel o nedostatočne zistený skutkový stav, a vzhľadom na to je potrebné aj napadnuté
rozhodnutie považovať za rozporné s týmito ústavnými princípmi a ako také aj za arbitrárne.“
14
Napríklad uznesenie Ústavného súdu sp. zn. IV. ÚS 144/08-15 z 24. apríla 2008 alebo obdobne uznesenie sp.
zn. I. ÚS 234/09-7 zo 17. augusta 2009.
6
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bodkočiarkou je orgán uskutočňujúci konanie povinný vykonať dokazovanie. Na túto povinnosť
nadväzuje čl. 9 ods. 6, keďže predpokladom vydania meritórneho rozhodnutia o porušení Ústavného
zákona o konflikte záujmov je preukázanie, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil ustanovené
povinnosti alebo obmedzenia. Naopak, ak sa uvedené nepreukázalo, orgán uskutočňujúci konanie
rozhodne o jeho zastavení.
Pre dokazovanie je nepochybne potrebné disponovať primeranými vyhľadávacími
právomocami. Základom pre vykonanie dokazovania je čl. 9 ods. 14, podľa ktorého sú orgány verejnej
moci a všetky právnické osoby povinné na žiadosť orgánu uskutočňujúceho konanie oznámiť
skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie podľa Ústavného zákona o konflikte
záujmov. Ústavná úprava ponúka aj donucovacie prostriedky v prípade nesplnenia tejto povinnosti.
Orgány uskutočňujúce konanie sú oprávnené pri nespolupráci orgánov verejnej moci a právnických
osôb uložiť ich štatutárnemu orgánu alebo predsedovi štatutárneho orgánu pokutu vo výške určenej
v čl. 9 odseku 10 písm. a), a to aj opakovane. O tom, či má určitá informácia charakter „skutočnosti,
ktorá má význam pre konanie a rozhodnutie“ bude v konečnom dôsledku rozhodovať Ústavný súd,
nakoľko pokutované osoby sú podľa čl. 10 ods. 4 oprávnené podať mu návrh na preskúmanie
rozhodnutia o pokute uloženej podľa čl. 9 ods. 14. Je potrebné zdôrazniť, že dopytované orgány
verejnej moci a právnickej osoby nemôžu odmietnuť oznámenie určitej skutočnosti z dôvodu zákonnej
prekážky (princíp lex superior derogat legi inferiori).
Prax orgánov uskutočňujúcich konanie podľa Ústavného zákona o konflikte záujmov však
ukázala, že napriek možnosti využitia čl. 9 ods. 14 sa dôkazy o neporušení ústavnej úpravy vyžadovali
priamo od verejného funkcionára. Ústavný súd túto prax prehĺbil tým, že jeho jednotlivé senáty pri
návrhoch verejných funkcionárov na preskúmanie rozhodnutí zaujali okrem iného stanoviská k tomu,
na koho strane bolo v konaní dôkazné bremeno.15
Dôkazné bremeno na orgáne uskutočňujúcom konanie
Kľúčové rozhodnutie s týmto právnym názorom bolo Ústavným súdom vydané v nadväznosti na
tzv. postzamestnanecké obmedzenia. Podľa čl. 8 ods. 5 platí, že taxatívne vymedzení verejní
funkcionári sú povinní do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie
podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré obsahuje ústavnou úpravou
predpísané náležitosti. Čl. 8 ods. 5 sa pritom odvoláva na čl. 8 ods. 1, ktorý okrem taxatívneho výpočtu
priraďuje k verejným funkcionárom s postzamestnaneckými obmedzeniami ešte ďalšiu podmienku:
na daných verejných funkcionárov sa čl. 8 ods. 1 (a tým aj čl. 8 ods. 5) vzťahuje len vtedy, ak v období
dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodli o poskytnutí štátnej pomoci alebo o
poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým alebo
právnickým osobám.
Práve jednému z taxatívne vymedzených verejných funkcionárov podľa čl. 8 ods. 1 uložil 4.
decembra 2006 pokutu Výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií. Dôvodom bolo nepodanie
postzamestnaneckého oznámenia v zmysle čl. 8 ods. 5. Výbor podľa čl. 9 ods. 4 po začatí konania
vyzval verejného funkcionára k vyjadreniu, ten však nenamietal, že nespĺňa kritériá pre vznik
povinnosti podľa čl. 8 ods. 5. V konaní pred Ústavným súdom to bol následne jeden z argumentov,
prečo verejný funkcionár požadoval zrušenie rozhodnutia výboru. Ten mal podľa jeho slov zistiť, či v
období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie skutočne rozhodol o poskytnutí štátnej
pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov
fyzickým alebo právnickým osobám. Ústavný súd sa s argumentom verejného funkcionára stotožnil
a nálezom rozhodnutie výboru zrušil: „V konaní vo veci ochrany verejného záujmu musí byť bez
akýchkoľvek pochybností preukázané, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil ustanovenú
povinnosť alebo obmedzenie (...) Výbor musí preto v takomto konaní vykonať dokazovanie z úradnej
povinnosti (...). Dôsledkom toho potom je, že verejný funkcionár nie je povinný preukazovať, že splnil
alebo neporušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené ústavným zákonom alebo zákonom, ale
naopak skutočnosť, že ostal po začatí konania prípadne nečinný alebo nebol v konaní dostatočne
aktívny, nemôže ísť na jeho ťarchu. Z uvedeného okrem iného vyplýva, že v konaní vo veci ochrany
verejného záujmu verejný funkcionár nemá tzv. dôkazné bremeno, na základe ktorého by bol povinný
preukazovať alebo vyvracať určité skutočnosti, ktoré majú vplyv na rozhodnutie výboru.“16
15
16

Výpočet rozhodnutí Ústavného súdu je príkladmý z dôvodu zachovania rozsahu príspevku.
Nález Ústavného súdu sp. zn. IV. ÚS 182/07-45 z 29. novembra 2007.
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Právny názor o dôkaznom bremene na orgáne uskutočňujúcom konanie bol ďalej Ústavným
súdom aplikovaný aj v prípade týkajúcom sa čl. 5 ods. 2, keď bol dotknutý verejný funkcionár
v rozpore s ním členom dozornej rady akciovej spoločnosti. Aj keď verejný funkcionár v konaní pred
výborom uviedol, že na zápis uvedenej funkcie nedal žiaden súhlas a vykonal sa bez akejkoľvek jeho
vedomosti, na túto výhradu výbor reagoval len tak, že tvrdenie verejného funkcionára nepovažoval za
vierohodné, pretože k takémuto zápisu boli potrebné jeho osobné údaje, ktoré si zriaďovateľ
predmetnej akciovej spoločnosti nemal ako vymyslieť. Ústavný súd mal za to, že výbor mal
nepochybne doplniť v danom konaní dokazovanie.17 Rovnako postupoval Ústavný súd pri pokute
uloženej verejnému funkcionárovi podľa čl. 7 ods. 1 za nepodanie oznámenia funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov do 31. marca príslušného kalendárneho roka. Verejný funkcionár si
v konaní pred výborom stál za tým, že oznámenie riadne podal, avšak nie ako doporučenú zásielku,
ale ako obyčajnú listovú zásielku. Povinnosťou výboru bolo podľa verejného funkcionára na toto
tvrdenie reagovať a vykonať dokazovanie. Výbor na druhej strane tvrdil, že vychádzal zo zásady
voľného hodnotenia dôkazov a bola to práve navrhovateľka, ktorá bola zaťažená dôkazným
bremenom preukázania, že oznámenie zaslala v lehote. Kvôli nedostatočne vykonanému
dokazovaniu bolo rozhodnutie výboru Ústavným súdom zrušené.18
Dôkazné bremeno na verejnom funkcionárovi
Takmer dva roky po kľúčovom náleze sp. zn. IV. ÚS 182/07-45 rozhodoval Ústavný súd prípad
verejného funkcionára týkajúci sa nepodania oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 v predpísanej lehote.
Zhodou okolností mal verejný funkcionár povinnosť podať v krátkej dobe po sebe nielen oznámenie
podľa čl. 7 ods. 1, ale aj podľa čl. 8 ods. 5. Preukázať ale vedel len to, že výboru adresoval obálku,
pričom výbor uviedol, že v nej bolo len oznámenie podľa čl. 8 ods. 5. Verejný funkcionár trval, že
obálka obsahovala aj ďalšie oznámenie. Ústavný súd jeho argumentáciu odmietol: „V uvedenom
konaní to bol práve navrhovateľ, ktorý bol zaťažený dôkazným bremenom preukázania podania
oznámenia výboru. Navrhovateľ sa v rámci konania pred výborom dostal do dôkaznej núdze (...).“19
Tento záver bol Ústavným súdom aplikovaný aj v obdobnej veci 14. decembra 2012.20 Ústavný súd
ďalej rozhodol, že dôkazným bremenom v konaní podľa ústavného zákona bol zaťažený aj verejný
funkcionár
(i) pôsobiaci v orgánoch obchodných spoločností po uplynutí 30-dňovej lehoty podľa čl. 5 ods. 7, ktorý
nepredložil výboru dôkaz o urobení právneho úkonu smerujúceho k vzdaniu sa členstva v nich,21
(ii) argumentujúci vo vyjadrení tým, že si povinnosti podľa čl. 7 ods. 1 splnil, a pokiaľ orgán
uskutočňujúci konanie príslušné dokumenty neeviduje, zasiela ich v kópii,22
(iii) ktorý sa vyjadril k uzneseniu o začatí konania pre porušenie čl. 7 ods. 1 priložením oznámenia
a tvrdením, že ak došlo k strate jeho pôvodného oznámenia, zasiela kópiu opätovne, 23
(iv) pôsobiaci vo funkcii starostu, ak oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 predložil namiesto komisie
obecného zastupiteľstva prednostovi obecného úradu, aj keď o tom tento prednosta predložil čestné
vyhlásenie,24
(v) odovzdávajúci oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 služobnému vodičovi s následným doručením
oznámenia nepríslušnému orgánu, ktorý zistil a vykonal nápravu až po lehote stanovenej ústavnou
úpravou.25
Hoci vo vyššie uvedených veciach badať účelovosť obrany verejných funkcionárov, opačnou
bola situácia vo veciach vedenými pod sp. zn. II. ÚS 100/07 a II. ÚS 205/2012. Tie sa rovnako ako pri
veci sp. zn. IV. ÚS 182/07 (kľúčovej pre názor, že dôkazné bremeno je na orgáne uskutočňujúcom
konanie) týkali postzamestnanenckého oznámenia. V prvej veci usúdil výbor, že verejný funkcionár
spadá pod čl. 8 ods. 1 z oneskoreného podania oznámenia, lebo verejný funkcionár nenavrhoval

Nález Ústavného súdu sp. zn. I. ÚS 45/2011-43 z 9. marca 2011.
Nález Ústavného súdu sp. zn. II. ÚS 188/2014-27 z 11. septembra 2014.
19
Uznesenie Ústavného súdu sp. zn. I. ÚS 174/09-19 z 24. júna 2009.
20
Uznesenie Ústavného súdu sp. zn. IV. ÚS 635/2012-20 zo 14. decembra 2012.
21
Uznesenie Ústavného súdu sp. zn. IV. ÚS 633/2013-12 z 10. októbra 2013.
22
Uznesenie Ústavného súdu sp. zn. IV. ÚS 624/2013-16 z 10. októbra 2013.
23
Uznesenie Ústavného súdu sp. zn. IV. ÚS 657/2013-9 z 12. decembra 2013.
24
Uznesenie Ústavného súdu sp. zn. II. ÚS 597/2015-10 z 24. septembra 2015.
25
Uznesenie Ústavného súdu sp. zn. II. ÚS 803/2015-10 z 2. decembra 2015.
17
18

624

osobitné dokazovanie k splneniu druhej z podmienok uvedených v tomto ustanovení. Podľa
Ústavného súdu bol postup výboru v súlade s Ústavným zákonom o konflikte záujmov, keď výbor
vydal uznesenie voči osobe, ktorú je potrebné považovať za verejného funkcionára na účely čl. 8
ústavného zákona, a teda za osobu, ktorá bola povinná podať oznámenie podľa čl. 8 ods. 5 ústavného
zákona, v ktorom by buď deklarovala absenciu podmienky uvedenej v čl. 8 ods. 1 až 3 ústavného
zákona (t. j. že v období dvoch rokov nerozhodovala o skutočnostiach taxatívne vymedzených v tomto
odseku), alebo by podľa čl. 8 ods. 5 písm. a) až d) deklarovala úroveň dodržiavania zákazov
uložených čl. 8 ods. 1, písm. a) až e) spolu s prípadnou žiadosťou o udelenie výnimky z týchto zákazov
vzhľadom na neprimeranosť zákazu so zreteľom na povahu konania podľa čl. 8 ods. 1 až 3. Tento
názor Ústavný súd aplikoval aj vo veci vedenej pod sp. zn. II. ÚS 205/2012, hoci z hľadiska dôkazného
bremena ide o úplné vychýlenie od právneho názoru vysloveného v náleze sp. zn. IV. ÚS 182/07-45.
Kým podľa neho mal orgán uskutočňujúci konanie zistiť, či verejný funkcionár v období dvoch rokov
pred skončením výkonu verejnej funkcie skutočne rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o
poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým alebo
právnickým osobám, druhá názorová línia vychádza z toho, že verejný funkcionár musí sám
deklarovať absenciu tejto podmienky. Dôkazné bremeno sa tým presúva z orgánu uskutočňujúceho
konanie na verejného funkcionára.
Aplikácia čl. 6 dohovoru na konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia
rozporu záujmov
Ústava stanovuje, že práva a slobody vyjadrené v Dohovore (tak, ako sú vykladané Európskym
súdom pre ľudské práva) majú prednosť pred zákonom, ak poskytujú väčší rozsah ústavných práv
a slobôd. Z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu však explicitne vyplýva, že status Dohovoru je na
úrovni Ústavy, pretože sa vo svojej rozhodovacej činnosti neustále odvoláva na štandardy vyslovené
Európskym súdom pre ľudské práva.26 Z pohľadu sankcionovania verejných funkcionárov podľa
Ústavného zákona o konflikte záujmov je dôležitým najmä čl. 6 Dohovoru upravujúceho právo na
spravodlivé súdne konanie. Na prvý pohľad27 by sa mohlo zdať, že sa týka len občianskych práv
a záväzkov, resp. trestného obvinenia. V zmysle rozhodnutia vo veci Engel a ostatní proti
Holandsku28 ale Európsky súd pre ľudské práva uplatňuje tzv. autonómny koncept pojmu „trestné
obvinenie“ a formuloval pre tieto účely engelovské kritériá.29 Bez autonómneho konceptu by štáty
mohli podľa svojho uváženia kvalifikovať niektoré delikty inak ako za trestné a rozsah použitia
Dohovoru by sa stal závislým na ich suverénnej vôli, čo by mohlo viesť k výsledkom nezlučiteľným
s cieľom a predmetom Dohovoru.30
Kvalifikácia deliktu vo vnútroštátnom práve
Prvé kritérium sa zaoberá otázkou, či je daný skutok trestný podľa národného práva alebo nie.
Ak je delikt trestný podľa vnútroštátneho práva, garancie čl. 6 sa aplikujú automaticky (tzv. one-way
aplication). Národná definícia alebo klasifikácia predstavuje pre Európsky súd pre ľudské práva len
začiatočný bod a má relatívny význam, pričom rozhodujúce budú ďalšie dve kritériá.31 Platí, že
konanie resp. opomenutie konania postihnuteľné podľa Ústavného zákona o konflikte záujmov nie je
v právnom poriadku Slovenskej republiky označené hneď ako trestné a preto osobitné ústavnoprávne
delikty verejných funkcionárov prvé engelovské kritérium nespĺňajú.

ĽALÍK, T. Právo na spravodlivý súdny proces a zásada ne bis in idem podľa Dohovoru a správne trestanie, s.
1382.
27
Tento pohľad umocňuje aj slovenský preklad anglického termínu „offence“ resp. francúzskeho „infraction“,
ktorým nezodpovedá len použitý slovenský termín „trestný čin“, ale tiež priestupok či delikt. Pozri napríklad
rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Českej republiky sp. zn. 11 Kseo 1/2010 z 1. septembra 2010).
28
Sťažnosť č. 5100/71 a ďalšie, rozsudok z 8. júna 1976.
29
ĽALÍK, T. Právo na spravodlivý súdny proces a zásada ne bis in idem podľa Dohovoru a správne trestanie, s.
1383.
30
KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J. a BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář, s.
575.
31
ĽALÍK, T. Právo na spravodlivý súdny proces a zásada ne bis in idem podľa Dohovoru a správne trestanie, s.
1384.
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Povaha deliktu
Druhé engelovské kritérium v sebe väčšinou spája odpovede na dve otázky: (a) či je chránený
záujem všeobecný alebo partikulárny, resp. či je daná právna norma adresovaná všetkým alebo iba
určitej skupine ľudí so špecifickým postavením, a (b) či účel sankcie, ktorá sa za taký delikt ukladá, je
(aspoň čiastočne) preventívno-represívny, alebo či je čisto reparačnej povahy. Reparačná povaha
sankcie zavedie vec skôr mimo trestnú oblasť bez ohľadu na všeobecnosť normy.32
Osobitná ústavnoprávna zodpovednosť dopadá na skupinu osôb spadajúcich pod definíciu
„verejní funkcionári“. Svojim charakterom sa táto skupina blíži postaveniu úradníkov. Európsky súd
pre ľudské práva v tejto veci nemá ustálenú rozhodovaciu prax, pretože v niektorých rozhodnutiach
úradníkov za osoby so špecifickým postavením nepovažuje, 33 v iných už áno.34 Posúdenie tejto
otázky bude preto subjektívne. Naopak, odpoveď na druhú otázku je jednoznačná, najmä z pohľadu
Ústavného súdu: „(...) ústavný súd rešpektuje právne východisko, ktoré už vyslovil vo svojej doterajšej
judikatúre, podľa ktorého ústavný zákon o ochrane verejného záujmu ukladá povinnosti alebo
obmedzenia adresované špecifickému okruhu osôb (verejným funkcionárom), pričom sankcie, ktoré
možno v zmysle ústavného zákona uložiť (čl. 9 ods. 6, 8 a 10 ústavného zákona), plnia preventívnorepresívny účel.“35 Práve pre prípady, keď povaha normy nie je všeobecná, ale účel sankcie je
preventívno-represívny si drží význam tretie kritérium.
Druh a stupeň závažnosti sankcie
Pri treťom engelovskom kritériu rozhoduje nie sankcia skutočne uložená, ale sankcia, ktorú bolo
v danom prípade možné uložiť. Prepojenie druhého a tretieho kritéria možno prakticky pozorovať
v rozsudku Albert proti Rumunsku.36 Európsky súd pre ľudské práva v ňom skúmal aplikovateľnosť
čl. 6 Dohovoru na konanie o správnom delikte. Toho sa mal dopustiť starosta obce so silnou
maďarskou menšinou tým, že zvesil z budovy radnice rumunskú štátnu vlajku a na hlavičkovom
papieri uvádzal preklad názvu obce do maďarčiny, čím porušil dve vládne nariadenia: „Pokiaľ ide
o povahu deliktu, zdá sa, že ustanovenie, ktorého porušenie bolo sťažovateľovi vyčítané, malo za cieľ
zaistiť správnu aplikáciu pravidiel verejnej správy. Sankcie za porušenie takejto povinnosti nemôže
predstavovať kárne opatrenie použiteľné všeobecne proti všetkým občanom. (...) Je však na mieste
poznamenať, že účelom uloženej pokuty bolo najmä potrestať s cieľom zabrániť opakovaniu
inkriminovaného konania. (...) Čo sa týka povahy a závažnosti sankcie, ktorá sťažovateľovi „mohla
byť uložená“ (...), súd konštatuje, že predmetná pokuta nemohla byť v prípade nezaplatenia
nahradená trestom odňatia slobody (...). Súd ale poznamenáva, že sťažovateľovi boli v oboch
prípadoch uložené sankcie v maximálnej výške, celkom 100 000 000 rumunských lei. Vzhľadom
k výške uloženej pokuty má súd za to, že sankcia svojou závažnosťou spadá do trestnej oblasti (...).
Súd sa teda domnieva, že pokuta uložená sťažovateľovi je trestnej povahy, a článok 6 je tak
aplikovateľný vo svojej trestnej časti.“
Pokuty za porušenie Ústavného zákona o konflikte záujmov sú stanovené pevne čl. 9 ods. 10
a orgány uskutočňujúce konanie pri ich ukladaní nemôžu použiť uváženie. Pokuta za porušenie čl. 8
(pri ktorom sme identifikovali rozdielne názory Ústavného súdu z hľadiska dôkazného bremena) je
v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára. Subjektívne bude mať
pokuta v tejto výške nepochybne závažné dôsledky pre verejného funkcionára, pretože de facto bude
štvrtinu roka vykonávať svoju funkciu bez odmeny. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že ústavná úprava
verejného funkcionára limituje v možnostiach iného zárobku.37
Čl. 4 ods. 1 protokolu č. 7 k Dohovoru a sankcionovanie podľa Ústavného zákona
o konflikte záujmov
Ústavný súd v doterajšej rozhodovacej činnosti neaplikoval engelovské kritériá s ohľadom na čl.
6 Dohovoru vo vzťahu k sankcionovaniu verejných funkcionárov podľa ústavnej úpravy. Urobil tak

KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J. a BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář, s.
576-579.
33
Napríklad Weber proti Švajčiarsku (sťažnosť č. 11034/84, rozsudok z 22. mája 1990) alebo Zaicevs proti
Lotyšsku (sťažnosť č. 65022/01, rozsudok z 31. júla 2007).
34
Napríklad Ravnsborg proti Švédsku (sťažnosť č. 14220/88, rozsudok z 23. marca 1994).
35
Nález Ústavného súdu sp. zn. II. ÚS 463/2015-51 z 11. februára 2016.
36
Č. sťažnosti 31911/03, rozsudok z 16. februára 2010.
37
Najmä v čl. 5 ods. 2, ale napríklad aj pri čl. 4 ods. 2 písm. f).
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však v súvislosti s čl. 4 ods. 1 protokolu č. 738 v preskúmavanej veci verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu konateľa v obchodnej spoločnosti v rozpore s Ústavným zákonom o konflikte
záujmov. Tomu bola najprv uložená pokuta za porušenie čl. 5 ods. 7 (neskončenie funkcie konateľa
do 30 dní odo dňa ustanovenia do verejnej funkcie) a následne aj za nedodržanie čl. 5 ods. 2, nakoľko
vo funkcii konateľa pôsobil ešte ďalšiu dobu. Ústavný súd v prejednávaných veciach uviedol: „(...)
konanie vo veci ochrany verejného záujmu nespĺňa prvé z engelovských kritérií, čím následne,
posudzujúc ďalšie kritériá, dospel ústavný súd k záveru o splnení atribútov druhého kritéria
(všeobecne v rámci každého konania vo veci ochrany verejného záujmu) a potreby skúmania splnenia
tretieho kritéria v každej veci individuálne. Ústavný súd vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľovi
bola napadnutým rozhodnutím uložená finančná pokuta vo výške 10 200 eur (ako šesťnásobok
mesačného platu navrhovateľa), hodnotí túto pokutu ako svojou závažnosťou napĺňajúcu obsah
tretieho kritéria, a teda konštatuje aplikovateľnosť čl. 4 ods. 1 protokolu č. 7 (...).“ 39 Pokiaľ sa bude
Ústavný súd tohto názoru držať, jedinou otázkou pri aplikácii engelovských kritérií na konanie podľa
Ústavného zákona o konflikte záujmov je vyhodnotenie závažnosti pokuty uloženej verejnému
funkcionárovi v danom prípade.
DÔSLEDKY APLIKÁCIE ČL. 6 DOHOVORU NA KONANIE VO VECI OCHRANY
VEREJNÉHO ZÁUJMU A ZAMEDZENIA ROZPORU ZÁUJMOV
V zmysle čl. 6 ods. 2 Dohovoru sa každý, kto je obvinený z trestného činu, považuje za
nevinného, dokiaľ jeho vina nebola preukázaná zákonným spôsobom. Špecifickým výrazom tejto
prezumpcie neviny je zásada in dubio pro reo. Vyžaduje okrem iného aj to, aby sudcovia nevychádzali
z vopred poňatého presvedčenia, že obvinený spáchal čin, ktorý mu je kladený za vinu, a aby dôkazné
bremeno spočívalo na obžalobe. Rovnako majú byť prípadné pochybnosti využité v prospech
obžalovaného (Lavents proti Lotyšsku, č. sťažnosti 58442/00, rozsudok z 28. novembra 2002 alebo
Melich a Beck proti Českej republike, č. sťažnosti 35450/04, rozsudok z 24. júla 2008).40 Podobne
vykladá prezumpciu neviny na vnútroštátnej úrovni Najvyšší súd Slovenskej republiky: „Nie je
povinnosťou obžalovaného dokazovať svoju nevinu, pretože zásada prezumpcie neviny vyžaduje,
aby to bol štát, kto nesie v trestnom konaní dôkazné bremeno.“41 Európsky súd pre ľudské práva síce
za určitých okolností pripúšťa,42 aby sa vychádzalo z prezumpcie viny obvineného, jedným dychom
ale dodáva: „Čl. 6 ods. 2 neprehliada skutkové či právne domnienky stanovené trestným právom.
Vyžaduje ale od štátov, aby ich použitie obmedzili rozumnými limitmi, ktoré zohľadňujú význam toho,
o čo v danej veci ide (...).“43 Zohľadňuje sa, či vnútroštátne súdy aplikujú domnienku viny v prípade
sťažovateľa automaticky alebo či riadne zohľadnili konkrétne okolnosti daného prípadu. 44
ZÁVER
Názorová línia senátov Ústavného súdu k otázke dôkazného bremena v konaní vo veci ochrany
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov je vzájomne nezlučiteľná - najmä ak porovnáme
nález IV. ÚS 182/07-45 („z uvedeného okrem iného vyplýva, že v konaní vo veci ochrany verejného
záujmu verejný funkcionár nemá tzv. dôkazné bremeno, na základe ktorého by bol povinný
preukazovať alebo vyvracať určité skutočnosti, ktoré majú vplyv na rozhodnutie výboru“)
s uzneseniami II. ÚS 100/07 a II. ÚS 205/2012. V tejto súvislosti nespochybňujeme prax, keď je
obrana verejného funkcionára zjavne účelová (zaslanie dvoch oznámení v jednej obálke, čestné
vyhlásenie o splnení povinnosti a pod.) a orgán uskutočňujúci konanie objektívne nemôže preukázať,
že verejný funkcionár svoju povinnosť opomenul. Kritizujeme ale taký výklad, pri ktorom sa
automaticky prezumuje určitá skutočnosť a tá v konečnom dôsledku spôsobuje sankcionovanie
verejného funkcionára pomerne vysokými finančnými pokutami. Aktuálne rozhodnutia Ústavného
„Nikoho nemožno stíhať alebo potrestať v trestnom konaní podliehajúcom právomoci toho istého štátu za
trestný čin, za ktorý už bol oslobodený alebo odsúdený právoplatným rozsudkom v súlade so zákonom a
trestným poriadkom tohto štátu.“
39
Nález Ústavného súdu sp. zn. II. ÚS 185/2014 z 13. novembra 2014 a nález sp. zn. II. ÚS 878/2014-20 z 11.
júna 2015.
40
KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J. a BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář, s.
789.
41
Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 To 20/2010 z 25. novembra 2010.
42
Salabiaku proti Francúzsku, č. sťažnosti 10519/83, rozsudok zo 7. októbra 1988.
43
MOLEK, P. Právo na spravedlivý proces, s. 331.
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súdu tiež ukázali, že si tento nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti uvedomuje spätosť Dohovoru
o ochrane ľudských práv s ukladaním sankcií podľa Ústavného zákona o konflikte záujmov, keď
uviedol, že každé konanie vo veci ochrany verejného záujmu spĺňa druhé engelovské kritérium
a otvorenou otázkou je len skúmanie závažnosti finančnej pokuty verejnému funkcionárovi
v konkrétnom prípade.
Považujeme preto za vhodné, ak sa jeho názorová línia v otázke dôkazného bremena zjednotí,
a to v súlade s medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky. V opačnom prípade je
pravdepodobné, že k tomu dôjde až po podaní sťažnosti Európskemu súdu pre ľudské práva zo strany
dotknutého verejného funkcionára.
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ZODPOVEDNOSŤ V KYBERNETICKOM PRIESTORE
ZA ANONYMNÉ DISKUSNÉ PRÍSPEVKY.
OTÁZNIKY A VÝZVY DO BUDÚCNOSTI
Martina Šutaj Eštok
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Cieľom príspevku je analyzovať rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci
DELFI AS proti Estónsku s dôrazom na zodpovednosť prevádzkovateľov internetových
spravodajských portálov za anonymné diskusné príspevky. Keďže v súčasnosti je internet miestom
na vyjadrovanie slobodných názorov a sociálne siete dostávajú oveľa väčší priestor na vyjadrovanie
anonymných názorov, častokrát dotýkajúcich sa súkromia iných osôb, príspevok sa bude snažiť
analyzovať možnú aplikáciu vyššie spomenutého rozhodnutia aj na zodpovednosť vlastníkov
sociálnych sietí za hanlivé a urážlivé príspevky od anonymných prispievateľov. Dnešná doba je
v znamení informatizácie celej sféry spoločnosti, ktorá sa vyznačuje aj anonymitou, pričom príspevok
bude mať za snahu vytvoriť aspoň teoretický model na vyvodzovanie zodpovednosti za obsah
anonymných príspevkov šíriacich sa v sieti internet.
Kľúčové slová: internet, zodpovednosť, anonymné príspevky, ochrana súkromia, sloboda slova,
právo na informácie, zákaz cenzúry, finančná pokuta
Abstract: The aim of this paper is to analyze the decision of the European Court of Human Rights in
the case DELFI AS vs Estonia , with an emphasis on the responsibility of internet news portals for
anonymous discussion posts . Now that the Internet site for the expression of freedom of opinion and
social networks receive much more space for expressing anonymous opinions, often affecting the
privacy of others , the contribution will try to analyze the possible application of the abovementioned
decisions and the responsibility of the owners of social networks to be defamatory and libelous posts
by anonymous contributors . Today time is marked by the whole sphere of informatization of society,
which is characterized by the anonymity , and contribution will lead the effort to create at least a
theoretical model for the accountability for the content of anonymous posts spreading in the Internet
network .
Key words: internet , responsibility, anonymous posts , privacy , freedom of speech , freedom of
information , prohibition of censorship , a financial penalty
ÚVOD
Internet priniesol v posledných rokoch platformu, na ktorej si môžu jednotlivci vyjadrovať svoje
názory bez akýchkoľvek obmedzení a zákazov, pričom je na danom prispievateľovi, či si zvolí formu
uvádzania vlastného autorstva príspevku alebo ako anonymný príspevok. S prispievaním rôzneho
obsahu v rámci siete internet sa uplatňuje právo na slobodu slova v najširšom možnom slova zmysle.
Dnes je možné toto právo uplatňovať okrem formálne zakotvených portálov aj na súkromných
blogoch, vlastných webových sídlach prispievateľov alebo aj vo forme uvádzania súkromného názoru
pod diskusnými fórami na spravodajských portáloch. Až do rozhodnutia Veľkej komory Európskeho
súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) zo dňa 16. júna 2015 vo veci DELFI AS proti Estónsku1
nemali anonymné príspevky priamo zodpovedný subjekt, keďže sa predpokladalo, že za anonymný
názor, kde nie je možné určiť autora, nie je možné ani určiť zodpovednú osobu alebo že zodpovednosť
nesie prevádzkovateľ len za tie anonymné príspevky, na ktoré je vopred upozornený a následne by
ich nevymazal. Vyššie uvedený prípad prvýkrát priniesol iný pohľad na zodpovednosť za obsah
anonymných príspevkov, aj keď v prvom prípade len v rámci názorov prednesených na
spravodajských portáloch. Autor sa v príspevku bude zamýšľať nad tým, či toto rozhodnutie nemôže
viesť k zavedeniu zodpovednosti aj za obsah názorov prezentovaných na sociálnych sieťach
fungujúcich na komerčnej báze a iných anonymných weboch.
11

Celý rozsudok dostupný tu: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155105

629

DELFI AS PROTI ESTÓNSKU2
Aby sme si mohli rozobrať konkrétne rozhodnutie, je potrebné v úvode ozrejmiť jeho historickú
genézu. Celý spor sa začal na stránkach najväčšieho estónskeho spravodajského portálu Delfi AS.
Ten v januári 2006 zverejnil článok o prevádzkovateľovi lodnej dopravy k miestnym ostrovom, ktorý
nechal trasu v zime prerážať ľadoborcami. Znemožňoval tým vznik lacnejšej a časovo menej náročnej
trasy pre autá po silnom ľade. Pod článkom ľudia napísali 185 príspevkov. Po šiestich týždňoch sa
dopravná spoločnosť ozvala. Požadovala zmazanie 20 agresívnych príspevkov a odškodné 500-tisíc
estónskych korún. Médium ešte v ten deň príspevky odstránilo, no odmietlo odškodné zaplatiť.
Právnici argumentovali tým, že akonáhle sa administrátori o problematických príspevkoch dozvedeli,
konali. Odvolávali sa pritom na zaužívanú prax, podľa ktorej nie je médium zodpovedné za príspevky
na webe, pokiaľ na ne nebolo upozornené. Vec teda skončila na súde, a ten v roku 2008 rozhodol,
že médium musí zaplatiť, aj keď stokrát nižšiu sumu, v prepočte zhruba 320 eur3. Právnici portálu
Delfi AS sa obrátili na ESĽP v Štrasburgu, aby preskúmal či rozhodnutím estónskych súdov nedošlo
k obmedzeniu slobody prejavu v zmysle čl. 10 Dohovoru. Rozsudkom z 10. októbra 2013 ESĽP pod
č. 64569/09 konštatoval, že právo na slobodu prejavu, chránené článkom 10 Dohovoru4 o ochrane
ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“), spoločnosti Delfi AS porušené nebolo.
Vzhľadom na to, že tento prípad vyvolával závažné otázky interpretácie Dohovoru, bol prípad na
základe žiadosti spoločnosti predložený Veľkej komore ESĽP.
Veľká komora ESĽP v uvedenom prípade rozoberala nasledovné aspekty:
1. kontext komentárov
Veľká komora ESĽP v konkrétnom prípade prihliadala aj na spôsob napísania pôvodného
článku, ktorého obsah bol negatívne smerovaný už od jeho začiatku smerom ku konkrétnej
spoločnosti. V rámci článku prevládal negatívny tón informácie, na ktorú následne reagovali
negatívnym a až vulgárnym spôsobom diskutujúci. Súd teda bral v úvahu, že prvotný impulz na
negatívne anonymné statusy vytvoril obsah článku a teda konkrétny spravodajský portál s tým, že
mal byť vopred oboznámený a mal adekvátne sa prispôsobiť danej situácii. Súd v uvedenom prípade
prihliadal aj skutočnosť, že samotný vydavateľ nepoužil vulgárne slová a dokonca vytvoril priestor na
vyjadrenie názoru aj pre konkrétnu spoločnosť.
2. možnosť vyvodenia priamej zodpovednosti komentujúcich
Pri zodpovednosti konkrétnych autorov hanlivých komentárov tzv. „hate speech“ súd musel
brať v úvahu, že nie je možné vyvodiť priamu zodpovednosť voči konkrétnym osobám. Túto časť
úvahy na účely príspevku považujeme za najdôležitejšiu z toho dôvodu, že tu sa súd priklonil k tomu,
že je potrebné označiť zodpovedný subjekt, ktorý narušil inému subjektu ochranu súkromia v zmysle
čl. 8 Dohovoru. Tu je potrebné upozorniť aj na argumentáciu estónskych súdov, ktoré vylúčili aplikáciu
smernice
2000/31/ES
o elektronickom
obchode
(ďalej
len
„Smernica“)
na anonymné diskusné príspevky, pod ktoré sa chcel uvedený prevádzkovateľ spravodajského
portálu vztiahnuť5.
Webcast zasadnutie veľkého senátu ESĽP vo veci Delfi AS proti Estónsku zo dňa 9. 7. 2014 je dostupný na:
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=6456909_09072014&language=lang&c=&py=2014.
2

Odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa, keď odmietol uvedenú argumentáciu spoločnosti Delfi AS,
že podľa smernice 2000/31/ES o elektronickom obchode, keďže jej rola ako prevádzkovateľa internetových
služieb bola čisto pasívna, založená na technickej stránke.
3

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 Dohovoru
nebráni štátom, aby vyžadovali udeľovanie povolení rozhlasovým, televíznym alebo filmovým spoločnostiam.
5
V zmysle čl. 13 Smernice je upravený tzv. „Caching“ (Ukladanie informácií v pamäti), kde sa uvádza, že ak sa
poskytuje služba informačnej spoločnosti, ktorá pozostáva z prenosu informácií, ktoré sú poskytované
príjemcom tejto služby, prostredníctvom komunikačnej siete, musia členské štáty zabezpečiť, aby poskytovateľ
4
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3. kroky, ktorými Delfi AS predchádzala urážlivým komentárom
Súd rovnako bral v úvahu „politiku“ spoločnosti na predchádzanie urážlivých komentárov6. Nie
je možné tvrdiť, že uvedená spoločnosť nedisponovala žiadnym filtračným systémom na zabránenie
šírenia hanlivých diskusií. Dokonca v roku 2006 jej webový portál obsahoval filter na vyhľadávanie
konkrétnych slov, ktoré mohli mať urážlivý charakter. Ale aj túto skutočnosť veľká komora ESĽP
vyhodnotila ako nedostatočnú, keďže stále vytvárala priestor na zverejňovanie urážlivých viet a tým
pádom porušovanie ochrany súkromia osôb a dobrého mena sťažovateľa. V dnešnej dobe pri
enormnom počte prispievateľov v diskusných fórach je takmer nemožné podchytiť všetky príspevky
v takom rozsahu, aby bolo možné sa zbaviť zodpovednosti za hanlivé a urážlivé príspevky. Veľká
komora ESĽP však na založenie sankčnej zodpovednosti konštatovala, že prevádzkovateľ
spravodajských portálov je zodpovedný za diskusné príspevky pod jej vlastnými spravodajskými
článkami. Opäť je však možné hovoriť o otvorení „pandorinej skrinky“, keďže pri veľkom počte
príspevkov a enormnom počte nahlásení hanlivých, či nevhodných príspevkov nemusí v konkrétnom
čase určitý admin stránky vyhodnotiť všetky príspevky v adekvátnej rýchlosti a rovnako nemusí byť
schopný vyhodnotiť príspevky spadajúce pod skupinu tzv. „hate speech“.
4. následky, ktoré musela spoločnosť Delfi AS znášať na základe vnútroštátneho súdneho
konania
Veľká komora ESĽP pri svojom rozhodovaní posudzovala, či bola prevádzkovateľovi
internetových diskusií uložená pokuta7 a ak bola, tak v akom rozsahu. Keďže ako sme vyššie uviedli,
v predmetnom prípade bola uložená pokuta cca 320 eur, je možné takto malú pokutu považovať na
neprimeranú k následkom, ktoré mohli negatívne reakcie čitateľov mať na konkrétnu spoločnosť.
Čo je kľúčové v tomto prípade, aj pre iné podobné prípady je fakt, že veľká komora ESĽP
považovala za kľúčový extrémny charakter komentárov a skutočnosť, že Delfi AS je profesionálne
spravovaný spravodajský portál prevádzkovaný na komerčnom základe, ktorý ekonomicky profituje z
množstva komentárov8. Ďalšia vec, ktorá je v tomto prípade kľúčová je skutočnosť, že spravodajský
portál umožnil diskusie na anonymnej báze, bez akejkoľvek registrácie alebo verifikácie konkrétnej
osoby. Keďže nebolo možné v uvedenom prípade vyvodiť zodpovednosť voči konkrétnemu
diskutujúcemu, aj napriek článku 14 Smernice ESĽP rozhodol o tom, že zodpovednosť za obsah
anonymných príspevkov nesie samotný prevádzkovateľ spravodajského portálu.
Veľká komora ESĽP v závere svojho rozhodnutia uviedla, že na základe uvedeného bol
zásah do slobody prejavu spoločnosti Delfi AS nevyhnutný v demokratickej spoločnosti na ochranu

služby nebol zodpovedný za automatické, dočasné a prechodné uloženie týchto informácií, ktoré je urobené
výlučne za účelom zefektívnenia ďalšieho prenosu informácií k ďalším príjemcom služby na ich žiadosť, za
podmienky, že: poskytovateľ neupravuje informácie, dodržiava podmienky prístupu k informáciám, dodržiava
pravidlá ohľadom aktualizácie informácií, ktoré sú špecifikované spôsobom všeobecne uznávaným a
používaným v tomto odvetví; poskytovateľ nezasahuje do zákonom povoleného používania technológie, ktorá je
všeobecne uznávaná v tomto odvetví, s cieľom získať údaje o používaní informácií; a poskytovateľ koná
promptne, aby odstránil alebo zamedzil prístup k informáciám, ktoré uložil, potom ako sa dozvie skutočnosť, že
informácie boli na pôvodnom zdroji prenosu odstránené zo siete, alebo k nim bol zamedzený prístup, alebo že
súd alebo správny orgán nariadili ich odstránenie alebo zamedzenie prístupu k nim.
6
Po uvedenom rozsudku je možné aj na slovenských spravodajských portáloch bádať zmenu prístupu
k anonymným diskusným fóram. Napríklad internetové vydanie denníka SME ku citlivým témam obmedzilo,
zakázalo diskusie alebo zaviedlo tzv. moderované diskusie, ktorých podstata tkvie v tom, že sa zobrazia
verejnosti až po ich schválení adminom konkrétnej rubriky.
7
V uvedenom prípade sa ešte riešila implementácia Smernice 2000/31/ES o elektronickom obchode do
estonského právneho poriadku, ktorá v článku 14 stanovuje, že informačné spoločnosti nie sú zodpovedné za
ukladanie informácií poskytovaných príjemcom služby, ak: a) neboli účinne oboznámené s protiprávnymi
informáciami alebo b) akonáhle sa o tom dozvedeli, odstránili tieto informácie ale znemožnili k ním prístup tretím
osobám. Estónsky súd vyhodnotil, že na diskusné fóra pod spravodajskými portálmi sa vyššie uvedené
ustanovenia smernice nevzťahujú.
8
K prípadu pozri aj odlišné stanoviska sudcov András Sajó a Nona Tsotsoria, ktorí obhajovali v celom prípade
argumentačnú líniu prevádzkovateľov spravodajského portálu, pričom uvádzali, že každý si môže ochranu
svojich práv zabezpečiť jednoduchým nahlásením problematických príspevkov administrátorom.
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práv iných osôb, konkrétne práva na rešpektovanie súkromného života v zmysle čl. 8 Dohovoru a nie
je možné v danom prípade hovoriť o porušení čl. 10 Dohovoru vo vzťahu k vydavateľovi.
Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že právo na slobodu prejavu v zmysle čl. 10 Dohovoru
nie je bezbrehé a práve vo svojom odseku 2 obsahuje limity, kde sa uvádza, že právo na slobodu
prejavu zahŕňa povinnosti a dokonca aj zodpovednosť a „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 dôverných informácií alebo zachovania autority a
nestrannosti súdnej moci.“. Z uvedeného je možné odvodiť prisudzovanie zodpovednosti
spravodajskému portálu za obsah anonymných príspevkov, z ktorých má ekonomický prospech vo
forme zvýšenej čítanosti a predajnosti reklamy.
Dopad rozhodnutia na „anonymný“ život na internete?
Záver rozhodnutia veľkej komory ESĽP však načrtlo aj riešenia, ako je potrebné sa vysporiadať
s ostatnými internetovými diskusnými fórami, blogmi, ale aj sociálnymi sieťami, kde diskutujúci
zdieľajú svoje osobné názory bez toho, aby boli spravované prevádzkovateľom fóra. V uvedenom
prípade veľká komora ESĽP uviedla, že vyššie uvedený okruh skupín nenesie zodpovednosť za
obsah príspevkov.
Čo je však v dnešnej dobe dôležité uviesť, že sociálne siete, predovšetkým najväčšia
celosvetová sociálna sieť Facebook už nie len platformou na zdieľanie osobných názorov
jednotlivcov, či firiem, ale veľkým obchodným prvkom aj na pôde reklamy a rovnako aj dôležitým
sociálnym faktorom, ktorý ovplyvňuje verejnú mienku vo všetkých sférach spoločenského
a politického života. Facebook na rozdiel od bežných anonymných diskusných fór, či jednoduchých
sociálnych sietí žije v značnej miere z reklamy, ktorá je nastavená na príspevky častokrát
anonymných alebo neoveriteľných prispievateľov. Ďalšia časť príspevku bude teda riešiť, ako ovplyvní
uvedené rozhodnutie zodpovednosť za obsah hanlivých anonymných príspevkov, ktoré sú zverejnené
prostredníctvom sociálnej siete Facebook.
ZODPOVEDNOSŤ SOCIÁLNEJ SIETE FACEBOOK9 ZA ANONYMNÉ „HATE SPEECH“
PRÍSPEVKY
Sociálna sieť Facebook funguje na dvoch princípoch. V prvom princípe je to sociálna sieť, ktorá
slúži na výmenu informácií prostredníctvom súkromných správ, či príspevkov, na druhej strane však
slúži ako silný nástroj reklamy. Facebook je špecifický v tom, že sa naplno prejavuje nemožnosť
ohraničenia internetového priestoru a v zmysle svojich obchodných podmienok všetky nároky, dôvody
konania alebo spory (žaloby) vo vzťahu k Facebooku, ktoré vyplývajú z jeho obchodných podmienok
alebo v súvislosti s nimi či s lokalitou Facebook, sa budú riešiť výhradne na Okresnom súde pre
severný okres Kalifornie alebo štátnom súde nachádzajúcom sa v okrese San Mateo. Z toho vyplýva,
že aj keď dôjde k urážke na diskusnom fóre Facebook, prostredníctvom platenej reklamy 10, pričom
„hate speech“ bude pochádzať od anonymného prispievateľa alebo od osoby, ktorej Facebook
nebude vedieť overiť, nebude možné uplatniť Dohovor, ani postup podľa práva Európskej únie 11.
Problém nenastáva, pokiaľ chce konkrétna osoba žalovať overeného autora určitého druhu
nevhodného príspevku žalobou napríklad na ochranu osobnosti v zmysle Občianskeho zákonníka,
ale v prípade, ak ide o anonymného prispievateľa alebo prispievateľa, ktorý použil cudziu alebo
vymyslenú identitu. ESĽP vo svojom rozhodnutí vylúčil sociálne siete ako nástroj na slobodné
Pozri bližšie SYLVAN, Jade. Dear Facebook: This is why your new ‘real name’ policy hurts queers like me.
Dostupný na: http://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2014/09/22/dear-facebook-this-is-why-yournew-real-name-policy-hurts-queers-like-me/. , JORDAN, Yitz. Facebook’s “real name” policy isn’t just
discriminatory, it’s dangerous. Dostupný na: http://qz.com/267375/facebooks-real-name-policy-isnt-justdiscriminatory-its-dangerous/.
10
Podmienky platenej reklamy ma Facebook zverejnený na svojom webovom sídle a je dostupný tu:
https://www.facebook.com/policies/ads/
11
Táto úvaha sa nevzťahuje na možnosť žalovania verifikovateľnej a teda overenej osoby za urážlivé či vulgárne
názory prezentované voči inému subjektu. Úvaha smeruje voči zodpovednosti Facebooku za anonymné
príspevky alebo príspevky, ktoré nemajú verifikovateľného pôvodcu a Facebook zo šírenia uvedených názorov
bral úžitok.
9
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vyjadrovanie názoru, ktoré by v zmysle načrtnutej úvahy nemali vykonávať ekonomickú činnosť. Ale
je možné Facebook brať len za čistú platformu na výmenu súkromných prejavov názorov? Podľa
nášho názoru tomu tak nie. Predovšetkým keď vezmeme v úvahu komerčný charakter sociálnych
sietí. Rovnako treba rátať s tým, že prevádzkovatelia spravodajských portálov, ktorí sú zodpovední
za obsah anonymných príspevkov pod svojimi článkami na svojich oficiálnych webových portáloch by
už nemuseli byť v zmysle rozhodnutia zodpovedný za obsah anonymných príspevkov uverejnených
na ich verených stránkach nachádzajúcich sa na Facebooku? Aj keď by v danom prípade šlo o ten
istý článok a možno ten istý obsah príspevkov?
Podľa nášho názoru v dnešnej dobe plnej sociálnych sietí nebolo vhodné sa v závere
rozhodnutia vyjadriť k úplnej nežalovateľnosti a teda nezodpovednosti vlastníka Facebooku (a
všetkých sociálnych sietí fungujúcich na komerčnom základe) za obsah anonymných príspevkov,
ktoré majú rovnaké účinky ako anonymné príspevky pod spravodajskými portálmi a dnes môžeme
dokonca tvrdiť, že informácie zverejnené na sociálnych sieťach majú oveľa väčší vplyv na verejnú
mienku a teda vo väčšej miere môže dôjsť k zásahu do práva na ochranu súkromia v zmysle čl. 8
Dohovoru.
Problém, ktorý však nie je možné vyriešiť je teritoriálna bezhraničnosť internetu a možnosť
presúvania sídla firiem vlastniacich sociálne siete.
Aj keď v zmysle obchodných podmienok Facebooku nie je možné na neho aplikovať Dohovor,
čiste teoreticky, ak by mal sídla napríklad v Bratislave, ESĽP by nenávistné anonymné príspevky
v rámci Facebook tiež označil za nežalovateľné? Podľa nášho názoru by musel v uvedenom prípade
ESĽP prihliadať na komerčný charakter Facebooku, spôsobu umiestnenia určitého statusu,
ekonomickej výhody Facebooku plynúcej zo zverejnenia a šírenia určitej informácie, obsahu
konkrétnej informácie a nemožnosti dohľadať autora príspevku a tzv. „dosahu“ príspevku na
používateľov Facebooku. V dnešnej internetovej dobe založenej a silne prepojenej so sociálnymi
sieťami nie je možné sa zmieriť s nemožnosťou vyvodzovania zodpovednosti voči prevádzkovateľom
sociálnych sietí, ktorí nenesú žiadnu zodpovednosť za obsah jednotlivých príspevkov, no na druhej
strane používajú veľkú ekonomickú výhodu zo šírenia jednotlivých a častokrát aj urážlivých
príspevkov. Súčasná doba dokáže technicky cez „share“ určitého článku umiestniť na sociálnu sieť
akékoľvek informácie, ktorú môžu plne zasiahnuť súkromnú sféru inej fyzickej osoby, či právnickej
osoby v obchodnom vzťahu, ale aj v politickej súťaži. Je možné chápať presun spravodajského článku
z webového sídla spravodajského denníka na jej facebookové sídlo a následne urážlivé komentáre
pod nim len z dôvodu nachádzania sa na sociálnej sieti za nežalovateľné?
Z pohľadu autora príspevku bude potrebné v dohľadnej dobe riešiť aj politiku zodpovednosti
sociálnych sietí a tzv. „hate speech“ sa na nich nachádzajúcich.
ČO BUDE ZNAMENAŤ ROZHODNUTIE PRE SLOVENSKÉ SPRAVODAJSKÉ PORTÁLY12?
Je potrebné vysloviť názor, že rozhodnutie vo veci Delfi AS proti Estónsku13 bude mať určitý
dopad aj na slovenské podmienky z dôvodu, že spravodajské portály na svojich webových sídlach
prevádzkujú diskusné portály a súčasne otvárajú diskusné fóra. Aj keď rozhodnutie ESĽP nie je
priamo záväzné pre Slovenskú republiku, súdy Slovenskej republiky by však mali v rámci vytvárania
svojej judikatúry brať uvedené rozhodnutie v úvahu. Ako bolo vyššie načrtnuté, rozhodnutie otvorilo
veľmi veľa otáznikov nad limitmi, kde je hranica kedy sa uplatňuje zodpovednosť a kedy nie je možné
postihnúť prevádzkovateľa spravodajského portálu. V Slovenskej republike sme sa s podobným
prípadom v rámci súdneho konania nestretli, avšak v susednej Českej republike už v podobnom
prípade ako ESĽP rozhodoval ich Vrchný súd v Prahe v Kauze Prolux14 pod sp. zn. 23 Cdo
Rozhodnutie vo veci Delfi AS proti Estósku nebude mať dopad len na Estónsko, ale aj na všetkých 47 krajín
Rady Európy vrátane Ruska a Ukrajiny.
13
K uvedenej problematike pozri napríklad Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo dňa 23. 3. 2010 v spojených
konaniach C-236/08 až C-238/08 - k zodpovednosti prevádzkovateľa systému platenej optimalizácie pre
internetové vyhľadavače, Rozsudok Spolkového súdneho dvora (der Bundesgerichtshof, BGH) odmietol v tzv.
Schöner-Wetten rozsudku zo dňa 1. 4. 2004, sp. zn. I ZR 317/01 paušálnu zodpovednosť poskytovateľa za
umiestnenie hyperlinkov.
14
V uvedenom prípade musel vydavateľ Lupy vo svojom internetovom vydaní „Infa“ firme Prolux Consulting,
ktorá sa sťažovala na urážlivé komentáre na svoju adresu, vykonať opatrenia na odstránenia „hate speech“.
Uvedený prípad nakoniec skončil až na Vrchnom súde v Prahe, ktorý nariadil odstrániť iba slová „jak svině“
z jedného sporného príspevku. Bližšie pozri rozsudok tu: http://i.iinfo.cz/files/lupa/551/prolux-vs-mesec-rozsudekvrchniho-soudu.pdf
12
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2623/2011. Problémom českého rozsudku bolo nepriznanie finančnej náhrady za nemajetkovú ujmu
a len nariadenie odstránenia dvoch vulgárnych slov.
ZÁVER
Súčasná doba presúva prejavy slobody slova vo väčšej miere na pôdu internetu. Uvedené sa
neprejavuje len vo forme uvádzania autorských príspevkov, ale aj formou prejavovania názorov ku
rôznym situáciám, aj vo forme anonymizovaných krátkych príspevkov. V príspevku sme sa snažili
poukázať na rozhodnutie ESĽP v prípade Delfi AS proti Estónsku, ktoré znamenalo prelom pri
nazeraní na zodpovednostný subjekt za anonymné vyjadrenie názoru pod autorským spravodajským
článkom. Uvedené rozhodnutie bolo podporené rozhodnutím Veľkej komory ESĽP, ktorá špecifikovala
podmienky, za ktorých je prevádzkovateľ internetového spravodajského portálu zodpovedný za
anonymné a súčasne hanlivé alebo urážlivé príspevky. V príspevku sme sa pokúsili dať úvahu o tom,
či bolo vhodné vylúčiť zodpovednosť vlastníka či prevádzkovateľa sociálnej siete, ktorá môže mať
hospodársky väčší profit z uvádzania určitých ostrejších príspevkov ako spravodajské portály, ktoré
musia niesť za anonymné príspevky zodpovednosť, no na druhej strane sociálne siete žiadnu
zodpovednosť za anonymné príspevky nenesú. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné rozhodnutie
je z roku 2015, bude zaujímavé sledovať, ako sa uplatní v Slovenskej republike a v rámci judikatúry.
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umiestnenie hyperlinkov.
Rozsudok Vrchného súdu v Prahe vo sp. zn. 3 Cmo 197/2010-82
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