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Premeny vlastníckeho práva so 
zameraním sa na vlastnícke 

právo štátu 
 

Aneta Kšenžighová – Jakub Dzimko 
 
ÚVOD 
 

Základy ústavného poriadku a zároveň aj charak-
teru vlastníckeho práva v podmienkach Slovenskej re-
publiky konštituuje Ústava Slovenskej republiky (ďalej 
ako „Ústava SR“),1 ktorá v čl. 20 zakotvuje právo kaž-
dého vlastniť majetok, ako aj to, že vlastnícke právo 
všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah 
a ochranu. Každá fyzická a právnická osoba, ako aj štát 
môžu v zmysle základného zákona štátu vlastniť aký-
koľvek majetok, ktorý nadobudli v súlade s platnými 
právnymi predpismi. Štát ako vlastník vystupuje pri 
hospodárení a nakladaní so svojim majetkom v posta-
vení porovnateľným s akýmkoľvek iným vlastníkom 
a taktiež rozhoduje, akým spôsobom a za akých pod-
mienok bude vlastnícke právo štátu realizované. „Štát 
je proste spoločenský fenomén, ktorý je zakotvený niekde 
inde než v občianskom práve a občianske právo musí ucho-
piť, rešpektovať ho ako pre seba transcendentnú skutoč-
nosť, priznať mu občianskoprávne postavenie, ale neukla-
dať mu občianskoprávne podmienky vzniku a správania 
sa.“2 Vzhľadom na jeho špecifické vlastnosti je po-
trebné považovať ho za právnickú osobu sui generis. 
Nakoľko sa štát nezriaďuje písomnou zmluvou, ne-
vzniká zápisom do registra právnických osôb, nemá 
svoj štatutárny orgán, v právnych vzťahoch vystupuje 
prostredníctvom svojich orgánov a organizačných zlo-
žiek, či prostredníctvom správcov majetku štátu, ktorí 
pri scudzovaní spravovaného majetku vystupujú vždy 
v mene štátu. Štát svoj majetok využíva najmä v súvis-
losti s plnením svojich funkcií, pri zabezpečovaní verej-
noprospešných činností alebo za účelom vykonávania 
podnikateľskej činnosti, a to za súčasného rešpektova-
nia princípu efektívnosti a hospodárnosti. 

 
1  Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v platnom znení. 
2  BÁRTA, Ján. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. In Právnik, 1995, roč. 

134, č. 2, s. 90. 

Abstract 
In the perception of ownership as a permanent in-
stitute, it is not possible to ignore the fact that it 
is variable, not only due to the changes that result 
from historical developments, but also in terms of 
the framework of regional comparisons of its legal 
framework in the legislation of individual Euro-
pean countries. The submitted contribution deals 
with the nature of ownership reserved for the 
benefit of the state, anchored by the Constitution 
of the Slovak Republic in comparison with the 
constitutional regulation of state ownership in 
the surrounding European countries. Attention is 
also paid to other legal issues relating to state 
ownership, namely its administration and treat-
ment. Although Slovak law regulates property law 
as a single legal institute, while expressis verbis 
does not distinguish private and public owner-
ship, the purpose of the contribution is to high-
light the nature and specificities of state owner-
ship and the related dispositions of the State to 
dispose of property owned by it. 
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1 VÝLUČNÉ VLASTNÍCTVO ŠTÁTU A JEHO CHARAKTER V ÚSTAVÁCH EURÓPSKYCH KRA-
JÍN 

 
V texte Ústavy SR je obsiahnutý taktiež taxatívny výpočet vecí, ktoré sú výhradne vo výlučnom 

vlastníctve Slovenskej republiky. Výhradne vo vlastníctve SR je jej nerastné bohatstvo, jaskyne, pod-
zemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky. Tieto veci však nie sú jedinými, ktoré môžu byť vo 
vlastníctve SR, pretože zákon ustanoví, ktorý ďalší majetok okrem majetku uvedeného v čl. 4 Ústavy 
SR, nevyhnutný na zabezpečovanie potrieb spoločnosti, potravinovej bezpečnosti štátu, rozvoja ná-
rodného hospodárstva a verejného záujmu, môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce, určených práv-
nických osôb alebo určených fyzických osôb.3  

„Ústavná ochrana vlastníctva vyhradeného v prospech štátu vznikla v spoločnosti na rozhraní socia-
lizmu a kapitalizmu.“4 Zaručovali ju dve predchádzajúce ústavy, a to ústavný zákon č. 150/1948 Sb. zo 
dňa 9. mája 1948 – Ústava Československej republiky (ďalej len „Ústava 9. mája 1948“)5 a následne 
tiež ústavný zákon č. 100/1960 Zb. zo dňa 11. júla 1960 – Ústava Československej socialistickej re-
publiky (ďalej len „Ústava ČSSR“).6 V uvedenom kontexte sa stretávame s názorom, že súčasnej ús-
tavnej úprave vlastníctva vyhradenému štátu možno pripísať programový charakter z toho hľadiska, 
že ústava sa prijímala v čase privatizácie majetku štátu. „Nemožno uprieť predvídavosť tejto ústavnej 
norme, ktorej účinkom bolo určenie vecí v právnom význame, ktoré sa z majetku štátu nesmú previesť do 
súkromného vlastníctva. Účel úpravy možno vidieť v ochrane verejného záujmu.“7  

Obdobnú normu, ustanovujúcu právny základ pre vlastníctvo štátu nachádzame aj v Listine 
základných práv a slobôd Českej republiky, keď v čl. 11 ods. 2 ustanovuje: „Zákon stanoví, který maje-
tek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí 
být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob; zákon může také stanovit, že určité věci 
mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské Federativní 
Republice.“ České ústavné právo však nepozná výlučné vlastníctvo štátu a neposkytuje mu ústavnú 
ochranu.  

 
3  Zákon môže taktiež ustanoviť, že určité veci môžu byť iba vo vlastníctve občanov alebo právnických osôb so sídlom 

v SR. 
4  DRGONEC Ján. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 298. 
5  V zmysle znenia § 147 Ústavy 9. mája 1948: „Národním majetkem jsou zejména také hospodářské hodnoty 

znárodněné podle ustanovení zvláštních zákonů (§ 153), rovněž jakýkoli veřejný statek, který slouží obecnému pros-
pěchu.“ Národný majetok Ústava 9. mája 1948 ďalej precizovala v § 148: „Nerostné bohatství a jeho těžba; zdroje 
energie a energetické podniky; doly a hutě; přírodní léčivé zdroje; výroba předmětů sloužících zdraví lidu; podniky 
čítající aspoň 50 zaměstnanců nebo osob v nich činných, nejde-li o podniky lidových družstev; banky a pojišťovny; 
veřejná doprava železniční a pravidelná doprava silniční a letecká; pošta, veřejný telegraf a telefon; rozhlas, televise 
a film (§ 22) mohou být národním majetkem.“ Ustanovenie § 149 Ústavy 9. mája 1948 zakotvilo, že „národní majetek 
je zásadně v rukou státu (státní vlastnictví)“. K problematike bližšie pozri napr. KLUKNAVSKÁ, Andrea. Niekoľko 
poznámok k základným článkom ústavy z 9. mája. In ŠOŠKOVÁ, Ivana (ed.). Ústavy v dejinách. Zborník príspevkov 
zo 6. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Banskobystrická škola právnych dejín“. Bratislava: Wolters Klu-
wer, 2021, s. 57-69 alebo ŠOŠKOVÁ, Ivana – MIČKOVÁ, Zuzana. Interpretácia práva podľa ústavy 9. mája 1948 alebo 
ako ústava naplnila „staré mechy novým vínom“. In ŠOŠKOVÁ, Ivana (ed.). Ústavy v dejinách. Zborník príspevkov 
zo 6. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Banskobystrická škola právnych dejín“. Bratislava: Wolters Klu-
wer, 2021, s. 70-82. 

6  Čl. 10 Ústavy ČSSR: „Nerastné bohatstvo, základné zdroje energie, základný lesný pôdny fond, prírodné zásoby po-
dzemných vôd, vodné toky a prírodné liečivé zdroje sú v štátnom vlastníctve. Podrobnosti ustanoví zákon Federál-
neho zhromaždenia.“ 

7  DRGONEC Ján. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2019. s. 299. 
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Výlučné vlastníctvo štátu nenachádzame upravené ani v Ústave Maďarska,8 ktorá poukazuje 
na potrebu ochrany určitých statkov, keď v čl. P. ods. 1 ustanovuje, že prírodné zdroje, najmä orná 
pôda, lesy a vodné zdroje, biodiverzita, najmä pôvodné druhy rastlín a živočíchov a kultúrne bohat-
stvo sú spoločným dedičstvom národa, ktorého ochrana, zachovanie a zachovanie pre budúce gene-
rácie je povinnosťou všetkých a povinnosťou štátu.9 

Ústava Poľskej republiky sa v čl. 21 zameriava na ochranu majetku a práva na dedičstvo. Vý-
lučné vlastníctvo štátu ani ústavný rámec dôvodov na zákonné štátne vlastníctvo priamo ani ne-
priamo neupravuje.10 

Výlučné vlastníctvo štátu ani ústavný rámec pre zákonné štátne vlastníctvo nenachádzame 
upravené v žiadnej z ústav severských krajín (Švédske kráľovstvo, Nórske kráľovstvo, Fínska repub-
lika). V pobaltských krajinách je situácia podobná, výnimku však predstavuje Ústava Estónskej re-
publiky, ktorá v § 32 ustanovuje: „Zákon môže vo všeobecnom záujme ustanoviť druhy majetku, ktoré 
môže v Estónskej republike nadobudnúť iba estónsky občan, niektoré druhy právnických osôb, miestne sa-
mosprávy alebo Estónska republika.“11  

V európskom priestore v rámci komparácie textov ústav jednotlivých štátov je potrebné zmie-
niť sa o ústave balkánskeho štátu, a to Čiernej Hory, ktorá v čl. 58 ustanovuje, že „prírodné zdroje 
a tovary všeobecne používané sú vo vlastníctve štátu“.12 

Komparáciou textov ústav jednotlivých európskych štátov možno dospieť k záveru, že výlučné 
vlastníctvo štátu, ukotvené priamo v texte ústavy nemožno vnímať ako štandardnú ústavnú úpravu. 
Ústava SR znením čl. 4, a teda výraznou ochranou štátneho vlastníctva vymedzených prírodných 
zdrojov ich neprevoditeľnosťou na iné osoby, predstavuje v porovnaní s európskymi krajinami vý-
razné špecifikum.  
 
2 ŠTÁT AKO VLASTNÍK 
 

Štát je z hľadiska svojej verejnej povahy nepochybne inštitúciou, ktorú možno posudzovať 
a charakterizovať z rôznych aspektov.13 Na právnu povahu štátu však neexistujú jednotné názory14, 
je však očividné, že ide o subjekt odlišný od súkromných subjektov. Kategória vlastníctva štátu však 
nie je jednotná, čo je podmienené skutočnosťou, že štátny majetok slúži na rôzne účely, či už ide 
o majetok slúžiaci pre všeobecné využitie, na verejnoprospešné účely, alebo sa jedná o majetok ur-
čený na účely výkonu a plnenia funkcií štátnych orgánov. Je preto vylúčené, aby štát nakladal so svo-
jim majetkom ľubovoľne. To odôvodňuje stanovenie prísnejších pravidiel pre nakladanie so štátnym 
majetkom, či už ide o správu, nadobúdanie, scudzovanie alebo iné dispozície s ním, a to aj napriek 
skutočnosti, že štát pri týchto úkonoch využíva súkromnoprávne nadobúdacie alebo scudzovacie ti-
tuly, a vystupuje bez uplatnenia verejnej moci.  

 
8  Bližšie pozri čl. P ods. 1 Ústavy Maďarska zo dňa 25. apríla 2011. Dostupné na internete: https://net.jogtar.hu/jogs-

zabaly?docid=A1100425.ATV.  
9  Čl. P ods. 2 Ústavy Maďarska ustanovuje: „Limity a podmienky potrebné na nadobúdanie a využívanie pôdy a lesov 

na dosiahnutie cieľov podľa odseku 1, ako aj pravidlá integrovaného riadenia poľnohospodárskej výroby a rodinných 
fariem, ako aj iných poľnohospodárskych podnikov, bude ustanovené v základnom zákone.“ 

10  Čl. 64 Ústavy Poľskej republiky zo dňa 2. apríla 1997. Dostupné na internete: http://www.konstytucja-pol-
ski.pl/img/KonstytucjaRzeczypospolitejPolskiej.pdf. 

11  § 32 Ústavy Estónskej republiky zo dňa 28. júna 1992. Dostupné na internete: 
https://www.riigiteataja.ee/akt/633949. 

12  § 58 Ústavy Čiernej Hory. Dostupné na internete: https://www.paragraf.me/propisi-crnegore/ustav-crne-
gore.html. 

13  Bližšie pozri PLÍVA, Stanislav. Hospodáření s majetkem státu. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 1. 
14  Bližšie pozri ELIÁŠ, Karel. Stát a občanský zákoník. In Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č. 3, s. 81-86. 
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Okrem toho nemožno opomenúť, že podstatnú časť svojho majetku štát získava z odvodov 
obyvateľov štátu a právnických osôb podliehajúcich jeho jurisdikcii, čo odôvodňuje dôraz kladený na 
verejnú kontrolu nad tým, ako štát so svojim majetkom nakladá. Hospodárenie s majetkom štátu je 
nepochybne verejným záujmom, najmä preto že ide o hospodárenie s peniazmi vybranými štátom od 
daňových poplatníkov, preto majú legitímny nárok kontrolovať ich, a to prostredníctvom inštitútov, 
ktoré boli v priebehu uplynulých desaťročí postupne inkorporované do nášho právneho poriadku. Vo 
svojej podstate ide o vyjadrenie práva občanov podieľať sa na správe vecí verejných, garantovaného 
ústavným poriadkom.15 V tejto súvislosti je nutné brať do úvahy princíp proporcionality, pretože 
všetko, čo náleží do kategórie štátneho majetku nemožno regulovať podľa jednotnej šablóny.  

Vo vzťahu k uvedenému je potrebné poukázať aj na pojem verejný záujem a jeho osobitý vý-
znam v kontexte vlastníctva štátu. Otázke verejného záujmu vo vzťahu k vlastníckemu právu, ako aj 
otázke využívania majetku vo verejnom záujme a prípadným obmedzeniam z toho plynúcich sa po-
merne obšírne venoval Ústavný súd SR v Náleze zo dňa 04.03.1998, sp. zn. PL. ÚS 11/96. V pred-
metnom judikáte okrem iného Ústavný súd SR konštatoval, že verejný záujem, t.j. využívanie ma-
jetku na „verejnoprospešné“ ciele, je podľa čl. 20 ods. 4 Ústavy SR dôvodom pre obmedzenie vlast-
níckeho práva (ako jedného zo základných práv) prostredníctvom jeho vyvlastnenia alebo núteného 
obmedzenia. Využívanie majetku pre potreby verejného záujmu môže byť dôvodom na obmedzenie 
nielen vlastníckeho práva, ale aj ďalších základných práv alebo slobôd, uplatňovaním ktorých by 
tento majetok prestal slúžiť potrebám verejného záujmu. Právny režim majetku štátu, ktorý je v 
správe štátnych rozpočtových a štátnych príspevkových organizácií, vylučuje uplatňovanie zákona 
o konkurze a vyrovnaní16 voči jeho správcom.17 

Štát má v majetku statky určené všeobecnému užívaniu a potom tie, ktoré slúžia konkrétnej 
štátnej úlohe. Diferencovanému prístupu zodpovedá zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu 
v platnom znení (ďalej ako „zákon“ alebo „zákon o správe majetku štátu“), ktorý obmedzil svoju 
vecnú pôsobnosť na štátny majetok vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére a ostatné pone-
chal úprave špeciálnych zákonov. Je potrebné spomenúť, že SR nehospodári so svojím majetkom (na 
rozdiel napr. od vyšších územných celkov alebo obcí a miest) samostatne, ale vždy len prostredníc-
tvom správcu majetku štátu, ktorý môže byť buď štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková 
organizácia, štátny fond, prípadne verejno-právna inštitúcia alebo iná právnická osoba, ak na základe 
zákona spravuje majetok štátu. Správou majetku štátu je podľa zákona súhrn oprávnení a povinností 
správcu k tej časti majetku, ktorý mu štát zveril do správy.18 Na rozdiel od právnej úpravy spred roku 
1989 môže byť majetok štátu podľa súčasnej právnej úpravy v spoločnej správe viacerých správcov. 
Okrem štandardnej správy upravuje zákon aj dočasnú správu, ktorú ako správca vykonáva okresný 
úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa nachádza majetok štátu, ktorý štát nadobudol a 
ktorý nie je doposiaľ v správe žiadneho správcu.19 

Vo vzťahu k obmedzeniam zmluvnej autonómie štátu ako vlastníka v rámci jeho dispozičného 
oprávnenia je potrebné poukázať na osobitnú úpravu mechanizmu uzavierania zmlúv vo verejnej 
sfére. Osobitosťou zmlúv uzavieraných vo verejnej sfére oproti súkromnoprávnym zmluvám je často 
pomerne dlhý kontraktačný proces, ktorého jednotlivé fázy musia často prebehnúť v zákonom usta-
novených lehotách. V súkromnej sfére sa proces kontraktácie výrazne redukuje, ba dokonca sa až 

 
15  Bližšie pozri Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 22.01.2019, sp. zn. PL. ÚS 32/19. 
16  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov. Obdobne platí aj pre zákon č. 7/2005 

Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. 
17  K verejnému záujmu bližšie pozri napr. PÍRY, Martin. Verejný záujem. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Ma-

teja Bela - Belianum, 2021, 184 s. alebo PÍRY, Martin. Verejný záujem. In KUBINCOVÁ, Soňa – PÍRY, Martin a kol. 
Finančné právo, daňové právo a správne právo v európskom priestore: recenzovaný zborník vedeckých štádií. Banská By-
strica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019, s. 142-212. 

18  Pozri bližšie § 3 zákona o správe majetku štátu. 
19  Pozri bližšie § 5 zákona o správe majetku štátu. 
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eliminuje v dôsledku štandardizácie zmluvných vzťahov. Verejnoprávne subjekty uzavierajú zmluvy 
s cieľom naplnenia verejného záujmu a zabezpečenia vlastnej prevádzky alebo zabezpečenia verej-
ných potrieb. Verejnoprávne subjekty ako kontrahenti sa aj v procese kontraktácie musia riadiť pra-
vidlami platnými pre takéto subjekty, ktoré sú založené na zásade, že takéto subjekty môžu konať 
len to, čo im je výslovne zákonom ustanovené, kým súkromnoprávna úprava uzavierania zmlúv zod-
povedá súkromnoprávnej koncepcii, podľa ktorej každý môže konať čo nie je zákonom zakázané a je 
výrazne dispozitívna.20 Vzhľadom na tento rozpor, je potrebné posúdiť, ktoré inštitúty upravené 
v procese uzavierania zmlúv ich plnenia, zmeny, či zrušenia je opodstatnené v osobitných verejno-
právnych úpravách, upraviť, resp. modifikovať tak, aby umožňovali presadenie verejného záujmu a 
na druhej strane aby sa nestratila podstata zmluvy ako inštitútu zakladajúceho vzťah založený na 
slobode, slobodnom rozhodnutí, zmluvnej voľnosti, formálnej rovnosti strán a pod. V doterajšej 
praxi zmlúv uzatváraných vo verejnej sfére sa však uplatňujú inštitúty, ktoré nemajú svoj všeobecný 
základ vo všeobecnej úprave uzavierania zmlúv, resp. nie sú upravené ako typ zmluvy. 

Pri formovaní návrhu zmluvy sa v zmluve vo verejnej sfére uplatňuje pravidlo, že návrh zmluvy 
predkladá verejnoprávna inštitúcia a adresuje ho tomu subjektu, ktorý sa uchádzal o uzavretie 
zmluvy, t. j. ktorý splnil všetky kritériá aby sa mohol stať subjektom takejto zmluvy. Predložený ná-
vrh zmluvy môže druhá strana len akceptovať, eventuálne neakceptovať, t.j. nie je daný žiadny, resp. 
minimálny priestor na vyjednávanie.21 

V tejto súvislosti je potrebné poukázať tiež na to, že po politických a s tým súvisiacich ekono-
mických zmenách, ktoré nastali v roku 1989 sa v súvislosti s vlastníctvom štátu v oblasti nakladania 
s majetkom štátu a v rámci hospodárenia s ním začal klásť dôraz na transparentnosť a hospodárnosť 
týchto procesov. Dôsledkom potreby zabezpečenia rovnakých podmienok uchádzačov o verené zá-
kazky a efektívnosť pri vynakladaní s verejnými prostriedkami sú od roku 199422 v podmienkach SR 
uplatňované pravidlá verejného obstarávania. Jednotlivé formy verejného obstarávania sa postupne 
vyvíjali, precizovali a prispôsobovali podmienkam transformácie trhu SR ako aj následnej aproximá-
cie s právom Európskej únie. Po roku 2000, prijatím novej právnej úpravy, dochádzalo k postupnému 
rozširovaniu subjektov, ktoré považujeme za verejných obstarávateľov resp. obstarávateľov a k zria-
deniu Úradu pre verejné obstarávanie. Zvyšujúci sa dôraz na transparentnosť verejného obstarávania 
viedol k zvyšovaniu administratívnych povinností pri tvorbe a uverejňovaní súťažných podkladov 
obstarávateľov a zväčšovaniu oprávnení uchádzačov, zavádzaním revíznych postupov ako aj zavede-
ním možnosti osobnej účasti na otváraní obálok s ponukami. Zvýšený dôraz na elektronizáciu v ob-
lasti nakladania s majetkom štátu v súčasnosti tieto procesy takmer plne elektronizuje. Aj napriek 
vysokej miere elektronizácie verejného obstarávania sú tieto postupy v porovnaní s nákupom tova-
rov a služieb medzi súkromnými subjektmi časovo výrazne zdĺhavejšie.23 

 
20  Pozri čl. 2 ods. 2 a čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. 
21  HUSÁR, Ján. Zmluvné vzťahy vo verejnej sfére. In SUCHOŽA, Jozef – HUSÁR, Ján (eds.). Právo – obchod – ekonomika: 

zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2011, s. 205. 
22  V roku 1994 vstúpil do platnosti prvý zákon Národnej rady SR č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, 

služieb a verejných prác. Nahradený bol zákonom č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, následne zákonom č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. 
z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, následne zákonom 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aktuálne platným zákonom je 
zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

23  Pozri bližšie NÉMETHOVÁ, Monika. Vývoj a perspektívy právnej úpravy verejného obstarávania v Slovenskej repub-
like. In Právny poriadok Slovenskej republiky po 25. rokoch: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferen-
cie "1. Banskobystrické dni práva" usporiadanej pri príležitosti 20. výročia založenia Právnickej fakulty Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici, 11.-12. novembra 2015. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Beli-
anum, 2015, s. 383-393. 
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V súvislosti so zabezpečením transparentného a hospodárneho nakladania s majetkom vo 
vlastníctve štátu, bol s účinnosťou od 1. januára 2011 prijatý aj zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „info-
zákon“). Do prijatia infozákona mala verejnosť len obmedzenú možnosť oboznámiť sa so znením 
zmlúv, predmetom ktorých je nakladanie s majetkom štátu a nebola dostatočne informovaná o ich 
obsahu. Infozákon taktiež ustanovil, čo je povinne zverejňovaná zmluva. Významnou sa stala aj 
zmena Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorej zmluvy, ktoré sa majú zverejniť, sú účinné až dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia. Tento mechanizmus mal za cieľ motivovať povinné osoby, aby pri 
nakladaní s majetkom štátu a verejnými prostriedkami dbali najmä na právnu a ekonomickú výhod-
nosť a vyváženosť práv a povinností vyplývajúcich z týchto zmlúv. 
 
3 VLASTNÍCTVO ŠTÁTU A JEHO SPRÁVA ŠTÁTNYMI PODNIKMI 
 

V súvislosti s majetkom štátu ako takým, nie len tým, ktorý je obligatórne vlastníctvom štátu 
je potrebné poukázať na špecifický spôsob, ktorým je tento majetok spravovaný, a to prostredníc-
tvom štátnych podnikov. Štátny podnik možno chápať ako podnik patriaci štátu, či podnik štátom 
riadený, ktorý je pri svojej podnikateľskej a hospodárskej činnosti samostatným subjektom, zároveň 
je však prepojený so štátom a musí tak rešpektovať jeho záujmy. Pri svojej podnikateľskej činnosti 
využíva veci a majetkové práva zverené mu pri jeho založení a veci a majetkové práva nadobudnuté 
v priebehu jeho podnikania. Tieto veci a majetkové práva sú však majetkom štátu. Práve nemožnosť 
štátneho podniku vlastniť majetok ho výrazne odlišuje od iných druhov právnických osôb, najmä 
obchodných spoločností. Štátny podnik má tak k majetku štátu, ktorý spravuje právo držby, užíva-
nia, nakladania s ním, pričom tento majetok môže byť štátnemu podniku odňatý iba v prípadoch a za 
podmienok ustanovených zákonom alebo ak tak ustanoví medzinárodná zmluva.  

Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v platnom znení (ďalej ako „zákon o štátnom pod-
niku“) rozlišuje dva typy štátnych podnikov, a to základnú formu štátneho podniku bežného podni-
kateľského typu a štátny podnik na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov.24 Charakter štát-
neho podniku v podmienkach SR nie je rozpoznateľný z jeho názvu, či zápisu v obchodnom registri, 
a teda bez nahliadnutia do zakladateľskej listiny podniku nie je možné identifikovať, o aký typ štát-
neho podniku sa jedná.  

Účelom štátnych podnikov je nepochybne vykonávanie podnikateľskej činnosti prostredníc-
tvom hospodárenia so zvereným majetkom štátu. Uvedené však platí len pre základnú formu štát-
neho podniku, nakoľko hlavným cieľom štátnych podnikov, zriadených na uspokojovanie verejno-
prospešných záujmov je práve uspokojovanie tohto charakteru potrieb obyvateľstva. Zakladateľ je 
oprávnený určiť štátnemu podniku na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov v zakladacej lis-
tine povinný predmet jeho činnosti a tento povinný predmet činnosti je následne oprávnený meniť. 
Zákon o štátnom podniku však nekonkretizuje, ktorá činnosť môže tvoriť povinný predmet takéhoto 
typu štátneho podniku.25 

 
24  Česká právna úprava nedelí štátne podniky na jednotlivé typy, nerozlišuje ani pojem štátny podnik na uspokojovania 

verejnoprospešných záujmov.  
25  Poľská právna úprava v čl. 5 a 6 zákona o štátnych podnikoch expressis verbis ustanovuje, že štátne podniky môžu 

byť založené ako podniky fungujúce na všeobecných princípoch, alebo ako verejnoprospešné podniky. Podniky ve-
rejnoprospešných služieb sú zákonom zamerané na trvalé a nepretržité uspokojovanie potrieb obyvateľstva. Cieľom 
týchto podnikov je vyrábať alebo poskytovať služby v niektorých z nasledovných oblastí: sanitárne inžinierstvo; ve-
rejná doprava; zásobovanie ľudí elektrinou, plynom a teplom; riadenie štátnych zdrojov bývania; správa zelených 
plôch vo vlastníctve štátu; pohrebné služby a údržba cintorínskych zariadení; kultúrne služby. Zakladajúci orgán je 
povinný dotovať činnosť podniku verejnoprospešných služieb, ktorého činnosť je nerentabilná, ale potrebná z dô-
vodu potreby uspokojovania potrieb obyvateľstva. 
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Štátne podniky v súčasnosti v podmienkach SR spravujú významnú časť majetku štátu, a to 
vodné toky a vodné stavby, hydromelioračné zariadenia, majoritnú časť lesných pozemkov, zabezpe-
čujú správu majetku v oblasti výstavníctva, posudzovania zhody výrobkov, poskytovania kúpeľnej 
starostlivosti, či šľachtenia a chovu koní so zameraním na zachovanie ich génovej základne. Štátny 
podnik možno preto aj v súčasnosti považovať za významný podnikateľský subjekt v štruktúre práv-
nických osôb, pôsobiacich v slovenskom podnikateľskom prostredí.  

Z historického hľadiska možno poukázať na skutočnosť, že v Československu už v období po 1. 
svetovej vojne až do konca 2. svetovej vojny, existovali štátne podniky, a to vo forme tzv. štátnych 
závodov, ústavov a zariadení.26 Uvedené subjekty mali v zmysle vtedajšej právnej úpravy určitú sa-
mostatnosť pri hospodárení s majetkom štátu, no aj napriek tomu nemožno o nich hovoriť ako 
o podnikateľských subjektoch v súčasnom ponímaní, pretože štát reguloval ich činnosť priamo vlád-
nym nariadením a ich rozpočet tvoril prílohu štátneho rozpočtu. Po roku 1945 kedy sa začalo vý-
znamne kreovať vlastníctvo štátu vydaním prezidentských dekrétov, ale aj realizáciou pozemkovej 
reformy sa zo štátnych podnikov postupne vytvorili tzv. národné podniky predstavujúce hlavný typ 
hospodárskej organizácie a pojem štátny podnik sa od roku 1951 ďalej nepoužíval. Národné podniky 
zabezpečovali fungovanie veľkoobchodu aj maloobchodu, či dodávok energií a služieb.27 

V roku 1988 prijatím zákona č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku došlo k opätovnému zaradeniu 
pojmu štátny podnik do našej právnej úpravy. Štátne podniky a družstvá mali v zmysle uvedeného 
zákona významnú úlohu pri rozvíjaní ekonomického potenciálu spoločnosti a ich základným cieľom 
bolo uspokojovanie hmotných a duchovných potrieb všetkého ľudu.  

Po roku 1990 došlo v našich podmienkach k zásadným spoločensko-politickým a ekonomic-
kým zmenám. Nastala tiež modifikácia dovtedajšieho právneho poriadku, výsledkom ktorej bola de-
monopolizácia štátneho vlastníctva. Hospodárstvo SR sa tak začalo budovať na princípoch sociálne 
a ekonomicky orientovanej ekonomiky. „Reformátori po roku 1989 stáli pri transformácií vlastníckych 
práv pred úlohami, ktorých riešenie nemalo doposiaľ v takom rozsahu a za danej situácie prakticky žiadny 
historický precedens. Chrbticou doterajšieho komunistického hospodárstva v roku 1989 boli štátne pod-
niky.“28 
Novovznikajúca právna úprava právneho postavenia štátnych podnikov účinná od 1. mája 1990 už 
nevychádzala z nadriadeného postavenia riadiacich orgánov centrálnej štátnej sféry, prostredníc-
tvom ktorých štát v súlade so svojou hospodársko-organizátorskou funkciou riadil podnikateľskú 
činnosť štátnych podnikov. Táto skutočnosť sa prejavila v súčasnej legislatívnej úprave štátnych pod-
nikov v oblasti autonómnosti riadenia ich procesov. „Štát teda reguluje hospodársku činnosť a podnika-
teľské subjekty, vrátane štátnych podnikov iba nepriamymi metódami a prostriedkami, pričom sa kladie dô-
raz na horizontálne vzťahy hospodárskej korporácie, obchodného partnerstva na zmluvnom, rovnoprávnom 
základe.“29  

Počet štátnych podnikov postupne výrazne poklesol v dôsledku procesu transformácie ekono-
miky cestou privatizácie a v súčasnej dobe je ich počet skôr na ústupe ako na vzostupe, o čom svedčí 
aj množstvo štátnych podnikov zapísaných v obchodnom registri s dodatkom „v likvidácii“. Proces 
likvidácie štátnych podnikov, ktorých sa najmä v 90. rokoch minulého storočia dotkla výrazná priva-
tizácia je možné vnímať ako významnú zmenu vo vlastníctve majetku štátu a jeho prevodu na fyzické 
a právnické osoby. Prevod majetku štátu na iné osoby za účelom speňaženia majetku štátu 

 
26  Pozri bližšie zákon č. 404/1922 Sb. o úprave hospodárenia v štátnych závodoch, ústavoch a zariadeniach. 
27  Pozri bližšie SKALOŠ, Martin. Vlastníctvo a vlastnícke právo v ústavnom vývoji Československa. In ŠOŠKOVÁ, Ivana 

(ed.). Ústavy v dejinách. Zborník príspevkov zo 6. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Banskobystrická škola 
právnych dejín“. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, s. 113-123. 

28  TYŠEROVÁ, Dagmar – VÁCHA, Petr – KILIÁN, Miloslav. Hospodáření a nakladání se státním majetkem. Praha: C. H. 
Beck. 2019, s. 3-4. 

29  KUBINCOVÁ, Tatiana. Právne postavenie štátnych podnikov. In MAMOJKA, Mojmír – KUBINCOVÁ, Soňa – 
MAMOJKA, Mojmír, ml. a kol. Postavenie a hospodárenie štátnych podnikov. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 84. 
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a vysporiadania záväzkov zrušeného štátneho podniku je realizovaný procesom likvidácie podniku, 
konajúcim prostredníctvom likvidátora určeného zakladateľom podniku. Zákon o štátnom podniku 
ukladá likvidátorovi štátneho podniku v ustanovení § 15d povinnosť speňažovať majetok štátneho 
podniku formou tzv. verejnej dražby. Verejná dražba, na rozdiel od dobrovoľnej dražby, upravenej 
zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je podrobne upravená prílohou k zákonu o štát-
nom podniku, označenej ako Dražobný poriadok pre dražbu vecí štátnych podnikov v likvidácií (ďalej 
ako „dražobný poriadok“).30  

Zvýšenú ochranu v priebehu likvidácie však požíva majetok štátu, definovaný dražobným po-
riadkom ako majetok, ktorý nemôže byť predmetom dražby. Jedná sa o majetok štátu v správe štát-
neho podniku, na ktorý boli uplatnené reštitučné nároky, kultúrne pamiatky, ochranné lesy a lesy 
osobitného určenia chránené osobitnými predpismi. Vo vzťahu k čl. 4 Ústavy SR možno preto Zákon 
o štátnom podniku vnímať ako osobitnú právnu úpravu, rozširujúcu okruh majetku štátu, ktorý ob-
ligatórne ostáva vo vlastníctve štátu, pretože jeho prevod na fyzické a právnické osoby je legislatívne 
vylúčený. 
 
ZÁVER 
 

Ústavnú ochranu vlastníctva vyhradeného v prospech štátu, upravenú čl. 4 Ústavy SR je 
v komparácii s textom ústav európskych krajín potrebné vnímať ako určité špecifikum, ktoré posil-
ňuje vlastníctvo SR k druhovo určeným veciam. Štát ako vlastník vystupuje pri hospodárení a nakla-
daní so svojim majetkom v postavení porovnateľnom s akýmkoľvek iným vlastníkom. Verejný záu-
jem na štátnom majetku, ktorý má priamo alebo nepriamo slúžiť napĺňaniu funkcií štátu sa súčasne 
premieta do určitých vlastníckych privilégií, ktoré sú štátu vyhradené. Zároveň sa verejný záujem na 
riadnom hospodárení so štátnym majetkom premieta do špecifických právnych pravidiel, obmedzu-
júcich vlastnícku autonómiu štátu, zavádzajúcich nástroje umožňujúce verejnosti podieľať sa na 
správe a kontrole verejných záležitostí povinným zverejňovaním zmlúv, nákupom tovarov a služieb 
postupmi zákona o verejnom obstarávaní, ale aj zákonnými obmedzeniami jeho prevodu na iné 
osoby. 

 
30  KUBINEC, Martin. Zrušenie, likvidácia a zánik štátneho podniku. In Tamže, s. 318. 
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Problém jednoznačnosti 
v slovenskej právnej 

terminológii1 
 

Martin Gregor 
 
ÚVOD 
 

„Pri tvorbe všeobecných právnych noriem hovorí sa 
obyčajne len o zákonodarnej technike: je to nesprávne po-
chopenie zákonodarnej práce a môže mať veľmi zlé ná-
sledky, ak sa to s touto technikou myslí vážne, lebo potom 
sa na zákonodarnú prácu aplikujú len zásady vyslovené 
o spôsoboch racionalizovania a mechanizovania technickej 
výroby... Ale text u zákona je len prostriedkom vyjadrova-
cím, je len sprostredkovaním podstaty zákona ľudským 
zmyslom a cez nich aj ľudskému rozumu. Nemá iný vý-
znam, ako formy na diele umeleckom. Nie forma je roz-
hodná, ale obsah, ktorý je výtvorom ducha.“2 

Štefan Luby 
 
Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke 

zákonov Slovenskej republiky (č. 400/2015 Z. z.) sa v § 
3 osobitne venuje požiadavkám na jazyk právneho 
predpisu. Právny predpis by mal byť terminologicky 
správny, presný, všeobecne zrozumiteľný (ods. 2), ako 
aj terminologicky jednotný (ods. 3).3 Prostredníctvom 
citovaných ustanovení sa tento zákon pokúsil upraviť 
normatívne štandardy na „legislatívny jazyk“ a zároveň 
aspoň deklaratívne vytvoriť podmienky pre rozvoj slo-
venskej právnej terminológie.4 Hoci predchádzajúci zá-
kon č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky sa touto problematikou nezaoberal, určitý 

 
1  Tento článok vychádza v rámci projektu APVV-18-0417 His-

torický vývoj terminológie súkromného práva na Slovensku 
pre potreby rekodifikácie slovenského občianskeho práva. 

2  LUBY, Štefan. O umení a technike robiť dobré zákony. In Politika, 1940, roč. 10, č. 3, s. 31. 
3  K tomu pozri „glosu“ MAZÁK, Ján. Zákon o tvorbe právnych predpisov: Blýska sa na lepšie časy? In Bulletin slovenskej 

advokácie, 2016, roč. 22, č. 3, s. 1. 
4  Ciele zákonodarcu vo vzťahu k „textovej kvalite“ právnych predpisov sa však nepodarilo bezpodmienečne splniť ani 

týmto zákonom. Bližšie pozri BUJŇÁK, Vincent. Legislatívne nedostatky vybraných zákonov navrhnutých poslan-
cami Národnej rady Slovenskej republiky. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2020: zborník z medzinárodnej 
online vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava: Univerzita Komenského, 2020, s. 
117-126. 

Abstract 
Terminological explicitness is one of the basic re-
quirements that shall be observed in the law-mak-
ing process. Respecting it poses a challenge per se. 
All the more so since the Slovak legal terminology 
has been a subject of many theoretical reflections, 
practical disputes and unexpected legislative in-
terventions during the twentieth century. The pa-
per attempts to briefly map the gradual evolution 
of the Slovak legal terminology from a historio-
graphical point of view, and, at the same time, it 
attempts to generally focus on the underlying 
question – to what extent has our terminology 
been influenced by foreign languages (ranging 
from Latin to Czech). Moreover, the paper in-
cludes a case study of the selected terms that have 
sparked a professional debate not only from a lin-
guistic point of view, but also due to the insuffi-
cient theoretical reflection preceding their incor-
poration in the legal regulations. 
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sumár pravidiel vo vzťahu k čistote právneho jazyka pripravili už skôr napr. Legislatívne pravidlá 
tvorby zákonov,5 alebo Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky.6 

Otázka zvyšovania úrovne právnej terminológie rezonovala napr. počas tvorby nových pro-
cesných kódexov súkromného práva, ktorým sa podarilo odstrániť mnohé terminologické rezídua 
Občianskeho súdneho poriadku (č. 99/1963 Zb.). V optike použitého názvoslovia totiž tento predpis 
reflektoval obdobie svojho prijatia. Pred obdobnou výzvou však stojí zákonodarca aj v rámci dlho 
prebiehajúcej snahy o prijatie nového Občianskeho zákonníku.7  

V nadväznosti na tieto skutočnosti sa predkladaná štúdia pokúsi drobnou čiastkou pripome-
núť pár teoretických postulátov a niekoľko momentov z dejinného vývoja slovenskej právnej termi-
nológie. Nerobíme si však nárok na úplnosť, ktorá by bola v rozsahu časopiseckej štúdie nemožná. 
Na vymedzenom pôdoryse však bude bližšie skúmaná otázka jednoznačnosti právnych termínov. 
Práve dejiny nám totiž môžu byť nápomocné pri demonštrácii toho, že používať určitý termín v jeho 
ustálenom význame, ktorý zároveň predstavuje výlučné pomenovanie daného javu, môže byť v praxi 
celkom náročné. Cieľom článku je preto poskytnúť potenciálnemu čitateľovi pár nezáväzných pos-
trehov, ako by snáď mali byť právne termíny tvorené a používané. 

 
1 TEÓRIA PRÁVNEJ TERMINOLÓGIE  
 

Podľa akademika Lubyho je právnou terminológiou súhrn termínov používaných v oblasti 
právnej vedy a praxe. Zároveň ide o pomocné odvetvie právnej vedy, ktoré sa zaoberá tvorbou a nor-
movaním právneho názvoslovia.8 Podobne chápe právnu terminológiu napr. Pinz, ktorý ju charakte-
rizuje na jednej strane ako systém (resp. sústavu) právnych pojmov, na druhej strane môže ísť o ná-
uku, zaoberajúcu sa tvorením a používaním právnych pojmov.9 Oproti tomu právny jazyk môžeme 
pokladať za súčasť spisovného jazyka, ktorou sa vyjadrujú právne normy, právne úkony a ďalšie 
právne skutočnosti v relatívne ustálenej forme.10 Cieľ právneho jazyka sa sústreďuje na prenos práv-
nych informácií.11 Vlastnosti právneho jazyka sú podmienené osobitosťou nášho myslenia, pričom 
v právnych predpisoch a v právnej praxi nie je priestor pre živelnosť, nadnesenosť a akýkoľvek spô-
sob neurčitého vyjadrovania.12 Preto ide na rozdiel od prirodzeného (hovorového) jazyka, o formálny 
jazyk.13 Právny jazyk však nie je jednoliatou entitou a podľa situácie môžeme rozlišovať: 

a) jazyk právnej vedy, ktorý je podľa neho jednoznačný a obsahovo zhustený; 
b) jazyk právnej praxe, ktorému pripisuje relatívnu jednoznačnosť a stručnosť; 
c) jazyk každodenného kontaktu na právnických pracoviskách, ktorý môže obsahovať slang 

(resp. argot), ďalej frazeologizmy, familiárne slová a samozrejme vulgarizmy.14 Dovoľujeme 

 
5  Uznesenie NR SR zo dňa 18. 12. 1996, publikované pod č. 19/1997 Z. z. Podstata tkvela v čl. 4 ods. 2 – 3: „Zákon 

musí byť terminologicky presný a jednotný. Možno v ňom používať len správne a v právnom poriadku ustálené 
pojmy a správnu právnu terminológiu... V zákone sa musí dbať na jazykovú správnosť, štylistickú primeranosť a vše-
obecnú zrozumiteľnosť textu.“ Tieto požiadavky sú formulované podobne, ako v zákone č. 400/2015 Z. z.  

6  V súčasnosti sú schválené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 164/2016 v znení neskorších uznesení.  
7  Vynikajúci terminologický rozbor samotného spojenia „Občiansky zákonník“ ponúkol LYSÝ, Miroslav. Občiansky 

zákonník ako pomenovanie základného právneho predpisu občianskeho práva. In Historia et theoria iuris, 2020, roč. 
12, č. 1, s. 50-57. 

8  LUBY, Štefan. Slovenská právna terminológia – vývin, stav, výhľady. In Právnické štúdie IV. Bratislava: Slovenská 
akadémia vied, 1953, s. 197.  

9  PINZ, Jan. Úvod do právního myšlení a státovědy. Praha: Nymburk, 2006, s. 37. 
10  KNAPP, Viktor – HOLLÄNDER, Pavel a kol. Právne myslenie a logika. Bratislava: Obzor, 1989, s. 83. 
11  TOMÁŠEK, Michal. Překlad v právní praxi. Praha: Linde, 2003, s. 25. 
12  Ku kritike prepojenia práva a umenia pozri ŠKOP, Martin. ... Právo, jazyk a příběh. Praha: Auditorium, 2013, s. 47. 
13  SURMAJOVÁ, Žaneta – BALOG, Boris. Neurčité právne pojmy. In Justičná revue, 2011, roč. 63, č. 11, s. 1446. 
14  VRECION, Vladimír. O uplatnění matematické lingvistiky v oblasti státu a práva. In Právny obzor, 1967, roč. 50, č. 2, 

s. 136. Oproti tomu napr. Valová rozlišuje (1) jazyk právnych predpisov; (2) jazyk súdneho rozhodovania; (3) jazyk 
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si dodať, že v tomto prípade nejde o právny, ale o právnický jazyk vo vlastnom zmysle slova, 
t. j. jazyk právnikov vo vzájomnom styku. 15  V odbornej praxi sa totiž tieto pojmy často za-
mieňajú. Avšak kým pojem „právny“ odvodzujeme od slova „právo“, koreň prídavného mena 
„právnický“ pochádza zo slova „právnik“.16 Ide teda o problém správneho odvodzovania ad-
jektíva od substantíva.17 

 
V kontexte úvah o „právnej terminológii“ a „právnom jazyku“ prichádzame k záveru, že druhý 

z analyzovaných pojmov predstavuje širší prvok, ktorý zahŕňa popri výskume a používaní právnych 
termínov aj starostlivosť o syntax, štylistiku a celkové vyznenie tohto odborného jazykového štýlu. 
V rámci istého zjednodušenia sú právne termíny najdôležitejšou súčasťou slovnej zásoby právneho 
jazyka. Oproti právnej terminológii je možné právny termín definovať ako slovo alebo skupinu slov, 
ktoré majú v právnej vede alebo v praxi jednoznačný a ustálený význam. Potreba právneho termínu 
však vzniká až vtedy, ak slová všeobecného jazyka nepostačujú na charakteristiku danej skutočnosti. 
Z toho vyplýva, že slová všeobecného jazyka nemožno pokladať priamo za právne termíny, aj keby sa 
rozšírene používali v právnej teórii a praxi.18 Medzi základné náležitosti právnych termínov môžeme 
zaradiť:  
 
1.1 JAZYKOVÁ (PRAVOPISNÁ) SPRÁVNOSŤ 

 
Z ustanovení zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskor-

ších predpisov vyplýva, že štátnym jazykom na území Slovenskej republiky je slovenský jazyk (§ 1 
ods. 1), v ktorom sa vydávajú zákony, nariadenia vlády a ďalšie právne predpisy, vrátane vydávania 
rozhodnutí a verejných listín. (§ 3 ods. 2 písm. a/). Kodifikovanú podobu štátneho jazyka na podnet 
odborných slovakistických výskumných pracovísk a odborníkov v oblasti štátneho jazyka schvaľuje 
Ministerstvo kultúry (§ 2 ods. 2). Tým však nie je vylúčené používanie inojazyčných nových odbor-
ných pojmov (t. j. neologizmov), termínov alebo pomenovaní nových skutočností... (§ 11), čo pre 
právnu vedu i prax predstavuje nepochybne istú manévrovaciu voľnosť pri vyjadrovaní. V súčasnosti 
sú cudzie slová používané najmä v prostredí práva informačných technológií.19 Požiadavku jazykovej 
správnosti v právnej praxi vystihla staršia glosa z časopisu Socialistická zákonnost: „Jazykovou správ-
nost nelze omezit na pravopis, že tedy zdaleka nejde jen o to, odstranit z rozsudků pravopisné chyby. Jde 
také o zachování pravidel mluvnických a zejména o vyjádření přiměřené charakteru soudního rozhodnutí, 
tedy i o volbu slov a mluvnických prostředků výstižných, přesných, o pečlivé syntaktické uspořádání vět, aby 

 
právneho zastupovania, (4) jazyk právnických učebných textov, (5) jazyk právnej vedy a iné. Pozri VALOVÁ, Katarína. 
Právny jazyk. In Právny obzor, 2000, roč. 83, č. 1, s. 63. Podľa nášho názoru je veľmi vhodné hovoriť o osobitnom 
„jazyku právnych predpisov“ alebo „právnom jazyku zákonodarcu“, inak špecifické skupiny jazykových štýlov právnej 
vedy a praxe by bolo možné včleniť aj do už načrtnutého Vrecionovho delenia.  

15  ĎURICOVÁ, Alena. Preklad právnych textov: Teória a prax. Banská Bystrica: Belianum, 2016, s. 8. 
16  ORMIS, Ján. K slovenskej právnej terminológii. In NOVÁK, Ľudovít (ed.). Linguistica Slovaca 1. Bratislava: Slovenská 

učená spoločnosť, 1940, s. 275 a nasl. 
17  Podobné nezrovnalosti v 40. rokoch 20. storočia panovali tiež medzi prídavnými menami „dedičný“ a „dedičský“. 

Ako jasne vyplýva z ich zaužívaného významu, výraz „dedičný“ je vhodné používať v súvislosti s prechodom majetku, 
resp. postavenia (napr. dedičný titul, úrad), ale rovnako sa s ním stretávame aj v prírodných vedách (napr. „dedičné 
choroby“). To znamená, že predmetné slovo sa viaže na určitú vlastnosť alebo atribút, ktorý sa v rodine dedí z poko-
lenia na pokolenie. Je teda odvodené od slova dediť. Naopak „dedičský“ (-á, -é) pochádza z termínu „dedič“ a tým 
pádom sa bude týkať určitého dediča alebo dedičstva. Môžeme to demonštrovať na tomto príklade: (1) dedičný spor 
je príklad animozity, ktorá sa tiahne po celé generácie; (2) dedičský spor sa týka dedičského nároku a spravuje sa 
príslušnými právnymi normami. Pozri ORMIS, Ján. Dedičný – dedičský. In Slovenská reč, 1942, roč. 9, č. 9, s. 263. 

18  LUBY, ref. 8, s. 201. 
19  IVANČO, Marek. Právne aspekty spamu a možnosti ochrany proti nemu. In Bratislavské právnické fórum 2016: Inter-

net ako priestor možného porušovania práv. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, s. 33. 
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byla odstraněna možnost interpretace textu v dvojím smyslu… pravopisná správnost je samozřejmým poža-
davkem, je nutno na ní trvat bezpodmínečně. Tam, kde si soudce není bezpečně jist, měl by vždy nahlédnout 
do Pravidel českého pravopisu.“20 

Pod vplyvom technologického rozvoja a používania byrokratického slangu však môžu do 
právneho jazyka preniknúť aj tzv. jazykové barbarizmy, ktoré sa častejšie vyskytujú najmä v normách 
podzákonnej právnej sily.21  
 
1.2 ODBORNÁ (PRÁVNA) SPRÁVNOSŤ 

Pri návrate k vyššie citovanej glose treba zdôrazniť, že štýl odôvodnenia súdnych rozhodnutí 
často zachádza do dvoch krajností. Jednou je hovorový štýl, ktorý vzniká najmä vtedy, ak súd bez-
myšlienkovito preberá citáty zo svedeckých výpovedí („Soud má zjištěno, že odpůrce chtěl navrhovatelku 
zmydlit, až bude modrá“). Napriek tomu sa však v rozhodnutiach vyskytuje aj prepiata odbornosť, kedy 
sú vety preťažené odbornými termínmi, čím sa stávajú čitateľsky neprístupnými a zo štylistického 
hľadiska vznikajú nadbytočne zložité vetné väzby.22 V tomto kontexte by odôvodnenia súdnych roz-
hodnutí mali byť primerane vyvážené z hľadiska jazykovej autenticity i odbornosti textu. Určitá ne-
dbalosť pri dodržiavaní odbornej správnosti je však viditeľná aj v bežnom vyjadrovaní: demon-
štrujme to napr. na spojení „platiť v naturáliách“, hoci platiť je možné iba prostredníctvom peňazí. 
V hovorovej reči sa celkom bežne nerozlišuje medzi pôžičkou a vypožičaním.  
 
1.3 JEDNOZNAČNOSŤ A PRESNOSŤ  

Požiadavku jednoznačnosti a presnosti právneho termínu sformuloval v prostredí slovenskej 
právnej vedy snáď prvýkrát profesor J. Fundárek. Podľa neho „volený výraz musí presne kryť pojem, 
ktorý chceme ním vyjadriť, nesmie nám povedať ani viac, ani menej.“23 Potreba jednoznačnosti skrátka 
volá po tom, aby slovo malo len jeden význam. Oproti tomu presnosť žiada, aby tento význam práv-
neho termínu bol vymedzený čo najužšie z hľadiska jeho rozsahu i obsahu.24 Preto jednoznačnosť 
a presnosť spolu súvisia, hoci niektorí autori ich pod vplyvom zákona č. 400/2015 Z. z. často odde-
ľujú.25 Naopak náš názor potvrdzuje tvrdenie: „Jednoznačnosť... znamená, že pre každý právny pojem by 
sa mal používať vždy jeden výraz a aby tento použitý výraz mal vždy ten istý význam.“26 

V prirodzenom jazyku sa bežne používajú rôzne synonymá a homonymá, ktoré sú v dôsledku 
vágnosti a nejasnosti v právnom jazyku neprijateľné.27 K prostriedkom zameraným na zvýšenie jed-
noznačnosti v legislatíve patrí inštitút legálnych definícií, ktoré záväzne definujú význam určitého 
termínu v právnom predpise. Tu vzniká otázka, či sa zo slova všeobecného jazyka môže stať právny 
termín, pokiaľ je legálne definovaný. Autor článku je toho názoru, že takéto slovo sa stáva právnym 

 
20  SMETÁNKOVÁ, Vlasta – SMETÁNKA, Bohuš. Několik poznámek k jazyku a stylu rozhodnutí v občanském soudním 

řízení. In Socialistická zákonnost, 1975, roč. 23, č. 10, s. 561. 
21  LUBY, Štefan. Teoretické otázky právnej terminológie v normotvornom procese. In Právník, 1974, roč. 113, č. 8, s. 

728. 
22  SMETÁNKOVÁ – SMETÁNKA, ref. 20, s. 562. 
23  FUNDÁREK, Jozef. Vývojová tendencia slovenského právnického názvoslovia. In Právny obzor, 1939, roč. 22, č. 16-

17, s. 207. 
24  „Presnosť znamená to, aby právny termín nebol hmlistý, ktorý možno rozlične vysvetľovať, musí byť teda presne 

ohraničený, vymedzený. Nemôže pozostávať z celej vety, ale musí mať jedno alebo dve slová...“ ORMIS, Ján. Podľa 
akých zásad pracovať na právnej terminológii. In Slovenská reč, 1940, roč. 8, č. 1, s. 2. 

25  Namiesto toho používajú „zásadu rovnakých pojmov v rovnakých významoch“ (kde hovoria o terminologickej jednot-
nosti a nie jednoznačnosti) a „zásadu zrozumiteľnosti a presnosti“ (kde je jednoznačnosť použitá ako synonymum 
presnosti). Pozri KLUKNAVSKÁ, Andrea. Jazyk a právo. In Aktuálne otázky teórie práva. Bratislava: Wolters Kluwer, 
2018, s. 242-243. 

26  SVÁK, Ján a kol. Teória a prax legislatívy. 3. rozšírené vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2012, s. 231. 
27  GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 101. 
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termínom z dôvodu, že pomocou legálnej definície získava predmetné slovo špecifický právny vý-
znam pre účely daného právneho predpisu.   
 
2 DEJINY SLOVENSKEJ PRÁVNEJ TERMINOLÓGIE  
 

Slovenská právna terminológia sa začala rozvíjať v 19. storočí pod vplyvom českého a maďar-
ského kultúrneho prostredia. Krátko po revolúcii meruôsmeho roku vznikol plán vydať nemecko-
slovanský právny terminologický slovník. V dôsledku vysokej technickej náročnosti napokon vyšiel 
len nemecko-český slovník, ktorý v zátvorkách čiastočne rešpektoval slovenské právne výrazy.28 Po-
dobnú aktivizáciu slovanských právnikov umožnil cisársky patent zo 4. marca 1849, ktorý v § 4 usta-
novil, že ríšsky zákonník bude vychádzať v každej krajine koruny v nemeckom a miestnom jazyku, 
čím bola zabezpečená jazyková rovnoprávnosť pri vydávaní zbierky právnych predpisov. Tento pred-
pis vykonal minister Bach v tom istom roku zriadením terminologickej komisie, ktorá mala dohliadať 
na jazykovú správnosť používaných právnických výrazov. Slovenský národ reprezentoval Karol 
Kuzmány – profesor evanjelického práva na Viedenskej univerzite – ďalej Ján Kollár a samozrejme 
v neposlednom rade Pavol Jozef Šafárik ako predseda komisie (aj keď ten bol pokladaný viac-menej 
za zástupcu Čechov).29 V Českom kráľovstve sa popri Šafárikovi podieľal na preklade právnych pred-
pisov napr. aj známy básnik Karel Jaromír Erben (dokonca mal funkciu „translator in iuridico-bohemi-
cis“). Hoci pomery v neskoršom Uhorsku boli v tomto smere pre Slovákov menej prajné, niektoré 
čiastky uhorského zákonodarstva boli skutočne preložené do slovenčiny. Slovenská právna termino-
lógia sa nesmelo rozvíjala na pôde Matice slovenskej, najmä pod vplyvom advokáta Michala Mud-
roňa.30 Ešte v období prvej svetovej vojny urobil rozhodný krok peštiansky advokát Emil Stodola za-
ložením časopisu Právny obzor, ktorého prvoradou úlohou bol práve rozvoj právnej terminológie, až 
následne informovanie o zmenách v justícii: „Sme bez názvoslovia, nevieme sa o právnych veciach jeden 
s druhým v našej materinskej reči shovárať, tým menej vieme niečo poriadne napísať.“31 

Po zániku Rakúsko-uhorskej monarchie sa už 20. decembra 1918 zišiel v Žiline prvý zjazd 
slovenských právnikov, ktorý sa jednomyseľne vyslovil za potrebu vydania jednotného právneho 
názvoslovia.32 Náročnou úlohou poverili Emila Stodolu a Adolfa Zátureckého. Potreba ustálenia slo-
venskej právnej terminológie bola o to viac naliehavejšia, že aplikácia recipovaných uhorských záko-
nov v československom prostredí vyžadovala, aby jednotlivým termínom v maďarských zákonoch 
bol prisúdený ich ustálený slovenský ekvivalent. 

 
28  Juridisch-politische Terminologie für die Slawischen Sprachen Oesterreichs: Deutsch-böhmische Separat. Wien: K. und k. 

Hof- und Staatsdruckerei, 1850. Predhovor k slovníku napísal Pavol Jozef Šafárik.  
29  VOJÁČEK, Ladislav – HORÁK, Ondřej. Karel Jaromír Erben – 150 let od úmrtí spoluzakladatele Právníka. In Právník, 

2020, roč. 159, č. 11, s. 823. 
30  FAJNOR, Vladimír. Bratia Mudroňovci, Štefan Fajnor a Miloš Štefanovič. In Právny obzor, 1935, roč. 18, č. 9, s. 176-

177; v novšej literatúre VOZÁR, Jozef. Vladimír Fajnor. Bratislava: VEDA, 2017, s. 138-140. Je potrebné povedať, že 
Mudroňove pokusy boli založené na použití českej a ruskej terminológie, pričom mali skôr svojráznu a historizujúcu 
povahu. Napr. okrem rozsudku v občianskych veciach používal termín „odsudok“ pre trestné veci, „nadsudok“ pre veci 
druhej inštancie, rovnako zaviedol termín „protiodveta“ [čo by inak bolo krásne archaizujúcim ekvivalentom k vyjad-
reniu žalovaného (replike – odvete) podľa § 167 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku 
a následnom vyjadrení žalobcu (duplike – protiodvete) podľa § 167 ods. 3 cit. zákona. Len si to predstavme: žalobná 
odveta a žalobná protiodveta! Naše historizujúce úvahy však v praxi narážajú na požiadavku dôstojnosti právneho 
jazyka, ktorú zdôrazňoval jazykovedec Ján Vladimír Ormis a od neho ju prevzal aj Luby. Hoci ju v texte bližšie nek-
onkretizujeme, vyžaduje používanie dôstojných výrazov, preto nepoužívame v práve „bázeň“, ale „strach“; nie „ob-
radnosti“, ale „náležitosti“, nie „verenec“, ale „snúbenec“, nie „ľúbosť“, ale „vôľa“. Latinský pojem „replicatio“ bol už 
podľa nás zaužívaný v rámci slovenského jazyka ako „replika“, pričom ide o príklad vplyvu latinčiny na medzinárodnú 
a tým pádom aj na našu terminológiu.]  

31  Redakcia. Príhlas ku obecenstvu. In Právny obzor, 1917, roč. 1, č. 1, s. 1.  
32  STODOLA, Emil – ZÁTURECKÝ, Adolf (eds.). Návrh slovenského právneho názvoslovia: Maďarsko-slovenská právnická 

terminológia). Turčiansky Sv. Martin: Matica Slovenská, 1919, úvod.  
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Prvé pokusy o kreáciu slovenskej právnej terminológie mali skôr individualistický ráz. Prvý 
odborný slovník vydal niekoľko mesiacov po prevrate vtedajší námestník finančného riaditeľstva 
v Košiciach – Desider Laukó33 – pod názvom „Maďarsko-slovenský odborný slovník výrazov úrad-
ných administrácie daňovej a finančnej“, kde sa o pohnútkach autora môžeme dočítať: „Na značnej 
území sa tedy v administrácii daňovej a finančnej slovensky úraduje. Táto premienka sa rýchlo previedla, že 
administratívne a finančnosprávne, vrchnosti a ich úradníci zamestnanci, nieináč i súkromníci neboli sú-
časne pripravení k tomu... Pomáhal som sa mojím slovníčkom na pomoc byť všetkým, ktorí sa daňovými zá-
ležitosťami zamestnaní.“34 Podľa vtedajších názorov nešlo o úspešné dielo, niektorí kritici upodozrie-
vali autora, že úroveň slovenčiny ho nekvalifikovala na podobnú prácu.35 Neskôr sa Laukó venoval 
teoreticky i prakticky hudbe a hudobnému názvosloviu.36 Okrem neho vydal obdobnú pomôcku aj 
verejný notár v Prievidzi Gabriel Bargár (1874 – 1923), ktorá sa však tiež nevyhla kritike.37  

Ako tretí v časovom poradí vyšiel oficiálny pokus Emila Stodolu a Adolfa Zátureckého pod 
názvom „Návrh slovenského právneho názvoslovia (Maďarsko-slovenská právnická termino-
lógia)“.38 Obaja autori prezentovali svoje dielo iba ako návrh, ktorý by mal byť prerokovaný v širšej 
diskusii. Išlo o impulz pre publikovanie ďalších príspevkov o právnej terminológii na stránkach Práv-
neho obzoru. V medzivojnovom období bola v tomto časopise nemenej zaujímavá aj jazykovedná kom-
parácia právnych pojmov v rámci slovanských štátov. Adolf Záturecký vo svojom diele neskôr pokra-
čoval so Štefanom Fajnorom. Spolu publikovali Právnický terminologický slovník (I. maďarsko-
slovenský a II. slovensko-maďarský).39 Nešlo už len o spracovanie terminologického fondu na účely 
použitia uhorských predpisov, ale zapracovali doňho už aj novú terminológiu z československej 
Sbierky zákonov a nariadení.40 Po vydaní tohto doktrinálneho diela záujem o právnu terminológiu na-
čas utíchol. Jednak z dôvodu, že overení pracovníci ako Záturecký alebo Fajnor boli poverení inými 
úlohami, na druhej strane sa o rozvoj slovenskej právnej terminológie na bratislavskej právnickej fa-
kulte nedbalo.41 

Vznik Slovenskej republiky v roku 1939 kládol zvýšené nároky na „očistenie“ slovenského ja-
zyka od cudzojazyčných výrazov (najmä bohemizmov). Od roku 1940 fungovala pri Ministerstve 
spravodlivosti aj Komisia pre právnu terminológiu. Jej predsedom sa stal Adolf Záturecký. Po skon-
čení druhej svetovej vojny od roku 1947 v tejto aktivite následne pokračovala Komisia pre slovenskú 
právnu terminológiu pri Povereníctve spravodlivosti, ktorej uznesenia boli uverejňované v Súdnom 
ústrednom oznamovateli.42. Keď po roku 1948 došlo k novému rozdeleniu právomocí medzi Maticou 

 
33  Dr. Dezider Lauko (1872 – 1942) študoval právo na Právnickej akadémii v Prešove, po ukončení štúdia pracoval 

ako advokát v sedmohradskom Arade, od roku 1901 sa stal úradníkom finančnej správy v Levoči, od roku 1915 
v Košiciach, po vzniku republiky ho preložili do Bratislavy, kde pracoval až do roku 1932 ako vedúci oddelenia daní 
a poplatkov.  

34  LAUKÓ, Desider. Maďarsko-slovenský odborný slovník výrazov úradných administrácie daňovej a finančnej. Kassán: 
Kiadja a Fels. Könyv, 1919, s. 4. 

35  PEŘINKA, František. Slovenská lexikografia do r. 1930. In Prúdy, 1931, roč. 15, č. 5, s. 269.  
36  Bol aj hudobným skladateľom. Nedávno vyšlo v reprinte LAUKO, Dezider. Slovenské tance pre štvorručný klavír. Bra-

tislava: Hudobné centrum, 2021, 84 s.; K jeho umeleckej tvorbe pozri aj KOPČÁKOVÁ, Slávka. Hudobno-kritická 
a umelecká činnosť Dezidera Lauka v čase jeho štúdií na Evanjelickom kolégiu v Prešove v rokoch 1891 – 1894. In 
Historia Ecclesiastica, 2017, roč. 8, č. 2, s. 76-87. 

37  BARGÁR, Gabriel. Maďarsko-slovenská právnická terminológia. Trenčín: Knihtlač. Ok. Notarov, 1919, 134 s. 
38  STODOLA – ZÁTURECKÝ, ref. 32. 
39  FAJNOR, Vladimír – ZÁTURECKÝ, Adolf. Právnický terminologický slovník (Časť maďarsko-slovenská). Bratislava: 

Právnická jednota na Slovensku, 1925. 169 s. Pôvodne ho mala vydať Matica Slovenská, ale Právnická jednota dala 
údajne autorom ponuku skôr. 

40  VOZÁR, ref. 30, s. 151. 
41  ORMIS, ref. 16, s. 272-273. 
42  OVEČKOVÁ, Oľga. Význam Právneho obzoru pri formovaní a ustáľovaní slovenskej právnej terminológie. In Právny 

obzor, 2017, roč. 100, č. 5, s. 529. 
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Slovenskou a Slovenskou akadémiou vied, tvorba odbornej terminológie pripadla do gescie druhej zo 
zmienených inštitúcií. Preto následne pri Ústave slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied 
vzniklo aj tzv. Terminologické oddelenie, v rámci ktorého zasadalo hneď viacero komisií za účelom 
ustálenia slovenskej odbornej terminológie. Medzi nich patrila aj komisia pre právnu terminológiu 
opäť pod vedením Adolfa Zátureckého. Medzi jej členov patril napr. Štefan Luby alebo Oľga Planková. 
Komisia si vytýčila cieľ vytvoriť slovník právnych výrazov, pričom v dôsledku systematickej práce sa 
jej to podarilo už v roku 1952 vydaním Právnického terminologického slovníka.43 Zameranie na 
jazykovedu je z tohto diela zreteľné najmä vďaka jeho prísne slovníkovej povahe, čím sa odlišuje od 
iných právnických „slovníkov“, ktoré často obsahujú relatívne dlhé výklady o traktovanom pojme.44 

Systematickú starostlivosť o rozvoj slovenskej právnej terminológie neskôr po Adolfovi Zátu-
reckom prirodzene prevzal akademik Štefan Luby, ktorý podľa profesorky Ovečkovej publikoval v 
predmetnej oblasti ako jeden z mála slovenských odborníkov svojej doby.45 Po jeho smrti sa tejto 
téme venovala pozornosť už len sporadicky.46 Hoci je potrebné upozorniť na množstvo článkov z ob-
lasti právnej informatiky, ktoré sa v rámci pokusov o vytvorenie tezaura slovenského práva, zaobe-
rali aj právnymi termínmi a právnym jazykom, lingvistické hľadisko ich výskumu stálo v pozadí. Po 
vzniku Slovenskej republiky sa právnym jazykom, rozvojom právnej terminológie, ako aj pravidlami 
legislatívneho procesu zaoberá ad generalia „Teória a prax legislatívy“ ako pomocná vedná disciplína 
ústavného práva,47 ad specialia patrí starostlivosť o právnu terminológiu do sféry jednotlivých práv-
nych odvetví.  

Na záver dodávame, že právnej terminológii sa svojím spôsobom v súčasnosti venuje aj eu-
rópske právo. Je dôležité, aby v prekladoch právnych predpisov Európskej únie bola používaná jed-
notná a správna právna terminológia vo všetkých jazykových mutáciách.48 Takýto výskum sémantiky 
označenia jednotlivých právnych inštitútov prekračuje hranice tejto disciplíny a je (zatiaľ) nevyuži-
tým komparatívnym pokladom európskej právnej vedy. Netreba však zabúdať na to, že pred európ-
skym právom sa podobné terminologické úsilie vynakladalo v súvislosti so správnym prekladom od-
borných výrazov v sovietskej právnickej literatúre a komparáciou práva socialistických krajín.49 

 
3 CUDZOJAZYČNÉ POJMY V PRÁVNEJ TERMINOLÓGII 

 
Zárodky slovenskej právnej terminológie spočiatku ovplyvňovala najmä latinčina, ktorá bola 

nielen jazykom kráľovskej kancelárie, vyšších i nižších administratívno-právnych a justičných usta-
novizní, ale aj jazykom stredovekého školstva a vedy.50 Používanie cudzích lexikálnych prvkov je z 
hľadiska jazykovedy opodstatnené v dvoch prípadoch. Jednak ide o slová, ktorými sa označovali javy 
doteraz nepomenované. Stupeň zdomácnenia určitého výrazu je v danom prípade prirodzenejší už 

 
43  Kolektív. Právnický terminologický slovník. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1952.  
44  VESELÝ, František (ed.). Všeobecný slovník právní: Příruční sborník práva soukromého i veřejného zemí koruny České. I. – 

V. zväzok. Praha: Nákladem vlastním, s. 1896 – 1899; MADAR, Zdeněk a kol. (ed.). Slovník českého práva. Praha: 
Linde, 2002, 1620 s.  

45  OVEČKOVÁ, ref. 42, s. 530. 
46  Napriek tomu spomeňme napr. článok DRGONEC, Ján. Terminologické nepresnosti v hospodárskom práve. In 

Právny obzor, 1981, roč. 64, č. 7, s. 696 a nasl. 
47  Porovnaj KRÁĽ, Ján a kol. Legislatíva: Teória a prax. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2006, 

236 s.; SVÁK, ref. 26; SVÁK, Ján – SURMAJOVÁ, Žaneta – BALOG, Boris. Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke 
zákonov Slovenskej republiky: Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2017, 176 s. 

48  VETRÁK, Milan. Nový model právnej lingvistiky a lingvistiky na Slovensku. In Justičná revue, 2007, roč. 59, č. 10, s. 
1216-1239.  

49  LUBY, ref. 8, s. 194 a nasl. 
50  KRAJČOVIČ, Rudolf. Pôvod a vývin slovenského jazyka. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1981, s. 25. 
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len v dôsledku samotnej potreby jeho používania.51 Typickým príkladom môže byť termín „notár“.52 
Jeho používanie má dlhú tradíciu nielen v slovenčine, ale aj v češtine (notář), v poľštine (notariusz),53 
či dokonca v angličtine (Notary) a v nemčine (der Notar). Základ tohto slova je odvodený z latinského 
„nota“, pričom ide o ekvivalent pre poznámku, písmeno, alebo značku.54  Z toho pochádzajúce ozna-
čenie „notarius“, odkazuje na činnosť pisára, stenografa, rýchlopisca, ktorý v poklasickom období rím-
skeho práva spisoval správy o súdnych pojednávaniach a o realizácii právnych úkonov.55 Podobným 
príkladom je v slovenčine aj pomenovanie pre advokáta. V archaickej slovenčine sa nám však núka 
na pomenovanie advokáta slovo „pravotár“ (pravota – spor), od ktorého sa upustilo preto, že skôr 
označuje osobu, ktorá má záľubu vo vedení sporov, než jej právneho zástupcu.56 Jedinečné postave-
nie v rámci obchodného práva má napr. slovo „prokúra“. 

V druhom rade sa môžeme stretnúť aj s cudzími slovami, ktoré nanovo pomenúvajú určité 
veci, javy a skutočnosti napriek tomu, že v starej slovenčine mali svoje zaužívané označenie. Ich pre-
beranie mohlo súvisieť napr. s internacionalizáciou praktického života, keď latinské termíny požívali 
univerzálnu platnosť.57 Naopak, niekedy museli právnici vyvinúť úsilie, aby v záujme vývoja našej 
terminológie našli vhodné slovenské slovo, ktoré by sa významovo približovalo k jeho latinskému 
ekvivalentu.  

Typickým príkladom podobnej snahy v medzivojnovom období bol výraz „copia“ a jeho slo-
venský náprotivok „odpis“. Keďže „odpis“ bolo potrebné v slovenčine rezervovať pre potreby daňo-
vého práva na označenie zmenšenia hodnoty majetku alebo vymazanie určitého dlhu, no zároveň 
bolo potrebné zamedziť dvojzmyselnému používaniu slova, právnici prevzali namiesto výrazu „co-
pia“, či slovenského slova „odpis“, bohemistický výraz „opis“. Voči tomu oprávnene protestovali lin-
gvisti, keďže „opis“ má v slovenskom jazyku skôr taký význam, ktorý by sme v nemčine mohli logicky 
pripísať pojmu „Beschreibung“, nie žiaducemu „Abschreibung“, teda doslova odpisu, resp. amortizá-
cii.58 V období Slovenskej republiky 1939 – 1945 sa preto opätovne začal používať výraz odpis (po-
rovnaj „Obilný záložný list treba vystaviť v prvopise s dvoma odpismi“).59 V súčasnosti sa „odpis“ bude 
zrejme najčastejšie používať v súvislosti so zákonom o registri trestov.60 Podobná dilema ako v prí-
pade používania „kópie“, resp. „odpisu“ sa vyskytuje v súvislosti so slovenským výrazom „prvopis“61 

 
51  KUCHAR, Rudolf. Latinské právne termíny v starej slovenčine. In Právny obzor, 1974, roč. 57, č. 4, s. 332. 
52  Jednotný titul „notár“ bol v Československu zavedený na základe zákona č. 155/1919 Sb. Pozri: VALOVÁ, Katarína. 

Notári. In Civilné právo procesné: Úvod do civilného procesu a sporové konanie. Praha: C. H. Beck, 2022, s. 6.   
53  JANICKA, Danuta. Entstehung und Entwicklung des modernen Notariats in Polen. In Handbuch zur Geschichte des 

Notariats der europäischen Traditionen. Baden-Baden: Nomos, 2009, s. 483 a nasl. 
54  ŠPAŇÁR, Július – HRABOVSKÝ, Jozef. Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník. Bratislava: Slovenské pedago-

gické nakladateľstvo, 1987, s. 392.  
55  GREGOR, Martin. Notárske funkcie cisárskej kancelárie za principátu. In Právne tradície strednej a východnej Eu-

rópy. Zborník z konferencie V. česko-slovenské právnohistorické stretnutie doktorandov a postdoktorandov. Bratis-
lava: Wolters Kluwer, 2018, s. 105. 

56  JÁNSKÝ, Ladislav. Hovorme správne po slovensky. In Slovák, 1940, roč. 22, č. 203, s. 11. 
57  Tento proces je zreteľný aj v súčasnosti (najmä pokiaľ ide o odborný štýl). Pozri MISTRÍK, Jozef. Úvod do rétoriky. 

Bratislava: Obvodné kultúrne stredisko, s. 40. 
58  FUNDÁREK, Jozef. Vývojová tendencia slovenského právnického názvoslovia. In Právny obzor, 1939, roč. 22, č. 16-

17, s. 208.  
59  Pozri § 3 ods. 1 vládneho nariadenia č. 135/1939 Sl. z. o obilných záložných listoch a verejných obilných skladištiach. 
60  Pozri ustanovenie § 13 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň 

si dovoľujeme upozorniť na to, že súčasné predpisy výraz „kópia“ bežne používajú. Pozri napr. § 150 zákona č. 7/2005 
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.  

61  Pojem „prvopis“ sa nachádza napr. v § 25 ods. 1 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách; ako aj v § 45 zákona č. 
323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti. 
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a latinizovaným, či skôr internacionálnym slovom „originál“ dokumentu.62 V právnej vede sa naprí-
klad používajú bežne ako synonymá výrazy postupca – cedent, postupník – cesionár.  

Niektoré pôvodne cudzie termíny dosiahli vysoký stupeň zdomácnenia. Ide najmä o slová 
„testament“, používané v rôznych variantoch (napr. „testamentárne dedenie“ a iné). Podobne 
možno spomenúť slovo „kapitál“, tiež v podobe adjektíva „kapitálový“. Ďalšími príkladmi zdomácne-
ných cudzích slov v slovenčine je napr. árenda, árendátor, exekúcia, exekútor, kurátor, prokurátor, 
protokol, protokolovať.63 

Uvedený problém možno demonštrovať na používaní slova štrajk,64 o ktorom niet pochýb, 
že bolo do slovenčiny explicitne odvodené z nemeckého der Streik. Nezabúdajme, že zamestnanca, 
ktorý pracuje i počas štrajku v slovenčine nazývame, že je... „štrajkolomec“.65 Je paradoxné, že pri kon-
frontácii s bohemistickým výrazom „stávka“ a slovesom „stávkovať“ (ktoré sa pokladali aspoň v me-
dzivojnovom období za konformné so slovenčinou) dali lingvisti prednosť prvej, súc neslovanskej 
alternatíve. Dôvod je zrejmý: pre podstatné meno „stávka“ máme v slovenčine iný zaužívaný význam, 
odvodený od slovesa „staviť sa“.66 „Urobiť stávku“ by teda v slovenčine neznamenalo zastaviť prácu, 
ale zrejme sa hazardným spôsobom staviť sa o niečo. Používaním slova „stávka“ v naznačenom pra-
covnoprávnom zmysle by teda vznikol neželaný dvojzmysel (aj v českom variante ide o „sázku“). Na-
pokon pojem „štrajk“ zdomácnel aj v tých oblastiach Slovenska, kde bol vplyv českého jazyka po-
merne silný. 

Téza: Z tejto state vyplýva odporúčanie, aby v legislatíve neboli používané pojmy, ktoré môžu 
nadobudnúť celkom iný význam v hovorovej reči. Podobná úvaha sa týka najmä prípadov experimen-
tovania s cudzími výrazmi, pričom ohrozená by mohla byť práve presnosť a jednoznačnosť ako vlast-
nosti právnych termínov. 
 
4 LEGÁLNE DEFINÍCIE V PRÁVNEJ TERMINOLÓGII 
 

V právnej vede (ako aj v samotnej legislatíve) nachádzame dva druhy pojmov. Prvú skupinu 
predstavujú pojmy, ktorým môžeme pripísať z vecného hľadiska bežný, hovorový význam. Zároveň 
sa tu však stretávame aj s takými odbornými termínmi, ktorých zmysel je vymedzený explicitne v zá-
kone. Ide teda o fenomén legálnych definícií. Rozdielnosť týchto jazykových štýlov demonštrujme 
napr. na spojení „spôsobiť malú škodu“. Jeho význam z vecného (príp. hovorového) hľadiska sa dia-
metrálne líši od ustáleného právneho významu v zmysle § 125 ods. 1 Trestného zákona č. 300/2005 
Z. z.67 Už zo samotnej filozofie trestného práva (ultima ratio) vyplýva, že v bežnej medziľudskej ko-
munikácii zrejme nebude malá škoda chápaná ako taká, ktorá prevyšuje sumu 266 eur. Rôznymi 

 
62  Oproti tomu môžeme nájsť aj pojmy ako „originál rozhodnutia“ a „originál osvedčenia“ v § 22 ods. 4 zákona č. 161/2013 

Z. z. o odovzdaní, uznávaní a výkone rozhodnutí a opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii“; resp. 
spojenie „originál alebo úradne overenú kópiu“ v § 7 ods. 5 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.   

63  KUCHAR, ref. 51, s. 335. 
64  Štrajk je „spoločné zastavenie práce väčším počtom zamestnancov s úmyslom znovu začať pracovať po úspešnom 

presadení hospodárskych a sociálnych požiadaviek.“ DRGONEC, Ján. Ústava Slovenskej republiky: Komentár. Bratis-
lava: C. H. Beck, 2019, s. 816.  

65  Výraz „štrajkolomec“ použil napr. Milo Urban vo vete „Len či sa na štrajkolomcov možno spoliehať?“ Porovnaj: UR-
BAN, Milo. V osídlach. Martin: Kompas, 1940, s. 293. Neskôr sa však namiesto tohto rýdzeho slovenského pojmu 
uprednostnil výraz „štrajkokaz“, ktorý má paradoxne bohemistický základ, je odvodený práve od slova „stávkokaz“. 
V súčasnosti termín „štrajkokaz“ vyjadruje osobu narúšajúcu štrajk a v slovenskom jazyku je bežný. Pozri KAČALA, 
Ján (ed.). Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava: Veda, 1987, s. 449. 

66  GOSIOROVSKÝ, Milo. Stávka či štrajk v slovenskej terminológii? In Slovenská reč, 1942, roč. 10, č. 2-3, s. 82. 
67  Z terminologického hľadiska je zaujímavé, ako sa od seba líšia jednotlivé kategórie (resp. stupne) škody, vrátane toho, 

že napr. spojenie „značná škoda“ má iný význam v Českej republike, iný na Slovensku. Pozri tiež BURDA, Eduard: § 
125 [Kategorizácia škody, výšky prospechu]. In Trestný zákon: Všeobecná časť. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 
827 a nasl. 
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významovými odtieňmi môžu byť v právnom i v laickom diskurze poznačené aj spojenia „dobré 
mravy“, či „konanie proti dobrým mravom“, hoci predmetné spojenie je náročné definovať aj v právnej 
doktríne.  

Omnoho kontroverznejší je však z lingvistického hľadiska napr. pojem „bezúhonnosť“, ktorý 
je polysémický (mnohoznačný) aj z právneho hľadiska. V dôsledku odlišných potrieb praxe je totiž 
definovaný hneď v niekoľkých právnych predpisoch odlišne. Za bezúhonného sa podľa § 3 ods. 5 
zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii považuje ten, kto nebol „právoplatne odsúdený za úmyselný 
trestný čin, a ak ide o obzvlášť závažný zločin, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestný 
čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania a trestný čin nepriamej korupcie, ani ten, komu bolo odsúde-
nie za taký trestný čin zahladené.“ Napríklad v prípade zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických za-
mestnancoch a odborných zamestnancoch sa obdobne konštruuje všeobecná požiadavka, aby daná 
osoba nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, pričom následne vymenúva množinu 
vybraných trestných činov (so zameraním na obete z radu detí a mladistvých), na ktoré sa prihliada, 
aj keby boli zahladené.68 Naopak zákon č. 548/2003 Z. z. o justičnej akadémii pracuje s pojmom „bez-
úhonnosť“ len v kontexte právoplatného odsúdenia za akýkoľvek trestný čin bez ďalšieho.69 Naopak 
živnostenský zákon nestanovuje požiadavku právoplatného odsúdenia vo všeobecnej rovine, ale za 
bezúhonného pokladá toho, kto nebol právoplatne odsúdený za spáchanie (iba) vymedzenej skupiny 
trestných činov, teda nie všetkých.70 Z hľadiska právnej praxe je to síce logické vyústenie používania 
tohto pojmu v rôznych životných situáciách a právnych predpisoch, avšak to nič nemení na tom, že 
formulácia všeobecnej definície bezúhonnosti z jazykovedného hľadiska by bola o to náročnejšia.71 
Našu úvahu o jazykovom význame „bezúhonnosti“ si dovoľujeme zhrnúť do nasledujúceho rebríčka. 
Bezúhonný je ten, 

1. ak nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin + kvalifikovaná požiadavka 
(na odsúdenie za spáchanie vybranej skupiny trestných činov sa prihliada aj v prípade 
zahladenia); 

2. ak nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; 
3. ak nebol právoplatne odsúdený iba vo vzťahu k úmyselnému spáchaniu určitej sku-

piny trestných činov. 
 

Podobných príkladov v právnych predpisoch však nájdeme viac. Spomeňme napríklad pojem 
„mladistvý“. Podľa zákona o priestupkoch ide o osobu, ktorá v čase spáchania priestupku dovŕšila 
pätnásty rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku.72 Oproti tomu podľa Trestného zákona č. 
300/2005 Z. z. ide o osobu, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila štrnásty rok a neprekro-
čila osemnásty rok veku.73 Načrtnutá odlišnosť zrejme logicky súvisí s odlišnou konštrukciou veku 
ako faktoru trestnej zodpovednosti v správnom a trestnom práve.74 

 
68  Pozri § 15 ods. 2 citovaného zákona. 
69  Pozri § 5 ods. 2 citovaného zákona. 
70  Pozri § 6 ods. 2 zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (ide o trestné činy hospodárske, trestné činy 

proti majetku alebo iný trestný čin, spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania). 
Na podobnej báze konštruuje vymedzenie pojmu bezúhonnosť napríklad zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbrani-
ach a strelive, kde v § 19 vymenúva na rozdiel od živnostenského zákona len odlišnú skupinu trestných činov (trestné 
činy proti životu a zdraviu, trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti a ďalšie).  

71  V Právnickom terminologickom slovníku z roku 1953 sa uvádza k heslu „bezúhonnosť“ – „chovanie sa“, s uvedením 
príkladu „bezúhonný život“.  

72  § 19 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
73  § 94 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 
74  Pozri ustanovenie § 5 ods. 1 cit. zákona o priestupkoch a § 22 ods. 1 cit. Trestného zákona. 
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Na druhej strane poukážme na obsahovú spojitosť pri vymedzení pojmu „blízka osoba“ v § 
127 ods. 2 cit. Trestného zákona a § 116 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.75  

Antitéza: Táto kapitola naopak demonštruje opodstatnenosť stavu, kedy jedno slovo môže 
mať v legislatíve rôzny význam. Spektrum životných situácií totiž vyžaduje, aby na účely definície 
v jednotlivých právnych predpisoch boli odtiene slova definované mierne inak, avšak vždy pri zacho-
vaní koreňa jeho významu. V podstate ide o „právne homonymá“. Dokonca by sme upadli do nežia-
duceho experimentovania, ak by sme sa pokúsili o ich terminologické odčlenenie.  
 
5 PORUČNÍCTVO A OPATROVNÍCTVO AKO PRÍKLAD NEJEDNOZNAČNOSTI 
 

O nebezpečenstve experimentovania v právnej terminológii nás poučila najmä socialistická 
právna veda. Na druhej strane nie každá chyba je vyvolaná len experimentovaním, ale niekedy aj 
nedbalosťou.  

Zákon o rodine č. 94/1963 Zb. výrazne zasiahol do systematiky rodinného práva. Zákono-
darca sa rozhodol kvôli terminologickým polemikám vynechať výraz „poručníctvo“ z jeho rámca. 
Hoci tento inštitút ostal vecne zachovaný, pojmovo bol zlúčený pod súhrnné označenie „opatrovníc-
tvo“.76 Výchovu, zastupovanie a spravovanie vecí maloletého, ktorého rodičia zomreli, alebo boli po-
zbavení rodičovských práv a povinností, resp. spôsobilosti na právne úkony, mal teda v budúcnosti 
prevziať výlučne opatrovník. Odborná literatúra sa usilovala s touto zmenou vyrovnať prostredníc-
tvom teoretického rozlišovania medzi niekdajším poručníctvom a opatrovníctvom vo vlastnom 
zmysle. O poručníctve sa spravidla hovorilo ako o stálom, či trvalom opatrovníctve.77 Popri ňom exis-
toval ešte aj osobitný druh opatrovníctva: „opatrovníctvo ad hoc“.78 

V dôsledku načrtnutých rozpakov možno predpokladať, že zmena názvoslovia sa v právnej 
vede stretla s určitým nepochopením: „Není jasno, co vadilo redaktorům zákona o rodině na názvu po-
ručník, zejména šlo-li o název mezi lidem dobře vžitý a také v mezistátních smlouvách běžně používaný. Dů-
vodová zpráva vládního návrhu zákona o rodině uvádí, že se dosavadní oddělená úprava poručenství a opa-
trovnictví v důsledku historického vývoje přežila. S tím nelze ovšem souhlasit.“79 

Výhrady voči pojmu „poručník“ mali politický charakter a presadzovali ich politickí pracovníci 
z českých krajín. Pôvod tohto slova totiž odvodzovali od slovesa „poroučet“, v čom dokázali ihneď 
nájsť jasné rezíduum starého práva. Domnievali sa totiž, že buržoáznej právnej vede vyhovovalo, ak 
poručník rozkazoval dieťaťu, ako má nakladať so svojím majetkom, čo bola značne skreslená pred-
stava. Oproti tomu legislatívci zdôrazňovali, že v socialistickej spoločnosti poručník dieťaťu neroz-
kazuje, ale zabezpečuje starostlivosť o jeho osobu, až sekundárne aj o jeho majetok.80 Táto námietka 
sa stala natoľko podstatnou, že už v návrhu nového zákona o rodine (spracovaného po začatí kodifi-
kačných prác od roku 1960) sa namiesto pojmu „poručník“ radšej použilo opisné označenie, podľa 

 
75  Parafrázujúc ide o príbuzného v priamom rade (resp. pokolení – tu podľa doktríny spadá aj osvojiteľ a osvojenec), 

súrodenca a manžela, ako aj iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere vtedy, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna 
z nich, druhá právom pociťovala ako svoju vlastnú. 

76  Porovnaj § 78 ods. 1 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine. 
77  ARNOLDOVÁ, Marianna. Vývin inštitútu poručníctva nad maloletými deťmi na území dnešného Československa. In 

Právny obzor, 1987, roč. 70, č. 8, s. 726. 
78  Napríklad vtedajšia učebnicová literatúra rozlišovala medzi (1) opatrovníctvom ako osobitným rodinnoprávnym 

vzťahom medzi opatrovníkom a dieťaťom; a (2) opatrovníctvom ku konkrétnemu právu alebo povinnosti 
(najčastejšie v oblasti zastúpenia). Pozri RADVANOVÁ, Senta. Opatrovníctvo nad maloletými deťmi. In ČEŠKA, 
Zdeněk a kol. Československé rodinné právo. Bratislava: Obzor, 1986, s. 228.  

79  POLÁŠEK Jan. Výchova dětí, jejichž rodiče nemohou svá práva a povinnosti vykonávat. In ELIÁŠ, J. a kol. Právní 
postavení mládeže v Československé socialistické republice. Praha: Československá akademie věd, 1966, s.  120. 

80  SCHILLER, Milan. K návrhu osnovy zákona o právu rodinném. In Socialistická zákonnost, 1962, roč. 10, č. 3, s. 174. 
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ktorého ide o „osobu, ktorá sa stará o výchovu maloletého“.81 V texte zákona napokon došlo k termi-
nologickému podriadeniu poručníctva pod opatrovníctvo.  

Uvedená zmena bola presadená do platnej úpravy napriek mnohým námietkam. Skutočnosť 
odporovala politickým deklaráciám o zastaranosti „poručníctva“, keďže použitie tohto pojmu nevy-
volávalo aplikačné otázky. Nebol zastaraný, naopak v praxi išlo o dobre zaužívaný a vžitý inštitút. 
Skôr vládla obava z toho, aké nezrovnalosti spôsobí modifikácia ustáleného pojmu. Problémy sku-
točne nastali, a to konkrétne v styku s inými socialistickými štátmi, ktoré nielenže zotrvali pri delení 
poručníctva a opatrovníctva, ale v medzinárodnom práve súkromnom bolo náročné identifikovať, či 
ide o poručenskú vec alebo o opatrovníctvo. Príslušné medzinárodné zmluvy sa totiž nezmenili a na-
ďalej pracovali s inštitútmi poručníctva a opatrovníctva.82 

Dovoľujeme si poznamenať, že na označenie tohto inštitútu sa síce núkal aj z latinčiny pochá-
dzajúci pojem „tútor“, no keďže z obsahového hľadiska by jeho použitie mohlo pôsobiť ešte viac za-
vádzajúco vzhľadom na jeho širší význam v reči širších vrstiev, je pozitívne, že v danej úprave nebol 
použitý.83 Každopádne, vtedajšie interpretácie pôvodu slova „poručník“ boli mylné. Predmetné slovo 
malo úplne iné lexikálne korene. Vtedajšie rozpory možno charakterizovať ako „much ado about 
nothing“. „Poručník“ sa v skutočnosti nachádza v rovnakej skupine ako napr. „ručiteľ“, pričom podľa 
staršej literatúry evokuje doslova niekoho, kto je „po ruke“. Jeho význam sa teda skôr spájal s funk-
ciou byť niekomu nápomocný.84 Základ slova sa totiž odvodzuje od poukázania na pomocnú ruku. 
Tým pádom nemalo nič spoločné s bohemizmom „poroučet“.85 Terminologické prekrytie poručníctva 
pretrvávalo dovtedy, kým nenadobudol účinnosť nový zákon o rodine z roku 2005.86 
 
ZÁVER 
 

Pri písaní tejto štúdie sme prešli na právnohistorických koľajniciach kus pomyselnej cesty za 
spoznávaním jednoznačnosti ako jednej z vlastností právnych termínov. Hoci štúdia poukázala hneď 
na viaceré teoretické problémy slovenského právneho názvoslovia, práve pohľad na terminologickú 
jednoznačnosť pokladáme za jej skutočné spojivo. V prvej kapitole sme sa pokúsili charakterizovať 
pojem „právnej terminológie“ a „právneho termínu“, popri tom sme definovali jednoznačnosť a pres-
nosť ako jednu z hlavných náležitostí právneho termínu. Požiadavka jednoznačnosti sa upína na to, 
aby určitý pojem disponoval jedným významom.  V druhej kapitole sme poukázali na náročný dejinný 
vývoj, akým si musela slovenská právna terminológia prejsť za účelom cizelovania svojho slovného 
fondu a jeho jednoznačnosti.  

Tretia kapitola sa venovala implementácii cudzích pojmov v našom právnom prostredí. Túto 
časť sme si dovolili uzavrieť tézou, že by v legislatívnom a právnom jazyku nemali byť používané 

 
81  PETRUĽÁKOVÁ, Jiřina. Úprava pomerov detí v návrhu zákona o rodine. In Právny obzor, 1963, roč. 46, č. 2, s. 114. 
82  MÁSILKO, Vilém. Poručenství a opatrovnictví jako základní právní instituty mezinárodní ochrany práv dětí v socia-

listických státech. In Socialistická zákonnost, 1975, roč. 23, č. 7, s. 424.  
83  Tútor – ochranca, zástanca (použité vo vete napr.: „pomôžeme si sami, nepotrebujeme tútora...“). Význam poručník 

sa pri tomto slove pripúšťa už len ako zastaraný. Pozri KAČALA, ref. 65, s. 472.  
84  Aj v iných slovanských jazykoch sa ekvivalent slova poručník vyskytuje skôr vo význame starostlivosti: srb. „stara-

telj“, bulh. „nastojnik“, pol. „opiekum“, pričom naopak slovo porúčať (rozkazovať) sa od týchto výrazov zreteľne od-
lišuje: rus. „prikazať“, pol. „rozkazać“, bul. „poveljavam“. Porovnaj Návrh srovnavacího právnického názvosloví slo-
vanského. In Právny obzor, 1933, roč. 16, s. 212. 

85  LUBY, Štefan. Právne názvoslovie – naliehavé otázky a úlohy. In Právny obzor, 1965, roč. 48, č. 2, s. 82. 
86  Pozri dôvodovú správu k ust. § 56 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnený niektorých zákonov: „V 

nadväznosti na Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka a na skutočnosť, že terminologické nerozlišovanie opat-
rovníctva a poručníctva spôsobuje určité problémy vo vzťahoch s medzinárodným prvkom, pretože väčšina zahra-
ničných právnych poriadkov rozlišuje oba inštitúty nielen obsahovo, ale i terminologicky, navrhuje sa návrat 
k inštitútu poručníctva... Zákon o rodine č. 94/1963 Zb. pomerne neuvážene ponechal len faktické, nie však pojmové 
rozlišovanie medzi oboma inštitútmi (pozn.: poručníctvom a opatrovníctvom).“  
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pojmy, ktoré v hovorovej reči – v prirodzenom jazyku – majú úplne iný význam oproti ich zamýšľa-
nému právnemu zakotveniu. Je to v rozpore s požiadavkou jednoznačnosti. Napriek tomu sme na 
stránkach štvrtej kapitoly poukázali v anitéze na stav, kedy samotné používanie legálnych definícií 
vytvára stav nejednoznačnosti. Spektrum životných situácií totiž vyžaduje, aby boli na účely legálnej 
definície v jednotlivých právnych predpisoch odtiene slova definované inak. Tento stav je však 
priamo v rozpore s účelom legálnych definícií a rozbíja koncept jednoznačnosti v našom právnom 
poriadku, pretože v závislosti od konkrétneho právneho predpisu môže mať jedno a to isté slovo iný 
význam. 

Na pôde poslednej piatej kapitoly sme sa napokon venovali kazuisticky vybranému príkladu, 
keď bolo s právnou terminológiou účelovo manipulované. Išlo o poručníctvo podľa zákona o rodine 
z roku 1963, ktoré bolo terminologicky zlúčené s inštitútom opatrovníctva. To znamená, že okrem 
poukázania na následky experimentovania v tejto oblasti, sme zároveň demonštrovali, čo dokáže 
spôsobiť legislatívna nejednoznačnosť. Spojenie oboch inštitútov pod súhrnné označenie „opatrov-
níctvo“ totiž v právnej vede aj tak vyvolalo potrebu internej diferenciácie významu tohto slova na 
niekdajšie poručníctvo a opatrovníctvo vo vlastnom zmysle, nehovoriac o zmätkoch, ktoré toto le-
gislatívno-politické rozhodnutie vyvolalo v rámci medzinárodného práva súkromného.  

Aby sme dodržali koncepciu Hegelovej dialektiky, záver tejto štúdie by mala korunovať syn-
téza vyššie načrtnutej tézy a antitézy. Na jednej strane je nevhodné, aby sme v legislatíve priznávali 
slovám iný význam, než aký majú v prirodzenej reči. Na druhej strane pristupujeme presne k tomuto 
kroku prostredníctvom legálnych definícií. Nech je naším dôkazom práve definícia malej škody 
v Trestnom zákone č. 300/2005 Z. z. a ponímanie „malej škody“ v očiach prirodzeného jazyka. Pri 
používaní legálnych definícií sme zároveň identifikovali jav, ktorý sme nadnesene nazvali ako 
„právne homonymá“. Ide o to, že v rámci jednotlivých právnych predpisov sa môžu legálne definície 
toho istého slova významovo líšiť. Nespochybňuje pritom praktický význam týchto legislatívnych 
riešení, ktorý si uvedomujeme, naopak, usilujeme sa o terminologickú čistotu. 

Syntézu protichodných tvrdení možno podľa nášho názoru zhrnúť do konštatovania, že jed-
noznačnosť právneho termínu je vágny pojem. „Jednoznačnosť nie je v tomto smysle ani uskutoč-
niteľná a niet jej ani v cudzojazyčných právnych názvosloviach. Podľa toho by slová ako právo, vec, nárok, 
kontrola mohli vyjadriť vždy len raz v jednom smysle.“87 Dôsledkom nedodržiavania požiadavky jednoz-
načnosti je vznik fenoménu neurčitých pojmov. V právnych predpisoch je realitou, že „sa v ich textoch 
pomerne často vyskytujú pojmy, ktoré majú viac či menej neurčitý význam. Neurčitosť čiastočne súvisí so 
všeobecnou povahou právnych noriem a je objektívne podmienená tým, že všeobecná právna norma je vždy 
aplikovaná na jedinečnú skutkovú podstatu.“88  

Z uvedeného vyplýva záver, že bazírovanie na požiadavke jednoznačnosti nie je v praxi usku-
točniteľné a už vôbec nie je účelné. Ako naznačil Luby, potom by každý právny termín musel mať svoj 
jedinečný význam. To by spôsobilo potrebu vzniku takého množstva nových slov v oblasti práva, že 
„Slovák by sa musel učiť právnej terminológii ako cudzej reči.“ Samozrejme, podobné procesy nepre-
biehajú ani v zahraničí. Upustenie od totálneho úsilia smerujúcemu k presadeniu jednoznačnosti 
v právnej terminológii však neznamená, že by sme sa v legislatívnom procese a v právnej vede nemali 
snažiť o zohľadnenie jej postulátov všade tam, kde je to aspoň trochu možné. 
 

 
87  LUBY, ref. 8, s. 204. 
88  SVÁK, ref. 26, s. 231-232. 
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Premena podmienky vlastníctva 
v kontexte lex Aquilia 

 
Lukáš Hájek 

 
ÚVOD 
 

V súčasnej civilistike je pomerne bežným javom, 
že niekto sa domáha náhrady za ujmu, ktorá mu bola 
spôsobená na zdraví.1 Či už ide o náhradu za bolesť 
alebo za sťaženie spoločenského uplatnenia napríklad 
v dôsledku dopravnej nehody. V rímskom práve však 
domáhanie sa dnešnej ujmy na zdraví, za bolesť alebo 
za sťaženie spoločenského uplatnenia nebolo tak prí-
stupné a dokonca tak ako chráni súčasné právo poško-
deného, bolo pre rímske právo cudzie.  

Predstavme si napríklad situáciu, že v období 
rímskej ríše niekto zrazil slobodnú osobu na koni a zlo-
mil mu ruku, čím táto osoba nemohla vykonávať svoje 
povolanie a tak prišla o zárobok. Okrem iného musela 
poškodená osoba vynaložiť náklady na liečenie, vytr-
pela si bolesti spôsobené komplikovanou zlomeninou, 
a už ako sme spomínali sťažilo sa jej spoločenské uplat-
nenie, pretože bola kováč a nemohla toto remeslo v dô-
sledku zranenia vykonávať. Prináležalo takejto osobe 
podľa rímskeho práva nejaké odškodnenie?  

Odpoveď na túto otázku sa pokúsi autor rozana-
lyzovať v tomto príspevku. Taktiež sa pozrieme na to 
ako sa v 13. a 14. storočí popasovali s touto situáciou 
glosátori rímskeho práva. 

 
ZÁKON XII TABÚĽ 
 

Naše skúmanie nemôžeme začať iným prameňom ako „lex duodecim tabularum“2, ktorý pred-
stavoval spísanie rímskeho obyčajového práva. Zákon XII tabúľ kazuisticky upravoval telesné poško-
denie, či už v podobe zničenia celého údu alebo zlomení kosti.  

 
1  Pojem „nemajetková ujma na zdraví“ považujeme za presnejší, než pojem škoda na zdraví akú zvolil zákonodarca 

v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“). Opierame sa najmä o civilistické delenie na majetkovú 
škodu a nemajetkovú ujmu podľa prof. Lazara. Viď. LAZAR, Ján a kol. Občianske právo hmotné. 2. zväzok. Bratislava: 
IURIS LIBRI, 2014. s. 316. 

2  Zákon dvanástich tabúľ. 
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party had to be the owner of the damaged thing. 
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„Si membrum rup[s]it, ni cum eo pacit, talio esto.“3 „manu fustive si os fregit libero, CCC, (si) servo, CL 
poenam subit sestertiorum.“4 

Okrem toho upravoval v VIII. tabuli aj: „qui iniuriam alteri facit, V et XX sestertiorum poenam 
subito.“5 

Základným prameňom iniurie je teda citovaný zákon dvanástich tabúľ. Tento zákon poznal 
nemajetkovú ujmu, pretože upravoval okrem zlomenia kosti slobodnému, čo sa trestalo pokutou 300 
sesterciov, v prípade zlomenia ruky otroka 150 sesterciov, aj nemajetkovú ujmu vo forme urážky na 
cti. 

Latinské slovo iniuria môžeme slovníkom preložiť rôzne, napríklad: „zranenie, ujma, urážka, 
prečin, nespravodlivosť“6 Keďže ale dané ustanovenie VIII. tabule pojednávalo o žalobe z urážky na 
cti, môžeme dedukovať že v rímsko-právnej praxi sa uvedené aplikovalo práve na ochranu osobnost-
ných práv. Teda už zákon dvanástich tabúľ poznal nemajetkovú ujmu a chránil poškodeného poku-
tou vo výške 25 sesterciov. V tomto kontexte je potrebné poznamenať, že rímske právo nepostiho-
valo delikt priamo náhradou škody ako je tomu dnes, ale najprv poznalo odvetu, neskôr pokutu kto-
rou sa škodca vyhol odvete a až následne iba pokutu. Pokuta mala ale v tomto prípade funkciu nie 
len sankčnú ale aj uhradzovaciu. 

Pojem iniuria Petr Dostalík definuje v troch významoch: „1. bezprávnosť, teda všetko čo sa 
deje proti právu, 2. bezprávne poškodenie teda následok takej činnosti, 3. psychický stav toho, kto 
sa dopustil takej činnosti.“7 Ďalej pod pojem iniuria zaraďuje zlé nakladanie, ľahšie telesné poškode-
nie, písomné alebo ústne prejavenie neúcty a činy z ktorých mlčky vyplýva nerešpektovanie osob-
nosti iného.8 

Okrem citovanej skutkovej podstaty zo VIII. tabule, poznal zákon XII tabúľ aj prísnejšie skut-
kové podstaty urážky, napríklad pokiaľ niekto kričal verejne zaklínacie alebo preklínacie formuly, tak 
sa postihol trestom smrti a nie pokutou vo výške 25 sesterciov. Postupom času prétor ustúpil od 
presne vymedzenej finančnej pokuty a ediktom umožnil zvláštnej komisií určiť výšku pokuty podľa 
okolností konkrétneho prípadu.9 Prétor vytvoril všeobecný pojem urážka, ktorý chránil česť a dôstoj-
nosť človeka.10 Uvedené taktiež preukazuje prítomnosť nemajetkového elementu pri náhrade ujmy 
zo spôsobeného deliktu. Neskôr dokonca vydal všeobecný edikt, v ktorom bol delikt definovaný vše-
obecne. A teda, že každé bezprávne jednanie, ktoré smerovalo k prejaveniu neúcty inému.11 

Rimania urážku vnímali značne širšie ako ju vnímame dnes. Zaraďovali pod ňu nielen urážku 
vykonanú slovne, ale aj rukou. Teda poznali aj tzv. „telesnú urážku“.  
 
„Urážka sa vzťahuje buď k telu toho, kto bol urazený alebo k jeho dôstojnosti, alebo k jeho občianskej cti. 
Telesná urážka sa deje vtedy, keď je niekto zbitý, dôstojnosť je urazená vtedy, pokiaľ sú odvedené deti matke, 
občianska česť vtedy, keď je pokúšaná niečia cnosť.“12 

 

 
3  „Pokiaľ zničí končatinu a nedohodne sa s ním, nech siahne k odvete.“  SKŘEJPEK, Michal. Lex et ius. Zákony a právo 

antického Říma. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 34. 
4  „Ak zlomí slobodnému rukou alebo palicou kosť, nech dá 300, ak otrokovi dá pokutu 150 sesterciov.“ Tamže. 
5  „Kto spôsobí ujmu druhému, dá pokutou 25 sesterciov.“ Tamže. 
6  Preklad dostupný na internete: http://latindictionary.wikidot.com/noun:iniuria. 
7  DOSTALÍK, Petr. Texty ke studiu římského práva soukromého. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 184. 
8  Tamže. s. 184. 
9  Tamže. s. 184. 
10  REBRO, Karol – BLAHO, Peter. Rímske právo. 4.vydanie. Bratislava: Iura Edition 2010 s. 426. 
11  DOSTALÍK, ref. 7. s. 184. 
12  Ulp. D. 47, 10, 1, 2. Dostupné na internete: https://www.thelatinlibrary.com/justinian/digest47.shtml. 
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Z citovaných ustanovení zákona XII tabúľ je zrejmé, že na dosiahnutie náhrady za spôsobenú 
ujmu, nie je potrebné spĺňať podmienku vlastníctva. T. j. poškodený bol aktívne vecne legitimovaný 
na vymáhanie nemajetkovej ujmy, ktorá mu bola spôsobená na jeho vlastnom tele. V prípade citova-
ných ustanovení zákona XII tabúľ, by v našom prípade dopravnej nehody bolo možné využiť právo 
odvety pokiaľ by sa so škodcom nedohodli (nakoľko došlo k zničeniu končatiny). Taktiež by sme to 
mohli podradiť pod všeobecné ustanovenie o spôsobení ujmy a následnej pokute 25 sesterciov. Žiaľ, 
keďže zlomená končatina nebola spôsobená palicou či rukou, ale v dôsledku dopravnej nehody vy-
máhať 300 sesterciov by nebolo možné. Rovnako ani prísnejšie ustanovenia o iniurii nie sú použi-
teľné, nakoľko nedošlo k zbitiu, teda k poškodeniu cti. Je otázne či 25 sesterciov je natoľko rozsiahla 
náhrada, že by pokryla spôsobenú bolesť a sťažené spoločenské uplatnenie. Avšak na tomto prípade 
vidíme, že aspoň nejaká náhrada musela byť poskytnutá. 
 
LEX AQUILIA 
 
 Významným míľnikom v oblasti právnej úpravy zodpovednosti za spôsobenú škodu bolo pri-
jatie plebistica nazývaného lex Aquilia. Tento bol schválený zhromaždením ľudu, pričom návrh tohto 
zákona inicioval plebejský tribún Akvilius.13 Tento plebiscit bol pravdepodobne prijatý okolo roku 
287 až 286 pred Kristom.14 Z hľadiska štruktúry sa Lex Aquilius člení na 3 kapitoly: 

1. kapitola sa zaoberá zabitím cudzieho otroka/otrokyne alebo cudzieho štvornohého zvieraťa 
z čriedy,15 

2. kapitola sa zaoberá adstipulátorom, ktorý úmyselne poškodil stipulátora tým, že odpustil ak-
ceptáciou celý peňažný dlh,16 

3. kapitola sa zaoberá iným spôsobením škody než zabitím cudzieho otroka alebo cudzieho 
štvornohého zvieraťa z čriedy.17 

Majetková škoda v kontexte lex Aquilia sa podľa prvej kapitoly mohla týkať len škody na otrokovi 
alebo štvornohom stádovom zvierati. Pričom muselo prísť k usmrteniu, teda k deštrukcií danej veci. 
Škoda z pohľadu tretej kapitoly už bola koncipovaná širšie, nakoľko mohla byť spôsobená v podstate 
na akejkoľvek veci. 

Delikt damnum iniuria datum ako protiprávne poškodenie cudzej veci sa týkal majetkových hod-
nôt. To znamená, že zodpovednosť za škodu podľa lex Aquilia chránila len majetkové hodnoty. Ne-
materiálna ujma bola chránená deliktom iniuria.18 Rimania nemateriálnu ujmu, ktorá sa stala 

 
13  Ulp. D. 9, 2, 1 in fine. 
14  Tento dátum možno nájsť vo väčšine literatúry. Napríklad VAN DER HEEVER, Francois Petrus. Aquilian Damages in 

South African Law. Volume I. Juta and Co. 1944. s. 7.; WATSON, Alan. The Law of Obligations in the Later Roman 
Republic. Scientia Verlag. 1984. s. 234 REBRO – BLAHO, ref. 10, s. 423; ZIMMERMANN, Reinhard. The Law of Obli-
gations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. New York: Oxford University Press. 1996. s. 955. Podľa Zimer-
manna väčšina autorov vychádza z Theophilusa, ktorý parafrázoval Justiniánske inštitúcie, kde Lex Aquilia spojil 
s tretím odtrhnutím plebsu, čo znamená, že je nepriamo spojený aj so schválením lex Hortensia, ktorý stanovil, že 
plebiscit má mať plnú záväznosť pre celý rímsky ľud, plebejcov aj patricijov. Lex Aquilia tak mohol byť jedným z úplne 
prvých plebiscitov prijatých v dôsledku lex Hortensia. Nájdeme však aj autorov, ktorý pripúšťajú, že by Lex Aquilia 
mohol byť prijatý aj o 70-90 rokov neskôr. Napríklad BLAHO, Peter – HARAMIA, Ivan – ŽIDLICKÁ, Michaela. Základy 
rímskeho práva. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Univerzity Komenského. 1997. s. 41. 

15  Gai. D. 9, 2, 2 alebo Gai. Inst. III, 210. 
16  Gai. Inst. III, 215. 
17  Gai. Inst III, 217; Ulp. D. 9, 2, 27, 5. 
18  Na tomto mieste treba podotknúť, že „iniuria“ mala v rímskom práve niekoľko významov. V širšom zmysle zna-

menala „protiprávnosť“, a preto ju v tomto zmysle používa aj Lex Aquilia a nájdeme ju aj v samotnom znení deliktu 
„damnum iniuria datum“. V užšom zmysle však „iniuria“ označovala delikt, ktorým došlo k zneváženiu osoby (urážka 
na cti). BLAHO – HARAMIA – ŽIDLICKÁ, ref. 14, s. 424. 
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slobodnej osobe (napríklad jej niekto zlomil ruku) chápali ako urážku na cti, nie ako spôsobenú ujmu 
v zmysle lex Aquilia. Slobodná osoba teda nemohla byť objektom v rámci skutkovej podstaty lex Aqu-
ilia. Rímska jurisprudencia to odôvodňovala najmä tým že: „hodnotu tela slobodného (človeka) nemožno 
vyjadriť v peniazoch.“19 Ďalší argument nachádzame u Ulpiána, ktorý tvrdí, že nikto sa nepokladá za 
vlastníka svojich údov.20 A keďže podmienkou pri damnum iniuria datum bola aj existencia vlastníctva 
k poškodenému objektu, nebolo možné túto situáciu subsumovať pod lex Aquilia. Ku koncu obdobia 
klasického rímskeho práva poskytoval prétor, v prípade occidere alebo zranenia slobodnej osoby actio 
utilis, t.j. žalobu, ktorá bola prispôsobená žalobe z lex Aquilia.21 Túto ochranu poskytoval v dvoch 
prípadoch. Ak niekto zavinene alebo nedbanlivostne zranil syna pod otcovskou mocou alebo ak nie-
kto zavinene alebo nedbanlivostne zranil slobodného človeka, ktorý dobromyseľne slúži ako otrok.22  

Ak teda slobodná osoba vlastnila otroka, ktorému bola zlomená noha, majetok tejto osoby bol 
poškodený. Ak však niekto zlomil nohu slobodnej osobe, táto ujma už nepožívala ochranu lex Aquilia. 
Ide teda o prísne rozlišovanie medzi poškodeným objektom a subjektom, ktorý má aktívnu vecnú 
legitimáciu. Rimania nedokázali povedať, že nejaká končatina slobodnej osoby jej aj patrí. A nakoľko 
sa s týmto vlastníckym vzťahom nevedeli vysporiadať, tak ani lex Aquilia s touto situáciou nepočíta. 
Za tohto právneho stavu (t. j. pred zásahom prétora), teda v situácií ublíženia na zdraví mala slo-
bodná osoba len niekoľko alternatív, ktoré však neboli úplne uspokojujúce. Actio iniuriarum sa zao-
berala situáciami, ktoré boli typicky vyžadovali úmysel (dolus) spôsobiť zneváženie, a actiones de 
effusis vel deiectis, de pauperie a de feris sa týkali veľmi špecifických situácií.23 Nakoľko v našej situácií, 
kedy pri dopravnej nehode bola slobodnej osobe spôsobená ujma na zdraví pravdepodobne nedban-
livostne (určite nie s úmyslom znevážiť osobu), nebude možné použiť actio iniuriarum. 

Okrem problému s vlastníctvom však bol problém aj s výpočtom samotnej škody. Nakoľko pla-
tila zásada, že hodnotu tela slobodného človeka nemožno vyjadriť v peniazoch, nemal súd ako presne 
určiť výšku náhrady škody. Také niečo by bolo možné jedine odhadom24. 
 Táto situácia však spôsobovala aj paradoxné situácie. Pokiaľ sa patrovi familias stalo, že jeho 
otrok bol cudzou rukou poškodený, mohol pomocou 3. kapitoly lex Aquilia vymáhať liečebné náklady 
a aj ušlý zisk, t. j. o čo prišiel v dôsledku, že bol otrok práceneschopný. Nelogické pre neho však mu-
selo byť, že pokiaľ sa to isté stalo jeho podriadenému synovi (filius familias), už tieto nároky na ná-
hradu škody nemal. To sa zdalo nelogické aj prétorovi, preto v takomto prípade poskytoval actio utilis. 
Podľa von Lübtowa však je nereálne, aby v klasickom období bola udelená žaloba (actio utilis) v prí-
pade zranenie slobodnej osoby. Preto považuje túto časť fragmentov za interpolovanú.25 
 Vo fragmentoch nachádzame dve situácie, kedy príde k zraneniu syna pod otcovskou mocou 
a je prípustná žaloba podľa lex Aquilia. Prvou situáciou je prípad tzv. boxerského zápasu: 
 
„[...] Prirodzene, ak by syna pod otcovskou mocou (súper) zranil keď sa už vzdával, uplatní sa žaloba podľa 
Aquiliovho zákona, [...]“26 
 
Druhou situáciou je prípad tzv. obuvníckeho učňa. Ide o prípad, kedy učiteľ (obuvník) je netrpezlivý, 
pretože jeho žiak nerobí dosť dobre to čo ho jeho majster učí. V dôsledku toho stratí nervy a udrie 

 
19  Gai, D. 9, 1, 3; Ulp. D. 9, 3, 1, 5; Gai D. 9, 3, 7. Tamže, s. 413. 
20  Ulp. D. 9, 2, 13. Preklad BLAHO, Peter – VAŇKOVÁ, Jarmila. Corpus Iuris Civilis Digesta. Tomus I. Bratislava: EU-

ROKÓDEX, 2008, s. 186. 
21  BLAHO – HARAMIA – ŽIDLICKÁ, ref. 14, s. 414. 
22  Ulp. D. 9, 2, 13; Tamže, s. 414 
23  ZIMMERMANN, ref. 14, s. 1014–1015. 
24  Tamže, s. 1015. 
25  LŰBTOW, Ulrich von. Unterscunen zur lex Aquilia de damno iniuria dato. Berlin. 1971. s. 116. 
26  Ulp. D. 9, 2, 7, 4. Preklad BLAHO – VAŇKOVÁ, ref. 20, s. 181 
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chlapca tak, že ten príde o oko. Julianus aj Ulpianus sa v tomto prípade zhodujú, že obuvník bude 
zodpovedať podľa lex Aquilia. Julianus k tomu dodáva, že táto zodpovednosť bude platiť aj v prípade 
ak by chlapec zomrel. Žalobu z urážky (actio iniuriarum) podľa neho použiť nemožno, nakoľko úmys-
lom obuvníka nebolo ho zneváži, ale poučiť.27 Pater familias v tomto prípade by mohol vymáhať lie-
čebné náklady a o ušlý zisk v dôsledku práceneschopnosti jeho syna.28 Napriek tomu, že Ulpianus aj 
Julianus priznávajú patrovi familias žalobu podľa lex Aquilia, za ublíženie na zdraví jemu podriade-
nému synovi, je veľmi pravdepodobné, že tento text bol dielom interpolácie. 
 Druhý prípad ochrany Aquiliovým zákonom pri ujme na zdraví slobodnej osoby, ako sme spo-
mínali vyššie, bola situácia slobodnej osoby, ktorá dobromyseľne slúžila ako otrok. Podľa dostupných 
prameňov môžeme usúdiť, že klasická rímska jurisprudencia v tomto prípade udelila actio legis Aqu-
iliae utilis. Romanisti29 to odvodzujú z časti fragmentu Ulp. D. 9, 2, 13:  
 

„(Každý) slobodný človek má vo svojom mene žalobu obdobnú žalobe podľa Aquiliovho zákona.“30 
 

Predpokladá sa, že práve touto vetou mal Ulpianus namysli situáciu, kedy slobodný človek si neuve-
domoval svoje postavenie a slúžil ako otrok v dobrej viere. Ak bola takáto slobodná osoba zranená, 
bolo by nespravodlivé, ak by požívala menšiu ochranu ako otrok v rovnakej pozícií. Pretože ak si 
predstavíme situáciu, že pre pána pracujú dvaja otroci, jeden je takouto slobodnou osobou a druhý je 
skutočne otrokom, a obaja sú zranení, bolo by veľmi nelogickým výsledkom, aby jeden otrok požíval 
ochranu právnym poriadkom (samozrejme aktívne vecne legitimovaným subjektom by bol jeho pán) 
a druhý nie. 
 V predošlom prípade zranenia syna pod otcovskou mocou, išlo ešte o pomerne pochopiteľnú 
analógiu, keďže pater familias mal v podstate mierne podobné oprávnenia ako pán vo vzťahu k otro-
kovi. V tomto prípade však ide o trošku revolučnejší pohľad. Prvý raz totiž je na stole situácia, že 
poškodený môže podať sám žalobu (suo nomine ako hovorí originál fragmentu).31 Je však potrebné 
znovu zdôrazniť, že si nebude môcť uplatňovať svoje nároky v rovnakej miere ako si môže pán náro-
kovať pri poškodení otroka. Ide najmä o zníženie hodnoty, keďže opäť platilo pravidlá, že nikto ne-
vlastní svoje vlastné údy, a ich hodnotu nie je možné určiť. Takáto slobodná osoba si však mohla 
nárokovať liečebné náklady a stratu na zárobku. 
 Podľa Zimmermana je však veľmi pravdepodobné, že text zovšeobecnili kompilátori.32 Vzhľa-
dom na situovanie textu vo fragmente a na celkovú štruktúru fragmentu s uvedeným súhlasíme. 
Otázne je, či slobodná osoba, ktorá bola zranená, mohla aj v iných prípadoch využívať actio utilis. 
Nájdeme množstvo fragmentov, kde chýba odkaz na postavenie poškodenej osoby.33 Je však veľmi 
pravdepodobné, že považovali postavenie poškodenej osoby, respektíve rozdiel medzi poškodeným 
otrokom a aktívne vecne legitimovaným pánom za samozrejmý. 
 
RECEPCIA RÍMSKEHO PRÁVA 

 
Pokrok pri náhrade nemajetkovej ujmy za ublíženie na zdraví slobodnej osoby znamenalo ob-

dobie glosátorov. V tomto období už nikto nepochyboval o tom, že slobodná osoba si môže vymáhať 
Aquiliánskou žalobou náhradu za zdravotné výdavky a stratu príjmu. Tento názor pravdepodobne 

 
27  Ulp. D. 9, 2, 5, 3. Tamže, s. 179-180. 
28  ZIMMERMANN, ref. 14, s. 1016. 
29  Pozri napríklad Ibidem s. 1016. 
30  Preklad BLAHO – VAŇKOVÁ, ref. 20, s. 186. 
31  ZIMMERMANN, ref. 14, s. 1017. 
32  Tamže. 
33  Napr. Ulp. D. 9, 2, 11, 5 alebo Ulp. D. 9, 2, 7, 7, alebo Alf. D. 9, 2, 52, 1. 
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vychádzal z už vyššie citovaného fragmentu Ulp. D. 9, 2, 13 pr.34 Pre náhradu ujmy za ublíženie na 
zdraví to predstavovalo významný pokrok, pretože sa prekonala podmienka, že poškodený musí byť 
vlastníkom veci. T. j. v prípade našej slobodnej osoby, ktorú niekto zrazil a zlomil jej ruku, mohla by 
si vymáhať náklady na lekára, prípadne lieky a súčasne náhradu za to čo jej ušlo v dôsledku zlomenej 
ruky. Za súčasné právneho stavu by si mohla nárokovať aj náhradu za bolesť. Rímske právo bolo však 
v tomto ohľade nekompromisné, keďže neumožňovalo náhradu škody za znetvorenie35. Znetvorenie 
nie je vo svojom pravom slova zmysle bolesť, ale vzhľadom na absenciu úpravy k bolesti, považujeme 
túto analógiu za najvhodnejšiu. 

Na druhej strane však myšlienka poskytnúť obetiam násilia fixnú sumu peňazí ako útechu po-
znalo germánske obyčajové právo.36 Takáto kompenzácia v seba mohla mať zahrnutý aj nemateriálny 
záujem v podobe odškodnenia za bolesť. To mohlo pôsobiť ako tlak na právnikov a súdy, aby sa vzdali 
prísneho výkladu rímskeho práva. V 17. a 18. storočí nakoniec sa tomuto tlaku podrobili.37 Na rozdiel 
od štátneho právneho poriadku, katolícka cirkev sa s problematikou deliktov vysporiadala po svojom. 
Tlak spoločnosti po upustení od prísneho výkladu Lex Aquilia vyústil na pôde kanonického práva 
v dekréty Gregora IX z 1234, ktoré sa zakomponovali do Codex Iuris Canonici ako Liber Extra. V nich 
nájdeme prvú podobu všeobecnej úpravy deliktu: „Ak tvojou vinou bola spôsobená škoda alebo bola spô-
sobená krivda, alebo bola spôsobená iným s tvojou pomocou, alebo tvojou neskúsenosťou či nedbanlivosťou, 
si povinný túto škodu vykompenzovať. Ignorancia ťa neospravedlní, ak si mal vedieť, že tvojím činom prav-
depodobne dôjde ku krivde či škode.“38 

Na pôde kanonického práva, teda existovala v období glosátorov už všeobecná definícia deliktu, 
o ktorú sa mohli jednotlivé osoby oprieť aj v prípadoch, ktoré rímske právo nepoznalo. 
 Akademický autor ako Lauterbach zase naopak zaujímal striktne konzervatívny postoj, na-
koľko podľa jeho názoru, zranený slobodný má nárok len na stratený zárobok a náklady na liečenie, 
ale bolesť mu už odškodňovaná nemala byť.39 Nakoniec sa však museli prispôsobiť tlaku praktickej 
reality a v prípade ak si poškodený nárokoval bolesť, či zjazvenie, bolo potrebné vykonať odhad ekvi-
valentnej náhrady.40 Zimermmann k tomuto uvádza, že tento vývoj mohol byť ovplyvnený výrazne 
ženami, ktorých znetvorenie bolo oveľa citlivejšie ako u mužov. Predsa len krása je pre ženy životne 
dôležitá, uľahčovala im v tých dobách finančné zabezpečenie pomocou dobrého manželstva.41 

Zložitejším problémom bolo zabitie slobodnej osoby. Azo z Bologne mal na to názor, že v prí-
pade zabitia slobodnej osoby bolo možné použiť žalobu podľa lex Aquilia.42 Naopak Bulgarus sa stále 
držal pravidla, že telo slobodného nemožno oceniť, preto nemožno ani žalovať podľa lex Aquilia.43 
Z dlhodobého hľadiska však prevládal Azov pohľad. V priebehu 17. storočia prevzala kormidlo 
právna prax, a podľa usus modernus už bolo nepochybné, že aj v tomto prípade bolo možné žalovať 
podľa lex Aquilia.44  

 
34  ZIMMERMANN, ref. 14, s. 1026-1027. 
35  Gai. D. 9, 3, 7. 
36  FEENSTRA, Robert. Théories sur la responsabilité civile en cas d'homicide et en cas de lésion corporelle avant Gro-

tius. In Etudes d’histoire du droit privé offertes à Pierre Petot. s. 157-171. 
37  ZIMMERMANN, ref. 14, s. 1026. 
38  X.5.36.9. Pozri SAMPSON, Joe. The Historical Foundations of Grotius’ Analysis of Delict. Leiden, Boston: 2018. s. 65. 
39  LAUTERBACH, Collegium theoretico-practicum. Lib. IX, Tit. II , XXIV. Citované podľa ZIMMERMANN, ref. 14, s. 

1027. 
40  VOET, Johannes. Commentarius ad Pandectas, Li b. IX, Tit. I I , XI . 
41  ZIMMERMANN, ref. 14, s. 1027. 
42  Surtnna Codicis, Lib. Ill, De lege Aquilia s. 89. Citované podľa ZIMMERMANN, ref. 14, s. 1025. 
43  FEENSTRA, Robert: "Die Glossatoren und die actio legis Aquiliae utilis bei Totung eines freien Menschen". In SCH-

RAGE, Eltjo. Das romische Recht im Mittelalter. 1987, s. 211.  
44  ZIMMERMANN, ref. 14, s. 1025. 
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Logicky však nemohol žalovať poškodený. Aktívna vecná legitimácia teda prechádzala na dedi-
čov alebo príbuzných. V prvom rade išlo o náhradu za náklady na lekársku starostlivosť. Výdavky na 
pohreb neboli vymáhateľné. Stryk k tomu píše, že pokiaľ škodca uhradil náklady na pohreb tak to 
bolo skôr z dobrého srdca ako pre zákonnú nevyhnutnosť.45 Najvýznamnejšou otázkou však bolo, či 
bolo možné žiadať odškodnenie za stratu živiteľa rodiny. Voet v roku 1698 bez pochýb priznal tento 
nárok. Pridal aj spôsoby výpočtu a to, že sa má brať do úvahy spôsob života, na ktorý boli poškodení 
(t.j. manželka a deti) zvyknutí.46 Bartolus a Baldus vyriešili otázku dokedy sa takéto odškodnenie 
vyplácalo a to spôsobom, že sa poskytovať odškodné ako keby zomrelý žil 100 rokov.47 
 
ZÁVER 

 
Hlavným cieľom tohto príspevku bolo rozanalyzovať pohľad rímskeho práva na náhradu ne-

majetkovej ujmy na zdraví spôsobenej nedbanlivostným konaním s akým sa v súčasnosti stretávame 
najmä pri dopravných nehodách. Táto otázka je problematická, nakoľko spornou je podmienka vlast-
níctva, ktorú vyžadoval lex Aquilia. 

Pred samotnou analýzou lex Aquilia, sme v príspevku rozobrali aj Zákon XII tabúľ, ktorý bol 
predchodcom v úprave zodpovednosti za spôsobenú škodu. Z jeho znenia bolo zrejmé, že podmienka 
vlastníctva neexistovala a aj v prípade nehody si poškodený mohol nárokovať fixne stanovenú sumu 
náhrady. 

Lex Aquilia, ktorý zrušil platnosť a účinnosť všetkých predchádzajúcich právnych predpisov po-
jednávajúcich o zodpovednosti za spôsobenú škodu, už vyžadoval podmienku vlastníctva pre aktívnu 
vecnú legitimáciu. Inak povedané žaloba patrila tomu, kto vlastnil poškodený objekt. A nakoľko pla-
tila zásada, že nikto nevlastní svoje vlastné telo, nebola žaloba podľa lex Aquilia prístupná slobodným 
osobám, ktorým niekto spôsobil ujmu na zdraví. 
Príspevok však analyzuje aj situácie, kedy tento striktný výklad lex Aquilia mohol byť prelomený. Či 
už išlo o zranenie syna pod otcovskou mocou alebo slobodnej osoby, ktorá dobrovoľne slúžila ako 
otrok. V príspevku sme taktiež analyzovali pohľad glosátorov a postglosátorov na danú problema-
tiku. Je zrejmé, že tlak spoločnosti v tej dobe bol natoľko silný, že glosátori už nespochybňovali 
právo poškodeného na náhradu ujmy na zdraví podľa lex Aquilia. Zaoberali sa však rozsahom tejto 
náhrady ako aj náhradou za stratu živiteľa rodiny. Môžeme preto konštatovať, že podmienka vlast-
níctva v prípade náhrady za spôsobenú ujmu prešla vývojom a v období glosátorov bola už minulos-
ťou. 

 
45  STRYK, Samuel. Usus modernus pandectarum, Lib. IX, Tit. II, § 10. 
46  VOET, ref. 40, Li b. IX, Tit. II, XI. 
47  KAUFMANN, Horst. Rezeption und usus modernus der actio legis Aquiliae. Köln, Graz, Böhlau Verlag, 1958, s. 20. 
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Res nullius1 
 

Martin Hamřik 
 

Jedným z tradičných civilistických pojmov dosiaľ 
používaných aj v modernej právnej terminológii je po-
jem „res nullius“, z lat. „vec nikoho“, resp. vec nepatriaca 
nikomu, vec bez pána alebo vec bez vlastníka. Luby za 
res nullius označuje veci bez pána, ktoré ešte nepatrili 
do vlastníctva nikoho, alebo prestali byť súkromným 
vlastníctvom v dôsledku derelikcie a zároveň sú spôso-
bilým objektom okupácie.2 Napriek pomerne jednoz-
načnej interpretácii pojmu, je jeho obsahové vymedze-
nie viac problematickým. V kontexte súčasnej právnej 
úpravy nie je jednoznačne určené, ktoré predmety ob-
čianskoprávnych vzťahov je možné pod tento pojem 
subsumovať, a to aj v dôsledku historických vplyvov so-
cialistickej dogmatiky, v zmysle ktorých dodnes pretr-
váva dokonca presvedčenie, že súčasný právny poria-
dok, a teda predovšetkým zákon č. 40/1964 Zb. Ob-
čiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Občiansky zákonník“ alebo „OZ“) existenciu res 
nullius, veci nikoho, nepripúšťa.3 Je tomu však sku-
točne tak, že res nullius v slovenskom právnom po-
riadku nejestvuje alebo sú predmety, veci, spôsobilé ob-
jekty občiansko-právnych vzťahov, ktoré je možné za 
res nullius považovať?  
 
1 POJEM RES NULLIUS  
 
Pri nachádzaní odpovede na zvolenú hypotézu je na pr-
vom mieste nevyhnutné ustáliť, v akom zmysle je žia-
dúce z pohľadu moderného práva pojem res nullius vní-
mať. Spojenie res nullius, ako bolo uvedené vyššie, vzniklo spojením dvoch latinských slov: „res“ 
a „nullus“. Res z lexikálneho hľadiska znamená vec, predmet, okolnosť, stav, pomery, čin, skutok, uda-
losť. Slovo nullus znamená žiadny, nikto, ani jeden. V doslovnom preklade teda vec (predmet) nikoho. 
Dobové rímske právo pred novodobým spojením „res nullius“ uprednostňovalo zvrat „to, čo nie je ni-
koho“,4 koncept res nullius je v nasledujúcom texte preto interpretovaný s prihliadnutím predovšet-
kým na potreby moderného práva.  

 
1  Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-18-0199. 
2  LUBY, Štefan. Dejiny súkromného práva na Slovensku. Vydanie pôvodného diela. Bratislava: Iura Edition, 2002,  s. 

220. 
3  LAZAR, Ján. Vlastnícke právo. In LAZAR, J. et al. Občianske právo hmotné 1. Bratislava:  Iuris Libri, 2018, s. 526. 
4  Dig. 41.1.3 pr. 

Abstract 
Res nullius, nobody's thing, is a standard civil law 
concept, the content of which, however, mainly 
under the influence of socialist doctrine, is not 
clear from the current version of the Slovak Civil 
Code. The article, also due to the absence of a dis-
cussion about the need to standardize the term 
res nullius in the legal order, presents a view of 
this concept, both in historical and comparative 
contexts, as well as from the point of view of the 
subordination of some specific objects of civil law 
relations to the category of res nullius within the 
framework of practical use, thus looking for an 
answer to the question of whether it is necessary 
to legally define res nullius de lege ferenda. 
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Súčasné znenie Občianskeho zákonníka definíciu veci nikoho neobsahuje a rovnako tak ani 
z jeho jednotlivých ustanovení nevzniká explicitná potreba jej rozlišovania.5 Pri definovaní je preto 
potrebné vychádzať najmä z lexikálneho významu spojenia res nullius. Problematickým vo vzťahu 
k res nullius je však už aj samotné definovanie „res“, pokiaľ ho stotožňujeme s vecou (nie predmetom), 
ktorej legálna definícia v Občianskom zákonníku taktiež absentuje. I keď zákonodarca pojem „vec“ 
používa vo viacerých ustanoveniach a veci, spolu so živými zvieratami, právami a inými majetkovými 
hodnotami sú považované za spôsobilý predmet (objekt) širokého spektra občianskoprávnych vzťa-
hov (§ 118 ods. 1 OZ), právny poriadok definíciu veci neobsahuje. „Vecou v právnom zmysle je každý 
hmotný (telesný) predmet (krome človeka, lebo je on nie vecou, ale osobou), preto je zbytočné hovoriť: 
hmotná (telesná) vec. Nehmotnej veci niet, právo je nie vecou, hoci je tiež majetkovým predmetom.“6 Luby 
obdobne definuje vec ako fyzicky alebo právne obmedzený kus vonkajšieho hmotného, ľuďom prí-
stupného sveta, s výnimkou živého človeka.7 Uvedené definície veci zodpovedajú následnému nor-
movaniu pojmu „vec v právnom zmysle“ v ustanovení § 23 zákona č. 141/1950 Zb. Občianskeho zá-
konníka,8 ktoré v doktríne pretrváva dodnes,9 a teda prevažuje užšia interpretácia pojmu vec obme-
dzená na hmotné predmety, na rozdiel od širšej zahŕňajúcej aj predmety nehmotné.10 Ďalšou kom-
plikáciou pri definovaní res nullius sú na základe uvedeného doktrínou vytvorené parametre veci, 
ktorá musí byť ovládateľná, užitočná a súčasťou právneho obehu (in commercio).11 Z uvedeného po-
hľadu sa tak stáva dôležitým aj pohľad na triedenie vecí, ktoré je v Občianskom zákonníku limito-
vané,12 a preto je dotvárané opätovne doktrínou.13  

Pre potreby tohto článku a úvahy o tom, či predmet občianskoprávneho vzťahu môže byť po-
važovaný za res nullius alebo nie, je potrebné pristaviť sa pri triedení vecí z hľadiska prípustnosti 
právneho obehu a súvisiaci pojem res extra commercium, veci mimo právneho obehu,14 a teda nespô-
sobilé okupácie.15 Vychádza sa pritom z historicky podmieneného výkladu, v rámci ktorého: „Vecami 
voľného obchodu nazývame tie, ktoré sú medzi živými a na prípad smrti voľne scudziteľné, môžu byť vlast-
níctvom hocikoho; veci, ktoré sú vylúčené z voľného právneho obchodu, vypočítava taxatívne zákon.“16 
V právnej teórii je uvedené triedenie dodnes častokrát neadekvátne zjednodušované, keď sa za res 
extra commercium považujú všetky veci s obmedzeným obehom (zbrane, drogy, a pod.), avšak pri 

 
5  Aj v kontexte derelikvovaných (opustených) vecí, pri ktorých dochádza k zániku pôvodného vlastníckeho vzťahu, 

zákonodarca uprednostnil analogické aplikovanie režimu vecí stratených (porov. § 135 ods. 3 OZ).  
6  Vzhľadom na dobové reálie autori pripúšťajú v súlade s osobitnými predpismi povahu hnuteľnej veci aj elektrickému 

prúdu a iným prírodným silám upotrebiteľným na technické ciele. Pozri FAJNOR, Vladimír – ZÁTURECKÝ, Adolf. 
Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. (1935)., III. vydanie pôvodného diela., Šamorín: 
Heuréka., 1998, s. 57. 

7  LUBY, Štefan. Základy všeobecného súkromného práva. 3. vydanie pôvodného diela. Šamorín: Heuréka, 2002, s. 62. 
8  § 23 zákona č. 141/1950 Zb. Občianskeho zákonníka: „Veci v právnom smysle sú ovládateľné hmotné predmety a 

prírodné sily, ktoré slúžia ľudskej potrebe.“ 
9  SVOBODA, Jaromír a kol. Slovník slovenského práva. Bratislava: Poradca podnikateľa., 2000., s. 689.  
10  Ustanovenie § 489 českého zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník koncipuje pojem vec širšie: „Věc v právním 

smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.“  
11  FEKETE, Imrich. Občiansky zákonník 1. zväzok (Všeobecná časť). Veľký komentár. 3. aktualizované a rozšírené vy-

danie. Bratislava: Eurokódex, 2017, s. 956. 
12  Občiansky zákonník triedi v ustanovení § 119 ods. 1 veci len na hnuteľné a nehnuteľné.   
13  Napr. LUBY, ref. 2, s. 215 a nasl. 
14  Luby pomerne správnejšie a detailnejšie rozlišuje medzi vecami celkom a čiastočne pripustenými a vylúčenými 

z právneho obchodu, a to podľa stupňa na nich vzťahujúceho sa obmedzenia. Pozri LUBY, ref. 7, s. 63 a nasl. 
15  Obmedzenie okupácie podľa OZO bolo politickými zákonmi (§ 382 OZO), majúc na mysli predpisy o extrakomercia-

lite (napr. vylúčená okupácia užitočného vtáctva), pri ktorých musíme rozoznávať, či je okupácia vylúčená (vtedy sa 
okupant nestane vlastníkom) alebo je zakázaná (vtedy sa okupant stane vlastníkom, ale je potrestaný). Pozri 
ROUČEK, František. § 382. In ROUČEK, František – SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k Československému obecnému 
zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl II. (§§ 285 až 530)., Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2013 (reprint pôvodného vydania z roku 1935), s. 370. 

16  FAJNOR – ZÁTURECKÝ, ref. 6, s. 58. 
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takomto vnímaní, by sme mohli dospieť k záveru, že väčšina vecí v právnom obehu podlieha istým 
druhom obmedzení (napr. aj predaj potravín, a pod.). Potrebám modernej spoločnosti viac prospešné 
je z hľadiska právneho obehu triediť veci na stricto sensu res extra commercium (napr. vzduch, more, 
ľudské telo ako celok, a pod.), následne res in commercio s obmedzeným disponovaním (zbrane, jad-
rový materiál, ľudské orgány, a pod.) a res in commercio s voľným disponovaním (ostatné objekty ob-
čianskoprávnych vzťahov). 

Vzhľadom na uvedené, ako aj striktný gramatický výklad ustanovenia § 118 Občianskeho zá-
konníka preferovaného doktrínou,17 v zmysle ktorého nemožno za vec v právnom zmysle považovať 
právo, či inú majetkovú hodnotu, ale ani byty a nebytové priestory, či (vzhľadom na recentnú nove-
lizáciu Občianskeho zákonníka) živé zvieratá, budeme pre účely tohto článku  o res nullius uvažovať 
v širších súvislostiach ako o objekte (nepriamom predmete) občianskoprávneho vzťahu. V odbornej, 
či študijnej literatúre sa triedenie vecí, ktorého explicitnou kategóriou by bola res nullius, nevyskytuje. 
Napriek tomu, je v uvedenom kontexte možné triediť objekty (nepriame predmety) občianskopráv-
nych vzťahov z hľadiska existencie vlastníckeho (iného) práva k nim, a to na: 

- res propria alebo alicuius - objekty (veci) niekoho, tzn. predmety vo vlastníctve individualizo-
vaných subjektov (fyzických osôb,  právnických osôb a štátu) a 

- res nullius - objekty (veci) nikoho, tzn. predmety, ktoré sa nenachádzajú vo vlastníctve kon-
krétneho subjektu (či už fyzických a právnických osôb ani štátu). 
 
Vznik a existencia res nullius je prakticky limitovaná na tri eventuality:  

- vlastnícke právo k veci nepatrilo nikdy nikomu,  
- derelikcia (opustenie) veci a18 
- znovunadobudnutie slobody ušlým divým zvieraťom. 

K uvedeným situáciám nemožno radiť stratenie veci, pri ktorom sa vlastník veci neúmyselne 
zbavuje držby veci, no animus possidendi ostáva zachovaný, predmet sa tak nestáva res nullius.  

K res nullius môže nadobudnúť vlastnícke právo ktokoľvek, a to okupáciou - tzn. privlastne-
ním si veci nikoho, ktorá je vždy originárnym spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva. V histo-
rickom pohľade rozlišuje v súvislosti s nadobudnutím vlastníckeho práva Rouček ešte medzi vecami 
bez pána [v rámci nich odlišuje všeobecnú kategóriu (veci, ktoré dosiaľ vo vlastníctve nikoho neboli 
- divoké zvieratá, produkty mora, a pod.; a veci, ktoré vo vlastníctve boli, ale z neho vyšli, nie na zá-
klade právnych predpisov, ani následkom derelikcie - napr. divoká zver, ktorá bola chytená a ná-
sledne ušla opäť do stavu divokosti, pokiaľ nejde o zver lovnú alebo rybolovnú) a osobitnú kategóriu 
(domestikované a ušlé zvieratá - roj včiel, a pod.)] a vecami derelikvovanými.19 Uvedené triedenie 
však de lege lata nemá väčšiu relevanciu.  

I keď sa na prvý pohľad môže analýza spojenia res nullius javiť samoúčelnou, má aj svoje prak-
tické opodstatnenie, ktoré sa pretavuje nielen v bazálnych otázkach súvisiacich s výkonom vlastníc-
kych práv a povinností, ale aj v súvisiacich otázkach zodpovednosti za škodu, a predovšetkým v kon-
texte nadobudnutia vlastníckeho práva, vrátane dedenia a s ním prepojenej otázky ustálenia vecí pat-
riacich do dedičstva.20 Opomenúť nemožno aj interdisciplinárne aspekty problematiky, napr. 

 
17  SKORKOVÁ, Veronika. § 118. Vec v právnom zmysle de lege lata. In ŠTEVČEK Marek a kol. Občiansky zákonník I. § 1 

– 450. 2. vydanie. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 798.  
18  Opustenie veci je v súčasnosti v mnohých prípadoch limitované aj verejnoprávnymi predpismi (napr. zákon č. 

162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon); 
zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pami-
atkového fondu, a pod.). 

19  ROUČEK, ref. 15, s. 372. 
20  Pozri viac IVANČO, Marek: Žaloba o určenie, že vec patrí do dedičstva a otázka okruhu sporových strán. In FICOVÁ, 

Svetlana a kol. (eds.). Dedičské právo v hmotnoprávnych a procesnoprávnych súvislostiach., 1. vydanie. Bratislava: Wol-
ters Kluwer SR s.r.o., 2022, s. 214 a nasl.  
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v kontexte trestného práva a prisvojenia si „cudzej veci“ v prípade krádeže (§ 212 zákona č. 300/2005 
Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov; ďalej len „Trestný zákon“) alebo zatajenia veci (§ 
236 Trestného zákona).21  
 
2 RES NULLIUS V KOMPARATÍVNYCH SÚVISLOSTIACH  
 

Napriek absencii spojenia res nullius v rímskom práve, už ono rozlišovalo predmety právnych 
vzťahov, ku ktorým vlastnícke právo nikomu nepatrilo. Boli vecami nikoho, a teda  spôsobilým pred-
metom okupácie.22 Bonfante za res nullius v pravom a úplnom slova zmysle považuje tie predmety, 
ktoré je možné nadobudnúť okupáciou (occupatio),23 na rozdiel od nálezu (inventio).24 Za res nullius sa 
v rímskom práve považovali predovšetkým voľne žijúce divé zvieratá (ferae bestiae)25 a opustené veci 
(res derelictae), čiastočne poklad (thesaurus), veci nájdené na morskom brehu, ak nepochádzali zo 
stroskotanej lode (napr. drahokamy a perly),26 ostrov vzniknutý v mori alebo v rieke (ak boli po-
brežné brehy agri limitati), riekou opustené riečisko, veci nepriateľov nachádzajúcich sa na území 
Ríma pri vypuknutí vojny.27 

Na území Slovenska je v historickom pohľade možné nájsť tacitné odkazy na res nullius taktiež 
predovšetkým v súvislosti s okupáciou. Už Tripartitum v tejto súvislosti používa pojem pustatina, 
ktorá je ako „korisť“ spôsobilým predmetom okupácie.28 Vzhľadom na obyčajový charakter uhorského 
práva by však nachádzanie ďalších odkazov bolo pre výskum neefektívne, keďže o existencii res 
nullius v uhorskom práve nemožno mať, i na základe uvedeného, pochýb. Napriek, z časového hľa-
diska, zanedbateľnej aplikovateľnosti rakúskeho Všeobecného občianskeho zákonníka z roku 1811 
(ďalej len „OZO“) na území Slovenska (v období rokov 1849 až 1860 počas tzv. Bachovho absolu-
tizmu), sa vzhľadom na jeho následný vplyv na doktrínu a aplikačnú prax javí potrebné poukázať na 
skutočnosť, že OZO obsahoval explicitnú zmienku o tzv. voľných veciach (freistehende Sachen), ktoré 
boli všetkým členom štátu ponechané k privlastneniu (§ 287 OZO) na rozdiel od statkov verejných 
(öffentliches Gut). V rámci hlavy o nadobúdaní vlastníckeho práva sa osobitne upravovalo privlastne-
nie ako osobitný titul nadobudutia vlastníckeho práva k voľným, ničím, veciam (die Zueignung), po-
kiaľ došlo k ich zmocneniu sa s úmyslom nakladať s nimi ako s vlastnými (§ 381 OZO). Res nullius je 
aj v zmysle OZO možné rozdeliť na tie, ktoré dosiaľ nemali predchádzajúceho vlastníka (ako napr. 
divé zvieratá § 382 a nasl. OZO) alebo vznikli na základe derelikcie hnuteľnej (§ 386 OZO) 

 
21  Res nullius je totiž vecou nikoho, nie cudzou vecou. Kordík napr. vo vzťahu k res nullius zo súkromnoprávneho hľa-

diska nie presne konštatuje, že vlastníctvo štátu vzniká pri stratených, opustených a skrytých veciach uplynutím 
jedného roka od doby ich odovzdania príslušnému orgánu potom, čo boli takéto veci nájdené a taktiež, že slovenský 
právny poriadok nepozná rímskoprávny inštitút res nullius. KORDÍK, Marek. § 236 [Zatajenie veci]. In BURDA, Edu-
ard a kol. Trestný zákon. 1. vydanie., Praha: C. H. Beck, 2011, s. 595. 

22  Gaius in. Dig. 41.1.3pr.: „Quod enim nullius est, id ratione naturali occupanti conceditur.“ (preklad autora: „To, čo 
nie je nikoho, prirodzeným právom nadobudne okupant.“) 

23  Gaius, Inst. II, 66: „Nec tamen ea tantum, quae traditione nostra fiunt, naturali nobis ratione adquiruntur, sed etiam 
quae occupando ideo adepti erimus, quia antea nullius essent, qualia sunt omnia, quae terra mari caelo capiuntur.“ 

24  BONFANTE, Pietro. Instituce římského práva. Deváté vydání, preložil: Vážný, Jan., Brno: Čs. s. s. Právník, 1932, s. 
274 a nasl. 

25  Gaius, Inst. II, 67. 
26  Paulus in Dig. 41.2.1.1. 
27  Gaius, Inst. II, 69. 
28  Opus Tripartitum I, XXIV, § 5: „Prædium autem nos dicimus agrum illum esse in quo prius homines habitare solebant modo 

tamen nulla edificia apparent neque coloni habitant quasi prędæ expositum ab antiquis derivatum qui agros quos bello ca-
piebant in prædæ nomine habebant.“ (preklad autora: „Pustatinou sa rozumie pole, na ktorom predtým zvykli bývať ľudia, 
ale na ktorom teraz už nie sú budovy, ani tu nežijú poddaní, teda je vydaná ako „praede“ teda korisť, názvom ktorým ju zvali 
naši predkovia, ktorí vojensky obsadené zeme zvali korisťou.“) a § 6: „Fundum etiam seu locum sessionis nobilitaris atque 
Iobagionalis edificiis & habitatore penitus destitutum similiter prędium appellamus.“ (preklad autora: „Pod názvom pusta-
tina označujeme aj šľachtické a poddanské pozemky alebo miesta pre obydlia, v ktorých nie sú stavby ani obyvatelia.“). 
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a nehnuteľnej veci (§ 387 OZO) ako jedného z oprávnení vlastníka veci. Do uvedenej kategórie ne-
patrí nález veci skrytých, pokladu, vzhľadom na chýbajúci úmysel vzdať sa vlastníckeho práva a vy-
vrátiteľnú domnienku o tom, že nikto sa nechce vzdať svojho vlastníctva (§ 388 a nasl.). Osobitné 
predpisy sa vzťahovali na vojnovú korisť (§ 402 OZO). 

Uvedené de facto konvenuje dobovej slovenskej doktríne a praxi.29 Fajnor a Záturecký hovoria 
o „osvojení si veci ničej“, tej ktorá ešte alebo už nepatrí nikomu.30 Luby používa pojem „veci bez pána“, 
za ktoré taktiež považuje tie, ktoré nepatria do vlastníctva nijakého subjektu, ktoré nemajú vlastníka, 
pričom nimi môžu byť veci, ktoré ešte nepatrili do vlastníctva nikoho alebo ktoré už patrili do vlast-
níctva niekoho, ale vyšli z neho úmyselným opustením.31 Za res nullius zhodne bardi súkromného 
práva nepovažovali akúkoľvek opustenú vec, ale len derelikvovanú, tzn. k veciam strateným nálezca 
nenadobúdal vlastnícke právo. 

Zlom v ponímaní vlastníckeho práva prinieslo obdobie neslobody, v ktorom pod vplyvom no-
vého konceptu vlastníctva podliehajúceho socialistickej doktríne, preferujúceho vlastníctvo spoloč-
nosti reprezentované štátnym socialistickým vlastníctvom, došlo aj k modifikáciám res nullius, i keď 
v zákone č. 141/1950 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ 1950“) je ešte možné badať nepatrné 
reminiscencie OZO. Zásadná zmena paradigmy viedla k upusteniu od vtedajšieho „občianskeho práva 
vychádzajúceho z liberalistických zásad vrodenej rovnosti a prednosti jednotlivca pred kolektívom, ako aj 
starých prirodzeno-právnych predstáv o spoločenskej zmluve, ktoré pripúšťalo zásadne neobmedzené pri-
vlastnenie veci bez pána.“32 OZ 1950 v ustanovení § 132 ods. 1 explicitne pomenúva vzdanie sa vlast-
níctva ako jeden zo spôsobov zániku (straty) vlastníckeho práva, ktoré je však limitované len na veci 
pripúšťajúce voľnú dispozíciu (scudzenie), majúc na mysli nielen nescudziteľný majetok v socialistic-
kom vlastníctve (§ 104 OZ 1950) ale aj majetok, pri dispozícii s ktorým sa vyžaduje súhlas prísluš-
ných orgánov (kultúrne pamiatky, a pod.). Tieto veci sa ani ich opustením nestávajú res nullius 
a vlastnícke právo vlastníka ostáva zachované. Existencia vecí res nullius však bola limitovaná predo-
všetkým ustanovením § 119 OZ 1950, ktoré v rámci pojednania o iných nadobúdacích spôsoboch 
upravoval vlastnícke právo k veciam, ktoré nepatria nikomu. Pokiaľ takéto veci boli nie len nepatrnej 
hodnoty, stali sa ex lege okamihom derelikcie alebo momentom vzniku, vlastníctvom štátu. Uvede-
ným konceptom dochádza fakticky k absolútnej eliminácii existencie res nullius, s výnimkou tzv. vecí 
nepatrnej ceny, vo vzťahu ku ktorým, pokiaľ nepatria nikomu, mohol nadobudnúť vlastnícke právo 
privlastnením každý. Všetky ďalšie situácie pôvodne upravené v OZO, boli upravené osobitnými 
predpismi (napr. poľovníckymi a rybárskymi predpismi), resp. ponechané na aplikačnú prax (roje 
včiel). Limitáciu existencie res nullius dotvára domnienka zakotvená v ustanovení § 153 OZ 1950 
v pochybnostiach preferujúca štátne (socialistické) vlastníctvo pred osobným majetkom a majetkom 
ľudového družstva. 

Súčasný Občiansky zákonník v pôvodnom znení z roku 1964 taktiež zmienku o veci nikoho 
neobsahoval a je možné konštatovať, že existenciu res nullius dogmaticky nepripúšťal, čomu zodpo-
vedajú aj ďalšie reštrikčné zmeny v koncepcii opustenia, resp. nájdenia (okupácie) veci, ktoré boli 
implementované v rámci ustanovení o neoprávnenom majetkovom prospechu (dnes bezdôvodné 
obohatenie). V súlade s ustanovením § 453 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení z roku 1964 všetky 
opustené a skryté veci, ktorých vlastník nie je známy, ex lege pripadli do vlastníctva štátu. Derelikciou 
nedošlo nikdy k vzniku res nullius, ktorá tak prakticky (aj v kontexte lovnej zvery) prestáva v socia-
listickej realite definitívne existovať. 

K čiastočnej zmene koncepcie došlo po revolučných udalostiach zákonom č. 509/1991 Zb. 
ktorým sa mení, dopĺňa a upravuje Občiansky zákonník, v zmysle ktorého bolo vypustené 

 
29  Rozhodnutie Kúrie č. 6707/1884: „Vecí, ktoré nepatria nikomu, ľze si nadobudnúť už vzatím do držby.“ 
30  FAJNOR – ZÁTURECKÝ, ref. 6, s. 115. 
31  LUBY, ref. 7, s. 65. 
32  Dôvodová správa k ustanoveniu § 119 OZ 1950. 
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ustanovenie § 453 Občianskeho zákonníka a do ustanovenia § 135 ods. 3 Občianskeho zákonníka 
bol zavedený nový spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva, pričom pre opustené veci platili prime-
rane pravidlá aplikované na veci stratené. Predmetné znenie Občianskeho zákonníka platí bez zmien 
dodnes a i preto je možné hovoriť o nejasnostiach v kontexte existencie res nullius.  

Z pohľadu zahraničných právnych úprav je možné konštatovať, že tieto pristupujú k formu-
lovaniu res nullius odlišne. Napríklad francúzsky Code civil de facto nepripúšťa existenciu res nullius, 
keďže v zmysle ustanovenia Art. 713 všetky veci, ktoré nemajú pána (les biens qui nˈont pas de maître) 
náležia obci (la commune), na území ktorej sa nachádzajú. Obdobne švajčiarsky ZGB v Art. 664 pova-
žuje veci bez pána za subjekt suverenity kantónu, na území ktorého sa nachádzajú. Nemecký BGB 
existenciu res nullius pripúšťa nepriamo v nadväznosti na derelikciu (Aufgabe des Eigentums - § 959 
BGB) a okupáciu ako jeden zo spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva (§ 958 BGB) a explicitne 
za veci bez pána (herrenlos) označuje divé zvieratá (§ 960 BGB). V mnohých jurisdikciách v prípade 
absencie vlastníka nehnuteľností, či ich derelikcie, sa tieto stávajú majetkom štátu.33  

K zakotveniu pojmu res nullius v právnom poriadku sa vrátil aj český zákon č. 89/2012 Sb. 
Občanský zákoník (ďalej len „NOZ ČR“) v rámci oddielu o nadobudnutí vlastníckeho práva, ktorý pre 
tento účel používa pojem „vec“34, ktorá nikomu nepatrí, resp. je bez pána. Explicitne za vec bez pána 
normuje derelikvovanú hnuteľnú vec (§ 1045 ods. 1 NOZ ČR) a  divoké zviera, za predpokladu, že 
toto žije na slobode (§ 1046 ods. 1 NOZ ČR), napriek tomu, že živé zviera samo o sebe nie je možné 
v zmysle ustanovenia § 494 NOZ ČR považovať za vec, ale  zmyslami nadaného živého tvora. Po ta-
kejto legislatívnej skratkovitosti, v duchu staršej judikatúry a zahraničných kódexov, zákonodarca 
následne zakotvuje pravidlo zániku vlastníckeho práva majiteľa zvieraťa, pokiaľ zviera získa slobodu 
a vlastník sa takéto ušlé zviera nepokúša dolapiť a zároveň zviera nie je označené spôsobom umož-
ňujúcim identifikáciu vlastníka. Občiansky zákonník pripúšťa derelikciu – opustenie akejkoľvek hnu-
teľnej (hmotnej i nehmotnej) veci, ktorej dôsledkom je strata vlastníckeho práva a vznik res nullius, 
ktorú si následne môže ktokoľvek privlastniť (pokiaľ tomu nebráni zákon, či právo iného). Akési nó-
vum v právnej úprave predstavuje ustanovenie § 1045 ods. 2 OZ ČR umožňujúce aj derelikciu nehnu-
teľnosti, ktorá sa však v takomto prípade ex lege stane k danému okamihu vlastníctvom štátu, nie res 
nullius. V záujme právnej istoty zákonodarca taktiež stanovuje detailnejšie pravidlá opustenia veci 
a konštruuje vyvrátiteľnú domnienku neopustenia veci (§ 1050 a 1051 NOZ ČR). Za opustené veci 
sa prirodzene naďalej nepovažujú veci stratené (§ 1051 a nasl. NOZ ČR). 
 
3 RES NULLIUS DE LEGE LATA 
 

Res nullius, vec nikoho, možno v súčasnom ponímaní definovať ako taký spôsobilý objekt (ne-
priamy predmet) občianskoprávnych vzťahov, ku ktorému vlastnícke právo nepatrí žiadnemu sub-
jektu. Bez ohľadu na to, či vlastnícke právo k danému predmetu dosiaľ nikomu nepatrilo alebo bolo 
derelikvované. Nasledujúci text poukáže na také predmety, ktoré najčastejšie vyvstávajú ako proble-
matické v úvahách o res nullius.  
 

 
33  Art. 5:24 holandského Burgerlijk Wetboek, Art. 923 talianskeho Codice civile, § 1045 ods. 2 NOZ ČR. 
34  Pojem vec v právnom zmysle definuje ustanovenie § 489 NOZ ČR ako všetko, čo je rozdielne od osoby a slúži potrebe 

ľudí. Pri následnom rozlišovaní na veci hmotné a nehmotné (§ 496 NOZ ČR) správne k nehmotným veciam radí 
občiansky zákonník aj tie práva a iné veci bez hmotnej podstaty, ktorých povaha to pripúšťa. K veciam hmotným je 
zas potrebné radiť ovládateľné prírodné sily (§ 497 NOZ ČR).  
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3.1 VZDUCH A VODA 
 

Vzduch a voda sa vo všeobecnosti považujú za res nullius (taktiež res extra commercium alebo 
aj res communes omnium35). Uvedené vychádza z požiadavky dostatočnej individualizácie predmetu 
občianskoprávneho vzťahu. Voda a vzduch sú preto spôsobilým predmetom vlastníckeho práva až 
po ich individualizácii (napr. voda v bazéne, stlačený vzduch vo fľaši). Status res communes omnium, 
vecí patriacich všetkým, ktoré ale nemôžu byť predmetom okupácie, však ex definitione vylučuje sta-
tus res nullius (buď je vec vo vlastníctve všetkých alebo nikoho). Napriek nespornosti správnosti ar-
gumentov spočívajúcich aj v tom, že k vode nemôže vzniknúť vlastnícke právo, pretože ide o res extra 
commercium,36 v zmysle ktorých aj vlastníctvo k vodnému toku podľa čl. 4 Ústavy SR neznamená súk-
romnoprávne vlastníctvo k vodnému toku, ale len súhrn užívacích práv,37 je potrebné vzhľadom na 
explicitnosť právnej úpravy prijať záver odlišný.38  

Článok 4 ods. 1 Ústavy SR za vlastníctvo Slovenskej republiky považuje nielen nerastné bo-
hatstvo, jaskyne a prírodné liečivé zdroje, ale i všetky podzemné vody a vodné toky. I keď ide v zásade 
o proklamáciu a o nadmerné presahovanie verejnoprávnej úpravy do súkromnoprávnych noriem, vo 
vzťahu k zneniu čl. 4 Ústavy SR v spojení s ustanovením § 120 ods. 2 Občianskeho zákonníka, je po-
trebné konštatovať, že vlastníkom podzemnej vody ako aj vodných tokov (vody na povrchu s výnim-
kou súkromných rybníkov, a pod.), i keď bližšie neindividualizovanej je Slovenská republika. Hyper-
bolizujúco by sa dalo uviesť, že kým sa voda nachádza na území Slovenskej republiky, je dostatočne 
individualizovaná, pretože ide vždy o vodu, ktorá sa nachádza v konkrétnom vodnom toku. Uvedené 
konvenuje aj z dlhodobého hľadiska dôležitosti vody ako strategickej suroviny, na regulácii užívania 
ktorej má štát záujem, ktorý bude (aj) vplyvom globálneho otepľovania rásť. Taktiež o povahe vody 
ako res extra commercium stricto sensu ako aj jej individualizácii možno mať v súčasnosti pochybnosť 
nielen vzhľadom na jej užívanie, či už vo forme plavby, a pod. alebo využívania jej hydroenergetic-
kého potenciálu, ale aj za účelom obchodovania s ňou, prevodu vlastníckeho práva k nej vo forme 
dodávok pitnej vody (resp. i odpadových vôd), pričom tu dochádza k jej reálnemu spotrebovaniu a zá-
niku (vody individualizovanej v pohári), nielen jej všeobecnému užívaniu a zároveň aj v jej individu-
alizovaných formách (studňa, jazero, vodná nádrž, a pod.) dochádza k jej neustálej obmene. Vhod-
ným by preto bolo posúdenie vody ako predmetu sui generis, ktorý aj napriek nedostatkom individu-
alizácie je spôsobilým predmetom občianskoprávnych vzťahov. V zmysle uvedeného možno za res 
nullius považovať len takú vodu, ktorá nie je podzemnou vodou pod povrchom Slovenskej republiky39 
a zároveň pokiaľ je nad povrchom, nie je súčasťou vodného toku, a taktiež nie je vo vlastníctve fyzic-
kých a právnických osôb (napr. voda vo forme dažďa do momentu spojenia so zemských povrchom).  

Obdobné úvahy by boli aplikovateľné i na vzduch nachádzajúci sa nad územím Slovenskej re-
publiky, avšak na rozdiel od vlastníctva k vodným tokom, Ústava SR nezakotvuje vlastnícke právo 
Slovenskej republiky k vzduchu nad jej povrchom. Univerzálne platí, že priestor nad pozemkom, 
územím štátu, je vo vlastníctve vlastníka pozemku v rozsahu, v ktorom ho tento vlastník má záujem 
a schopnosť užívať, resp. vo vlastníctve štátu, a to v rozsahu konvenujúcom zvyklostiam súvisiacim 

 
35  FEKETE, ref. 11, s. 957. 
36  Rozsudok Nejvyššího soudu ČR zo dňa 04. 06. 2008, sp. zn. 22 Cdo 1244/2007: „Povrchové a podzemní vody nejsou 

předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují; práva k 
těmto vodám upravuje tento zákon (§ 3 odst. 1 VodZ). Vlastníkem povrchových vod, o které v řízení jde, tak není ani 
stát; jde o tzv. res extra commercium.“ 

37  FEKETE, ref. 11, s. 1050. 
38  Taktiež v kontexte nekonzistentnej interpretácie res extra commercium viď vyššie.  
39  V zmysle už uvedeného čl.  4 ods. 1 Ústavy SR je táto obdobne liečivým zdrojom a nerastnému bohatstvu vo vlast-

níctve SR, pričom individualizácia týchto „vecí“ by taktiež mohla byť považovaná za problematickú.  
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so vzdušnými hranicami štátneho územia Slovenskej republiky.40 Objavujú sa však aj názory, že vlast-
ník pozemku nie je vlastníkom priestoru nad ním, pretože vzduch nemôže byť súčasťou pozemku, 
a potom už ostáva len prázdny priestor nad pozemkom, „obyčajné nič“.41 V porovnaní s vodou sa pri 
vzduchu omnoho väčšmi prejavuje otázna ovládateľnosť, užitočnosť a najmä nemožnosť individua-
lizácie v rozsahu potrebnom pre občianskoprávne vzťahy. Voda je napr. vo vodnom toku vymedzená 
vo fyzickom svete existujúcimi reálnymi hranicami vodného koryta, čo však o vzduchu, nachádzajú-
com sa nad pozemkom, neplatí, keďže vertikálne hranice pozemkov, sú len právnymi (vlastníckymi) 
hranicami, bez existencie (pevného vytýčenia) vo fyzickom svete. Z uvedených dôvodov je preto po-
trebné vzduch nachádzajúci sa nad povrchom považovať za res nullius, napriek tomu, že k priestoru, 
v ktorom sa nachádza, prislúcha niekomu vlastnícke právo. Odlišne to bude pri individualizovanom 
vzduchu (napr. v pneumatike, vo fľaši, a pod.), ktorý je vo vlastníctve vlastníka predmetu, v ktorom 
sa vzduch nachádza.  
 
3.2 ZVIERATÁ 
 

Zvieratá boli v staršom uhorskom práve  považované v niektorých prípadoch za nehnuteľnosť 
(súčasť pozemku),42 no tradične sa divé zvieratá považujú za res nullius a spôsobilý predmet okupácie, 
a to tak v historickom pohľade (azda s výnimkou obdobia socialistickej dogmy),43 a v domácej dok-
tríne,44 ako aj vo väčšine právnych poriadkov.45 Zvieratá je v kontexte vlastníckeho práva pri analýze 
res nullius možné deliť na:  

a) spoločenské a hospodárske zvieratá; Domáce zvieratá, chované v zajatí, nie sú res nullius, 
ale vzťahuje sa na ne vlastnícke právo chovateľa. Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej sta-
rostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVS“) ako verejnoprávny predpis používa 
pojmy vlastník zvieraťa a držiteľ zvieraťa a bližšie stanovuje požiadavky na ochranu zvierat.46  

b) ušlé spoločenské a hospodárske zvieratá; Domáce zvieratá, ktoré vlastníkovi alebo držite-
ľovi ujdú, je potrebné považovať za veci stratené, tzn. vlastnícke právo pôvodného vlastníka 
ostáva zachované. Osobitné pravidlá pre tzv. túlavé zviera v porovnaní s inými stratenými 
vecami (§ 135 ods. 1 Občianskeho zákonníka) obsahuje ustanovenie § 22 ods. 17 ZVS, 
v zmysle ktorého sa vlastník odchyteného túlavého zvieraťa musí o zviera prihlásiť do 45 dní 
odo dňa umiestnenia zvieraťa do karanténnej stanice alebo do útulku pre zvieratá, pretože 
dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty prechádza vlastníctvo zvieraťa na obec, na území 
ktorej bolo zviera nájdené. Ex lege vlastnícke právo pôvodnému vlastníkovi zaniká a vlastní-
kom zvieraťa sa stáva obec. Derelikcia domáceho zvieraťa, teda opustenie zvieraťa s úmyslom 

 
40  Hranica štátu v tomto priestore nie je presne určená, no za tú sa zvykne považovať tzv. Kármánova hranica, v ktorej 

začína kozmický priestor vo výške približne 100 km, ktorá je vrchnou vrstvou atmosféry, v ktorej už nie je dostatok 
vzduchu umožňujúceho let a zároveň dolným perigeom kozmických objektov, v ktorom slabšie gravitačné sily um-
ožňujú krúženie objektov okolo Zeme. 

41  SPÁČIL, Jiří. Poznámky k vlastnictví prostoru nad pozemkem a pod ním. In Právní rozhledy, 2012, č. 7, s. 246. 
42  Napr. črieda koní, ktorá mala aspoň 50 kusov, lebo bez nehnuteľností nemohla obstáť. viď. Opus Tripartitum I, CI. 
43  Porov. Gaius, Inst. II, 67 a obdobne § 383 OZO. 
44  „Vecou ničou sú aj zverina a ryby, ktoré sú na slobode. Takúto zverinu a ryby môže si však len ten osvojiť ako vlast-

níctvo, komu prislúcha právo poľovačky, resp. rybolovu. Jestli niekto bezprávne zastrelí zver alebo chytí rybu, 
poľovať alebo ryby chytať oprávnená osoba môže si voliť medzi vydaním zvieraťa a odškodným.“ Pozri FAJNOR – 
ZÁTURECKÝ, ref. 6, s. 115. 

45  Porov. § 1046 ods. 1 NOZ ČR, § 960 BGB, § 383 ABGB, Art. 699 ZGB. 
46  Podľa ustanovenia § 22 ods. 1 ZVS: „Vlastník zvieraťa alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove zvieraťa alebo držaní 

zvieraťa zabezpečiť jeho ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a 
každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domes-
tikácie zaručí jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické potreby a etologické potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, 
sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania...“ 
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zbaviť sa ho, je podľa § 22 ods. 2 písm. m) ZVS zakázané.47 Napriek tomu, že ide o verejno-
právny predpis, je potrebné uvažovať aj o jeho presahu do súkromného práva, tzn. v uvede-
nom prípade by bol právny úkon opustenia zvieraťa absolútne neplatný pre rozpor jeho účelu 
s právnym predpisom. Vlastnícke právo pôvodného vlastníka k zvieraťu by ostalo zachované 
a zviera by bolo potrebné posúdiť v režime stratenej veci podľa vyššie uvedeného. Obdobne 
ako stratenú vec podľa ustanovenia § 135 ods. 1 Občianskeho zákonníka by sa posudzoval 
notoricky pertraktovaný roj včiel, ktorý opustil pôvodný úľ. Daná situácia má v mnohých ob-
čianskych zákonníkoch osobitnú úpravu,48 no na Slovensku je ponechaná aplikačnej praxi. 
Vzhľadom na vyššie uvedené a existujúcu právnu úpravu, nejestvuje situácia, v ktorej by do-
máce zviera mimo dispozície vlastníka (držiteľa) mohlo byť považované za res nullius.  

c) divé zvieratá; Zo súkromnoprávneho hľadiska sa divá zver považuje za res nullius.49 Za zver 
sa na území Slovenskej republiky považuje populácia voľne žijúcich druhov živočíchov uvede-
ných v Prílohe č. 1 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „ZoPoľovníctve“), ktorý upravuje aj nadobúdanie vlastníckeho práva k ulo-
venej a nájdenej zveri (prevažne už neživej veci). Vlastnícke právo nadobudne originárnym 
spôsobom buď poľovník, ktorý ulovil raticovú zver (§ 66 ods. 1 ZoPoľovníctve), resp. vlast-
nícke právo k ulovenej alebo inak usmrtenej zveri alebo uhynutej zveri alebo jej časti nachá-
dzajúce sa v poľovnom revíri patria užívateľovi poľovného revíru (§ 66 ods. 3 ZoPoľovníctve). 
Vlastnícke právo nenadobudne ten, kto si ponechá ulovenú zver bez súhlasu užívateľa poľov-
ného revíru (§ 66 ods. 4 ZoPoľovníctve). Tak ako divú zver nemožno považovať za súčasť ne-
hnuteľnosti, nemožno ani ryby (vodné stavovce dýchajúce žiabrami a kruhoústnice vo všet-
kých vývojových štádiách a planktonické bezstavovce alebo bentické bezstavovce žijúce vo 
vode), považovať za súčasť vody. Vodné toky sú vo vlastníctve štátu a rybárske právo taktiež 
patrí štátu (§ 4 ods. 2 zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov), 
avšak v danom prípade nie je upravené aj vlastnícke právo k rybám, preto ich je potrebné po-
važovať za res nullius.50 Vlastnícke právo k rybám vzniká až ich ulovením, a to originárnym 
spôsobom, na základe od štátu odvodeného, špecifickým subjektom prideleného, rybárskeho 
práva. Rybárske právo je okrem iného oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách ur-
čených ako rybárske revíry a ulovené ryby si privlastňovať. 

d) zajaté a skrotené divé zvieratá; Zajatá, prípadne skrotená divá zver je vo vlastníctve toho, 
kto ju zajal, resp. zajal a skrotil. Vlastnícke právo vznikne originárnym spôsobom k divému 
zvieraťu, pôvodne res nullius. Obdobne vlastnícke právo k divým zvieratám chovaným v obo-
rách patrí tomu, kto zvieratá nadobudol derivatívnym spôsobom (kúpil) alebo vyšľachtil51 
a rovnaký záver platí aj pre ryby chované napr. v súkromných rybníkoch.52 

e) ušlé a opustené prv zajaté a skrotené divé zvieratá; Divé zvieratá a ryby, ktoré ujdú, resp. 
uplavú, pokiaľ nestratili plachosť, prípadne opätovne zdivočeli, je potrebné považovať za res 

 
47  Za opustenie zvieraťa sa podľa predmetného ustanovenia nepovažuje vypustenie voľne žijúceho zvieraťa do jeho 

prirodzeného prostredia, ak to dovoľuje zdravotný stav zvieraťa a charakter prostredia. 
48  Porov. § 1014 NOZ, § 961 a nasl. BGB, Art. 719 a nasl. ZGB, § 384 ABGB. 
49  Nález Ústavního soudu ČR zo dňa 13. 12. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 34/03: „Zvěř, která je chápána napříč právními úpra-

vami různě, je zpravidla označována jako res nullius, tedy věc nepatřící nikomu. Tento přístup je podmíněn 
skutečností, že zvěř se pohybuje volně bez ohledu na hranice pozemků, a nelze ztotožnit vlastnické právo k pozemku, 
na němž se zvěř pohybuje, s vlastnickým právem ke zvěři. Zvěř tedy nepředstavuje plod pozemku, ale samostatný 
předmět vlastnického práva. Stát, suverén na svém území, je právě z tohoto důvodu oprávněn regulovat práva ke 
zvěři.“ 

50  Porov. Rozsudok Nejvyššího soudu ČR zo dňa 29. 04. 2004, sp. zn. 25 Cdo 540/2003; publikovaný v Sbírke soudních 
rozhodnutí a stanovisek pod č. R 6/2006. 

51  Rozsudok Nejvyššího soudu ČR zo dňa 21. 02. 2006, sp. zn. 22 Cdo 980/2005. 
52  Porov. § 1 ods. 2 zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov v ustanovení vymedzujúceho 

negatívnu pôsobnosť. 
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nullius. Ujdením zvieraťa vlastník stráca vlastnícke právo k zvieraťu. Divé zvieratá je možné 
i opustiť, tzn. opätovne vypustiť do voľnej prírody, pokiaľ je táto prirodzeným prostredím 
zvieraťa a zodpovedá tomu aj zdravotný stav zvieraťa.53 Z takéhoto zvieraťa sa taktiež stane 
res nullius. Výnimku by azda predstavovali tie ušlé divé zvieratá, pri ktorých je (pre potenciál-
neho okupanta) prima facie zrejmé, že ide o zviera pôvodne chované v zajatí (označenie, čip, 
prílišná krotkosť, a pod.), kedy sa javí vhodnejšie posúdiť zviera ako vec stratenú. Režim res 
nullius ušlých divých zvierat neplatí pre ušlé exotické zvieratá, ktoré nie je možné považovať 
za voľne žijúce v slovenských prírodných podmienkach (chované napr. v zoologických záhra-
dách). Máme za to, že v tomto prípade je potrebné zvoliť prístup identický s prístupom pre 
spoločenské a hospodárske zvieratá. Opustenie exotických zvierat nie je prípustné a ušlé exo-
tické zvieratá je potrebné považovať za veci stratené, nie res nullius.54  
Vyššie uvedená analýza má svoje opodstatnenie len pri širšej interpretácii res nullius - nie ako 

„veci“, ale ako „objektu“ (nepriameho predmetu) občianskoprávneho vzťahu. Po novele Občianskeho 
zákonníka55 je totiž v súlade s ustanovením § 119 ods. 2 OZ zvieratá potrebné považovať za živé tvory 
s osobitným významom a hodnotou, ktoré sú schopné vnímať vlastnými zmyslami a v občiansko-
právnych vzťahoch majú osobitné postavenie. Napriek tomu, že predmetné ustanovenie (obdobne 
iným právnym poriadkom) vzťahuje na živé zvieratá ustanovenia o hnuteľných veciach, pokiaľ to 
neodporuje povahe živého zvieraťa ako živého tvora, je otáznym, či je zviera naďalej možné považo-
vať za vec. Odpoveď musí byť negatívna.56 Odpoveď vychádza z ustanovenia § 118 ods. 1 Občian-
skeho zákonníka, ktoré medzi predmety občianskoprávnych vzťahov radí okrem iného veci a živé 
zvieratá. Z uvedeného je možné usudzovať, že zviera je odlišným predmetom občianskoprávneho 
vzťahu a nie je vecou. Pokiaľ sa pojem res nullius interpretuje striktne ako „vec“ nikoho, je vzhľadom 
na prijaté zmeny vo vnímaní zvierat ako živých bytostí namieste upustiť od považovania divých zvie-
rat za res nullius. Divé zvieratá je potrebné v súčasnosti vnímať skôr ako akúsi entitu, sui generis živú 
bytosť, ktorá ale je spôsobilým predmetom občianskoprávnych vzťahov (vrátane okupácie). Pri ex-
tenzívnejšom výklade res nullius v rozsahu akýchkoľvek predmetov občianskoprávnych vzťahov na-
značenom vyššie, je možné zotrvať na doterajšom výklade a divé zvieratá do kategórie res nullius na-
ďalej radiť. Uvedené závery však majú len doktrinálny význam, bez praktického rozdielu v postavení 
divých zvierat, najmä v otázkach vlastníckeho práva k nim vzhľadom na primerané použitie ustano-
vení vzťahujúcich sa na hnuteľné veci. 
 

 
53  Pozri § 22 ods. 2 písm. m) ZVS. 
54  V obdobnom duchu existuje i súdne rozhodnutie z vojnového obdobia (podľa právneho stavu OZO), v ktorom sa 

posudzovalo privlastnenie ušlej striebornej líšky chovanej na farme. Nejvyšší soud ČSR v rozsudku zo dňa 29. 01. 
1942, sp. zn. Rv I 919/41 uviedol: „Z §§ 382 až 384 obč. zák. vyplývá, že nezkrocené divoké zvíře, ocitnuvší se na svobodě, 
může si jako věc ničí přivlastniti buď každý anebo podle honebních zákonů pán myslivosti (§ 38 čes., § 64 mor. honeb. zák. a 
§ 40 vl. nař. čís. 127/1941 Sb.). Která taková zvířata jsou věcí ničí, zákon blíže neuvádí. Z toho však, že zákon zpravidla 
vychází z reálních skutečností na území jeho platnosti, lze míti za to, že za taková zvířata považuje jenom ona, která mají na 
tomto území podmínky ke svému životu na svobodě, která se na území, pro které zákon platí, vyskytují anebo aspoň snadno 
mohou vyskytnouti. U takových zvířat nemá ten, kdo je chytí, důvodu míti za to, že unikla někomu ze zajetí proti jeho vůli, a 
že tedy nebyla od původu věcí ničí. Takovými zvířaty nejsou však taková, jež by se těžce u nás na svobodě aklimatisovala a o 
nichž každý může snadno seznati, že přišla na svobodu jen uniknutím ze zajetí, jako je na př. stříbrná liška, jež se k vůli 
zvláštní kožišině chová u nás jen na farmách. O takových zvířatech platí všeobecné pravidlo § 386 obč. zák., že stávají se věcí 
ničí teprve, až je vlastník opustí, oč v projednávaném případě nejde. Nebyl proto žalovaný, ani pán myslivosti oprávněn 
stříbrnou lišku, o kterou jde, byť ji pro škodlivost v revíru usmrtil, si přivlastnil.“ 

55  Zákonom č. 184/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

56  Ustanovenie § 90a BGB obsahuje dokonca explicitnú formuláciu „zvieratá nie sú veci“.  
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3.3 ĽUDSKÉ TELO A JEHO ČASTI, ĽUDSKÉ OSTATKY A POZOSTATKY 
 

Napriek prevažujúcim názorom,57 ľudské telo ako celok nie je možné považovať za res nullius, 
ani res extra commercium. Ľudské telo nie je totiž vecou v právnom zmysle a ani spôsobilým objektom 
občianskoprávnych vzťahov. Za vec ako predmet občianskoprávnych vzťahov možno všeobecne po-
važovať len to, čo je rozdielne od osoby ako subjektu týchto vzťahov. Ľudské telo je síce hmotným 
objektom v reálnom svete, avšak takým, ktorý je integrálnou súčasťou fyzickej osoby ako subjektu 
práva, nositeľa práv a povinností. Na druhej strane ako uvádza Luby „aj človek môže byť predmetom 
práv, ale len natoľko, nakoľko sa to neprieči postaveniu slobodného človeka, t. j. nemôže byť predmetom práv 
ako vec, lebo inštitúcia otroctva u nás nie je známa.58 V uvedenom zmysle ide najmä o súvisiace osobné 
a osobnostné práva fyzických osôb týkajúce sa integrity ľudského tela, zdravia, a pod., vrátane ich 
postmortálnej ochrany (§ 11 a nasl. Občianskeho zákonníka).  

So značným zjednodušením možno povedať, že dodnes preto platí Lubyho: „Živý človek nie je 
vecou, ale ľudská mŕtvola a oddelené časti ľudského tela (napr. ostrihané vlasy) sú veci.“59 Osobitne je preto 
potrebné, aj v kontexte res nullius, zmieniť sa o (oddelených) častiach ľudského tela a ľudských ostat-
koch a pozostatkoch.    

Časti ľudského tela. Napriek presvedčeniu o povahe častí ľudského tela ako res extra 
commercium, de facto existuje množstvo právnych vzťahov, ktorých obsahom je dispozícia s takýmito 
biologickými materiálmi (či už darcovstvo orgánov, krvi, ale i predaj vlasov, či iných biologických ma-
teriálov, a pod.), osobitne regulované predovšetkým predpismi medicínskeho práva.60 Časti ľudského 
tela jednoznačne nie sú vecami, Občiansky zákonník ale spôsob nakladania s nimi neobsahuje.61 De 
lege ferenda bude nevyhnutné zaoberať sa aj časťami ľudského tela ako objektom právnych vzťahov, 
ktoré z pohľadu témy tohto článku, nie je možné za žiadnych okolností považovať za res nullius, ale 
za res propria, či už sú po oddelení vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorej ľudského tela boli súčasťou 
(napr. vlasy), alebo vo „vlastníctve“ príslušného zdravotníckeho zariadenia, a pod. 

Ľudské ostatky a pozostatky. Ľudskými pozostatkami sa podľa ustanovenia § 2 ods. 1 zá-
kona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve rozumie mŕtve ľudské telo; ľudskými ostatkami zas ľudské 
pozostatky po pochovaní. Zo súkromnoprávneho hľadiska nie je možné ľudské ostatky, ani pozos-
tatky považovať za res nullius, pretože tým by bola pripustená možnosť ich okupácie. Vhodnejším je 
preto status sui generis objektu občianskoprávnych vzťahov, ku ktorému vlastnícke právo nemôže 
vzniknúť (s výnimkou archeologických nálezov, a pod.), avšak vo vzťahu ku ktorému je potrebné nie-
len uzatvárať zmluvy (napr. pri obstarávaní pohrebu), ale i do budúcna rozhodovať o ich osude (vy-
danie, premiestnenie pozostatkov, a pod.). V súčasnosti je už prekonaným názor Roučka, že „lidské 
tělo ani jako mrtvola není věcí, pokud v něm sluší spatřovati tělo určité zemřelé osoby...jakmile tomu tak 
není, jest i mrtvola věcí“ (majúc na mysli predovšetkým archeologické nálezy, anatomické preparáty, 
a pod.),62 s ktorým sa najskôr nesprávne stotožnil aj Najvyšší súd ČR.63 Ľudské ostatky, nie je s pri-
hliadnutím na stav vedy a techniky (možnosť DNA identifikácie, a pod.), no predovšetkým akcentu-
júc ich čoraz častejšie spopolňovanie, považovať za vec, a to ani v prípade, že v nich už nie je možné 

 
57  Napr. FEKETE, ref. 11, s. 956. 
58  LUBY, ref. 7, s. 67. 
59  Tamže, s. 62. 
60  Napr. zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starost-

livosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov; viac k povahe častí ľudského tela a možností dispozície s nimi viď 
napr. HUMENÍK, Ivan. Ochrana osobnosti a medicínske právo. Bratislava: Eurokódex, s.r.o., 2011 s. 51 a nasl.   

61  Na rozdiel napr. od NOZ, ktorý v ustanovení § 493 explicitne stanovuje, že ľudské telo, ani jeho hoc oddelené časti, 
nie sú vecou a taktiež čiastočne upravuje disponovanie nimi (§ 111 a 112 NOZ). K právnej povahe častí ľudských tiel 
v ČR pozri ONDRÚŠ, Miroslav. K právní povaze částí lidského těla. In Právní rozhledy, 2018, č. 15-16, s. 521-530.  

62  ROUČEK, § 285,  ref. 15, s. 7. 
63  Rozsudok Nejvyššího soudu CŘ zo dňa 15. 12. 2005, sp. zn. 22 Cdo 2773/2004. 
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„spatřovati tělo určité zemřelé osoby“. O to viac sa vynára nevyhnutnosť právnej úpravy disponovania 
s takýmito ľudskými ostatkami.64  

Veci dané do hrobu. Ľudské pozostatky a ľudské ostatky je podľa nášho názoru potrebné 
považovať za sui generis objekt občianskoprávnych vzťahov. Veci dané do hrobu sa však faktickou 
derelikciou (najčastejšie ich zosnulému vkladajú do hrobu dedičia mŕtveho, prípadne iné na to opráv-
nené osoby, v ktorých vlastníctve tieto veci sú) stávajú res nullius.65 I keď okupácia vecí daných do 
hrobu nie je zo súkromnoprávneho hľadiska vylúčená, ich zmocnenie sa je trestným činom,66 a preto 
by bolo možné okupáciu z hrobu vyňatých vecí považovať za absolútne neplatný právny úkon, zacho-
vávajúc tak de facto navždy res nullius povahu vecí vložených do hrobu (s výnimkou archeologických 
nálezov, a pod.).  

Napriek vyššie uvedeným prevládajúcim názorom, ľudské telo, vrátane častí ľudského tela, 
ako aj ľudské pozostatky a ostatky nie je, vzhľadom na neprípustnosť ich okupácie a ďalšie okolnosti, 
možné radiť do kategórie res nullius. Zároveň je ale nevyhnutné pripustiť ich existenciu a de lege fe-
renda i detailnejšie upraviť status týchto sui generis predmetov občianskoprávnych vzťahov,67 ktoré 
na jednej strane nemožno považovať za veci (obdobne ako živé zvieratá), avšak je nepochybné, že 
existujú (azda s výnimkou ľudského tela ako celku) ako pomerne častý nepriamy predmet (verejným 
právom prevažne prísne regulovaných) občianskoprávnych vzťahov (napr. predaj vlasov, darcovstvo 
orgánov, obstaranie pohrebu – ľudských pozostatkov, a pod.). 
 
3.4 NEHNUTEĽNOSTI 
 

Nehnuteľnosti, pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom (§ 119 ods. 2 Občian-
skeho zákonníka) pri súčasnom status quo „spoločnosti a rozdelenia sveta“ nevytvárajú predpoklad 
potreby analýzy v kontexte res nullius, na rozdiel od minulosti, keď pravdepodobnosť okupácie nielen 
pôdy, ale celých území (terra nullius), ktoré nikomu nepatrili, bola pravdepodobnejšia.68 V súčasnosti 
je, aj v kontexte predchádzajúceho spoločenského zriadenia potrebné konštatovať, že každá z nehnu-
teľností je vo vlastníctve niekoho, súkromných osôb alebo štátu. Za res nullius nemožno považovať 
nehnuteľnosti neznámych a nezistených vlastníkov.69 V prípadoch, ktorých je vzhľadom na histo-
rické nedostatky katastrálneho operátu i v súčasnosti veľké množstvo,70 je potrebné prezumovať 

 
64  Porov. Uznesenie Nejvyššího soudu ČR zo dňa 09. 03. 2006, sp. zn. 22 Cdo 685/2005: „Návrhům domáhajícím se 

vydání rozhodnutí, jež se týká nakládání s ostatky pochovaných nebo zpopelněných těl zemřelých osob, nemůže soud 
vyhovět.“ 

65  Obdobne ROUČEK, ref. 15, s. 370. 
66  V uvedenej súvislosti je potrebné opätovne poukázať na význam pojmu res nullius aj pre trestné právo. Trestný čin 

krádeže podľa ustanovenia § 212 Trestného zákona, za ktorý sa vyňatie vecí z hrobu zvykne považovať, totiž pre 
naplnenie skutkovej podstaty trestného činu vyžaduje „prisvojenie si cudzej veci“, tzn. veci niekoho, nie veci nikoho, 
res nullius. V uvedenom zmysle by bolo preto možné uvažovať skôr „len“ o trestnom čine hanobenia miesta posled-
ného odpočinku, či hanobenia mŕtveho (§365 a 366 Trestného zákona).   

67  K jednotlivým alternatívam statusu súvisiaceho s ľudským telom de lege ferenda pozri GÁBRIŠ, Tomáš. § 118, bod 
II, 5. Ľudské telo. In ŠTEVČEK, Marek a kol. Občiansky zákonník I. § 1 – 450. 2. vydanie. Komentár. Praha: C. H. Beck, 
2019, s. 805 a nasl. 

68  Terra nullius je v modernom práve pojem medzinárodného práva verejného znamenajúci „zem nikoho“, tzn. zem ne-
patriacu žiadnemu zo štátov a zároveň na základe medzinárodných záväzkov nespôsobilým okupácie. V súčasnosti 
je takým priestorom čiastočne Antarktída (Antarktická zmluva o mierovej vedeckej spolupráci a demilitarizácii z roku 
1959). 

69  Viď. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlast-
níctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlast-
níckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). 

70  Viď. Predbežnú informáciu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k návrhu zákona 
o pozemkoch nezistených vlastníkov (PI/2022/109), ktorého cieľom je „vyriešenie dlhodobého problému v evidencii 
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existenciu vlastníka. Úvaha týkajúca sa nehnuteľností by mala preto smerovať skôr k otázkam prí-
pustnosti derelikcie nehnuteľnosti, ako jedného z oprávnení vlastníka. Právny poriadok uvedenú 
možnosť nepripúšťa (i keď Ústavný súd SR v náleze z roku 2017 s takouto alternatívou operuje),71 
a interpretácia následného vlastníckeho statusu takejto nehnuteľnosti (res nullius alebo vlastníctvo 
štátu?) by bola problematická. De lege ferenda, by aj v záujme právnej istoty, bolo vhodnejšie expli-
citne možnosť opustiť nehnuteľnosť, aj vo vzťahu k informáciám uvedeným v katastri nehnuteľ-
ností, do právneho poriadku a Občianskeho zákonníka zakotviť, a to napr. spôsobom častým v za-
hraničných úpravách, teda ex lege vznikom vlastníckeho práva štátu k takýmto derelikvovaným ne-
hnuteľnostiam.72 
 
3.5 OPUSTENÉ VECI.  
 

Derelikcia je jedno zo základných oprávnení vlastníka, ktorý jednostranným právnym úko-
nom prejaví svoju vôľu zanechať vlastnícke právo k veci. Opustením veci sa v tradičnom zmysle tieto 
stávali res nullius. Vzhľadom na absenciu vecí nikoho v režime pôvodného znenia Občianskeho zá-
konníka, opustením nadobúdal vlastnícke právo k veciam ex lege štát. V súčasnom znení Občian-
skeho zákonníka, po doplnení ustanovenia § 135 ods. 3 však možno konštatovať, že uvedený režim 
ostal zachovaný. Na opustené veci sa totiž vzťahuje primerane režim vecí stratených, tzn. okupácia 
opustených vecí nie je prípustná a tieto je potrebné vydať. Pokiaľ sa nenájde pôvodný vlastník veci 
(čo je teda isté, keďže pôvodný vlastník veci svoje vlastnícke právo zanechal), vlastníkom opustených 
vecí možno ex lege v zmysle judikatúry k momentu derelikcie považovať štát.73 V tomto smere je 
možné pripustiť ale aj mierne odlišný výklad, než v judikáte R 1/1979, ktorý vychádza nielen z odliš-
ných  spoločenských podmienok, ale i právnej úpravy - § 453 Občianskeho zákonníka v pôvodnom 
znení, prinášal aj dobové interpretačné nejasnosti.74 Pokiaľ sa na opustené veci v zmysle ustanovenia 
§ 135 ods. 3 Občianskeho zákonníka majú ustanovenia o veciach stratených aplikovať len primerane, 
je prípustný i ten výklad, že derelikciou sa veci stanú vecami res nullius a až ich okupáciou ich okupant 
nenadobúda do svojho vlastníctva, ale do vlastníctva štátu, ktorému ich je povinný vydať. Obe inter-
pretácie ale vzhľadom na stav de lege lata predpokladajú, že vlastnícke právo pôvodného vlastníka 
kvalifikovaným opustením veci definitívne zaniká. 
 
NAMIESTO ZÁVERU 
 

Res nullius existuje. Heuréka!, dalo by sa nadnesene zvolať, no zvolanie by nebolo zďaleka tým 
Archimedovým. Na základe definovania pojmu res nullius, ako aj analýzy jeho historických korelácií, 
vrátane presvedčenia o jeho neexistencii pod vplyvom socialistickej dogmy (vzhľadom na znenie Ob-
čianskeho zákonníka) aj v právnom stave de lege lata, je síce možné formulovať záver, že res nullius 
v súčasnom právnom poriadku, a to aj pri znení Občianskeho zákonníka existuje, avšak okruh 

 
vlastníctva pozemkov, ktorý spôsobujú pozemky nezistených vlastníkov.“ Riešením má byť prechod práv k pozemkom 
nezistených vlastníkov na štát. 

71  Nález Ústavného súdu SR zo dňa 12. septembra 2017, sp. zn. III. ÚS 194/2017: „Právo opustiť vec a vzdať sa jej 
vlastníctva je súčasťou obsahu vlastníckeho práva. Jednostranný právny úkon opustenia veci však musí byť urobený 
slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, musí zahŕňať vôľovú stránku a musí napĺňať tiež vôľu vzdať sa vlastníctva 
veci a jej fyzické opustenie, pričom iba samotné neužívanie veci samo osebe ešte neznamená zánik vlastníctva. Mno-
horočné neprejavovanie záujmu právnych predchodcov žalovaných o predmet sporu, samo osebe nemohlo spôsobiť 
zánik vlastníckeho práva, pokiaľ toto nezaniklo už prv.“ 

72  Porov. Art. 5:24 holandského Burgerlijk Wetboek, Art. 923 talianskeho Codice civile, § 1045 ods. 2 NOZ ČR. 
73  Porov. R 1/1979. 
74  Pozri viac ELIÁŠ, J. Zodpovednosť za neoprávnený majetkový prospech. In KNAPP, Viktor – PLANK, Karol a kol.: 

Učebnica československého občianskeho práva. I. zväzok. Bratislava: Obzor, 1965, s. 470 a nasl. 
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objektov občianskoprávnych vzťahov pri striktnom definovaní res nullius ako veci nikoho, je mini-
malistický. Pokiaľ definujeme res nullius ako akýkoľvek objekt (nepriamy predmet) občianskopráv-
nych vzťahov, nie vec, je síce množstvo predmetov v kategórii res nullius väčšie, avšak vzhľadom na 
laxný prístup Občianskeho zákonníka ku kategorizácii, či definovaniu vecí, nie je možné prijatie jed-
noznačných záverov. Je teda de lege ferenda potrebné alebo nadbytočné v Občianskom zákonníku 
upraviť res nullius? Prv než normovanie res nullius sa omnoho účelnejšie javí detailnejšie upraviť sta-
tus tých objektov občianskoprávnych vzťahov, ktoré nie je možné považovať za veci (zvieratá, časti 
ľudského tela, a pod.). Bez precíznejšej úpravy objektov občianskoprávnych vzťahov sú totiž akékoľ-
vek závery o existencii res nullius v právnom poriadku spochybniteľnými. 
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O pôvode výrazu „nárok“1 
 

Milan Hlušák 
 
I ÚVOD 

 
V súvislosti s rekodifikáciou občianskeho práva – 

najmä v spojitosti s premlčaním – vyvstala otázka po-
treby definovania výrazu „nárok“. V budúcom kódexe 
sa totiž počíta s tým, že predmetom premlčania nebude 
subjektívne právo ako také, ale len nárok. Jeho vyme-
dzenie preto nie je žiadnou akademickou kratochvíľou. 
Ak má byť totiž predmetom premlčania práve nárok 
a nie právo, je nevyhnutné, aby bol pojem nároku nále-
žite ozrejmený.  

Rekodifikačný návrh z r. 2018 nárok definoval 
ako „právo požadovať plnenie zo záväzku“, rekodifi-
kačný návrh z r. 2022 zas ako „právo požadovať od 
iného, aby niečo konal alebo opomenul“.2 Proti defino-
vaniu nároku ako práva požadovať niečo od iného však 
boli v právnickej spisbe3 vznesené námietky založené 
na tom, že navrhované vymedzenie nezodpovedá 
tomu, ako sa nárok chápe v právnej doktríne, poukazu-
júc najmä na dielo Š. Lubyho.4 Ten totiž nárok defino-
val ako oprávnenie použiť prostriedky, dané prísluš-
nými predpismi na vynútenie subjektívneho práva sú-
dom, arbitrážou, administratívnym orgánom, resp. 
vlastným úkonom. 

Tento príspevok nemá ambíciu správnosť týchto 
definícii hodnotiť globálne, ani poskytnúť návod, ako 
by mala legálna definícia nároku znieť (o to viac, keď sa 
jeho autor zúčastňoval rekodifikačných prác na návrhu z r. 2018 a je aj autorom definície z r. 2022). 
Príspevok chce len obohatiť diskusiu o možných alternatívach, a to tým, že ponúkne pohľad na to, 
ako sa výraz „nárok“ vníma v slovenčine v bežnej reči, aký je jeho etymologický pôvod, ako sa v dáv-
nejšej minulosti používal v právnickom jazyku a či jeho dnešné, bežné chápanie tomuto historickému 

 
1  Tento príspevok je súčasťou riešenia grantového projektu APVV-17-0562. 
2  Pre zdôvodnenie návrhu z roku 2022 pozri Odôvodnenie pracovnej verzie paragrafového znenia všeobecnej časti 

Občianskeho zákonníka dostupnej na internete: <https://www.justice.gov.sk/dokumenty/2022/08/1.5.-Premlca-
nie_20220714_odovodnenie.pdf.> [cit. 2022-10-15]. Pre zdôvodnenie návrhu z r. 2018 pozri SEDLAČKO, František 
– ŠTEVČEK, Marek. K postate a účelu premlčania v súkromnom práve. In Právny obzor, 2019, roč. 102, č. 4, s. 346-
365. 

3  Pozri OVEČKOVÁ, Oľga. Podstata a účel inštitútu premlčania de lege lata a de lege ferenda. In Právny obzor, 2019, 
roč. 102, č. 1, s. 67-84. 

4  LUBY, Štefan. Občianskoprávny nárok. In Právnické štúdie, 1958, roč. IV, č. 1, s. 3-56; LUBY, Štefan. Občianskoprávny 
nárok. In Právnické štúdie, 1958, roč. IV, č. 2, s. 256-321. 

Abstract 
In the article, the author deals with the origin of 
the term "nárok", i.e. claim. At the same time, it 
represents the current understanding of this term 
in common language as well as its etymological 
origin. Subsequently, he confronts his findings 
with how the term "nárok" was perceived in the 
past in the Czech legal environment. He comes to 
the conclusion that the historical legal understan-
ding of the term "nárok" in the sense of making 
demands for something coincides in essential fea-
tures with the etymology of this term as well as 
with its current use in ordinary, non-legal lan-
guage, where this term is also related to a demand 
for something, respectively with making demands 
towards someone. 
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vývinu aj reálne zodpovedá. Práve po tejto línii bude prebiehať aj tok našich nasledovných úvah. Do-
plňme však – aby sme sa vyhli nedorozumeniam –, že sa výrazom „nárok“ budeme zaoberať len v kon-
texte slovenského jazyka, pretože nám v prvom rade pôjde o to, v akom zmysle sa tento výraz použí-
val u nás historicky; otázke, do akej miery chápanie tohto výrazu v súčasnom právnickom jazyku zod-
povedá tomu, ako bol v 19. stor. pandektistami vymedzený pojem výrazu „Anspruch“, sa zaoberať 
nebudeme. 

 
II NÁROK V SÚČASNEJ BEŽNEJ REČI  

 
Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka5 sa v dnešnej reči výraz „nárok“ spája s význa-

mom „oprávnená požiadavka, oprávnenie vyplývajúce obyč. zo zákona“, prípadne s významom „vy-
slovená žiadosť na splnenie, utvorenie niečoho, (vysoké) požiadavky, priania, želania“. Obdobne sa 
pod nárokom rozumie „oprávnená požiadavka, oprávnenie, právo“, resp. „požiadavky, želania“ aj 
podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka.6 Taktiež aj Historický slovník slovenského jazyka7 spája 
nárok s významom „požiadavka“.  

Usudzujeme, že tomuto slovníkovému vymedzeniu v zásade niet čo vytknúť. V bežnej reči na-
ozaj používame výraz „nárok“ v zmysle požiadavky na niečo. Týmto výrazom totiž opisujeme situáciu 
oprávneného, teda nositeľa nároku, v ktorej môže niečo požadovať od iných osôb, keď si môže od 
nich niečo nárokovať. Napríklad ak má niekto nárok na výhru, znamená to, že má právo na to, aby 
mu povinná osoba výhru vyplatila. Spojenie „mať nárok na niečo“ teda používame vtedy, ak chceme 
vyjadriť vzťah nositeľa nároku voči niekomu, kto je voči nositeľovi nároku na niečo povinný. Ak nám 
o vyjadrenie tohto vzťahu nejde, tak spojenie „mať nárok na niečo“ nepoužívame. Napríklad, keď je 
niekto vlastník a svojou vecou disponuje, nepovieme, že má na vec nárok. Takúto formuláciu by sme 
použili zrejme len v prípade, ak niekto vlastníkovi vec odníme, teda v prípade, ak chceme nejako opí-
sať jeho oprávnenie k veci vo vzťahu k inej osobe, jeho oprávnenie na to, aby sa mu vec vrátila, teda 
jeho právo požadovať jej vrátenie. Taktiež, ak niekto vlastní byt a tento byt aj užíva, nepovieme, že 
má nárok, aby byt užíval. Takýto zvrat by sme použili zrejme len v kontexte, ak by vlastníkovi niekto 
v užívaní bytu bránil. Teda opäť len v kontexte, keď nositeľ nároku môže od inej osoby niečo poža-
dovať.  

Z práve povedaného zároveň vyplýva, že výrazom „nárok“ v bežnej reči opisujeme situáciu, keď 
niekto niečo nemá, keď niekomu niečo nebolo umožnené, ale má právo, aby to mal, aby mu to bolo 
poskytnuté, aby sa mu to umožnilo a pod. Nárokom teda popisujeme situáciu, keď niekto má na niečo 
právo, ale toto právo sa ešte neuspokojilo. Čiže keď aktuálny, skutočný stav (čo je) nezodpovedá 
právu nositeľa nároku (čo má byť). Alebo opäť, inými slovami, ak niekto niečo nemá, ale môže to 
požadovať od iného, môže sa voči inému ku svojmu právu hlásiť. 

Že sa výraz „nárok“ v bežnej reči používa práve na opis vzťahu jednej osoby voči druhej v zmysle 
požiadavky jedného voči druhému na niečo, čo nositeľ nároku nemá, potvrdzuje aj používanie odvo-
deného výrazu „nárokovať si“. To sa v súčasnej slovenčine chápe vo význame „uplatňovať si nárok, 
oprávnene niečo od niekoho žiadať, požadovať“,8 resp. „robiť si nároky, vyžadovať, požadovať“.9 „Ná-
rokovať si“ sa teda používa nie na opis situácie jednej osoby voči nej samej, resp. voči nejakým pred-
metom, ale na opis jej situácie voči iným osobám, keď sa niekto hlási voči inému o svoje právo. O 

 
5  JAROŠOVÁ, Alexandra (red.). Slovník súčasného slovenského jazyka. M – N. Bratislava: Veda, 2015. Dostupné na inter-

nete: <https://slovnik.juls.savba.sk> [cit. 2022-10-15]. 
6  KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (red.). Krátky slovník slovenského jazyka. 4. vyd. Bratislava: 

Veda, 2003. Dostupné na internete: <https://slovnik.juls.savba.sk> [cit. 2022-10-15]. 
7  MAJTÁN, Milan (red.). Historický slovník slovenského jazyka 2. K – N. Bratislava: Veda 1992. Dostupné na internete: 

<https://slovnik.juls.savba.sk> [cit. 2022-10-15]. 
8  JAROŠOVÁ, ref. 5. 
9  KASALA – PISÁRČIKOVÁ - POVAŽAJ, ref. 6. 
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vlastníkovi, ktorý drží svoju vec, preto nehovoríme, že si túto vec nárokuje, resp. že si robí na ňu 
nároky. To povieme len vtedy, ak vec drží niekto iný a vlastník od neho požaduje, aby mu vec vrátil. 
Výrazy „nárok“ a „nárokovať si“ sa tak v bežnej reči skutočne používajú v súvislosti s požadovaním 
niečoho, s požiadavkou na niečo. 

Iste, mohlo by sa namietať, že nárok a požiadavka nie je to isté, že nejde o synonymá. Ak totiž 
povieme, že má niekto nárok na dovolenku, nijako tým ešte netvrdíme, že túto dovolenku aj poža-
duje. Nárok môže mať aj ten, kto o dovolenku vôbec nemá záujem a ani neplánuje dovolenku využiť. 
Na druhej strane, ako bolo povedané, výraz „nárok“ používame vtedy, keď aktuálny stav nezodpo-
vedá stavu, aký by mal byť. Teda vtedy, ak nositeľ nároku môže požadovať, aby sa jeho právu učinilo 
zadosť. Výraz „nárok“ tak vystihuje nielen vzťah nositeľa nároku k inej osobe, ale aj vzťah inej osoby 
k nositeľovi nároku. Ak povieme, že predávajúci má nárok na kúpnu cenu voči kupujúcemu, potom 
tým vyjadrujeme nielen to, že predávajúci môže od kupujúceho požadovať, aby mu bola kúpna cena 
uhradená, ale aj to, že kupujúci musí takejto prípadnej požiadavke predávajúceho vyhovieť. Výraz 
„požiadavka“ – napriek tomu, že naozaj nie je synonymom výrazu „nárok“ – predsa len veľmi dobre 
vystihuje to, v akom kontexte tento výraz používame v bežnom, neprávnickom styku.  

 
III ETYMOLÓGIA NÁROKU 

 
Výraz „nárok“ je výrazom starým, ktorý sa vyskytoval azda vo všetkých slovanských jazykoch 

(hoci nie vo všetkých ide o výraz stále živý10). Podľa Ľ. Králika11 sa slovo „nárok“ etymologicky odvo-
dzuje z praslovanského slova „narekti“. Toto slovo znamenalo „povedať (niečo) na niečo“, keďže ide 
o spojenie predpony „na-“ a koreňa „rekti“ s významom „povedať“. Transformáciou slovesa „narekti“ 
na podstatné meno (teda jeho substantivizáciou, spodstatnením) sa pritom dostaneme práve k slovu 
„nárok“, keďže koreň tohto slova („-rok“) niesol v praslovančine význam „čo je (vy)rieknuté“.12 De-
verbatívum „nárok“ tak môžeme etymologicky spojiť s významom „čo je povedané na niekoho“, prí-
padne – slovami Králika – s významom „(vedomé) povedanie, vyslovenie (niekoho o niekom/nie-
čom)“.13  

Naznačený etymologický pôvod slova „nárok“ potvrdzuje aj používanie spojenia „riecť na koho“ 
v staroslovienčine. Podľa Slovníka jazyka staroslověnského14 sa tento výraz („rešti na kogo“) totiž 
používal práve v zmysle „promluvit proti někomu, nařknout někoho, obvinit někoho“, teda v zmysle 
„povedať niečo na niekoho“. Rovnako aj podľa Etymologického slovníka jazyka staroslověnského15 sa 
spojenie „narešti kogo“ chápalo vo význame „nařknout, obvinit“. 

Králik však ide ďalej a tvrdí, že práve od významu slovesa „narekti“ v zmysle „(vedomé) pove-
danie, vyslovenie (niekoho o niekom/niečom)“ možno vyvodiť jeho ďalší význam v zmysle „vysloviť 
požiadavku na niečo, na niekoho ap.“.16 Z toho potom Králik zrejme vyvodzuje dnešný význam „ná-
roku“ v zmysle „požiadavky na niečo“. Rovnako k otázke pristupujú aj českí etymológovia: V. Machek 
tvrdí, že výraz „nárok“ súvisí so staročeským výrazom „nařéci“, teda „požadovati něco“.17  

Na základe týchto zistení etymológov sa tak javí pravdepodobné, že etymologicky sa výraz „ná-
rok“ posúval pozdĺž osi, po ktorej sa vyvíjal význam slovesa „narekti“. Táto významová os uvedeného 

 
10  Napríklad v poľštine sa tento výraz už nepoužíva. 
11  KRÁLIK, Ľubor. Stručný etymologický slovník slovenčiny. 2. vydanie. Bratislava: Veda, 2019, s. 383. 
12  Tamže, s. 511. 
13  Tamže, s. 383. Obdobne odvodzuje nárok od slova „říci“ aj J. Rejzek. Pozri REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. 

Praha: Leda, 2015, s. 420-421. 
14  KURZ, Josef (hl. red.). Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae palaeoslovenicae. III. Praha: Academia, 

1982, s. 633.  
15  JANYŠKOVÁ, Ilona (red.). Etymologický slovník jazyka staroslověnského 13. Rasti - sice. Praha: Academia, 2006, s. 761.  
16  KRÁLIK, ref. 11, s. 383. 
17  MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 3. vydanie. Praha: NLN, 2010, s. 390. 
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slovesa pritom prebiehala od (1) významu „povedať (niečo) na niečo“ cez (2) význam „nariecť, obvi-
niť“ až po (3) význam „požadovať niečo“. Otázkou však je, kde a kedy nastal posun prvého, resp. dru-
hého z uvedených významov k tretiemu, teda dnes platnému významu („požadovať niečo“). Zdá sa 
totiž, že výraz „nárok“ v zmysle „požiadavky na niečo“ sa dnes vyskytuje len v slovenskom a českom 
jazyku. V iných slovanských jazykoch výraz „nárok“ – resp. jeho odvodenina výraz „nárokom“ – nesie 
iné významy, najmä ten v zmysle „náročky, úmyselne“.18  

 
IV NÁROK A NOMOKÁNON 

 
V českej a slovenskej odbornej spisbe sa možno stretnúť s názorom, že výraz „nárok“ už v sta-

roslovienčine niesol význam „hlásenia sa k právu“, teda význam podobný tomu dnešnému (pod „hlá-
sením sa k právu“ možno totiž rozumieť „nárokovať si niečo“, teda „vznášanie požiadaviek na niečo“). 
Má to dokazovať čl. 42 Nomokánonu, ktorý predstavuje Metodov starosloviensky preklad Kánonu 
27 Chalcedónskeho koncilu. Tento článok Nomokánonu pojednáva o únosoch žien, pričom za nezá-
konné vyhlasuje aj únosy žien s cieľom manželstva. Metod, tvorca Nomokánonu, pritom pri jeho 
koncipovaní použil práve výraz „narokomъ“, a to ako ekvivalent originálneho, gréckeho výrazu „ἐπ᾿ 
ὀνόματι“, resp. latinského prekladu „sub nomine“, ktoré znamenajú – doslovne vzaté – „v mene“.19 
Metod teda preložil grécku formuláciu „únos žien v mene manželstva“ ako „únos žien nárokom man-
želstva“ („[i]že vъschytajutъ d(ě)vy sebe narokomъ sužitъja...“20).  

J. Vašica – ktorý predmetnú starosloviensku formuláciu čl. 42 Nomokánonu preložil ako 
„[s]tran těch, kteří unášejí si dívky kvůli nároku na sňatek“ – z toho vyvodzuje, že Metod výraz „na-
rokomъ“ v uvedenom spojení nepoužil ako doslovný preklad gréckej predlohy, ale použil ho v oso-
bitnom význame, ktorý sa objavuje v staročeských prameňoch z oblasti práva. Vašica uvádza, že 
„řecký výraz má význam ‘za účelem sňatku’; ale vyložíme-li stsl. narokomъ ve smyslu staročeského 
nárok jako hlášení k právu nebo zboží, můžeme rozumět této formuli také tak, že si chtějí únosem 
zjednat nárok na sňatek po způsobu pohanském. Únos byl vedle výkupu jedním ze základů slovan-
ského sňatku a byl praktikován ještě i v XI. a XII. století“.21 Podľa Vašicu mal teda výraz „narokomъ“ 
význam v zásade zhodný s tým dnešným. K tomuto názoru sa klonia aj T. Gábriš a R. Jáger, podľa 
ktorých sa výraz „narokomъ“ dá „historicko-lingvisticky vykladať ako hlásenie sa k právu, teda že 
únosom dievčaťa si páchatelia chcú zaistiť manželstvo podľa pohanského zvyku“.22  

Všetci spomenutí autori teda vychádzajú z názoru, že pri Nomokánone nejde len o čistý pre-
klad, ale – ako tvrdia Gábriš a Jáger – že „skôr môže ísť o stopy staršej, spoločnej predcyrilometodskej 
právnej terminológie“.23 Vašica usudzuje, že „Metodějova znalost tehdejší řeči na Moravě byla, jak ze 
všeho vysvítá, všestranná a jistě zabírala také obor juridický, k němuž měl sklon již od mládí“.24 Za 
„nesporný důkaz o tom, že Metoděj nejen znal soudobou domácí právní terminologii, nýbrž že k ní 

 
18  Pozri PAŁUCKI, Władysław. Narok. Studium z dziejów służby informacyjno-łącznikowej w Polsce wczesnośredniowiecznej. 

Wrocław: Zakład narodowy im. Ossolińskich, 1958, s. 202-209. 
19  Ku gréckemu a latinskému zneniu Kánonu 27 Chalcedonského koncilu pozri BARON, Arkadiusz – PIETRAS, Henryk 

(red.). Dokumenty Soborów Powszechnych. Tom I. Kraków: WAM, 2001, s. 248. 
20  Citované podľa JÁGER, Róbert. Nomokánon – právnohistorická analýza a transkript. Banská Bystrica: Belianum, 2017, 

s. 188. 
21  VAŠICA, Josef. In HAVLÍK, Lubomír (red.). Magnae Moraviae fontes historici. Prameny k dějinám Velké Moravy. IV. 

Brno: Universita J. E. Purkyně v Brně, 1971, s. 226 [vnútorné odkazy boli vypustené autorom – M. H.]. 
22  GÁBRIŠ, Tomáš – JÁGER, Róbert. Najstaršie právo na Slovensku? Pokus o rekonštrukciu predcyrilometodského nor-

matívneho systému. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 115. 
23  Tamže, s. 69. 
24  VAŠICA, ref. 21, s. 225. 
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přihlížel při své práci a použil jí mistrným způsobem k přetlumočení řeckého textu“,25 Vašica pritom 
považoval použitie výrazu „istinoju“ v čl. 46 Nomokánonu.  

Usudzujeme však, že v prospech osobitného právnického významu výrazu „narokomъ“ uve-
dené argumenty nesvedčia. Ani argument založený na tom, že únosom si mal únosca zaistiť nárok na 
manželstvo podľa pohanského zvyku, ani argument založený na použití výrazu „istina“ nemusí byť 
totiž úplne trefný.  

Pokiaľ ide o prvý z týchto argumentov, Vašica svoj názor odôvodňuje tým, že únos bol popri 
výkupe jedným zo základov slovanského manželstva.26 Odkazuje pritom na L. Niederleho a jeho dielo 
„Život starých Slovanů“.27 Niederle však nikde netvrdí, že by únosom malo únoscovi vzniknúť nejaké 
právo, resp. nárok na manželstvo, resp. že by sa únosom mal únosca hlásiť k nejakému právu. Nao-
pak, manželstvo založené únosom mohlo zadať rodine unesenej nárok na výplatu, veno.28 V pohan-
ských dobách – hoci nie nevyhnutne v spojitosti so Slovanmi – mohla dokonca rodina unesenej po-
žadovať potrestanie únoscu.29 O žiadnom vzniku nároku, práva tu preto nemožno hovoriť. Okrem 
toho, nezdá sa nám úplne logické, aby Metod poňal do čl. 42 Nomokánonu výraz „narokomъ“ 
v zmysle „hlásenia sa k právu“, keď účelom tohto článku bolo postaviť manželstvá založené na únose 
mimo zákon. Odkaz na „právo“ pri opise „bezprávia“ sa nezdá byť preto presvedčivým. 

Vec nemusí byť tak jednoznačná, ako Vašica tvrdí, ani pri jeho druhom argumente, založenom 
na odkaze na použitie výrazu „s istinoju“ v čl. 46 Nomokánonu. Podľa tohto článku – ktorý je prekla-
dom Kánonu 72 Svätých apoštolov – „[v]ezme-li některý klerik nebo laik ze svatého chrámu buď 
vosk, nebo olej, ať je vyloučen a ať to navrátí pateronásobně s jistinou“.30 Pôvodný grécky text 
„ἔλαβεν“ (v zmysle „s tým, čo vzal, zmocnil sa“) teda nebol do Nomokánonu preložený doslovne, ale 
bol pri ňom použitý výraz „istina“. Z toho Vašica opäť vyvodzuje, že Metodovi tu nešlo o doslovný 
preklad, ale o použitie právnickej terminológie. V staročeskom pojmosloví totiž výraz „istina“ niesol 
význam „věc doličná“, resp. „věc, která dokazuje jistotu čeho, species facti, corpus delicti“. Rovnaký 
záver zastávajú aj Gábriš a Jáger, odvolávajúc sa práve na Vašicu.31 

Ani Vašica, ani Gábriš s Jágrom však neuvádzajú žiadny zdroj, podľa ktorého by sa výraz „is-
tina“ vyskytoval v nimi tvrdenom zmysle (teda v zmysle „doličný predmet, vec, ktorá dokazuje istotu 
niečoho“) aj pred časom spísania tzv. Rožmberskej knihy, ktorá svojím pôvodom siaha do 2. polovice 
13. storočia a z ktorej Vašica preberá uvedený význam slova „istina“. Ani Slovník jazyka staro-
slověnského neodkazuje na žiadne iné miesto v staroslovienských prameňoch, kde by sa s výrazom 
„istina“ spájal uvedený význam.32 Samozrejme, nevylučujeme, že názor uvedených autorov je 
správny. Domnievame sa však, že uvažovanie by malo ísť skôr iným smerom. Pýtať by sme sa totiž 
mali – aspoň podľa nás –, prečo by sa mal práve výraz „istina“ použiť na preklad gréckej formulácie 
„nech vráti, čo vzal, čoho sa zmocnil“.  

Nazdávame sa, že odpoveď nemusí byť nevyhnutne zložitá. Podľa Králika33 výraz „istina“ môže 
pochádzať od slova „istý v staršom význame ‘vlastný’“. Slovo „istý“ totiž možno odvodiť od 

 
25  Tamže. 
26  Tamže, s. 226. 
27  NIEDERLE, Lubor. Život starých Slovanů. Základy kulturních starožitností slovanských. Dílu I. Svazek 1. Praha: Bursik 

& Kohout, 1911. 
28  Pozri KOSOWSKA, Katarzyna. O formach zawierania małżeństw i statusie kobiet na rusi w czasach pogańskich. In 

Roczniki kulturoznawcze, 2019, tom X, n. 4, s. 112. 
29  Pozri EVANS-GRUBBS, Judith. Abduction Marriage in Antiquity: A Law of Constantine (CTh IX. 24. I) and Its Social 

Context. In The Journal of Roman Studies, 1989, vol. 79, s. 62. 
30  VAŠICA, ref. 21, s. 349-350.  
31  GÁBRIŠ – JÁGER, ref. 22, s. 115-116. Pre obšírnejšie zdôvodnenie pozri JÁGER, ref. 20, s. 119-122.  
32  KURZ, Josef (hl. red.). Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae palaeoslovenicae. I. Praha: Academia, 1966, 

s. 817. 
33  KRÁLIK, ref. 11, s. 239. 
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praslovanského slova „istъ“, ktoré sa zas – podľa jedného z viacerých možných výkladov – považuje 
za reflexiu indoeurópskeho „īk̂-to-“ odvodeného od „eik̂-“ s významom „vlastniť, ovládať, mať v 
moci“. Tento pôvodný význam sa mohol podľa Králika zachovať práve vo výraze „istina“ v zmysle 
„kapitál“.34 Slovo „istina“ tak mohlo vyjadrovať niečo, čo je vlastné niekomu/niečomu, resp. „nie-
komu patriace“,35 príp. „čo náleží pod něčí vládu“,36 z čoho by sa zas dal vyvodiť význam v zmysle 
„podstata“ (porovnaj napr. „istota“ v poľštine, kde sa ňou rozumie „podstata“, „vlastnosť“). Istina tak 
mohla celkom dobre vyjadrovať podstatu, základ toho, čo niekto niekomu dlhuje, resp. podstatu, zá-
klad toho, čo má dať, vydať, vrátiť a pod. Tomuto záveru by mohol nasvedčovať nielen súčasný vý-
znam slova „istina“, ale aj staročeské,37 resp. staropoľské38 výrazy, ako napr. „jistec“, resp. iściec (me-
dzi iným „dlžník“), alebo „iścina“ (v zmysle hlavnej dlžoby, jej podstaty, bez zahrnutia dodatočných 
plnení, príslušenstva). 

Okrem toho, je otázne, prečo by Metod na preklad spojenia „nech vráti, čo vzal, čoho sa zmoc-
nil“ použil slovo „istina“ práve vo Vašicom naznačovanom význame „věc doličná“, resp. „věc, která 
dokazuje jistotu čeho, species facti, corpus delicti“, teda v akomsi procesnoprávnom zmysle. Článok 
46 Nomokánonu predsa nerieši žiadne procesné otázky, resp. otázky dokazovania či otázku, či je 
niečo postavené na isto.  To, čo rieši, je jednoducho otázka, čo sa má vrátiť, teda čo má vrátiť ten, kto 
vzal z chrámu olej alebo vosk, resp. otázka, čo je základom (podstatou) pre určenie päťnásobku (alebo 
jednej pätiny39). A tejto podstate článku 46 Nomokánonu podľa nás omnoho lepšie zodpovedá  vý-
klad, ktorý použité spojenie „s istinoju“ spája so základom, podstatou toho, čo sa má vrátiť, a od čoho 
sa odvíja celková (päťnásobná, resp. o pätinu vyššia) povinnosť. 

To všetko v nás tak vyvoláva pochybnosti, či výraz „narokomъ“, ktorý Metod použil v Nomo-
kánone pri preklade gréckeho spojenia „ἐπ᾿ ὀνόματι“ („v mene“), mal naozaj nejaký osobitný, práv-
nický význam v zmysle „hlásenia sa k právu“. Koniec koncov, ani Vašica, ani Gábriš s Jágrom neuvá-
dzajú žiadny starosloviensky zdroj, ktorý by tento ich názor potvrdzoval. Zdá sa pritom, že žiadneho 
takého zdroja ani niet. Podľa dostupných slovníkov staroslovienčiny sa totiž výraz „nárok“ používal 
len vo význame „(předem stanovený) termín, lhůta“, „hlas (při hlasování)“, „zejména, jmenovitě“, 
príp. „z titulu, z důvodu“,40 či vo význame „výrok, rozhodnutí soudní“.41 Žiadny význam v zmysle 
„hlásenie sa k právu“ sa v nich neuvádza. 

 
34  Rovnako aj HAVLOVÁ, Eva (red.). Etymologický slovník jazyka staroslověnského 5. Istopiti sę – klęti. Praha: Academia, 

1995, s. 254. 
35  Pozri KRÁLIK, ref. 11, s. 666. 
36  Pozri REJZEK, ref. 13, s. 756. Porovnaj aj HAVLOVÁ, ref. 34, s. 254. 
37  Pozri slovníky starej češtiny dostupné na internete: <https://vokabular.ujc.cas.cz/> [cit. 2022-10-15]. 
38  Pozri URBAŃCZYK, Stanisław. (hl. red.). Słownik staropolski. Tom III. (I-Ja). Wrocław: Polska Akademia Nauk. Zakład 

im. Ossolińskich, 1960, s. 50-53. 
39  V gréckej predlohe – v Kánone 72 Svätých apoštolov – sa nehovorí o päťnásobku, ale o jednej pätine. Pozri The 

canons of the Holy Apostles : the Greek text as originally printed in 1540, with the various readings of later editions: 
the Latin version of Dionysius Exigus, made AD. 500 : and a new English translation, s. 32. 

40  KURZ, Josef (hl. red.). Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae palaeoslovenicae. II. Praha: Academia, 1973, s. 
310. Rovnako MACHEK, ref. 17, s. 761. V súvislosti s chápaním „nároku“ vo význame „vopred stanovený termín“, 
podľa Králika pôvod tohto významu ukazuje na slovo „rok“, ktorým sa v praslovančine rozumelo „čo je (vy)rieknuté“, 
z čoho sa vyvinul význam „vyrieknutá, dohodnutá lehota (v právnom konaní)“, resp. „termín“.  Pozri KRÁLIK, ref. 
11, s. 511. V tomto význame je slovo „rok“ známe aj našej právnickej terminológii, ako to dokazuje napr. slovenský 
preklad uhorského Občianskeho súdneho (sporového) poriadku. Pozri KRNO, Vladimír. Občiansky súdny poriadok. 
Bratislava: Komenský, 1926, kde autor pri výraze „termín“ uvádza v zátvorke výraz „rok“ (napr. pri § 259). Zo slova 
„rok“ sa vyvodzuje aj dnešné chápanie nároku v slovinčine (nárok), kde sa pod ním rozumie pojednávanie na súde či 
inom orgáne v určenom termíne a na určenom mieste. Pozri Slovar slovenskega knjižnega jezika dostupný na internete: 
<https://fran.si/> [cit. 2022-10-15]. 

41  Pozri Slovník nejstarších staroslověnských památek dostupný na internete: <http://gorazd.org/gulliver/?recor-
dId=23150> [cit. 2022-10-15]. 
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Domnievame sa preto, že výraz „narokomъ“ má v Nomokánone iný význam. Určitú nápovedu 
nám vo svojom Stručnom etymologickom slovníku slovenčiny poskytuje Králik,42 podľa ktorého mal 
výraz „nárokom“ význam dnešného výrazu „náročky“. Nárokom sa totiž podľa Králika rozumelo „(ve-
domé) povedanie, vyslovenie (niečoho o niekom/niečom)“, z čoho sa odvodzuje význam „s uvedome-
ním si niečoho, úmyselne, naschvál“. A to by mohlo nasvedčovať záveru, že výrazom „narokomъ“ 
chcel Metod poukázať na únos, ktorý bol učinený s uvedomením si, čiže v úmysle založenia manžel-
stva.  

V prospech tohto záveru podľa nás hrá aj skutočnosť – ako sa to snažil preukázať W. Pałucki43 
–, že v slovanských jazykoch, vrátane staroslovienčiny, výraz „nárokom“ označoval a v niektorých 
stále označuje „úmyselne“, resp. „učinené s cieľom, v úmysle“. Tomu dokonca zodpovedá aj význam 
výrazu „nárokom“ v starej slovenčine. Podľa Historického slovníka slovenského jazyka totiž tento 
výraz niesol význam „náročky, schválne, úmyselne“.  

Zároveň, ak výrazu „narokomъ“ použitému v Nomokánone prisúdime význam „v úmysle, s cie-
ľom“ („unášajú dievky v úmysle, s cieľom manželstva“), výsledok bude omnoho lepšie zodpovedať 
gréckej predlohe vo význame „v mene“ („unášajú dievky v mene manželstva“). Gréckemu výrazu „ἐπ᾿ 
ὀνόματι“ („v mene“) totiž zodpovedá aj význam „z dôvodu, z titulu“. Práve ten koniec koncov použí-
vajú aj dostupné slovníky staroslovienčiny pri preklade výrazu „narokomъ“ použitého v predmet-
nom čl. 42 Nomokánonu,44 ako aj anglické, francúzske či talianske preklady Kánonu 27 Chalcedón-
skeho koncilu,45 ktoré prekladajú grécke spojenie „v mene“ s použitím výrazov „pretext, prétexte, 
pretesto“ („under pretext of cohabitation“, „sous prétexte de mariage“, sotto pretesto di sposarla“), 
ktorý taktiež nesie význam „dôvod“.46 

 
V VÝVOJ NÁROKU V ČESKOM PROSTREDÍ 

 
Čo bolo doteraz povedané, znamená, že výraz „narokomъ“ zrejme nemá v Nomokánone žiadny 

osobitný právnický význam, ani význam, ktorý by sa dal bez ďalšieho stotožniť so súčasným význa-
mom tohto výrazu („požiadavka na niečo“). To nás v konzekvencii vedie k otázke, kedy sa takýmito 
významami „nároku“ môžeme stretnúť. Pomocnú ruku nám tu poskytuje cenný výskum českých 
právnych historikov, najmä V. Vaněčku a R. Rauschera, ktorí sa podrobne zaoberali významom vý-
razu „nárok“ v českých dobových prameňoch.  

V. Vaněček poukazuje na skutočnosť, že predmetný výraz sa v prameňoch z 12. a 13. storočia 
používa v súvislosti so súdnym procesom vo veci krádeže alebo lúpeže. V takýchto prípadoch sa roz-
lišovali dve situácie, a to podľa toho, či bol páchateľ prichytený pri čine alebo nie. Ak nebol, potom 
vlastnému procesu na súde predchádzalo osobitné predbežné nárokové konanie, tzv. opovedanie. 

 
42  Pozri KRÁLIK, ref. 11, s. 383. 
43  Pozri PAŁUCKI, ref. 18, s. 202-209. 
44  KURZ, ref. 39, s. 310. Rovnako JANYŠKOVÁ, ref. 15, s. 761. 
45  Pozri napr. dostupné na internete: http://www.documentacatholicaomnia.eu/01_10_0451-0451-_Con-

cilium_Chalcedonense.html.  
46  Výraz „praetextu“ bol použitý aj v latinskom preklade čl. 226 Rožmberské knihy z 2. polovice 14. storočia. Podľa 

tohto článku „[k]dyž kto opoviedá plen, nebo výboj, nebo což právo šlo, že je ztratil, tehda právo řéci: ‘učiněna mi 
škoda’. Pověz, kterým nárokem? na kterej dědině? který den učiněna? pod kterým svátkem opoviedána?“ (Pozri 
BRANDL, Vincenc. Kniha Rožmberská. Kritické vydání opatřeně poznámkami a glosářem. Praha: Jednota právnická, 
1872, s. 90). Latinský preklad znie: „Quando aliquis pronuntiat spolium aut excussionem aut de quo jus esset eum aliquid 
perdidisse, tunc juris est dicere: factum milii est dampnum, dicet quo praetextu, in qua haereditate, quo die factum, sub quo 
festo pronuntiatum“ Pozri KUCHARSKI, Andrzej. Najdawniejsze pomniki prawodawstwa słowiańskiego. Warszawa: 
1838, s. 322. Na druhej strane V. Brandl pod „nárokom“ v čl. 226 Rožmberskej knihy rozumel niečo iné – konkrétne 
„zlý skutok“, resp. previnenie, čo vyplýva z jeho nemeckého prekladu, kde použil výraz „misst[h]at“. Pozri BRANDL, 
Vincenc. Index zum VII. Bande des Codex diplomaticus Moraviae. Brno: Breža, Winiker & Co, 1868. 
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Poškodený (okradnutý, olúpený) ohlásil škodu hradskému úradu, ktorý zvolal obyvateľstvo miesta, 
kde sa vec stala, a vykonal inkvizičné, dotazovacie konanie, v rámci ktorého bolo možné udať, nariecť, 
teda obviniť iného z krádeže, resp. lúpeže.47 A práve toto obvinenie sa označovalo výrazom „nárok“. 
V rámci tohto konania pritom nestačilo len učiniť obvinenie, ale poškodený musel preukázať, že mu 
bola jeho vec naozaj odňatá, teda že mu vznikla škoda, hoci nemusel preukazovať, kto mu vec odňal.48 
Ak ku obvineniu aj naozaj došlo, následne sa začalo konanie, v ktorom sa mal obvinený usvedčiť alebo 
očistiť za použitia ordálov. Dôraz sa pritom kládol práve na to, aby sa obvinený vyvinil spod nároku, 
teda spod narčenia. Preto sa výrazom „nárok“ nerozumelo len samotné obvinenie, narčenie, ale aj aj 
samotné konanie, ktoré nasledovalo po narčení a ktorému dávalo toto obvinenie, teda nárok, pod-
net.49 Na okraj ešte dodajme, že pod „narčením“ sa rozumelo obvinenie aj v historickej slovenčine, 
ako to vyplýva z Historického slovníka slovenského jazyka50 ako aj zo Slowára A. Bernoláka.51 

V 2. polovici 13. storočia sa však v spojitosti s odstraňovaním ordálov postupne stráca aj dota-
zovacie konanie, v rámci ktorého dochádzalo k narčeniu (obvineniu).52 Zároveň obsahom nároko-
vého konania nebolo už len očisťovanie sa obvineného spod nároku, ale aj preukazovanie obvinenia 
zo strany poháňajúceho, teda toho, kto hájil obvinenie. V týchto zmenených pomeroch teda nárok 
už prestal zodpovedať svojej pôvodnej podstate spočívajúcej v osobitnom predbežnom konaní, kto-
rého obsahom bolo narčenie.53 Napriek týmto zmenám však výraz „nárok“ z českého právneho pro-
stredia nezmizol, práve naopak: rozšíril sa aj na iné prípady škôd spôsobených hrdelnými trestnými 
činmi.54 Veľmi často sa zároveň používal aj na označenie urážky na cti.55  

Ani tu sa však vývoj významu výrazu „nárok“ neskončí. Ako dokazujú české pramene z 15. sto-
ročia, v právnom prostredí sa tento výraz začína používať celkom všeobecne – ako sa dočítame v Sta-
ročeskom slovníku56 – na označenie vznesenia požiadavky na niečo (na majetok) opretej o skutočné 
alebo tvrdené oprávnenie.57 Výraz „nárok“ tak získava význam, aký mu prisudzujeme v bežnej reči aj 
dnes („oprávnená požiadavka, oprávnenie vyplývajúce obyč. zo zákona“, resp. „vyslovená žiadosť na 
splnenie, utvorenie niečoho“). Jeho pôvod – ako sme videli – sa odvíja od narčenia, teda od obvinenia 
niekoho z niečoho. Pri týchto narčeniach pritom išlo aj o to, aby poškodený dostal späť to, čo mu bolo 
ukradnuté či ulúpené, resp. aby sa mu dostalo satisfakcie.58  Narčením teda poškodený niečo 

 
47  VANĚČEK, Václav. Studie o imunitě duchovních statků v Čechách do polovice 14. století. (Pokus o věcný rozbor 

imunitních textů). Praha: Bursík & Kohout, 1928, s. 36. 
48  Pozri RAUSCHER, Rudolf. O krádeži a loupeži v českém právu zemském. Bratislava : Právnická fakulta Univerzity 

Komenského v Bratislave, 1929, s. 71-72. 
49  VANĚČEK, Václav. Základy právního postavení klášterů a klášterního velkostatku ve starém českém státě (12.-15. 

stol.) Část třetí. Imunita soudní. Praha: Borsík & Kohout, 1939, s. 36. 
50  MAJTÁN, ref. 7. 
51  Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí z r. 1825, dostupný na internete: <https://slo-

vnik.juls.savba.sk> [cit. 2022-10-15]. 
52  Pozri VANĚČEK, ref. 49, s. 40. 
53  Pozri RAUSCHER, ref. 48, s. 96. 
54  Pozri VANĚČEK, ref. 49, s. 40. 
55  Pozri RAUSCHER, ref. 48, s. 96; alebo KŐVY, Alexander. Krátičká Summa Práw Vherských. Wacow: Antonjn Gottljb, 

1801, s. 36. 
56  Dostupné na internete: <https://vokabular.ujc.cas.cz/> [cit. 2022-10-15]. 
57  Výrazu „nárok“ sa prisudzoval aj význam totožný s významom latinského výrazu „indictio“ v zmysle „obdobie 15 

rokov“, resp. – podľa Staročeského slovníka – „číslo označující pořadí daného roku v patnáctiletém období, jež se 
neustále opakuje“. S týmto významom sa môžeme stretnúť v českom Bohemári Bartolomeja (Klareta) z Chlumca zo 
14. storočia, ale aj v poľských prameňoch. Pozri FLAJŠHANS, Václav. Klaret a jeho družina. Sv. I. Slovníky veršované. 
Praha: Česká akademie věd a umění, 1926, s. 41 a 106; ŁOPACIŃSKI, Hieronim. Przyczynki do nowego słownika 
języka polskiego (słownik wyrazów ludowych z Lubelskiego i innych okolic Królestwa Polskiego), cz. II. In Prace Filo-
logiczne, 1899, roč. V, s. 774. 

58  Pozri VANĚČEK, ref. 49, s. 74; alebo RAUSCHER, ref. 48, s. 93. 
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požadoval, vznášal požiadavky. Od „narčenia“, ktorým sa niečo žiadalo, je teda len krôčik k „nároku“, 
ktorý predstavuje „vyslovenú žiadosť na niečo“.  

S touto cestou vývoja pritom súhlasia – ako sme už uviedli vyššie – aj etymológovia. Pripo-
meňme, že podľa Králika59 je „nárok“ odvodeninou od praslovanského výrazu „na-rekti“ („nariecť“), 
ktoré pôvodne asi znamenalo „povedať (niečo) na niečo“, z čoho sa vyvodzuje význam „vysloviť po-
žiadavku na niečo, na niekoho ap.“. Podľa Machka zas výraz „nárok“ súvisí so staročeským výrazom 
„nařéci“, teda „požadovati něco“.60  

Naznačený vývoj výrazu „nárok“ bol teda pomerne plynulý, čo veľmi dobre dokumentuje práve 
vývoj významového posunu tohto výrazu v českých písomných prameňoch.61 Zároveň tento vývoj 
zhruba zodpovedá aj vývoju jeho nemeckého ekvivalentu „Anspruch“, resp. holandského „aanspraak“. 
Tieto výrazy majú svoj starší ekvivalent vo výraze starej hornej nemčiny „anasprāhha“, ktorý už. 9. 
storočí niesol význam „obvinenie“. Oba výrazy sú pritom odvodeninou od staronemeckého výrazu 
„anasprehhan“, ktorý niesol význam „začať hovoriť, tvrdiť, osloviť niekoho slovami (vyzývať, obviňo-
vať, žalovať)“.62 Ako vidieť, tak „Anspruch“, ako aj „nárok“ majú nielen podobnú slovnú skladbu – 
tvorenú predponou („An-“, „na-“) a koreňom odvodeným od výrazu „riecť, povedať“ („-spruch“, „-
rok“) –, ale aj podobný významový základ spočívajúci v obvinení, narčení, ako aj podobný súčasný 
zmysel. Podľa § 194 BGB sa totiž pod výrazom „Anspruch“ rozumie právo požadovať od iného, aby 
niečo konal alebo opomenul („Das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen“).  

 
VI ZÁVER 

 
Výrazy „nárok“ a „nárokovať si“ v súčasnom bežnom jazyku vyjadrujú situáciu, kedy niekto 

vznáša, resp. môže vznášať voči inej osobe určitú požiadavku a adresát tejto požiadavky je povinný 
požiadavke vyhovieť. Pôvod tohto významu uvedených výrazov má pritom súvis so staročeskou for-
mou súdneho konania týkajúceho sa krádeží a lúpeží. V prípade, ak nebol páchateľ prichytený priamo 
pri čine, takéto súdne konanie mohlo začať len vtedy, ak mu predchádzalo osobitné predbežné náro-
kové konanie, tzv. opovedanie, v rámci ktorého bolo možné udať, nariecť, teda obviniť iného z krá-
deže, resp. lúpeže. Pri tomto narčení sa vznášala požiadavka, aby poškodený dostal späť to, čo mu 
bolo ukradnuté či ulúpené, resp. aby sa mu dostalo satisfakcie.63 Narčením sa teda niečo požadovalo, 
vznášali sa požiadavky, teda – iným slovom – nároky. Postupom času sa toto vznášanie požiadaviek, 

 
59  KRÁLIK, ref. 11, s. 383. 
60  MACHEK, ref. 17, s. 390. 
61  Veľká diskusia o význame výrazu „nárok“ prebehla v Poľsku. V historických poľských prameňoch z 13. storočia sa 

totiž viac krát objavoval výraz „nárok“ (narok) spolu s výrazom „náročníci“ (narocznicy). Vzhľadom na nedostatok 
pôvodných prameňov je význam týchto výrazov v poľskom jazyku nejasný. Situáciu sťažuje aj to, že v dnešnej súčas-
nej poľštine sa už tieto výrazy nepoužívajú. Celkovo sa vyvinulo niekoľko teórií – od teórie, že nárokom bolo súdne 
prejednanie krádeže alebo lúpeže (ako tomu bolo v českých krajinách, o čom ešte bude reč), až po teóriu vojenskú, 
komunikačnú či poplatkovú. V nedávnej dobe sa objavila ďalšia teória, v zmysle ktorej náročníci boli zbehovia z hra-
dov, ktorí sa usídlili v jurisdikcii iných hradov a právo ku ktorým si musel ich pôvodný hrad uplatniť v rámci súdneho 
konania, zvaného „narok“, a to s odkazom na český význam pojmu „nárok“. Pre prehľad týchto teórií pozri LABUDA, 
Gerard. Wróćmy jeszcze raz do ... naroku. In KUCZYŃSKI, Stefan K. (red.) Społeczeństwo Polski Średniowiecznej: zbiór 
studiów. Tom 7.  Warszawa: „DiG" i Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, 1996, s. 45-52. Okrem tohto nejasného 
významu spojeného s nárečníkmi sa však nároku v Poľsku prisudzoval aj význam v zmysle „to, čo je pokryté povin-
nosťou“, ktorý sa spájal s cirkevnými prameňmi. Teda význam, ktorý veľmi dobre lícuje dnešnému významu výrazu 
„nárok“ v slovenskom i českom jazyku. Pozri URBAŃCZYK, Stanisław. (hl. red.). Słownik staropolski. Tom V. (Na-
Naporliwy). Wrocław: Polska Akademia Nauk. Zakład im. Ossolińskich, 1965, s. 90. 

62  Pozri bližšie dostupné na internete: https://www.dwds.de/wb/ansprechen alebo https://www.etymologie-
bank.nl/trefwoord/aanspraak. Pozri aj KOSSMANN, Oskar. Zur neuen Narok-Deutung von Karol Modzelewski. In 
Zeitschrift für Ostforschung, 1972, Bd. 21, Nr. 4 s. 682. 

63  Pozri VANĚČEK, ref. 49, s. 74; alebo RAUSCHER, ref. 48, s. 93. 
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nárokov, rozšírilo aj na iné prípady škôd, čím sa význam výrazu „nárok“ značne posunul, aby sa ná-
sledne svojím zovšeobecnením rozvinul do podoby, v ktorom ho poznáme aj dnes.  

Možno preto zhrnúť, že dnešné, bežné vnímanie nároku – ako možnosti požadovať niečo od 
iného – zodpovedá v hlavných rysoch tomu, ako sa nárok vnímal v našom, resp. staročeskom práv-
nom prostredí už celé stáročia. Definíciu nároku obsiahnutú v posledných rekodifikačných prácach 
preto z tohto pohľadu nemožno považovať za neopodstatnenú. 
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Prístupy k ochrane 
osobnostných práv autorov 

v nemeckej právnej vede 
v priebehu 18. a 19. storočia1 

 
Igor Hron 

 
ÚVOD 
 

Ochrana osobnostných práv autorov prešla z his-
torického, ako aj komparatívneho hľadiska rôznoro-
dým vývojovom ponúkajúcim viacero teoretických prí-
stupov so svojou vlastnou genézou a svojimi zástan-
cami. Rovnako tak jednotlivé teórie viažuce sa k osob-
nostným právam udávajú aj celkový charakter autor-
ského práva ako takého. Pri skúmaní rôznych prístu-
pov vo vzťahu k ochrane autorských práv je dôležité 
úvodom podotknúť, že na prelome 18. a 19. storočia 
predstavovala teória duševného vlastníctva prevažu-
júci model, majúci svoj základ v prirodzenoprávnom 
učení, pôsobiacom nezávisle od pozitívneho práva.2 
Tento prístup však nebol špecifický iba pre jedinú juris-
dikciu. Práve naopak, idea duševného vlastníctva je 
spoločná pre európsky priestor, preto tak môžeme sle-
dovať jej zastúpenie či už v Nemecku, Francúzsku, ale 
aj v common law jurisdikciách.3 Jedným dychom je 
však potrebné dodať, že v rámci jednotlivých jurisdikcií 
sa prístupy k duševnému vlastníctvu aj líšili, či už 
v rámci ich realizácie, alebo času v ktorých vznikali a presadzovali sa.4 Nemecký jazykový priestor tak 
predstavuje veľmi dobrý príklad rozvoja tejto teórie v rámci doktríny, ale zároveň aj problémov, ktoré 
jej presadzovanie spôsobilo pre klasifikáciu nielen samotných práv, ale aj celej právnej disciplíny. 

V tomto svetle je cieľom predkladaného príspevku analyzovať jednotlivé prístupy (najmä vo 
vzťahu k jednotlivým oprávneniam autora), ich genézu, predstaviteľov a odôvodnenie v prostredí 
nemeckej doktríny z prelomu 18. a 19. storočia, a to už načrtnutej teórie duševného vlastníctva, ako 
aj iných teórií predstavujúcich protipól k týmto ideám. 
 

 
1  Tento článok vychádza v rámci projektu APVV-18-0417 His-

torický vývoj terminológie súkromného práva na Slovensku 
pre potreby rekodifikácie slovenského občianskeho práva. 

2  PAHLOW, Louis. Die Idee des geistigen Eigentums zwischen Schöpferprinzip und Investitionsschutz. In Archiv für 
Rechts- und Sozialphilosophie, 2012, roč. 98, č. 1, s. 125. 

3  ULMER, Eugen. Urheber- und Verlagsrecht. Berlin: Springer-Verlag, 1960, s. 50. 
4  Tamže. 
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DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO V NEMECKEJ PRÁVNEJ VEDE 
 

Pravdepodobne najstaršia nemecká publikácia týkajúca sa konceptu duševného vlastníctva, je 
pripisovaná N. Gundlingovi.5 Ten považoval knihu za vlastníctvo, a to nielen z pohľadu vlastných 
myšlienok, ale aj z pohľadu jej hodnoty, v prípade, že by autor chcel dohodnúť jej vydanie, resp. ob-
chodovanie s ňou.6 Túto otázku rozoberal, podobne ako doboví autori, v súvislosti s otázkou ne-
oprávnenej dotlače,7 pričom zastával názor, že myšlienky ako také patria autorovi,8 preto aj „kniha, 
ktorú autor vydá vo veľkom náklade je jeho osobitným vlastníctvom, ktoré mu nemôže nikto otvorene ani 
implicitne vziať.“9 

V podobnom duchu tiež J. Birnbaum predostiela myšlienku, že „to, čo vytvorila vaša vlastná vy-
naliezavosť, neúnavná usilovnosť je vaše vlastné.“10 Takéto vlastníctvo sú autori oprávnení voľne poží-
vať a iné osoby majú byť vylúčené.11 Vo vzťahu k vydavateľom rukopisov autorov tvrdí, že dochádza 
nielen k prevodu vlastníctva fyzickej veci, ale zároveň aj úplnému postúpeniu (cesia) všetkých práv s 
tým spojených, ktoré im inak výlučne prislúchajú.12 Z toho dôvodu za neoprávnenú dotlač treba po-
važovať konanie, ktoré je nielen v rozpore s božským a ľudským právom, ale aj zjavnou krádežou po-
rušujúcou prirodzené právo.13 

Do vzťahu medzi autorom a vydavateľom rámcuje duševné vlastníctvo aj J. Böhmer, podľa kto-
rého skutočnosť, že vydavateľ nadobudne právo na vydanú knihu zo zmluvy uzatvorenej s autorom 
diela, je „viac ako jasná z toho, že autor knihy, ktorá bola vyrobená s veľkou námahou je vlastníkom (domi-
nus) takéhoto diela.“14 

Za jedného z najvýznamnejších zástancov teórie duševného vlastníctva z konca 18. storočia je 
považovaný J. Pütter,15 ktorý tvrdí, že nanovo vypracované diela, mieriace do tlače prvý raz, sú „sku-
točným vlastníctvom ich autora, tak ako každý môže považovať za svoje vlastníctvo čokoľvek, čomu vďačí za 
svoju zručnosť a pracovitosť.“16 Opäť tak môžeme evidovať prvok práce autora. Čiastočne pritom ešte 
vo vzťahu k neoprávnenej dotlači odvodzuje výlučné právo  na rozmnožovanie (resp. povinnosť zdr-
žať sa dotlače) z implicitne uzatvorenej zmluvy, ktorú autor, resp. vydavateľ, uzatvára s každým ku-
pujúcim knihy (tzv. pactum adiectum tacitum).17 

Náznaky ďalšieho vývoja môžeme sledovať aj v diele J. Fichteho, ktorý, ako bude vidieť ďalej, 
vo svojom diele rozvinul predstavu, ktorá bola neskôr s ďalšími odlišnosťami aj základom iných 

 
5  KOHLER, Josef. Urheberrecht an Schriften und Verlagsrecht. Stuttgart: Verlag von Ferdinand Enke, 1907, s. 71. 
6  Citované podľa neskoršieho vydania GUNDLING, Nicolaus Hieronymus. Rechtliches und Vernunfmäßiges Bedenken 

eines unparteyischen Rechtsgelerhrten über den schändlichen Nachdruck andern gehöriger Bücher. Frankfurt; 
Leipzig, 1774, § 4, s. 5. 

7  Tamže, § 5, s. 6. 
8  Tamže, § 5, s. 7. 
9  Tamže, § 22, s. 28. 
10  BIRNBAUM, Johann Abraham. Eines aufrichtigen Patrioten unpartheyische Gedancken über einige Quellen und 

Wirckungen des Verfalls der ietzigen Buch-Handlung, Worinnen insonderheit Die Betrügereyen der Bücher-Pränu-
merationen entdeckt, Und zugleich erwiesen wird, Daß der unbefugte Nackdruck unprivilegirter Bücher ein allen 
Rechten zuwiederlauffender Diebstahl sey. Schweinfurth: Tobias Wilhelm Fischer, 1733, § 20, s. 44. 

11  Tamže, § 20, s. 45. 
12  Tamže. 
13  Tamže, § 21, s. 47. 
14  BÖHMER, Justus Henning. Kurze Einleitung zum geschickten Gebrauch der Akten, Worinn deutlich gezeiget wird, 

Wie man Acta lesen / extrahiren / referiren, beurtheilen, darüber decretiren, und davon iudiciren solle. Frankfurt: 
Johann Leonhard Buchner, 1737, s. 517. 

15  OSTERRIETH, Albert. Altes und neues zur Lehre vom Urheberrecht. Leipzig: Verlag von C. L. Hirschfeld, 1892, s. 85. 
16  PÜTTER, Johann Stephan. Der Büchernachdruck nach ächten Grundsätzen des Rechts. Göttingen: Verlage der 

Wittwe Vandenhoeck, 1774, s. 25. 
17  Das Königlich Preusische Gesetz vom 11. Juni 1837 zum Schutze des Eigenthums an Werken der Wissenschaft und 

Kunst gegen Nachdruck und Nachbildung.  
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majetkovoprávnych či osobnostných prístupov. Fichte predovšetkým rozlišoval medzi knihou ako 
hmotným predmetom a jej nehmotným obsahom – medzi myšlienkami obsiahnutými v nej a medzi 
formou, akou boli vyjadrené.18 Čo je podstatným východiskom tohto vymedzenia je, že ten, kto si po 
vydaní knihu zakúpil, stával sa vlastníkom knihy samotnej – jej hmotného stelesnenia. Naproti tomu 
vlastníkom myšlienok vyjadrených v knihe sa stalo celé spoločenstvo vrátane autora.19 Napokon, 
forma v ktorej boli myšlienky vyjadrené zostávala vo výlučnom vlastníctve autora.20 Fichte ustano-
vuje dve konkrétne práva, ktoré autorom ako vlastníkom formy vyplývajú. V prvom rade ide o právo 
zabrániť tomu, aby mu ktokoľvek odopieral vlastníctvo tejto formy (explicitne ho klasifikuje ako 
právo vyžadovať, aby ho všetci uznali za autora),21 ale aj právo zabrániť ostatným, aby mu zasahovali 
do jeho výlučného vlastníctva tejto formy.22 Je tak evidentné, že ako právo paternity, tak aj právo na 
integritu diela, existovali už v teóriách duševného vlastníctva. 

Z vyššie uvedeného tiež vyplýva aj vzťah k vydavateľovi, ktorý zmluvou s autorom nezískava 
žiadne vlastnícke právo, avšak iba užívacie práva k vlastníctvu autora, teda „myšlienok oblečených do 
ich konkrétnej formy.“23 Tento stav reflektuje W. Kramer, ktorý sa zaoberá základnými črtami tejto 
teórie a navrhuje podobný rozdiel medzi vonkajšou formou a vnútornou podstatou, pričom k obom 
pripisuje úplné vlastníctvo autorovi.24 Osobitne pritom zohľadňuje právnu úpravu, ktorú v tom čase 
navrhoval Nemecký spolok,25 a na základe toho túto teóriu presadzuje možno až s prílišnou dôsled-
nosťou.26 

Tieto náhľady na duševné vlastníctvo v konečnom dôsledku ovplyvnili aj legislatívny rámec. 
Príkladom tohto procesu je napríklad tzv. Deutsche Bundesakte,27 v rámci ktorého je ochrana autorov 
spomínaná pri ochrane nadobúdania vlastníctva a držby pôdy, pričom zabezpečenie práv spisovate-
ľov a vydavateľov pred neoprávnenou dotlačou sa spomína v programovej úlohe spolkového zhro-
maždenia, ktoré v rámci tohto ustanovenia bolo poverené sa zaoberať prípravou jednotlivých pred-
pisov na prvom zasadaní.28 Tento proces bol ďalej reflektovaný aj rôznymi spolkovými uzneseniami,29 
avšak v plnej miere sa prejavil až v pruskom zákone z roku 1837, prvom modernom právnom pred-
pise na nemeckom území,30 ktorý už vo svojom úvode spomína ratio celého predpisu, „aby vlastníctvo 
vedeckých a umeleckých diel dostalo potrebnú ochranu proti dotlači.“31  

Ako je vidieť už na tomto úvode, v duchu prevažujúcej doktríny zákon operuje s pojmom vlast-
níctva, pričom ho začleňuje do kontextu neoprávnenej dotlače. Na dotlačenie už vydaného diela tak 
boli oprávnení iba autori, alebo tí, ktorí od nich odvodzovali svoje oprávnenie tak urobiť.32 Z tohto 

 
18  FICHTE, Johann Gottlieb. Beweis der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks: Ein Räsonnement und eine Parabel. 

In Berlinische Monatsschrift, roč. 21, 1793, s. 449-450. 
19  Tamže. 
20  Tamže, s. 451. 
21  V súčasnosti právo atribúcie. 
22  FICHTE, ref. 18, s. 451-452. 
23  Tamže, s. 457. 
24  KRAMER, Wilhelm August. Die Rechte der Schriftsteller und Verleger: Ein Versuch. Heidelberg: Universitäts-Buchhand-

lung von G. F. Winter, 1827, § 10, s. 57. 
25  Tamže, § 11, s. 79. 
26  LANGE, Max. Kritik der Grundbegriffe vom Geistigen Eigenthum. Schoenbeck: E. Berger, 1858, s. 9. 
27  Dokument ústavnoprávneho charakteru zakladajúci Nemecký spolok (1815 – 1866). KOTULLA, Michael. Deutsche 

Verfassungsgeschichte: Vom Alten Reich bis Weimar (1495 bis 1934). Berlin: Springer, 2008, s. 327. 
28  Deutsche Bundesakte, Artikel XVIII. 
29  K tomu bližšie ALLFELD, Philipp. Urheber- und Erfinderrecht. Berlin: Verlag von Julius Springer, 1923, s. 4. 
30  ULMER, ref. 3, s. 54. 
31  Tlač v HITZIG, Julius Eduard. Das Königl. Preussische Gesetz vom 11. Juni 1837 zum Schutze des Eigenthums an 

Werken der Wissenschaft und Kunst gegen Nachdruck und Nachbildung. Dargestellt in seinem Entstehen und er-
läutert in seinen einzelnen Bestimmungen aus den amtlichen Quellen. Berlin: Ferdinand Dümmler, 1838, s. 110. 

32  § 1 v spojení s § 2, Tamže, s. 110-111. 
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rámca tiež možno nepriamo odvodiť právo na zverejnenie diela, najmä však zo zakázanej dotlače 
rukopisov (teda doposiaľ nezverejnených diel).33 

Ako je možné vidieť, rozpracovanie teórie duševného vlastníctva malo svoje miesto v rámci 
skoršej nemeckej právnej vedy, no to sa postupne aj v nadväznosti na úzke uchopenie pojmu veci 
v právnom zmysle a následne presadenie pojmu vlastníctva odvodeného pandektistami, viažuceho 
sa iba na hmotné predmety, dostávalo do úzadia.34 Na druhej strane, do popredia sa tak začali dostá-
vať rôzne teórie rešpektujúce existenciu vlastníctva iba k hmotným predmetom. 
 
ZMIEŠANÉ MAJETKOVOPRÁVNE PRÍSTUPY 
 

V rámci myšlienkových prúdov 19. storočia v prostredí nemeckej právnej vedy má preto rov-
nako nezanedbateľné miesto z vyššie uvedených dôvodov aj skupina autorov, ktorí sa snažili identi-
fikovať oprávnenia autorov v kontexte majetkových práv, avšak nie vlastníckeho práva ako takého. 

Významným vstupom do diskusie je v tomto smere teória R. Klostermanna. Svoje východiská 
zakotvuje priam poeticky v úvahe nad charakterom duševnej činnosti človeka, ktorú vidí na troch 
úrovniach: v skutočnosti, v kráse a účelnosti, pričom tieto sa prejavujú ako logické, estetické a teleo-
logické predstavy.35 Majetkový základ Klostermann vidí už pri samotných predmetoch duševného 
vlastníctva – v písomnostiach, umeleckých dielach a vynálezoch, ktoré korešpondujú k vymedzeným 
trom úrovniam duševnej činnosti človeka.36 Dôležitým prvkom v jeho teórii však zostáva doplňujúce 
kritérium, podľa ktorého nie je postačujúce, že každá z týchto činností je vo všeobecnosti privlastni-
teľná autorom (pôvodcom). Na to aby takýto duševný produkt mohol byť predmetom duševného 
vlastníctva, musí byť schopný „mechanického opakovania“, teda reprodukcie, ktorá ale zároveň musí 
poskytovať peňažný prospech.37 V tejto súvislosti Klostermann definuje duševné vlastníctvo ako 
„majetkovoprávne užívanie mechanického rozmnožovania produktu duševnej práce“,38 pričom jeho obsah 
vymedzuje v neobmedzenom a výhradnom práve na rozmnožovanie tohto predmetu.39 

Za podstatu duševného vlastníctva považuje obmedzenie slobody tretích osôb v rozmnožovaní 
bez privolenia autora.40 Už z tejto myšlienky je evidentná podobnosť vo vzťahu k vlastníckemu právu. 
Táto nie je náhodná, keďže duševné vlastníctvo radí medzi vecné práva a charakterizuje ich s účin-
kom erga omnes.41 Čo možno však považovať za významný posun oproti prirodzenoprávnemu vní-
maniu duševného vlastníctva je, že nepovažuje inštitúty vlastníctva a duševného vlastníctva za ekvi-
valentné. Práve naopak, aj v súlade s prevažujúcimi doktrinálnymi názormi pandektistov 

 
33  § 3a, Tamže, s. 111. 
34  PUCHTA, Georg Friedrich. Lehrbuch der Pandekten. Leipzig: Johann Ambrosius Barth, 1838, § 33, s. 32-33; ARNDTS, 

Ludwig. Lehrbuch der Pandekten. München: J. G. Cotta‘schen Verlagsbuchhandlung, 1861, § 48, s. 49-50; VON 
SAVIGNY, Friedrich Carl. Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtwissenschaft. Heidelberg: J. C. B. Mohr: 
1840, s. 99; K problematike vymedzenia veci v právnom zmysle v prostredí nemeckej právnej vedy 19. storočia pozri 
bližšie HRON, Igor. Historické formovanie predmetu občianskoprávnych vzťahov z pohľadu nemeckej právnej vedy. 
In Historia et theoria iuris, 2021, roč. 13, č. 1, s. 31-39. 

35  KLOSTERMANN, Rudolf. Das geistige Eigenthum an Schriften, Kunstwerken und Erfindungen, nach Preussischem 
und internationalem Rechte dargestellt. Erster Band. Berlin: I. Guttentag, 1867, s. 112. 

36  Tamže, s. 112. 
37  Tamže. 
38  Tamže, s. 113. 
39  Tamže. 
40  Tamže. 
41  Tamže, s. 114. Pozoruhodným je pripodobnenie oprávneniam, v rámci ktorých je k určitému konaniu oprávnený 

výlučne oprávnená osoba – tieto ilustruje na príklade práva lovu (Jagdgerechtigkeit), železničného oprávnenia (Eisen-
bahngerechtigkeit), právo mlynu (Mahlzwang) – samostatné majetkové práva vecnoprávneho charakteru. Bližšie pozri 
KOCH, Christian Friedrich. Lehrbuch des Preußischen gemeinen Privatrechts. Band 1. Berlin: T. Trautwein'schen Buch- 
und Musikalienhandlung, 1851, s. 683 a nasl. 
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vymedzených vyššie,42 medzi oboma videl zásadný rozdiel a za vlastníctvo považoval iba úplnú a vý-
lučnú nadvládu nad vecou (teda hmotným predmetom) a v konečnom dôsledku by bolo podľa jeho 
názoru neprípustné rozširovať pojem vlastníctva aj na duševné výtvory.43 Predmetom duševného 
vlastníctva tak mohlo byť iba konanie, ktoré v žiadnom prípade nemožno podradiť pod pojem veci 
v právnom zmysle, či už v jej hmotnom alebo nehmotnom podaní.44 Aj preto akákoľvek analógia me-
dzi vlastníctvom je neprípustná.45 

Je preto na mieste sa pýtať, z akých dôvodov využíva práve označenie duševného vlastníctva, 
keď ako sám autor vraví, s vlastníctvom vecí má duševné vlastníctvo spoločné iba svoje pomenova-
nie. Odpoveď na túto otázku možno nájsť u Klostermanna vo viacerých rovinách. Na prvej úrovni je 
zrejmé konzervatívne chápanie s odkazom na tradičné ponímanie tohoto označenia, či už v rovine 
vedeckej alebo legislatívnej.46 Dochádza tak k záverom, že výraz duševného vlastníctva možno pou-
žívať aj bez spochybnenia všeobecného rozdielu vo vzťahu k vlastníctvu ako takému.47 Taktiež v tejto 
súvislosti poukazuje na zahraničné jurisdikcie, najmä na francúzsku právnu úpravu, ale rovnako tak 
aj anglickú, pričom dochádza k záverom, že takto nastavená terminológia je všeobecne uznávaná 
a nadobudla platnosť aj v zahraničí.48 Klostermann však v roku 1871 od pojmu duševného vlastníc-
tva upúšťa po vzore legislatívnych zmien a prechádza k označeniu pôvodcovského práva. Síce túto 
zmenu kritizuje, jeho teóriu to ale bližšie nemodifikuje.49 

Za prevažne majetkovoprávny charakter argumentoval vo svojich prácach aj O. Wächter.50 
V jeho prístupe k vymedzeniu vzťahov k duševným dielam vymedzuje tri dôležité momenty. Prvý, 
oprávnenie vôbec dielo vytvoriť,51 ďalej záujmy, ktoré môže mať autor ako tvorca (duševný záujem), 
a napokon využitie výtvorov na majetkové účely.52 

Druhý moment rámcuje Wächter nie do oblasti práva, ale naopak, ako morálnu otázku. Právo 
podľa neho nemá chrániť individuálne záujmy autora, napr. jeho umeleckú česť. Právnu ochranu tieto 
duševné produkty získavajú až vtedy, keď sa stávajú majetkovým predmetom, kedy je, resp. môže im 
byť, pripísaná peňažná hodnota.53 

Vo vzťahu ku konceptom osobnostných práv zaujal skôr negatívne stanovisko, kedy napr. Blun-
tschliho koncepciu rozobratú nižšie, kritizoval z dôvodov, že „oznamovaním názorov autora, či dokonca 
cez ujmu spôsobujúce prekrúcanie ich názorov môže byť ich osoba oveľa viac napadnutá, ako neoprávneným 

 
42  Pozri bližšie ref. 34. 
43  KLOSTERMANN, ref. 35, s. 115. 
44  Tamže, s. 121. 
45  Tamže. 
46  Tamže, s. 116-118. 
47  Tamže, s. 118. 
48  Tamže, s. 119. 
49  Porovnaj KLOSTERMANN, Rudolf. Das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Compositionen 

und dramatischen Werken nach dem Reichsgesetze vom 11. Juni 1870 systematisch dargestellt. Berlin: J. Guttentag, 
1871, s. 6-10. 

50  V poradí v akom vyšli WÄCHTER, Oscar. Das Verlagsrecht mit Einschluss der Lehren von dem Verlagsvertrag und 
Nachdruck nach den geltenden deutschen und internationalen Rechten mit besonderer Rücksicht auf die Gesetzge-
bungen von Österreich, Preußen, Bayern und Sachsen systematisch dargestellt. Stuttgart: J. G. Cotta’scher Verlag, 
1857; WÄCHTER, Oscar. Das Autorrecht nach dem gemeinen deutschen Recht systematisch dargestellt. Stuttgart: 
Verlag von Ferdinand Enke, 1875; WÄCHTER, Oscar. Das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste, Photogra-
phien und gewerblichen Mustern nach dem gemeinen deutschen Recht systematisch dargestellt. Stuttgart: Verlag 
von Ferdinand Enke, 1877. 

51  Toto klasifikoval ako čisto osobné právo, bez ďalšej diskusie. Porovnaj WÄCHTER, Oscar. Das Verlagsrecht mit Ein-
schluss der Lehren von dem Verlagsvertrag und Nachdruck nach den geltenden deutschen und internationalen Rech-
ten mit besonderer Rücksicht auf die Gesetzgebungen von Österreich, Preußen, Bayern und Sachsen systematisch 
dargestellt. Stuttgart: J. G. Cotta’scher Verlag, 1857, s. 89. 

52  Tamže. 
53  Tamže, s. 91. 
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rozmnožovaním ich diela.“54 Samotnou dotlačou však podľa Wächtera môže byť česť autora iba ťažko 
narušená. Práve naopak, podľa neho je takouto dotlačou osobitne uznaná hodnota a včasnosť diela.55 
Z toho dôvodu tak aj možnosť žalovať z titulu neoprávneného sprístupnenia a zverejnenia diela 
chráni výhradne majetkové záujmy autora.56  

V rovnakom duchu považoval aj G. Mandry otázku klasifikácie týchto práv za spornú. Klasifi-
káciu práv autorov či už pod pojem vlastníckeho práva, alebo osobných, či osobnostných práv by 
nevylučoval per se v prípade, ak by zákon určil konkrétne oprávnenia takým spôsobom, že vo vý-
sledku by takáto klasifikácia musela byť prevzatá, avšak vo svojej argumentácii poukazuje na to, že 
z pohľadu samotného zákona nie je možné ani odvodenie, ale tiež ani analogické prispôsobenie ta-
kýchto práv.57 Tvrdí, že niet pochybností o tom, že tieto práva majú majetkový charakter, avšak nie 
je ich možné priradiť ani k vecným právam, ani k záväzkovému právu.58 Z toho dôvodu pre nich vy-
tvára tretiu kategóriu absolútnych práv, stojacu popri vecných právach a záväzkoch, avšak bez vec-
ného základu.59 

Načrtnutý problém s klasifikáciou neobišiel ani pandektnú vedu, preslávenú jej prepracovanou 
systematikou pojmov.60 Medzi jej predstaviteľov, ktorí vo svojich prácach reflektovali aj na tieto vý-
dobytky spoločenského vývoja, patril v prvom rade E. Bekker. Ten, hoci rozlišoval medzi a) čisto 
osobnými právami, b) záväzkami, c) vecnými právami, rozlišoval tiež kategóriu práv k nehmotným 
veciam.61 

Z pohľadu systematického zaradenia možno pri Bekkerovom výklade badať snahu o zosúlade-
nie pojmov, pretože preferoval pojem práva k nehmotným veciam (Rechte an unkörperlichen Sachen) 
pred termínom práva k nehmotným statkom (Rechte an immateriellen Gütern)62 z dôvodu, že aj vo 
všeobecnosti sú rozoznávané práva k veciam (Rechte an Sachen) a nie práva k statkom (Rechte an 
Gütern).63 Tento pojem bol tiež vhodnejší aj vzhľadom na fakt, že podľa neho výraz res incorporalis 
nezastával žiadnu reálnu funkciu v rímskom právnom jazyku64 a vo svojej podstate bol nadbytočným 
pojmom, nevyužívaným ani modernými romanistami, bez akýchkoľvek praktických implikácií.65 Na-
priek tomu nespochybňuje ich existenciu, ale navrhuje, aby sa nový pojem unkörperliche Sachen teó-
riou a praxou premyslel a ohraničil.66 Nehmotné veci tiež pomenovával aj ako nehmotné veličiny 
(immateriellen Grössen), ktorým by mala byť poskytnutá istá úroveň rovnosti s vecnými právami.67 
Vo vzťahu k týmto by mohol byť teoretický rámec pre vecné práva rovnako aplikovateľný aj na práva 
k nehmotným veciam.68 

 
54  Tamže, s. 92. 
55  WÄCHTER, ref. 51, s. 92. 
56  Tamže, s. 93. 
57  MANDRY, Gustav. Das Urheberrecht an literarischen Erzeugnissen und Werken der Kunst. Erlangen: Verlag von Balm & 

Enke, 1867, s. 46. 
58  Tamže, s. 47. 
59  Tamže. 
60  URFUS, Valentin. Historické základy novodobého práva soukromého. Praha: C. H. Beck, 1994, s. 118 
61  BEKKER, Ernst Immanuel. System des Heutigen Pandektenrechts. Erster Band. Weimar: Hermann Böhlau, 1886, § 25, 

s. 77. 
62  Bližšie k tomuto pojmu pri J. Kohlerovi. 
63  Ďalším z dôvodov, prečo pojem Immaterialgüterrecht odporúčal menej, bolo jeho menšie rozvinutie. Porovnaj BEK-

KER, ref. 61, s. 77. 
64  Tamže, § 70, s. 288. 
65  BEKKER, Ernst Immanuel. Allerlei von den dinglichen Rechten, insbesondere von den Rechten an eigner Sache. In 

Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft, 1880, roč. 2, č. 1, s. 20. 
66  Tamže, s. 20. Príznačným v tomto smere bol Bekkerov komentár „Pojem res incorporales bol dobre známy už Rima-

nom, avšak termín, ktorý si s ním spájajú, je tak málo prakticky používaný ľuďmi aj modernými romanistami, že sme 
ho oprávnení hodiť medzi starožitnosti.“ 

67  Tamže, s. 19. 
68  Tamže, s. 20. 
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Pri všetkých nehmotných veciach, medzi ktoré zaraďuje okrem iného pôvodcovské práva (au-
torské právo), ochranu úžitkových vzorov, patentov,69 možno vytýčiť ich skutočnú existenciu, mini-
málne v čase. Aj preto tvrdil, že napr. pri básnickom umení, hudobnom umení, či priemyselných vy-
nálezoch „môžeme s určitosťou uviesť, kedy tieto (pre nás) začínajú existovať, kedy tieto (pre nás) prestá-
vajú existovať, menovite kedy (v nás) posledná spomienka na nich doznie a kedy sa ich posledná stopa roz-
plynie.“70 

Problém so samotnou klasifikáciou či už medzi vecné práva alebo záväzky celkom zrejme evi-
doval, pričom poukazoval na väčšinový prúd, podľa ktorého ide o osobitnú kategóriu práv, a tak jed-
notlivé práva by mali byť vystavané so zreteľom k povahe ich objektu, ale zároveň v nadväznosti na 
teóriu vecných práv. Ako príklady oblastí, ktoré by mohli byť v tejto súvislosti konštruované pre ne-
hmotné veci, uvádza protiklad práva a držby, vlastníctva ako úplného práva k hmotnej veci a kvázi 
vlastníctva (Quasieigentum) k nehmotným veciam, či práva k cudzím nehmotným veciam, ale aj ne-
gatórnu žalobu voči zásahom do práv k nehmotným veciam, hoci bližšie ich praktické fungovanie 
nepopisuje.71 Z ďalšieho Bekkerovho výkladu je zrejmé, že povahu týchto práv vníma prevažne v ro-
vine majetkovej. Ako tvrdí, všetky tieto práva predstavujú peňažnú hodnotu a všetky novšie právne 
predpisy, ktoré sa ich týkajú, sú založené na myšlienke zabezpečenia peňažného zisku z autorovho 
diela.72  

Nie menej významným autorom reprezentujúcim neskoršiu pandektistiku je F. Regelsberger. 
Načrtnutú problematiku rozvíja v časti venovanej druhom súkromných práv.73 Medzi tie podlieha-
júce ochrane radí okrem iného život, telesnú a duševnú nedotknuteľnosť, slobodu, česť, vrátane dob-
rého mena v obchodných stykoch, ale aj priezvisko, šľachtické tituly či erb, no v treťom rade aj uží-
vanie hmotných a nehmotných statkov, najmä vedecké a umelecké diela, listy a vynálezy, ktoré cha-
rakterizuje ako úzko späté s individualitou ich nositeľa a označuje ich ako osobnostné práva.74 Tie 
v jeho teórii sprevádzajú všetky ostatné práva, nakoľko ich nositeľom je osoba.75  

Napriek tomuto však vidí v pojme práv k nehmotným statkom majetkový obsah, vzhľadom na 
to, že sú ekonomicky zužitkovateľné, a tieto práva by mali zabezpečiť ich ekonomické využitie.76 Zre-
teľným je v tomto prípade rozpor medzi uvedenými tvrdeniami. Ten odôvodňuje tvrdením, že osob-
nostný rozmer pri týchto právach vstupuje viac do popredia v súvislosti s ich vzťahom k tvorcom, 
pričom v porovnaní s hmotnými vecami sú v užšom vzťahu k samotnej osobe.77 Regelsberger vo svo-
jom výklade sám využíva pojem práv k nehmotným statkom, avšak termín duševného vlastníctva 
považuje za bežný, najmä s ohľadom na absolútny charakter týchto práv, podobne ako pri vlastníc-
tve.78 Druhýkrát ich zmieňuje v kratšej stati venovanej právnym objektom, pričom podobne ako pri 
vlastníctve tvrdí, že sa na nich vzťahuje rozsiahle právo panstva, držba, požívacie právo a záložné 
právo.79  

Náčrt skúmanej problematiky je viditeľný aj v diele B. Windscheida, konkrétne pri statiach ve-
novaných vymedzeniu veci v právnom zmysle.80 Aj on rozlišoval medzi res incorporales a nehmotnými 
predmetmi, pričom v prípadoch, keď pramene odkazovali na res incorporales, tvrdí, že v tejto 

 
69  BEKKER, ref. 61, s. 63. 
70  BEKKER, ref. 65, s. 20. 
71  BEKKER, ref. 61, s. 63. 
72  Tamže, s. 77. 
73  REGELSBERGER, Ferdinand. Pandekten. Erster Band. Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot, 1893, § 50, Die Arten 

der Privatrechte, s. 197. 
74  Tamže. 
75  Tamže, § 50, s. 199. 
76  Tamže, § 50, s. 204. 
77  Tamže. 
78  Porovnaj Tamže, § 51, s. 205. 
79  Tamže, § 94, s. 359 
80  WINDSCHEID, Bernhard. Lehrbuch des Pandektenrechts. Düsseldorf: Julius Buddeus, 1875, § 137, s. 409. 
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spojitosti sa nemajú na mysli predmety právnych vzťahov, ale časti majetku (Vermögensbestandthe-
ile).81 V záverečnej stati o veciach Windscheid zároveň poukazuje na fakt, že „ak prekročíme hranice 
rímskeho práva, produkty duševnej tvorby, ako napr. vedecké a umelecké diela, či vynálezy, musia rovnako 
spadať pod nehmotné predmety, pričom moderné právo ich upravuje rovnako ako predmety hmotné.“82 Po-
jem duševného vlastníctva v takomto svetle považoval za pochybný, pretože princípy spravujúce 
vlastnícke právo k hmotným predmetom by tak boli priamo aplikovateľné aj na nehmotné pred-
mety.83 V kontraste k vyššie skúmaným prístupom sa tak nesnaží hľadať paralely k vecným právam, 
ale naopak zastáva argument, že tieto práva by sa mali spravovať inými pravidlami. Z toho dôvodu 
uvádza do pozornosti aj fakt, že pri právach by sa malo z hľadiska terminológie používať „niekto je 
oprávnený“, na rozdiel od „niekto je vlastníkom práva.“84 

 
OSOBNOSTNOPRÁVNE POHĽADY  
 

V porovnaní s teóriami zasadzujúcimi autorské právo ako osobitný druh majetkového práva, či 
v striktnom ponímaní ako druh vlastníckeho práva, môžeme v rámci doktrinálneho vývoja sledovať 
významnú líniu, ktorá stavala do stredobodu pozornosti osobnostný aspekt týchto práv. 

Pomyselný prerod v tejto oblasti sa zvykne identifikovať ku koncu 18. storočia, hoci veľká väč-
šina teórií osobnostných práv a ich zaradenia v právnom systéme začala vznikať až v 19. storočí. Vý-
znamný posun tohto vývoja z majetkovoprávneho poňatia k osobnostným právam však v konkrét-
nostiach možno badať v diele advokáta a prokurátora L. Neustetela.85 

V rámci úvodnej časti predostiera Neustetel základné východiskové pozície, pričom za vtedy 
prevažujúce názorové prúdy považoval práve tie, ktoré autorom pripisovali vlastnícke právo vo 
vzťahu k ich duševným dielam.86  

Oproti týmto názorom bola v centre pozornosti úzka spätosť diela s osobou autora v rámci Ne-
ustetelovej argumentácie, ktorý vychádza z idey, že základnou podmienkou požívania individuálnych 
práv je spôsobilosť osoby na právne úkony.87 Tento koncept Neustetel ďalej rozvíja poukazovaním 
na rôzne aspekty života, spojené s osobou počas jej života, či už tie, ktoré sú nevyhnutné pre jej exis-
tenciu a vyplývajú priamo z jej podstaty, a preto musia byť zachované tak, ako život sám, bez preká-
žok a zásahov (napr. chôdza).88  

V konkurencii s ďalšími osobami môže osoba taktiež nadobudnúť práva, na ktoré by mohli byť 
oprávnené aj iné osoby, napr. práva k veciam, či zmluvné práva. Tento moment považuje Neustetel 
za ďalší z aspektov, avšak porušenie niektorého z týchto práv môže podľa neho porušiť právnu spô-
sobilosť iba nepriamo.89 Najdôležitejšou kategóriou, ktorú rozlišuje Neustetel, s dopadom na celú te-
óriu je ohraničenie právnej spôsobilosti sférou dôstojnosti – cťou, pričom útok na česť považuje za 
útok na samotnú spôsobilosť a tento celok, teda spôsobilosť a jej priame či nepriame prejavy a česť 
v ktorej sú reflektované, nazýva osobnosťou (Persönlichkeit).90 Zásahy do tejto sféry identifikuje ako 

 
81  Tamže, § 137, s. 410, pozn. č. 3. 
82  Tamže, § 137, s. 412. 
83  Tamže.  
84  Porovnaj Tamže, § 168, s. 516-517. 
85  Neustetel je v literatúre považovaný za prvého, ktorý odvodzuje osobnostné práva. Porovnaj GIESEKE, Ludwig. Vom 

Privileg zum Urheberrecht. Die Entwicklung des Urheberrechts in Deutschland bis 1845. Baden-Baden: Nomos, 1995, s. 
217. 

86  NEUSTETEL, Leopold Joseph. Der Büchernachdruck nach Römischem Recht betrachtet. Heidelberg: Neue Akademische 
Buchhandlung von Carl Groos, 1824, § 2, s. 3-4. 

87  Tamže, § 5, s. 27. 
88  Tamže, § 5, s. 29-30. 
89  Tamže, § 5, s. 30. 
90  Tamže. 
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urážku (injuria),91 ale túto zužuje iba na tie zásahy z namyslenosti a svojvôle,92 pretože napr. kráde-
žou sa nespochybňuje právna spôsobilosť okradnutého subjektu.93 

Dôležitým prvkom v tejto teórií je zasadenie zákazu dotlače kníh do kontextu slobody prejavu. 
Neustetel tvrdí, že právo na zverejnenie (Bekanntmachung) má iba sám autor a z toho vyplýva aj ne-
spravodlivosť v podobe ďalšieho šírenia tretími osobami.94 Toto právo považuje za priamy dôsledok 
právnej spôsobilosti a na jeho ochranu slúži actio injuriarum.95 Aj keď ako tvrdí, dotlač ako taká ne-
musí spochybňovať slobodu vyjadrovania – keďže je samozrejmé, že myšlienky sa takýmto postupom 
šíria ďalej. Avšak toto právo zahŕňa aj obmedzenie jeho zverejnenia inými, pretože sloboda prejavu 
nespočíva iba v odstránení okolností, ktoré priamo bránia v odovzdaní myšlienok, ale rovnako aj 
v nepriamom zásahu spočívajúcom v konaní, pri ktorom dochádza k vyzradeniu cudzích výrokov bez 
súhlasu pôvodcu. „Keďže každý výrok je v súlade so zámermi pôvodcu určený pre konkrétnu sféru, nebola 
by zabezpečená potrebná ochrana týchto zámerov, ak by ktokoľvek iný mohol len tak, ako a kedy by ho to 
napadlo, tieto preniesť do inej sféry. Preto je podstatnou súčasťou slobody prejavu možnosť vyjadrovať sa 
len do tej miery, do akej si to človek želá, a nie tak, ako si to neželá.“96 

Inými slovami, zastával predstavu, podľa ktorej injuria chránila pred neoprávneným šírením 
diel autorov, keďže bolo ich výlučným rozhodnutím, či a kto bude ich dielo publikovať, preto ne-
oprávnená dotlač predstavovala výrazný zásah do jeho osobnosti – predstavovala bezočivú drzosť.97 

Z pohľadu aktívnej vecnej legitimácie táto žaloba prislúchala iba autorovi, pričom vydavateľovi 
maximálne ako odvodené právo od autora. Prevod tohto práva by však bol neúčinný v tej časti, v kto-
rej by autor chcel previesť celé právo žalovať, všeobecne a pre všetky prípady, na vydavateľa, pretože 
toto právo považoval Neustetel, pokým existovalo, za neoddeliteľné a nescudziteľné od osoby autora, 
a vždy tak záležalo iba na samotnom autorovi, či utrpené zranenia radšej odpustí alebo potrestá.98  

To, že toto právo sa viazalo na osobu je možné v Neustetelovej argumentácii evidovať aj pri 
otázke dedenia. Pri tejto zaujíma postoj, v rámci ktorého sa tieto práva nededia ako majetok. Ak by 
však mali byť tieto práva dedené, potom by sa malo vychádzať z základe analógie, avšak jedine vo 
vzťahu k blízkym osobám, nie akokoľvek vzdialeným intestátnym či testamentárnym dedičom.99 

Pri pohľade na neskorší vývoj ale možno konštatovať, že táto teória, aj vzhľadom na nazeranie 
na actio injuriarum, stratila svoje opodstatnenie aj z dôvodu trestnoprávnej úpravy tejto oblasti.100 

Za prvého civilistu, ktorý obsahovo presadzoval teóriu osobnostných práv a vymedzil sa voči 
teóriám duševného vlastníctva, je považovaný J. Bluntschli.101 Zástancov teórie duševného vlastníc-
tva kritizuje vo viacerých líniách. V prvom rade poukazuje na fakt, že pod pojmom vlastníctvo sa má 
na mysli vecné právo viažuce sa výlučne k hmotnej veci.102 Predmetom vlastníctva tak môže byť 
kniha, avšak nie samotný rukopis – duševný produkt, ktorý môže existovať aj absolútne bez 

 
91  Tamže, § 5, s. 32; Bližšie k urážke napr. REBRO, Karol – BLAHO, Peter. Rímske právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, s. 338. 
92  NEUSTETEL, ref. 86, § 5, s. 32. 
93  Tamže. 
94  Tamže, § 4, s. 26. 
95  K jej vývoju ZIMMERMANN, Reinhard. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. Oxford: 

Oxford University Press, 1996, s. 1050-1092. 
96  NEUSTETEL, ref. 86, § 6, s. 47. 
97  BALDWIN, Peter. The Copyright Wars: Three Centuries of Trans-Atlantic Battle. Princeton: Princeton University Press, 

2014, s. 107. 
98  NEUSTETEL, ref. 86, § 7, s. 63. 
99  Tamže, § 9 s. 82. 
100  Bližšie ZIMMERMANN, ref. 95, s. 1085-1092. 
101  SPÖNDLIN, Rudolf.  Ueber das Wesen des Verlagsrechts und dessen Verletzung durch den Nachdruck, mit Rücksicht 

auf das deutsche, französische und schweizerische Recht. Zürich: Druck von Friedrich Schulthess, 1867, s. 17, 
poznámka č. 10. 

102  BLUNTSCHLI, Johann. Deustches Privatrecht. Dritte durch Aufnahme des Handels- und Wechselrechts erweiterte 
Auflage, besorgt von Dr. Felix Dahn. München: Literarisch-artistische Anstalt der J. G. Cotta’shen Buchhandlung, 
1864, s. 112. 
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akejkoľvek fyzickej podoby, napr. vo forme prednášky. Ďalej sa autorské práva líšia od  inštitútu 
vlastníctva minimálne tým, že sa viažu vždy k špecifickej osobe autora, jeho individualite, od ktorej 
sa nemôžu úplne oslobodiť, kým samozrejme existuje, pričom pri vlastníctve je podľa Bluntschliho 
osoba vlastníka irelevantná.103 Posledný výrazný rozdiel medzi vlastníctvom a autorskými právami 
je v jeho zameraní.104 Vlastník veci chce vec držať pre seba, pričom autor chce svoje dielo sprostred-
kovať verejnosti. Z toho dôvodu teda nemožno kategorizovať autorské práva ako vecné práva, ale 
osobnostné práva.105 Bluntschli tento pojem využíva na viacerých ďalších miestach, keď napríklad 
tvrdí, že „autorské práva sú teda predovšetkým osobné, sekundárne majetkové práva“,106 či v spojitosti 
s trvaním autorského práva ešte raz opakuje, že ide o „vysoko osobnostné právo.“107 

Trvanie týchto práv rovnako prirovnáva ku konceptu vlastníctva, pričom pri ňom ohraničuje 
jeho trvanie na čas, kým existuje vec, ktorá je predmetom vlastníctva. Na strane druhej, ako tvrdí, 
autorské práva netrvajú dovtedy, kým existuje ich predmet – dielo. V kontraste k Neustetelovi sa 
však v otázke ich trvania rozchádza s jeho teóriu, keďže Bluntschli poukazuje na to, že okrem toho, 
že autorské práva trvajú minimálne počas života autora, zároveň ich trvanie pokračuje aj po jeho 
smrti, „tak dlho, kým je spomienka na jeho osobnosť ešte čerstvá a kým autor do istej miery ešte žije v ďalšej 
generácii jeho dedičov.“108 Tejto predstave zodpovedá najmä zákonná lehota tridsať rokov po jeho 
úmrtí.109 

V súvislosti s okruhom práv, ktoré vyplývajú z osobného spojenia medzi autorom a konkrét-
nym dielom, možno tiež badať podobné znaky s teóriou Neustetela. Tak napríklad autor v Blun-
tschliho teórii má právo ponechať si svoje dielo pre seba a zabrániť jeho zverejneniu proti svojej vôli, 
no má tiež právo ho zverejniť a určiť spôsob a čas jeho zverejnenia.110 Z toho dôvodu v podobnom 
duchu ide o porušenie autorského práva, keď zverejnením treťou osobou, ktorá na to nemá od autora 
oprávnenie, nevznikne žiadna ekonomická škoda, aj keď by to bolo pre autora výhodné: pretože nikto 
nemá právo zverejniť dielo autora proti jeho vôli.111 Napriek tomu, po zverejnení diela autorom sa 
charakter diela a týmto momentom sa stáva tzv. spoločnou vecou (Gemeingut).112 

Pozoruhodnou odlišnosťou je však aspekt prevoditeľnosti autorských práv,113 keďže Bluntschli 
tvrdí, že autorské právo je prevoditeľné, avšak len s tým obmedzením, že jeho pokračovanie zostáva 
závislé od života a smrti samotného autora. Za obvyklý prípad prevodu považuje prevod na vydava-
teľa vo vydavateľskej zmluve, pričom rozlišuje medzi prevodom vlastníctva alebo držby rukopisu ako 
hmotného predmetu podľa pravidiel vzťahujúcich sa na vecné práva a prevodom samotného autor-
ského práva, ktorý sa uskutočňuje výlučne na základe zmluvy.114 

Hoci koncepcia, ktorú presadzoval, predznamenávala ďalší vývoj, v jej kontexte možno konšta-
tovať, že celkovo sa môže javiť trochu zmätočne. V prvom rade je otáznou celková klasifikácia týchto 
práv. Ich výklad poskytuje v prvej knihe, venujúcej sa osobnému právu, najmä právnej spôsobilosti, 
stavom a osobitne šľachte, konfesným právam, cti a právnickým osobám.115 Síce v spojitosti s Neus-
teteolom by bolo možné vidieť isté paralely so cťou alebo v rámci výkladu Bluntschliho by mohlo byť 

 
103  Tamže, s. 113 
104  Tamže. 
105  Tamže. 
106  Tamže, s. 116. 
107  Tamže, s. 121. 
108  Tamže, s. 117. 
109  Tamže, s. 116, 123. 
110  Tamže, s. 115. 
111  Tamže. 
112  Tamže, s. 116. 
113  Ku kritike bližšie KAERGER, Karl. Die Theorien über die juristische Natur des Urheberrechts: Eine kritische Studie. Berlin: 

Puttkamer & Mühlbrecht, 1882, s. 27. 
114  BLUNTSCHLI, ref. 102, s. 123. 
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zaradenie k osobnému právu odôvodnené vzťahom duševného produktu k osobe autora, ten však 
nijaké bližšie zdôvodnenie neposkytuje. Takéto uchopenie sa neminulo ani dobovej kritike, či už vo 
vzťahu k tomu, že osobnosť autora sa môže javiť ako samotný predmet autorského práva,116 ale tiež 
aj k samotnej expozícii tejto teórie, ktorá bola v niektorých dielach považovaná za nie dostatočne 
jasnú, neskôr nejasne interpretovanú, a v konečnom dôsledku takto vymedzené osobnostné právo 
mohlo spadať pod všetky druhy práv.117 Osobitná kritika vo vzťahu k prevoditeľnosti bola adresovaná 
J. Kohlerom.118 

V tomto smere možno spomenúť aj Bluntschliho žiaka, F. Dahna, ktorý obdobne zaraďuje 
tento druh práv pomedzi osobné práva. Jadrom autorského práva je podľa neho vysoko individuálne 
duchovné puto (vinculum spirituale), ktoré spája osobu tvorcu a jeho dielo.119 Z tohto vzťahu autorstva 
vyplýva výlučná právomoc autora rozhodovať o uchovaní, zničení, prepracovaní, utajení, zverejnení 
a spôsobe zverejnenia, ako aj o majetkovoprávnom zhodnocovaní diela.120 Na rozdiel od Bluntschliho 
však považoval tieto osobnostné práva za neprevoditeľné a nedediteľné.121 
 
GIERKEHO MONISTICKÁ KONCEPCIA 
 

Za jedného z najvýznamnejších predstaviteľov právnej vedy, ktorí presadzovali teóriu osob-
nostných práv (tzv. monistická koncepcia, pod ktorou rozumie jednotné autorské právo s dvomi as-
pektmi – osobnostným prvkom a zároveň majetkovým prvkom)122 môžeme s určitosťou považovať 
O. von Gierkeho, radeného do germánskej vetvy historickoprávnej školy.123 V tomto smere význam-
ným je jeho dielo Deutsches Privatrecht. Prvotné náznaky klasifikácie autorského práva možno badať 
už pri vymedzení predmetu občianskoprávnych vzťahov, ktorý bol v jeho náuke identifikovaný ako 
vec v širšom zmysle, za ktorú považoval každú zložku vonkajšieho sveta rozdielnu od človeka, ktorú 
môže podriadiť svojej vôli.124 

Vo svetle tejto definície veci v právnom zmysle považuje nehmotné predmety za „ideálne obme-
dzené výňatky vonkajšieho sveta súce zákonnej úpravy“.125 Naviac, nehmotné predmety svoju existenciu 
odvodzujú od obsahu a rozsahu zákona, s ktorým je ich existencia imanentne spätá.126 K týmto me-
noval explicitne práva vynálezcov, autorské práva, právo ochranných známok a pod.127 

Za osobnostné práva považoval tie, ktoré zaručujú subjektom kontrolu nad časťou ich osobnej 
sféry a kategorizoval ich medzi absolútne práva.128 Gierke rozlišoval medzi všeobecnými osobnými 
právami, ktorých základ spočíval v zaručení človeka byť považovaný za osobu,129 a osobitnými osob-
nostnými právami, medzi ktoré podraďoval aj autorské právo.130 Spomenutá monistická koncepcia 
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vyplýva zo základných premís, ktoré ustanovuje. Po prvé, osobnostné práva ako také nemožno sto-
tožňovať s majetkovými právami, hoci môžu mať aj majetkový charakter, avšak ich osobnostné jadro 
zostáva vždy nedotknuté.131 Po druhé, ich majetkovo-právny obsah síce môže byť do určitej miery 
nezávislý, avšak nemôže byť od osobnostného práva odlúčený v pozícii samostatného práva, vzhľa-
dom na ich vzájomnú jednotu.132 Takto vymedzené osobnostné práva vznikajú, trvajú a zanikajú 
spolu s konkrétnou osobou.133 

V podobnom duchu sa viazali princípy týkajúce sa osobnostných práv aj na autorské právo, 
ktoré samé o sebe nebolo majetkovým právom. Gierke považoval duševné diela za súčasť osobnostnej 
sféry autorov,134 pričom v tomto smere sa líšil od Kohlera, ktorý dielo považoval za samostatne sto-
jaci nehmotný statok mimo autora.135 Napriek týmto rozdielom sú v Kohlerovej teórii v mnohom 
späté.136 Hoci osobnostné práva vo všeobecnosti považoval za neprevoditeľné,137 v prípade autor-
ského práva pripúšťal výnimku, avšak iba vo vzťahu k výkonu tohto práva. Jeho podstata tak zostá-
vala naďalej viazaná na konkrétnu osobu autora.138 Tento charakter je badateľný aj na obsahu autor-
ského práva, pod ktorým videl Gierke výlučné oprávnenie nakladať s duševným dielom, možnosť ur-
čiť jeho zverejnenie, uchovanie, zmenu, rozmnožovanie či zničenie a toto spektrum práv osobnostnej 
povahy je chránené aj v prípade ak ten, kto do týchto práv neoprávnene zasahuje, nesleduje peňažný 
cieľ alebo konkrétne dielo nemá žiadnu majetkovú hodnotu.139 Zverejnenie diela však považuje za 
primárny obsah autorských práv.140  

Okrem práva na zverejnenie možno pri ňom identifikovať aj právo na integritu diela, ktorú je 
možné odvodiť od oprávnenia autora určiť tiež spôsob, akým sa má zverejniť, a zároveň aj osoba, 
ktorá je oprávnená zverejniť dielo, sa dopustí porušenia tohto práva, ak zverejní dielo inde a iným 
spôsobom, ako ho zamýšľal autor. To nastáva predovšetkým v prípadoch, ak ho rozmnožuje nad rá-
mec toho, čo mu bolo stanovené, ale taktiež aj ak ho zverejní pod iným názvom, či s vynechaním, 
vložením, alebo zmenou jej obsahu.141 Zároveň tiež z Gierkeho teórie možno odvodiť aj právo na 
označenie autora, keďže okrem zverejnenia diela pod iným názvom, bolo tiež porušením osobnost-
ných práv aj zverejnenie diela pod iným menom.142  
 
KOHLEROVA DUALISTICKÁ KONCEPCIA  
 

V neposlednom rade je nevyhnutné načrtnúť teóriu, ktorej kľúčovým predstaviteľom bol J. Ko-
hler. Jeho koncepcia vychádzala z dualistického poňatia autorského práva, pričom uvedená dichotó-
mia bola založená na koexistencii jednak osobnostných práv (Individualrecht), ktoré boli doplnené 
majetkovým substrátom v podobe práv k nehmotným statkom (Immaterialgüterrecht).143 Kohler teda 
vychádzal z poznania, že autorské právo nemožno považovať ani za čisto majetkové, ani za osob-
nostné. Z toho dôvodu vymedzuje právo k nehmotným statkom mimo rámca osobnosti autora sa-
motného a pristupoval k nemu ako k právu  na právne statky, ktoré nie sú hmotné a stoja mimo 
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človeka.144 V prípade ak takýto ekonomicky využiteľný nehmotný statok nepresahoval rámec osoby, 
patril do sféry osobnostných práv.145 Teóriu duševného vlastníctva ako takú odmietol, avšak práva 
k nehmotným statkom považoval za akési bratské práva vo vzťahu k vlastníctvu.146 Aj preto tvrdí, že 
právo k nehmotným statkom prevzalo tie správne myšlienky vychádzajúce z teórie duševného vlast-
níctva, pričom odstraňuje jej nepresnosti.147 Pri porovnaní s monistickým prístupom Gierkeho je cel-
kom zjavná prísna deľba medzi právami k nehmotným statkom a osobnostnými právami.148  

Rozdiel medzi oboma druhmi práv spočíva primárne v možnosti previesť jednotlivé práva. Za-
tiaľ čo práva k nehmotným statkom možno previesť, jednotlivé individuálne práva sú neoddeliteľne 
spojené s oprávnenou osobu.149 Osobnostné práva vymedzuje ako práva na súhrn osobných statkov, 
ktorým zákon zaručuje ich voľné užívanie.150 Medzi jednotlivé oprávnenia vidí Kohler taktiež jednak 
právo na zverejnenie, ktoré je súčasťou Individualrecht, pretože „každý je pánom v určení, ktoré vyjad-
renia chce sprostredkovať verejnosti a ktoré nie, [...] preto si každý môže zobrať svoje skúsenosti so sebou do 
hrobu.“151 Avšak, rovnako tiež tvrdí, že autorova suverenita nad dielom sa vyčerpáva jeho zverejne-
ním, pretože ďalšie šírenie diela či myšlienok, už raz v súlade s právom zverejneného diela, nemôže 
byť obmedzené.152 Prinajlepšom môže autor svoje rozhodnutie vydať dielo zmeniť do momentu, kým 
niektoré subjekty (napr. vydavateľ) už nekonali na základe prvotnej autorovej vôle dielo zverejniť.153  

Zároveň je tiež možno pozorovať v jeho diele aj zakotvenie práva na integritu v podobnom du-
chu ako u Gierkeho,154 Nad rámec týchto úvah sa tiež Kohler venuje aj ochrane mena autora, najmä 
v súvislosti s falošným priraďovaním diel k ich nepravým autorom – keďže s menom autora sa nesie 
aj sila a pôsobnosť tohoto mena. Z toho dôvodu aj takéto konanie by bolo v rozpore s osobnostnými 
právami autora.155 
 
ZÁVER 
 

Úvodné stopy garancie osobnostných práv autorov na území Nemecka z prelomu 18. a 19. sto-
ročia možno badať vo viacerých teoretických líniách obsahujúcich náznaky ochrany viacerých z  čias-
tkových práv autorov (či už v skoršom období právo na zverejnenie diela, až po komplexnejšie roz-
pracovanie práva na označenie autora a integritu diela na konci 19. storočia). 

V rámci skúmaného obdobia bolo v rámci výskumu identifikovaných niekoľko tematických prí-
stupov, ktoré možno vyčleniť do troch základných kategórií vzhľadom k ich prístupu k otázke vyme-
dzenia autorských práv a ich systematizácie v rámci súkromného práva.  
Na časovej osi prvým z týchto prístupov boli teórie prevažujúce v druhej polovici 18. storočia a sia-
hajúce do prvej polovice 19. storočia, rámcujúce autorské právo do inštitútu vlastníctva. 

Napriek tomu možno dôjsť k záveru, že takýto model sa prejavil, aj vo vzťahu k následnému 
vývoju a názorom pandektistov na vymedzenie inštitútu vlastníctva a veci v právnom zmysle, ako 
neudržateľný. To potvrdzuje aj konečné znenie § 903 BGB v spojitosti s § 90 BGB, ktorých 

 
144  KOHLER, ref. 5, s. 1, 128, 439. 
145  KOHLER, Josef. Deutsches Patentrecht systematisch bearbeitet unter vergleichender Berücksichtigung des franzö-

sischen Patentrechts. Mannheim; Strasbourg: Verlag von J. Bensheimer, 1878, s. 7. 
146  KOHLER, Josef. Das Immaterialgüterrecht und seine Gegner. In Buschs Archiv für Theorie und Praxis des Allgemei-

nen Deutschen Handels- und Wechselrechts, 1887, roč. 47, s. 173. 
147  KOHLER, ref. 5, s. 21. 
148  KOHLER, ref. 135, s. 74; KOHLER, ref. 5, s. 13. 
149  Tamže. 
150  KOHLER, ref. 135, s. 129. 
151  Tamže, s. 137. 
152  Tamže, s. 139. 
153  Tamže, s. 139. 
154  KOHLER, ref. 135, s. 152. 
155  Tamže, s. 153. 
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gramatickou interpretáciou je možné dospieť k záveru, že predmetom vlastníckeho práva môžu byť 
iba hmotné predmety, čo je pri ochrane predmetov autorského práva vylúčené z povahy veci. Hoci sa 
tento prístup v nemeckom jazykovom priestore neosvedčil, pre ďalší výskum v tejto oblasti môže by 
zaujímavé porovnanie napr. s francúzskym modelom, ktorý bol v tomto období budovaný obdob-
nými doktrinálnymi prístupmi. 

Z toho dôvodu zostávajú systematicky udržateľné ešte dva ďalšie prístupy – jeden kategorizu-
júci autorské práva ako osobitné majetkové právo, ktoré síce nemá charakter vlastníctva, avšak pô-
sobí erga omnes, a ďalší prístup zasadzujúci autorské právo do kontextu osobnostných práv. Práve 
tento druhý z načrtnutých prístupov sa prejavil ako rozhodujúci pre ďalší vývoj, v rámci ktorého už 
možno aj v bližších črtách sledovať jednotlivé osobnostné práva autorov, ktoré sú tiež zreteľne iden-
tifikovateľné u jednotlivých autorov, počnúc prvými variantmi odôvodnenia ochrany práva na zve-
rejnenie diela u Neustetela, po komplexnejšie poňatie práva na označenie autora a integritu diela 
u Gierkeho.
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Narušenie status quo v oblasti 
kultúrneho dedičstva: kauza 

návratu beninských bronzov1 
 

Rudolf Kasinec 
 
ÚVOD 
 

Ako uvádza M. Šuška: „Spory o reštitúcie predme-
tov kultúrnej hodnoty predstavujú skupinu právnych prípa-
dov, ktoré budia rozruch v celej spoločnosti. Tým dôvodom 
je samotný objekt sporu, ktorým je predmet kultúrnej hod-
noty. Tieto objekty sa určitým spôsobom viažu na ľudskú 
spoločnosť a okrem často pertraktovanej vysokej finančnej 
hodnoty majú predovšetkým hodnotu historickú, umeleckú 
ako aj mnohé ďalšie. Reštitučné prípady sú charakteristické 
tým, že trvajú neúmerne dlho (v lepšom prípade niekoľko 
rokov, často však aj desiatky rokov), a najmä faktom, že 
veľká časť týchto sporov nie je doteraz uspokojivo vyrie-
šená.“2 S týmto tvrdením si dovolíme bez výhrad súhla-
siť. Svoju pozornosť sme sa rozhodli upriamiť na rešti-
tučný spor, v ktorom pred nedávnom došlo k mimo-
riadnemu posunu. Tento spor sa týka návratu pomerne 
veľkej časti predmetov, ktoré ešte na konci 19 storočia 
ulúpili britskí vojaci z kráľovstva Benin a stali sa tak 
vojnovou korisťou nesmiernej kultúrnej, spoločenskej 
a ekonomickej hodnoty. Pre úplnosť je potrebné dodať, 
že zo súčasného geografického hľadiska sa Kráľovstvo 
Benin nevzťahuje na štát Benin ležiaci v západnej Af-
rike, ktorý získal nezávislosť od Francúzska v roku 
1960, ale na región v dnešnej juhozápadnej Nigérii na-
zývaný Edo. 

Už od momentu odcudzenia beninských bron-
zov i ďalších artefaktov prebiehali snahy o ich návrat 
do rúk právoplatných majiteľov. Všetky tieto pokusy 
však stroskotávali na právnej stránky veci i na fakte, že 
Briti veľkú časť predmetov rozpredali do celého sveta. 
Až v druhej polovici 20. storočia sa začínajú objavovať 
prvé náznaky na riešenie problematiky reštitúcií 

 
1  Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu 

a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-18-0199. 
2  ŠUŠKA, Marián. Reštitúcie predmetov kultúrnej hodnoty ako ťažké prípady (hard cases). In Historia et theoria iuris, 

2021, roč. 13, č. 3, s. 141. 

Abstract 
Legal situation in the field of objects of cultural 
value has been stable for a long time and does not 
allow for major deviations from the perception of 
these objects. In this paper we will also use the 
now obsolete term cultural heritage, which has 
gradually disappeared from international do-
cuments and common usage, especially because of 
possible claims by subjugated states belonging to 
the former colonial system. Dealing with the 
wrongs done by colonial powers in the world see-
med until recently to be an absolute taboo. Ho-
wever, in early July 2022, a significant breakthro-
ugh was made in one of the most globally famous 
cases involving a huge collection of objects looted 
by the British Empire in the late 19th century 
from the Kingdom of Benin. As part of a mutual 
agreement between Nigeria and Germany, more 
than 1,000 objects were returned (more than 
10,000 different artefacts were originally stolen), 
which Germany had acquired by buying them 
from Britain. In the context of this significant res-
titution, we are presented with a research ques-
tion: „What will be the global consequences of the 
return of Benin bronzes and other artifacts to 
their homeland?“ 
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kultúrneho dedičstva, ktoré boli založené na národnom princípe. Ako uviedol J. H. Merryman: hnu-
tie za repatriáciu kultúrneho majetku do krajín pôvodu pravdepodobne čerpalo najväčšiu časť svojej 
legitimity od politikov, hoci tí vo verejnej diskusii bežne používajú iné termíny. Samotný pojem "re-
patriácia" je politický; predpokladá, že kultúrne predmety majú apatriu, čiže národný charakter a kra-
jinu pôvodu. Každý národ si robí osobitný nárok na kultúrne predmety spojené s jeho ľudom alebo 
územím, na svoje "národné kultúrne dedičstvo." Kultúrny nacionalizmus tohto druhu bol hlavnou 
hybnou silou pri formovaní medzinárodného práva kultúrnych statkov. Kľúčovým nástrojom sa stal 
Dohovor UNESCO z roku 1970. Jeho primárnym cieľom bolo poskytnúť prostriedky na medziná-
rodné presadzovanie vnútroštátnych zákonov o uchovávaní kultúrnych hodnôt a závažným je i fakt 
použitia právneho pojmu národné kultúrne dedičstvo (heritage) alebo patrimónia (patrimony)3 v ce-
lom dohovore.4 Konečne tak svitla nádej na reštitúciu predmetov pre ich právoplatných vlastníkov, 
no tento stav netrval dlho. 

Koncept postavený na pojme národné kultúrne dedičstvo bol postupne z najvýznamnejších 
medzinárodných dokumentov odstraňovaný, až sa z väčšiny z nich úplne vytratil. Nahradil ho pojem 
predmet kultúrnej hodnoty. Namiesto pojmu národné dedičstvo sa začal presadovať pojem globálne, 
čiže patriace všetkým bez príslušnosti ku konkrétnemu spoločenstvu, ktoré ho pôvodne vytvorilo. 
Tento postoj zastávali najmä predstavitelia veľkých múzeí vo vyspelých štátoch, ktoré často patrili 
medzi bývalých kolonizátorov a ich zbierky by návratom týchto predmetov do krajiny pôvodu značne 
utrpeli. Ťažko tu možno preto hovoriť o ich nezávislosti a nestrannosti. Ich politický a medzinárodný 
vplyv bol a stále je nesporný. 

Čo sa faktického stavu týka, tak v oblasti kultúrneho dedičstva, resp. vlastníctva predmetov 
kultúrnej hodnoty, panuje pomerne napätá atmosféra. To súvisí s viacerými výraznými faktormi, 
ktoré sú úzko spojené s týmito unikátnymi predmetmi. Medzi najvýznamnejšie zaradíme faktory 
ekonomické, otázky nárokov na predmety kultúrnej hodnoty, prekvitajúci čierny trh s nimi, ich častá 
falzifikácia a nepochybne i politické napätie medzi rozličnými štátmi na globálnej úrovni. Ako kon-
štatuje Naomi Mezey- každý z týchto predmetov je nielen historickou upomienkou ale i subjektom 
dejinných udalostí, ktoré môžu mať za následok spochybnenie vlastníckeho práva ich sú častého dr-
žiteľa. Kultúrne vlastníctvo je paradoxom, pretože kladie osobitnú hodnotu a právnu ochranu kul-
túrnym produktom a artefaktom, ale robí tak na základe zdomácneného pohľadu na kultúrnu pro-
dukciu a identitu. V rámci logiky kultúrneho vlastníctva každá skupina vlastní a kontroluje alebo by 
mala kontrolovať svoju vlastnú kultúru. Tento pohľad na kultúrne vlastníctvo naznačuje ochranár-
sky postoj ku kultúre.5 To podkopáva snahy vyspelých štátov a najvýznamnejších svetových múzeí 
o zmenu z národného na globálne kultúrne dedičstvo. 
 
KAUZA TZV. BENINSKÝCH BRONZOV 

 
Otázky vlastníctva hnuteľných predmetov patriacich do kultúrneho dedičstva sú neustále dis-

kutované na lokálnej i globálnej úrovni. Medzi najvýznamnejšie kauzy súvisiace s pojmom kultúrne 
dedičstvo patrí nepochybne prípad tzv. beninských bronzov. Tento prípad starý vyše 120 rokov nás 
ani dnes neprestáva udivovať. Najnovší príspevok do jej vývoja sa odohral len pred pár týždňami a 
súvisel s vrátením časti beninských bronzov i ďalších artefaktov zo strany Nemecka ich právoplat-
nému vlastníkovi, ktorým je v súčasnosti Nigéria. Bude zaujímavé i naďalej sledovať, akým smerom 
sa bude prípad beninských bronzov vyvíjať, keďže v ďalších štátoch sveta sú ich ešte roztrúsené tisíce. 

 
3  Oba pojmy sa vyskytujú v anglickom texte dohovoru. 
4  MERRYMAN, John Henry. The Public Interest in Cultural Property. In California Law Review, 1989, Vol. 77:339, s. 

351. 
5  MEZEY, Naomi. The Paradoxes of Cultural Property. In Columbia Law Review, [online]. Dostupné na internete: 

<https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/899> [cit. 10.8.2022]. 
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Čo sa výnimočnosti beninských bronzov týka, tak k nim sa vyjadril 39. oba (kráľ) z kráľovskej 
beninskej dynastie Omo Erediauwa, ktorý s ťažkým srdcom konštatoval: „Keď dnes vstúpite do výstav-
nej siene v Britskom múzeu v Londýne, uvidíte niektoré z najznámejších afrických nádherných diel. Je však 
dôležité poznamenať, že pôvodne neboli určené byť len múzejnými exponátmi, ktoré by milovníci umenia 
mohli obdivovať. Sú to a boli to predmety s náboženskou a archívnou hodnotou pre môj ľud. Boli vyrobené 
len na kráľovský príkaz. Vždy, keď sa odohrala nejaká významná udalosť. Oba poveril Igun-Eronmwon (čle-
nov cechu bronzových odlievačov), aby zhotovili bronzový odliatok. Bronzy boli teda záznamom udalostí, 
v časoch kedy ešte neexistovala fotografia. Tie z diel, ktoré neboli vyrobené na kráľovský pokyn, boli určené 
na náboženské účely a uchovávali sa na oltároch. Takže, keď vstúpite dnes do múzejnej sály, tak budete čítať 
akoby stránky vytrhnuté z knihy života ľudí; budete si prezerať predmety našej spirituality, hoci pravdepo-
dobne nebudete úplne rozumieť ich významu.“6  

V príspevku sa nebudeme podrobne zaoberať príčinami vzniku konfliktu medzi Britským im-
périom a kráľovstvom Benin, ktorého výsledkom bolo zdecimovanie a zánik vyspelého afrického krá-
ľovstva prosperujúceho stovky rokov. Bude nás však zaujímať vyústenie tohto konfliktu a dôsledky, 
ktoré z neho vyplývajú pre otázky kultúrneho dedičstva a nároku na jeho vlastníctvo. V článku Kul-
turní kontakty a kolaps království Benin opisujú autori Pútová a Soukup posledné dni britskej vojnovej 
výpravy v kráľovstve Benin v roku 1987 nasledovne: britskí vojaci nemuseli po svojej koristi príliš 
pátrať. Na nádvorí kráľovského paláca ihneď narazili na desiatky bronzových reliéfnych dosiek. Nád-
herné výtvarné diela vyrobené z bronzu, dreva alebo zo slonoviny sa rovnako nachádzali v palácových 
interiéroch. Ďalej dobytie Beninského kráľovstva nebolo spojené výhradne s rabovaním, ale jeho dô-
sledkom bola i likvidácia pôvodnej beninskej architektúry. Zo strategických dôvodov bola priamo vo-
jakmi zničená i časť domov. Najviac škody však spôsobil požiar, ktorý sa vymkol kontrole, horel päť 
dní a jeho obeťou sa stala časť mesta i kráľovský palác. Pri tomto požiari bolo zničených množstvo 
umeleckých artefaktov, okrem tých ktoré stihli britskí vojaci „zachrániť“. I napriek množstvu zniče-
ných artefaktov sa Britom podarilo získať ohromnú vojnovú korisť, ktorá mala slúžiť na pokrytie 
nákladov tejto vojnovej výpravy.7  

Kráľovstvo Benin je v súčasnosti súčasťou štátu Nigéria. Od získania nezávislosti v roku 1960 
sa Nigéria a taktiež bývalý beninský kráľovský dvor usilovali o návrat ikonických a duchovných pred-
metov, ktoré patrili medzi ukoristené. Toto úsilie bolo donedávna neúspešné a to i napriek viacerým 
proklamáciám významných svetových lídrov. Napr. v roku 2017 francúzsky prezident Emmanuel 
Macron vo svojej Ouagadougouskej deklarácii8 dal nový impulz v otázke ich reštitúcií. Prezident pri-
sľúbil, že započne proces postupného návratu beninských artefaktov z francúzskej pôdy, kde sa ich 
podľa dostupných informácií nachádza 4000 až 6000. Jeho sľub však ostal doposiaľ nenaplnený. 

Na odmietnutie návratu ukoristených predmetov patriacich kráľovstvu Benin boli použité 
rozličné argumenty. Patria medzi nich tvrdenia, že medzinárodné právo verejné v čase ich zmocnenia 
umožňovalo takéto konfiškácie a rovnako, že je dôležité zachovať status tzv. univerzálnych múzeí v 
rôznych európskych štátoch, kde sa tieto poklady nachádzajú a sú dostupné všetkým. Tieto argu-
menty úplne ignorujú koncepciu toho, čo je správne a čo nie, a rovnako i potrebu etických repatriácií. 
Zotrvanie na imperiálnej koncepcii rule of law, ktorá dokonca odporuje princípom právneho štátu, je 

 
6  PLANKENSTEINER, Barbara (ed.). Benin Kings and Rituals: Court Arts from Nigeria. Gent: Snoeck Publishers, 2007, s. 

17 (vlastný preklad). 
7  PŮTOVÁ, Barbora – SOUKUP, Václav. Kulturní kontakty a kolaps království Benin. In Historická sociologie. 2015, č. 

1, s. 88. 
8  Bližšie pozri: Emmanuel Macron s’engage à restituer le patrimoine africain. Dostupné na internete: 

<https://www.jeuneafrique.com/498916/politique/emmanuel-macron-sengage-a-restituer-le-patrimoine-afri-
cain/> [cit. 3.8.2022 ]. 
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z dlhodobého hľadiska neudržateľné a nakoniec bude nutné uvažovať o reštitúcii týchto predmetov.9 
Koncepcia tzv. univerzálnych múzeí už v súčasnom globalizovanom svete nemôže obstáť.  

Okrem predchádzajúceho argumentu o univerzálnosti a globálnosti kultúrneho dedičstva, sa 
často používal i dôvod ako je jeho ochrana pred zničením alebo odcudzením v štátoch tretieho sveta. 
Objavili sa však i ďaleko kontroverznejšie názory. V roku 1962 Hugh Trevor-Roper, profesor moder-
ných kráľovských dejín na Oxfordskej univerzite, tvrdil, že Afrika nemá žiadnu históriu. Ďalej pove-
dal, že možno v budúcnosti bude nejaká africká história, ktorú by bolo možné vyučovať. V Afrike je 
len história Európanov. Zvyšok je temnota a temnota nemôže byť predmetom histórie.10 Toto kon-
štatovanie je absolútne neakceptovateľné a urážlivé, no je možné z neho badať vzťah Britov k ich bý-
valým africkým kolóniám. Tí sa často považujú za „tvorcov“ moderných afrických dejín a nie za likvi-
dátorov tradičnej africkej kultúry. 
 
BOD ZLOMU V PRÍPADE BENINSKÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA? 

 
Nemecko začiatkom júla fyzicky odovzdalo dva beninské bronzy11 a na Nigériu previedlo 

vlastníctvo ďalších viac ako 1 000 predmetov zo zbierok svojich múzeí, a to viac ako storočie po tom, 
čo ich vyplienili britskí vojaci z kedysi mocného kráľovstva v západnej Afrike. Politická dohoda tak s 
okamžitou platnosťou premenila na nigérijský majetok 1 100 artefaktov, ktoré vlastnilo päť význam-
ných nemeckých múzeí. Predmetné múzeá a nigérijská vláda budú následne rokovať o fyzickom vrá-
tení jednotlivých predmetov, z ktorých niektoré by mohli zostať vystavené v Nemecku na základe 
dohôd o úschove.12 Táto dohoda je výnimočná najmä stranami, ktoré ju realizovali a nimi sú dva su-
verénne štáty. Doposiaľ prebiehal návrat beninských artefaktov len v malom rozsahu. Väčšinou sa 
jednalo o predmety zo súkromných zbierok, prípadne predmety navrátili konkrétne inštitúcie13 bez 
štátneho zásahu. 

Vrátenie beninských bronzov sa z pohľadu Nemecka javí ako krok vysporiadania sa s kriv-
dami, ktoré majú na svedomí koloniálne veľmoci. Problém nastane, ak sa na tento prípad pozrieme 
komplexne. Nemecko získalo tieto bronzy legálnou cestou, kedy sa Veľká Británia ako primárny ag-
resor rozhodla časť svojej ulúpenej zbierky speňažiť a pokryť tak náklady na vojnovú výpravu v krá-
ľovstve Benin. Otázne je, či týmto konaním Nemecka nevznikne zásadný precedens, ktorý môže mať 
kľúčový význam v sporoch týkajúcich sa reštitúcií hnuteľných predmetov spadajúcich do národného 
kultúrneho dedičstva po celom svete.  
  

 
9  SHYLLON, Folarin. Benin Bronzes: Something Grave Happened and Imperial Rule of Law is Sustaining it! In Art 

Antiquity & Law. (Vol. 24, Issue 3), s. 274, Dostupné na internete: 
<https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA606173686&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkac-
cess=abs&issn=13622331&p=AONE&sw=w&userGroupName=anon%7E865f014f> [cit. 8.8.2022 ]. 

10  OWOLADE, Tomiwa. The conservative case for returning the Benin bronzes to Nigeria. Dostupné na internete:  
<https://www-newstatesman-com.translate.goog/comment/2022/08/returning-stolen-benin-bronzes-nigeria-bri-
tish-museum?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=op,sc> [cit. 13.8.2022 ]. 

11  Návratu do vlasti sa dočkali dva významné beninské bronzy, ktoré vyobrazujú kráľa (oba)- 35 kg hlava obu v slávnost-
nom odeve z 18. storočia a výrazný reliéf zo 16. storočia vyobrazujúci obu v sprievode stráží alebo spoločníkov. 

12  Prezreté na: Germany hands over two Benin bronzes to Nigeria. Dostupné na internete: <https://www.theguar-
dian.com/world/2022/jul/01/germany-hands-over-two-benin-bronzes-to-nige-
ria?CMP=Share_iOSApp_Other&fbclid=IwAR0WOPUuCQygEWpBPPyd19dmpHZpEOLy-KugriQKki-sQG-
gAE2cC1l8QBqg> [cit. 8.8.2022 ]. 

13  Bližšie pozri: Hornimanovo múzeum vráti Nigérii 72 historických artefaktov. Dostupné na internete: 
<https://www.teraz.sk/najnovsie/hornimanovo-muzeum-vrati-nigerii-72-h/652463-clanok.html> [cit. 13.8.2022 ]. 
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ZÁVER 
 
Vzhľadom na obrovský historický, kultúrny a spoločenský význam beninských bronzov sa zdá 

byť krok Nemecka logicky. Problém nastane, ak sa zamyslíme nad dôsledkami, ktoré tento krok spô-
sobí. Bývalé koloniálne mocnosti môžu byť týmto konaním značne dotknuté. Narúša sa tak akýsi 
status quo, ktorý vo svete pretrváva už od rozpadu koloniálneho poriadku.   

V súčasnosti je veľmi zložité predikovať, aký dopad bude mať navrátenie kultúrneho dedičstva 
kráľovstva Benin Nigérii na ďalší vývoj v oblasti reštitúcií predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré boli 
ich právoplatným vlastníkom odňaté koloniálnymi veľmocami. Tu sa pokúsime načrtnúť možné vy-
ústenia v úvode položenej výskumnej otázky: „Aké globálne následky bude mať návrat beninských bron-
zov i ďalších artefaktov do ich domoviny?“ Podľa nášho názoru môžu nastať nasledujúce situácie: 

1. Bývalé koloniálne veľmoci sa spolu s najvýznamnejšími svetovými múzeami pokúsia udržať 
súčasný status quo a to najmä pod zámienkou ochrany najvzácnejších predmetov kultúrnej 
hodnoty z pohľadu ich globálneho významu. Za svoj primárny cieľ budú považovať zachova-
nie týchto predmetov pre budúce generácie a ekonomický profit z nich plynúci bude slúžiť 
výhradne na zabezpečenie ich bezpečnosti. Na odmietnutie ich návratu môžu byť použité roz-
ličné argumenty. Patria medzi nich napr. tvrdenia, že medzinárodné právo verejné v čase ich 
zmocnenia umožňovalo takéto konfiškácie a rovnako, že je dôležité zachovať status "univer-
zálnych múzeí" v rôznych európskych štátoch, kde sa tieto poklady nachádzajú.14 Politická 
nestabilita, veľká miera korupcie, časté vojnové konflikty v rozvojových krajinách sú ďalšími 
často pertraktovanými argumentami proti návratu národného kultúrneho dedičstva do štátu 
ich pôvodu. 

2. Bývalé kolónie budú žiadať okamžitý návrat ich národného kultúrneho dedičstva, ktoré im 
bolo nemorálnym spôsobom odňaté a to bez akejkoľvek kompenzácie. Ako primárny dôvod k 
návratu týchto predmetov im ako precedens poslúži práve tento v článku analyzovaný prípad. 
Pri tejto alternatíve by mohlo vzniknúť množstvo konfliktov, ktorých riešenie by mohlo trvať 
extrémne dlhý čas. Ako však správne podotkol autor článku zo spravodajstva agentúry Reu-
ters: Rozhodnutie Nemecka uskutočniť jednu z najväčších repatriácií historických artefaktov 
v histórii odráža rastúce povedomie v Európe o pretrvávajúcom politickom význame koloniál-
neho rabovania a násilia v minulosti.15 Autor článku ďalej citoval i nigérijského minister za-
hraničných vecí Zubairu Dadu, ktorý pri oficiálnom ceremoniály návratu predmetov povedal: 
„Som polichotený, že môžem byť súčasťou tohto významného podujatia, ktoré sa podľa môjho názoru 
zapíše ako jeden z najdôležitejších dní osláv afrického kultúrneho dedičstva.“16 

3. Medzi dotknutými stranami (bývalé kolónie a ich kolonizátori) dôjde ku vzájomnému kon-
senzu, ktorý však bude mať diametrálne odlišnú podobu akú mal zmluva uzatvorená medzi 
Nemeckom a Nigériou. Tá bude slúžil len ako impulz k odštartovaniu reštitučného procesu. 
V tomto bode je taktiež potrebné poukázať na unikátnosť reštitúcii predmetov kultúrnej hod-
noty a spôsob ich návratu do krajiny pôvodu. Môžu tak vzniknúť zaujímavé dohody medzi 
jednotlivými štátmi, či už podobe návratu, odkúpenia, prenájmu, zapožičania alebo v inej 
forme. I zmluva medzi Nemeckom a Nigériou je pomerne jedinečná. Časť predmetov (kon-
krétne dva) bola fyzicky odovzdané vládnym zástupcom Nigérie pri slávnostnom 

 
14  SHYLLON, Folarin. Benin Bronzes: Something Grave Happened and Imperial Rule of Law is Sustaining it! In Art 

Antiquity & Law. (Vol. 24, Issue 3), s.,274, Dostupné na internete: 
<https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA606173686&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkac-
cess=abs&issn=13622331&p=AONE&sw=w&userGroupName=anon%7E865f014f> [cit. 8.8.2022 ]. 

15  ESCRITT, Thomas. Germany hands first of Benin Bronzes back to Nigeria. In: https://www.reuters.com/lifestyle/ger-
many-hands-first-benin-bronzes-back-nigeria-2022-07-01/. Dostupné dňa 3.8.2022. 

16  Tamže. 
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ceremoniály, zvyšok bol dočasne ponechaný v Nemecku17 a súčasťou dohody bolo i vybudo-
vanie moderného múzea Nemcami na nigérijskej pôde, kde bude následne umiestnená pre-
važná väčšina vrátených exponátov a vytvorí sa tak reprezentatívny priestor na uchovanie 
a vystavenie ďalších ukoristených predmetov.  

Vzhľadom na unikátnosť kauzy beninských bronzov sa reštitúcie Nemecka nebudú dať univerzálne 
využiť, ale bude možné s nimi operovať výhradne len pre účely návratu ostatných predmetov odcu-
dzených Veľkou Britániou v roku 1897. Tisíce týchto predmetov sú roztrúsené po celom svete18. 

 

 
17  Pokiaľ nebudú dohodnuté konkrétne spôsoby ich fyzického odovzdanie priamo s dotknutými múzeami., aby nedošlo 

i ich poškodeniu.  
18  Napr. v British Museum v Londýne ich je 700, vo Weltmuseum vo Viedni 200, v Metropolitan Museum of Art v New 

Yorku je ich 163 a ďalšie sa nachádzajú v múzeách vo Švajčiarsku, Francúzsku, Škótsku, Venezuele, Kanade atď. 
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Vzdelávanie pod kuratelou 
štátu: totalita v školskej lavici 

 
Rudolf Kasinec – Marián Šuška 

 
ÚVOD 
 

V tomto roku sme sa stali neplánovane sved-
kom boja za demokratické hodnoty, čo bolo vypuklé 
najmä v podobe akademických slobôd, ktorých obme-
dzenie bolo v súčasnej demokratickej SR na pretrase. 
Môže sa zdať, že pojem „boj“ sa javí ako prehnaný a ho-
dil by sa použiť skôr pojem „spor“. Avšak, pre zaintere-
sovaných bude jeho použitie v texte viac než opráv-
nené. 
 Našim cieľom však bude poukázať na širšiu per-
spektívu problému, a to na obmedzovanie slobody pre-
javu v širšom slova zmysle, i keď stále budeme vychá-
dzať „zo školských lavíc“. Pokúsime sa netradičným spô-
sobom priblížiť dva prípady štátnych zásahov do tohto 
práva v maturitnom ročníku na strednej škole. Za prí-
klad sme si zvolili reálne udalosti, ktoré sa pokúsime 
demonštrovať na dvoch filmových dielach. Oba filmy sa 
odohrávajú v rozličných totalitných režimoch a venujú 
sa podobnej téme. Čo ich však odlišuje je doba vzniku a 
totalitný režim, ktorý je v nich spracovaný. Rozhodli 
sme sa venovať nemeckému filmu z roku 2018 Tichá 
revolúcia a legendárnemu česko-slovenskému filmu 
Vyšší princíp z roku 1960. 
 Výber filmov i historických udalostí bol pod-
mienený aj dátumom vzniku oboch filmových diel. 
Vyšší princíp bol vytvorený v období totalitného 
Česko-Slovenska, kdežto film Tichá revolúcia vznikol 
pomerne nedávno v súčasnej Spolkovej republike Ne-
mecko. Oba filmy spája skutočnosť, že zaznamenávajú 
minulé totalitné režimy a sú inšpirované reálnymi de-
jinnými udalosťami. Filmové dielo Vyšší princíp sa odo-
hráva v čase fašistického režimu na území Protektorátu 
Čechy a Morava, druhé dielo Tichá revolúcia spracúva 
tému komunistického režimu vo Východnom Ne-
mecku.   
 Podľa nášho názoru vybrané filmy verne popisujú dopad totalitného systému na vzdelávací 
proces. Ústrednou témou oboch filmov je vykreslenie prejavu anti-totalitných názorov, ktoré boli 
rázne perzekvované zo strany príslušných štátnych orgánov. Filmy považujeme za atraktívny druh 
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The year 2022 can be named as the year of crisis. 
The finalization of pandemic wave was replaced 
by a war conflict in Ukraine, followed by inflation, 
rising food prices, interest rates, an energy crisis 
and, towards the end of the year, a government 
crisis resulting into its no confidence. On the 
background of all this mentioned, there was an 
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sities on the one hand and the state authorities 
on the other hand to preserve academic self-go-
vernment and the academic freedoms. It can be 
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gnozeologického prameňa práva, vhodnú pedagogickú pomôcku1 a všeobecný nástroj komunikácie 
na globálnej úrovni. A práve v čase „boja“ za demokratické slobody je nutné využívať všetky dostupné 
prostriedky na informovanie o hrozbách zásahov zo strany štátneho režimu (a to nielen toho tota-
litného) do slobody prejavu vo vzdelávacom procese. Za našu výskumnú otázku sme si stanovili: 
Filmy Vyšší princíp a Tichá revolúcia sú vhodným informačným prostriedkom, prostredníctvom ktorého je 
možné efektívne informovať o problémoch minulých i súčasných pri obmedzovaní akademických slobôd? 
 
1 TICHÁ REVOLÚCIA (2018) – OBČIANSKA NEPOSLUŠNOSŤ A JEJ „TICHÁ“ PODOBA 
 

Nemecký film Tichá revolúcia2 spracováva v našom prostredí neznámy akt vyjadrenia nesúh-
lasu študentov maturitného ročníka v meste Stalinstadt (dnešný Eisenhüttenstadt) v Nemeckej de-
mokratickej republike v roku 1956. Na prejavenie svojich názorov študenti využili jeden z tradičných 
teoreticko-právnych inštitútov, ktorým je občianska neposlušnosť. Tá sa podľa J. Rawlsa chápe „ako 
nejaké verejné, nenásilné a uvedomelé, ale politicky protizákonné konanie, ktoré sa zvyčajne uskutočňuje so 
zámerom vyvolať nejakú zmenu zákonov alebo vládnej politiky.“3 A keďže sa jedná o konanie protizá-
konné, aj keď je jeho nebezpečnosť len minimálna, tak za jeho realizáciu hrozí aktérom sankcia. 
 
1.1 CHARAKTERTERTIKA DEJU FILMU A OBČIANSKEJ NEPOSLUŠNOSTI 

 
V úvode filmu podnikli traja maturanti výlet zo sovietskeho sektoru rozdeleného Berlína do 

spojeneckej časti. V kine uvidia zábery z filmového týždenníku4, ktorý ukazuje povstanie voči štát-
nemu režimu v Maďarsku. Dochádza im, že východonemecké média o tejto udalosti informujú od-
lišne.5 Doma si informáciu overia pri počúvaní nelegálneho vysielania západonemeckej rozhlasovej 
stanice RIAS, kde sa dozvedia, že povstanie skutočne prebieha, má stovky obetí a jednou z z nich je 
i slávny maďarsky futbalista Ferenc Puskás6. Zároveň v rozhlase spomenú, že v Štrasburgu si členo-
via Európskej rady uctili pamiatku padlých maďarských občanov dvomi minútami ticha. To podnieti 
k činu celú triedu, ktorí rozhodnú držať minútu ticha počas vyučovania ako formu protestu. O tom 
následne nechajú v triede demokraticky hlasovať. Väčšina triedy vysloví kladné stanovisko a študenti 
skutočne túto formu protestu zrealizujú. Jeden zo študentov prekvapenému učiteľovi vysvetlí dôvod 
mlčania celej triedy a ten okamžite informuje riaditeľa školy.  

Minúta ticha ako forma protestu je spracovaná v úvode filmu. Zvyšok deja sa podrobne venuje 
priebehu vyšetrovania danej udalosti najskôr riaditeľom školy, neskôr okresnou školskou inšpektor-
kou a dokonca i samotným ministrom školstva. Do vzdelávacieho procesu vstupujú štátne orgány, 
ktoré sledujú výhradne záujmy totalitného štátneho režimu. Vyjadrenie nesúhlasu s politikou štátu 
je neakceptovane a minister dokonca vo filme vyhlási, že: „Pokus o kontrarevolúciu nie je žiadnou ma-
ličkosťou!.. Je to kontrarevolúcia a ja zistím, kto je jej pôvodcom.“7 Inšpektorka s ministrom následne vy-
užívajú priam až gestapácke metódy, aby sa dozvedeli, kto zosnoval túto „kontrarevolúciu“. Padnú 

 
1  K tomu pozri napr. ČINÁTL, Kamil – PINKAS, Jaroslav a kol. Dějiny ve filmu film ve výuce dějepisu. 1. vyd. Praha: Ústav 

pro studium totalitních režimů, 2014, 249 s. 
2  Tichá revolúcia je oficiálny distribučný preklad filmu pre Slovensko a Česko. V nemeckom origináli má film názov 

Das schweigende Klassenzimmer, čo v preklade znamená tichá trieda. Tento názov ešte výstižnejšie popisuje udalosti 
spracované vo filme. 

3  RAWLS, John. Teorie spravedlnosti. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 226. 
4  Aj tu je možné badať, akým efektívnym informačným prostriedkom bol v minulosti a je v súčasnosti film. 
5  Dostupné na internete: <https://tv-program.aktuality.sk/film/ticha-revoluce/> [cit. 2022-12-23]. 
6  Táto informácia sa neskôr ukáže ako nepravdivá. 
7  KRAUME, Lars. Tichá revolúcia (orig. Das schweigende Klassenzimmer) [film]. StudioCanal Deutschland: Spolková re-

publika Nemecko, 2018, 111 min. 
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vyhrážky vylúčením a nepripustením k maturitám, dôjde k zatýkaniu, k vypočúvaniu žiakov i ich ro-
dičov, používajú sa tajné štátne materiály ako forma vydierania a pod.   

Na základe Rawlsovej definície občianskej neposlušnosti sa pokúsime podrobiť analýze kona-
nie študentov vo filme: 

1. Verejná forma- minúta ticha bola prezentovaná počas stredoškolského vyučovania pred prí-
slušnou autoritou- stredoškolský pedagóg. Do realizácie aktu nesúhlasu boli zapojení všetci 
žiaci. 

2. Nenásilná podoba- nesúhlas bol vyjadrený nekonaním. Žiaci odmietli reagovať na otázky uči-
teľa, čím vyjadrili svoje stanovisko. 

3. Uvedomelé konanie- pred samotným aktom neposlušnosti prebehla v triede diskusia a demo-
kratická forma hlasovania. Čiže tu môžeme hovoriť o jasne uvedomelom myšlienkovom pro-
cese. K protestu sa pridali i študenti, ktorí zaň nezahlasovali ale akceptovali rozhodnutie ma-
jority. 

4. Protizákonnosť konania (resp. nekonania)- akt študentov bol zo strany ministra školstva 
označený za kontrarevolúciu, čo by smerovalo až do trestnoprávnej roviny.   

5. Snaha vyvolať zmenu štátnej politiky- účelom protestu bolo poukázať na dezinformácie zo 
strany východonemeckých štátnych orgánov v médiách a zároveň vyjadriť nesúhlas so štát-
nou politikou, ktorá podporovala vojenský zásah sovietskych okupačných vojsk v Maďarsku.8 

 
1.2 HISTORICKÉ POZADIE A VYÚSTENIE AKTU NEPOSLUŠNOSTI 

 
Hlavnou motiváciou vyjadrenia nesúhlasu zo strany nemeckých študentov bola dôležitá his-

torická udalosť, tzv. Maďarské povstanie, ktoré prebiehalo od 23. 10. 1956 do 11. 11. 1956. Toto 
povstanie sa stalo kľúčovým bodom maďarskej novodobej histórie – statisíce ľudí opustili krajinu, 
ďalšie tisíce sa ocitli pred mimoúradnými súdmi. Pre väčšinu národa bol komunistický režim spojený 
s mocenskou zlovôľou a sovietskou okupáciou.9 Pravdivé informácie o povstaní sa vo filme dozve-
dáme podobne ako študenti prostredníctvom dokumentárneho filmu a rozhlasového vysielania, 
ktoré boli vytvorené v Západnom Nemecku. Tieto informácie sú však komunistickým režimom ozna-
čené za nepravdivé a sú len prejavom západnej propagandy. 

Maďarské povstanie patrilo medzi najvýznamnejšie prejavy odporu proti komunistickým dik-
tatúram ustanoveným po roku 1944 v strednej a východnej Európe. Je síce prirovnávane k Pražskej 
jari 1968 či periodickým výbuchom robotníckej nespokojnosti (Východný Berlín 1953, Plzeň 1953, 
Poznaň 1956, Gdansk 1970), ale svojim priebehom, štruktúrou i radikálnosťou v mnohých rysoch 
skôr pripomína povojnovú ozbrojenú rezistenciu v Poľsku či Pobaltí alebo povstanie proti nemeckej 
okupácii na konci druhé svetovej vojny.10 Konečný rezultátom povstania bolo „2 170 zabitým v bojoch 
a ďalším obetiam krutej odplaty – 228 popraveným v rokoch 1956 – 1961, 20 000 zadržiavaným a väzne-
ným v rokoch 1956 – 1958 a tisícom ľudí, ktorí boli celé desaťročia po revolúcii diskriminovaní opätovným 
komunistickým vedením, v rokoch 1956 a 1957 prijali 194 000 maďarských utečencov.11 Historický vý-
znam maďarského povstania preto vyzdvihol i Európsky parlament, ktorý v roku 2006 vydal Uzne-
senie Európskeho parlamentu o 50. výročí maďarskej revolúcie z roku 1956 a jej historickom vý-
zname pre Európu. V tomto dokumente Európska únia: 

 
8   Tamže. 
9  ADAMEC, Jan. Maďarsko 1956 – od reformy socialismu k národnímu povstání. Dostupné na internete: 

<https://www.ustrcr.cz/data/pdf/publikace/securitas-imperii/no24/082-122.pdf> [cit. 2022-12-23]. 
10  Tamže. 
11  Spomienka na maďarské povstanie z roku 1956. Uznesenie Európskeho parlamentu o 50. výročí maďarskej revolúcie 

z roku 1956 a jej historickom význame pre Európu. Dostupné na internete: <https://eur-lex.europa.eu/LexUri-
Serv/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:313E:0426:0427:SK:PDF> [cit. 2022-12-23]. 
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1. uznáva maďarskú revolúciu z roku 1956 ako jeden zo symbolických prejavov úsilia o dosiahnutie 
slobody a demokracie v 20. storočí, namiereného proti komunizmu v sovietskom bloku; 

2. vzdáva poctu odvážnym mužom a ženám Maďarska, ktorí sebaobetovaním zažali svetlo nádeje os-
tatným národom pod kontrolou komunistickej vlády; 

3. zdôrazňuje, že demokratická spoločnosť musí jasne zamietnuť represívnu a nedemokratickú komu-
nistickú ideológiu a vyzdvihnúť zásady slobody, demokracie, ľudských práv a právneho štátu a zaujať 
jednoznačný postoj v prípade ich porušenia; 

4. vyzýva všetky demokratické krajiny na jasné zavrhnutie zločinov spáchaných totalitnými re-
žimami;... 
Udalosti v Maďarsku boli pre vtedajšiu sovietsku politiku veľmi nebezpečné. Aj preto bolo 

nutné potláčať akékoľvek náznaky revolty, aj keď sa jednalo o nenásilnú formu odporu v podobe mi-
núty ticha počas vyučovania. Občianska neposlušnosť študentov v maturitnom ročníku mohla pre-
rásť v celospoločenskú vlnu nesúhlasu a aj preto museli nemecké štátne orgány rýchle a efektívne 
zakročiť. Ich primárnym cieľom bolo identifikovať autora myšlienky protestu, ktorého by následne 
mohli exemplárne potrestať. Problém nastal, keď sa vďaka súdržnosti spolužiakov nepodarilo vin-
níka nájsť. Exemplárny trest však nasledoval a bol skutočne nekompromisný. Najskôr okresná in-
špektorka vyzvala strojcov revolty, aby sa priznali. Po vypočutí jedného zo žiakov rozhodla a jeho 
okamžitom vylúčení a o nemožnosti absolvovať maturitnú skúšku v celej NDR. Následne sa za auto-
rov myšlienky označili postupne takmer všetci maturanti. Verdikt bol nekompromisný a celá trieda 
bola sankcionovaná vylúčením a nepripustením k maturite.12 

Konanie a udelenie sankcie zo strany školskej inšpektorky, ktorá zastupovala v tomto „pro-
cese s nepriateľmi republiky“ štát, bolo podľa nášho názoru absolútne neúčelné, neadekvátne, a ne-
spravodlivé. Takýto vonkajší zásah do slobody prejavu počas pedagogického procesu je neakceptova-
teľný aj v totalitných štátoch. Degraduje sa tým systém štátneho vzdelávania. Vylúčenie zo štúdia 
a nepripustenie k maturitnej skúške je plytvanie finančnými prostriedkami, ktoré už boli do vzdela-
nia príslušných študentov vložené. Zároveň je to priamy zásah do slobody prejavu študentov, ktorý 
sa pripravujú na „skúšku dospelosti“ v podobe maturity a formujú svoje názory na štátny režim a 
jeho politiku. 

Následky udelenej sankcie na seba nenechali dlho čakať. Väčšina študentov opustila svoje ro-
diny v NDR medzi Vianocami a Novým rokom 1956 a maturitu zložili v Západnom Nemecku. Ude-
lená sankcia sa tak úplne minula svojmu účinku. Neadekvátnosť sankcie možno badať v štátnych pro-
striedkoch (finančných, časových i personálnych), ktoré boli do vyšetrovania kauzy vložené. Myslíme 
si, že samotné vyšetrovanie celý prípad len spopularizovalo a upriamilo naň pozornosť zo strany ve-
rejnosti. Čo sa nespravodlivosti sankcie týka, tak tu stačí spomenúť pojem kolektívna vina. Sankcio-
novanie všetkých žiakov bez dôkladného zistenie miery zodpovednosti jednotlivých študentov je jed-
noznačne v rozpore so spravodlivosťou v práve i spoločnosti, s prezumpciou neviny i s ďalšími pri-
ncípmi právneho štátu. 

 
2 VYŠŠÍ PRINCÍP (1960) – SLOBODA PREJAVU V ŠKOLSKEJ LAVICI POČAS TOTALITNÉHO 
REŽIMU 
 
„V latinčine si môžete dovoliť ten Váš humanizmus,  
ale ja sa nemeckými orgánmi naháňať nenechám!“13 
 

 
12  KRAUME, ref. 7. 
13  Reakcia pronacistického pedagóga Rychtera na profesora Máleka, učiteľa latinčiny. KREJČÍK, Jiří. Vyšší princíp. 

Praha: Filmové studio Barrandov, 1960, 102 min. 
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2.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
 

Vo filme Vyšší princíp (1960)14 existuje množstvo právnych aspektov, ktoré sú hodné osobit-
ného analyzovania. Z dôvodu povahy textu sme však limitovaný a preto sa zameriame predovšetkým 
na vyobrazenie problematiky práva na slobodu prejavu. Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj 
len „ÚS SR“) v rámci vymedzenia definície tohto práva konštatoval, že: „Slobodou prejavu sa človeku 
umožňuje vysloviť alebo zamlčať svoje city, myšlienky a názory. Ide o chápanie slobody prejavu v jej najšir-
šom zmysle“.15 Kľúčovým prvkom uvedeného práva je pojem prejavu, pod ktorým môžeme chápať 
„každé správanie človeka, ktorým sa vyjadruje názor, postoj človeka k svojmu okoliu a udalostiam minulým, 
prítomným alebo budúcim.“16. 
 Spoločnosť vníma kardinálny význam práva na slobodu prejavu a preto ho zakotvuje v základ-
nom formálnom prameni práva – v ústave štátu. Právo na slobodu prejavu patrí do katalógu ľudských 
práv, ktoré patria každému jednotlivcovi – ide o právo, ktoré nám štát nedáva a ani nám ho nemôže 
vziať. Spoločnosť si medzinárodne upravila ďalšie garancie a s tým spojenú vymožiteľnosť uvede-
ného práva prostredníctvom rozličných nadnárodných organizácií a nimi vydaných právnych no-
riem. 
 V podmienkach SR je právo na slobodu prejavu zakotvené v čl. 26 Ústavy SR. V prvom odseku 
čl. 26 sa konštatuje: „Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.“. Uvedené právo je následne 
bližšie konkretizované v ďalších odsekoch a v iných prameňoch práva. 
 V zmysle uvedeného budeme v nasledujúcom texte vnímať právo na slobodu prejavu v širo-
kom rozsahu tak, ako sme ho uviedli vyššie v texte. Medzi najvýznamnejšie miesta, kde dochádza 
k výmene názorov patrí školské prostredie, najmä to vysokoškolské, ktorého neoddeliteľnou súčas-
ťou je získavanie nových poznatkov v procese vedeckého výskumu.17 
 Ako poukážeme na príklade filmu Vyšší princíp, nemožno pozabudnúť ani na stredoškolské 
(a to predovšetkým gymnaziálne prostredie). Hoci v tomto prípade nedochádza k tak kvalitatívnemu 
získavaniu poznatkov, ako je tomu na akademickej pôde vysokej školy, samotné gymnázium napriek 
tomu predstavuje inštitúciu, ktorá je „všeobecnovzdelávacia“ a „Vzdelávacie programy gymnázia sú za-
merané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách, môžu pripravovať aj na výkon niekto-
rých činností vo verejnej správe a kultúre.“.18 Ergo, z uvedeného môžeme pozorovať, že takýto študenti 
sa oboznamujú so širokým spektrom vedomostí, ktoré im rozširujú obzory a formulujú názory, ktoré 
ďalej precizujú a podrobujú kritike ako vo vzájomnej komunikácii študent – študent, tak aj vo vzťahu 
študent – pedagóg a napokon aj vo vzťahu k vonkajšiemu svetu. 
 
2.2 CHARAKTERISTIKA A OKOLNOSTI VZNIKU FILMU 

 
Film je založený na pôvodnej päťstránkovej poviedke, ktorú publikoval Ján Drda (ktorý sa 

stal aj scenáristom filmu) už na jeseň roku 1945 v denníku Práce. Dielo spolu s ďalšími desiatimi 
poviedkami, ktorých ústrednou témou je odboj českého obyvateľstva proti nacistickým okupantom, 

 
14  Tamže. 
15  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 6/2017 z 9. januára 2019, s. 67 – 68, bod 108, 109, 110. 
16  DRGONEC, Ján. Ústava Slovenskej republiky. 2. vyd. Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 620. 
17  K tomu pozri viac per exemplum TRELLOVÁ, Lívia – BALOG, Martin. Akademická sloboda a akademická samospráva 

(ako vzájomne sa podmieňujúce faktory). In Justičná revue, 2022, roč. 74, č. 3, s. 313-331. 
18  Pozri viac definíciu gymnázia v zmysle § 41 a nasl. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Drda vydal o rok neskôr roku 1946 knižne pod názvom Němá barikáda.19 Okrem Vyššieho princípu 
sa sfilmovania dočkali aj niektoré ostatné poviedky.20 
 Drda sa pri tvorbe poviedky Vyšší princíp inšpiroval skutočnými udalosťami, ktoré sa stali na 
gymnáziu v stredočeskom mestečku Příbram v dobe heydriachiádskych represálií. Pri pripravovaní 
sa na hodinu Svetového maliarstva mal študent sexty Antonín Stočes listovať v časopise, kde natrafil 
na fotografiu Adolfa Hitlera. So slovami „To sem nepatří!“ ju vytrhol a vyhodil do koša. To neušlo 
inému študentovi z jeho triedy - repetentovi, ktorý do Stočesovej triedy prepadol, a následne ho udal. 
Výsledkom bolo zatknutie študenta Stočesa ako aj jeho otca gestapom. Zaujímavosťou je, že Drda ich 
poznal osobne, nakoľko k nim chodil súkromne vyučovať.21 
 Okrem nich zatkli aj riaditeľa gymnázia Josefa Lukeša – učiteľa gréčtiny a latinčiny, a to na 
základe viacerých dôvodov, z ktorých ako „najzávažnejšie“ sú uvádzané tie, že pri prednáške spome-
nul, že i ta najväčšia antická ríša – Rím – mala svoj koniec (čo zrejme niektorí interpretovali ako na-
rážku na nacistické Nemecko) a tiež i preto, že z gymnaziálnej knižnice nevyradil knižné diela, ktoré 
nevyhovovali oficiálnemu naratívu veľkonemeckej nacistickej ríše. Syn a otec Stočesovci, rovnako tak 
aj riaditeľ Josef Lukeš boli gestapom popravený zastrelením v táborskej väznici v júni 1942.22 
 Režisér filmu Jiří Krejčík zaregistroval poviedku Vyšší princíp už v denníku Práce a chcel ju 
natočiť koncom 40.-tych rokov. Ako to už pri filmoch býva, viaceré okolnosti spôsobili, že film bol 
natočený a uvedený v kinách až v roku 1960. Pôvodne sa totiž uvažovalo, že by išlo o triptych troch 
poviedkových filmov z doby Protektorátu, Ján Drda niekoľkokrát prepisoval scenár, pôvodne mal 
byť obsadený do role triedneho profesora Jindřich Plachta, ktorý podobnú rolu zahral v známom 
filme Cesta do hlubin študákovy duše (1938) a pod.23 
 
2.3 PRIEREZ FILMOVÝM DEJOM 
 

Dej filmu sa odohráva počas obdobia druhej svetovej vojny vo vtedajšom Protektoráte Čechy 
a Morava (nem. Protektorat Böhmen und Mähren). Okrem už aj tak ťažkej situácie, kedy je české 
obyvateľstvo podrobené veľkonemeckým nacistickým víziám, prichádzajú ešte ťažšie časy – obdobie 
heydrichiády, a to v súvislosti so zástupcom ríšskeho maršala Reinharda Heydricha, na ktorého bol 
neskôr spáchaný atentát, následkom ktorého umiera. 
 Oznámením smrti Reinharda Heydricha začína aj samotný film, ktorý postupne vykresľuje 
veľmi dusnú a ťaživú atmosféru tohto obdobia v menšom českom mestečku Kostelec/Kosteletz. 
Práve sa začína obdobie leta, čo pre študentov oktávy – posledného ročníku gymnázia – znamená 
písanie maturít a tiež aj úvahy o nasledujúcom živote. Triednym profesorom kosteleckých oktavánov 
je profesor Málek (František Smolík), klasický filológ, vyučujúci latinčinu. Ide o prototyp dobrotivého 
staršieho pedagóga, ktorý žije sám, vo svojom svete latinčiny a jej veľkých latinských autorov, akým 
sú Seneca, Tacitus. Pretože profesor si ctí mravné zásady spoločnosti a často sa odvoláva na „vyšší 
princíp mravný“, študenti ho medzi sebou žartovne volajú „Princíp“.24 

 
19  ŠRAJER, M. Vyšší princip. Dostupné na internete: <https://www.filmovyprehled.cz/cs/revue/detail/vyssi-princip> 

[cit. 2022-12-23]; TAUSSIG, Pavel. Skutečný vyšší princip: Josef Lukeš. In: Neznámí hrdinové. 1. vyd. Praha: Albatros 
(ČR), Česká televize (Edice ČT). Dostupné na internete: <https://www.moderni-dejiny.cz/clanek/skutecny-vyssi-
princip-josef-lukes/> [cit. 2022-12-23]; FRYŠ, Josef. Vyšší princip. Dostupné na internete: <https://www.poz-
nejpribram.cz/blog/clanek/vyssi-princip-se-odehral-za-heydrichiady-na-pribramskem-gymnaziu-v-cem-se-povidka-
s-filmem-lisi-od-skutecnosti> [cit. 2022-12-23]. 

20  Príkladom je film Němá barikáda od režiséra Otakara Vávru, ktorý bol natočený už v roku 1949. 
21  ŠRAJER, ref. 19; TAUSSIG, ref. 19;  FRYŠ, ref. 19. 
22  Tamže. 
23  Tamže. 
24  KREJČÍK, ref. 13. 
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 V deň tesne pred maturitou, obľúbený študent Vlastimil Ryšánek (Ivan Mistrík) z chlapčen-
skej rozmarnosti perom skarikuje fotku zosnulého Heydricha na prednej stránke novín, na čom sa 
smejú aj jeho spolužiaci. To si však všíma podlý študent Zajíček (Jiří Kodet), repetent, nepripustený 
kvôli zlým známkam k maturitnej skúške, ktorý ich udá.  
 Nasledujúce ráno sa píše latinská časť maturity. Študentom je vybraný príznačný Tacitov text 
o historikovi s menom Aulus Cremutius Cordus. Uprostred písania maturity prichádza do triedy ges-
tapo, ktoré bez akéhokoľvek odôvodnenia zatkne Vlastimila Ryšánka a jeho dvoch študentských ka-
marátov. Nikto netuší prečo, ale keďže rozhlas dennodenne hlási množstvo ľudí zastrelených gesta-
pom, zmocňuje sa všetkých strach. Študentka Janka Skálová (Jana Brejchová), ktorej láskou je Vlas-
timil, sa rozhodne konať. Najprv oslovuje svojho otca – prominentného advokáta (Otomar Krejča 
st.), ktorý sa dokonca pozná so šéfom miestneho gestapa Worliczka. Otec jej však odmieta pomôcť, 
keďže jeho cieľom je prezentovať sa pred všetkými stranami tak, aby si neuškodil. 
 Janka napokon nečakane nachádza pomoc v profesorovi Málekovi, ktorý – hoci nepozná šéfa 
gestapa Worliczka (Hannjo Hasse) – rozhodne sa ísť za ním. Worliczek  prisľúbi profesorovi pomoc, 
dokonca keď neskôr prichádza do úradu, vyžiada si spis zatknutých troch študentov. Následne však 
– po neobjasnenej vnútornej premene necháva prípad tak, a profesorovi, ktorý ho čaká vonku pred 
budovou gestapa len stručne odvetí „Die Sache ist erledigt.“ (Vec je vyriešená).25 
 Všetci traja študenti sú zavraždení zastrelením. Po tomto čine triedny profesor Málek má 
oznámiť túto skutočnosť svojej triede s tým, že má verejne odsúdiť zvrhlosť konania študentov a vy-
jadriť lojalitu Ríši. Profesor Málek vystúpi pred študentov s prejavom, v ktorom však miesto sklone-
nia sa pred zlom a bezprávím, odvážne vyzdvihne vyšší princíp mravný a boj za spravodlivosť. 
 
2.4 VYOBRAZENIE SLOBODY PREJAVU VO FILME 

 
Analyzovanie vyobrazenia práva na slobodu prejavu môžeme vo filme skúmať z dvoch základ-

ných perspektív, a to z perspektívy externej a z perspektívy internej. 
 Externú perspektívu ponímame ako možnosť legálneho premietania filmu v určitom štáte, 
pokiaľ tak autori filmu chcú vykonať. Tento pohľad môžeme vymedziť aj negatívne ako zákaz cenzúry 
príslušného filmu. Tu sa dostávame do kontaktu s pojmom cenzúra a v súvislosti s filmom s pojmom 
zakázaný film. Ide o širokú problematiku, nakoľko filmová cenzúra má význam i v demokratickej 
spoločnosti, ale iba v nevyhnutnej miere (napr. ochrana mladistvých). Pokiaľ štát zasahuje do pro-
cesu existencie filmov spôsobom presahujúcim nevyhnutnú mieru (čo i len v jednom štádiu z celko-
vého procesu od tvorby filmu až po jeho premietanie) môžeme hovoriť, že ide o štát s určitými rysmi 
nedemokratického charakteru. V totalitnom Česko-Slovensku sa pre filmy, ktoré režimu nevyhovo-
vali z rozličných dôvodov ujal názov „trezorové filmy“.26 
 Film Vyšší princíp bol spočiatku prijatý aj česko-slovenským komunistickým režimom a do-
konca bol premietaný v rámci povinných školských predstavení až do konca doznievania Dubčekov-
skej obrody v roku 1970.27 Normalizácia však aj tento film „trezorovala“. O týchto externých dôvo-
doch sa môžeme len domnievať.  
 Tieto dôvody podľa nás vyplývajú jednak z povahy filmu – režisér Jiří Krejčík nezvolil klasický 
komunistický schematický naratív o hrdinstve českého ľudu, ale naopak realistickejšie poukazuje aj 
na odvrátenú tvár – a to, že niektorí domáci otvorene kolaborovali s režimom v rôznej podobe od 
udávania ľudí za peniaze (vo filme per exemplum Zajíček otec a syn), či vehementne z oportunizmu 

 
25  Tamže. 
26  Pre viac pozri KASINEC, Rudolf – ŠURKALA, Ján. Právne aspekty cenzúry československého filmu v období normalizácie. 

2. prep. a dopl. vyd., Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, s. 68. 
27  BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Trezor a jeho děti. Poznámky k zakázaným filmům v socialistických kinematografiích. In 

Iluminace, 2010, roč. 23, č. 3 (79), s. 18. Pozri aj poznámku č. 64. 
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a možného kariérneho rastu sa hlásili k nacistickej ríši (per exemplum učiteľ nemčiny Rychter, kto-
rého v jednom momente okríkne jeho kolega, že predtým písal básničky k vzniku demokratického 
Česko-Slovenska)  a pod.  
 Zaujímavosťou je však skutočnosť, že film bol zakázaný aj v SRN (tzv. Západnom Nemecku). 
Zakázal ho vtedajší medzirezortný filmový výbor (Interministerieller Filmausschuss) z dôvodu, že film 
údajne „ohrozuje zmierenie národov, pretože zobrazuje súžitie Nemcov a Čechov v nepriaznivom svetle“.28 
 Internú perspektívu predstavuje znázornenie slobody prejavu v samotnom deji filmu. Poru-
šenie tohto práva nachádzame na viacerých miestach, pričom v nasledujúcom texte poukážeme na 
kľúčové scény, ktoré prestupujú celým filmom a budeme sa ich snažiť aj v rámci možností interpre-
tovať. 
 Prvú takúto scénu nachádzame hneď na začiatku filmu, keď maturanti umiestnia svoje ma-
turitné tableau do výkladu obchodu. Na ňom sú študenti zobrazení pred antickým chrámom, pričom 
naľavo od nich je zobrazený ich triedny profesor ako antický filozof, ktorý ukazuje smerom nahor, 
na tabuľku, na ktorej je napísané „K vyšším princípom“. To sa však nepáči miestnemu nacistickému 
pohlavárovi, ktorý keď to uvidí, okamžite to chápe ako „die Provokation“ – vzhľadom na zosilnenú 
nacistickú okupáciu po Heydrichovej smrti a prikazuje ho okamžite odstrániť. Táto scéna poukazuje 
na skutočnosť, že totalitný režim zosobnený týmto pohlavárom, paranoidne (najmä v dobe, keď sa 
režim cíti ohrozený) hľadá nepriateľov (protivníkov, kontrarevolucionárov,..) aj v úplne nesúvisia-
cich veciach, ktoré chápe ako čo i len náznak proti-prejavu. 
 V druhom prípade je problémový maturitný text, ktorý majú študenti preložiť do češtiny. Ide 
totiž o skutočný prípad rímskeho občana s menom Aulus Cremutius Cordus. Cordus bol rímsky his-
torik, ktorý popisoval obdobie pádu rímskej republiky a nástup cisárstva (a teda vlády jediného muža 
miesto dovtedajšej demokracie). Za toto bol obvinený obzvlášť závažným zločinom velezrady (cri-
men laesae maiestatis) a napokon sa rozhodol pre smrť vyhladovaním. Zaujímavou skutočnosťou je 
to, že išlo pravdepodobne o jediného muža obvineného z obzvlášť závažného zločinu velezrady za 
napísanie literárneho diela.29 Pred prvým spomenutím tohto latinského prípadu, profesor Málek číta 
kontroverzný text Senecu: „I keď si utlačovaný, sužovaný nepriateľskou mocou, predsa by bolo hanebné 
ustúpiť. Chráň miesto dané Ti prírodou(...)“.30 Oba tieto texty nesú so sebou silné posolstvo pre jednot-
livca ako aj pre celú spoločnosť. Niet tak divu, že nielen v danom filme, ale aj pre normalizačný režim 
po roku 1968, najmä keď s okupáciou nesúhlasilo česko-slovenské obyvateľstvo, boli takéto expli-
citne vyslovené myšlienky nebezpečné. 
 Nemožno nespomenúť napokon aj meritum, hlavnú zápletku filmu, ktorú sme už uvádzali pri 
popise deja filmu. Obľúbený študent triedy Vlastimil Ryšavka z chlapčenskej rozmarnosti len tak ska-
rikuje obraz zosnulého Heydricha v novinách. Na tom sa smejú aj jeho dvaja najlepší kamaráti, za čo 
napokon ich odvedie priamo od maturitnej skúšky z latinčiny gestapo, aby dostali ten najvyšší trest. 
Takto by sme mohli uviesť ďalšie scény, akým je napr. výzva pedagogického zboru k podpísaniu lis-
tiny a k verejnému proklamovaniu konania troch, už zavraždených študentov, a pod. 
 Na záver však nemôžeme vynechať úplne poslednú  filmovo slávnu aj keď kontroverznú 
scénu31, keď triedny profesor Málek musí oznámiť svojim študentom zavraždenie ich troch spolužia-
kov. Hoci si je vedomý, že za danú reč môže skončiť podobne ako inkriminovaný študenti, aj tak 

 
28  „Er gefährde, so lautete die Begründung, die Aussöhnung der Völker, da er „das Zusammenleben von Deutschen und 

Tschechen in ungünstigem Licht“ darstelle.“ Pre viac pozri (v nemčine) NITZSCHKE, Bernd. Der Mann, der seinen 
Glauben an das höhere Prinzip nicht verlor. Dostupné na internete: <https://literaturkritik.de/vor-hundert-jahren-
jii-krejik-geboren-glauben-an-das-hoehere-prinzip,24409.html> [cit. 2022-12-23]. 

29  McHUGH, Mary R. Historiography and Freedom of Speech: The Case of Cremutius Cordus. In: Free Speech in Classical 
Antiquity, 2004, s, 391–408. Dostupné na internete: <https://www.academia.edu/41955083/Historio-
graphy_and_Freedom_of_Speech_The_Case_of_Cremutius_Cordus> [cit. 2022-12-23]. 

30  KREJČÍK, ref. 13. 
31  Samotná scéna by si zaslúžila detailnejšiu analýzu. 
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uprednostní, ním pertraktovaný vyšší princíp mravný, v ktorom sa odzrkadľuje prednosť základného 
ľudského práva na slobodu prejavu a slobodu slova pred nespravodlivosťou a bezprávím. „ (...) Ja 
protestujem! Tak, ako každý čestný človek musí protestovať. Protestujem! Proti vražde Vašich kamarátov. 
Ich nevina, čistá krv, nech padne na hlavy ich vrahov.“. 
 
ZÁVER 
 

Dôvodov, prečo sme sa problém štátnych zásahov do výučbového procesu rozhodli demon-
štrovať na filme, je hneď niekoľko. Film považujeme za univerzálny komunikačný prostriedok, za 
nositeľa informácií pre široké divácke publikum bez ohľadu na dobu jeho vzniku, „štátnu príslušnosť“ 
alebo okolnosti vzniku. Filmy založené na reálnych historických udalostiach sú u mnohých divákov 
štartovacím mechanizmom k overovaniu si faktov v nich vyobrazených. Film dokáže na pomerne 
krátkom časovom úseku zaznamenať množstvo informácii, vyvolať v divákovi emócie a prípadný zá-
ujem k ďalšiemu štúdiu danej problematiky. Všetky tieto dôvody determinovali výber nami zvole-
ných filmových diel. 
 Filmy, ktoré sme sa rozhodli v príspevku spracovať delí takmer 60 rokov od doby ich vzniku. 
Oba vznikali v odlišných štátnych režimoch, no ich nosná téma je identická. Témou oboch filmov sú 
zásahy štátnych orgánov do slobody prejavu na vzdelávacích inštitúciách. Dej oboch filmov sa odo-
hráva v totalitných nedemokratických štátoch. Hlavnými postavami sú študenti maturitného roč-
níka, ktorých pedagógovia vedú ku kritickému mysleniu, no predstavitelia štátneho režimu vyslove-
nie negatívnych názorov o štátnej ideológii netolerujú a tvrdo sankcionujú. Oba filmy sa odohrávajú 
na pozadí významných historických udalostí (atentát na Reinharda Heydricha 4. júna 1942 v Protek-
toráte Čechy a Morava vo filme Vyšší princíp a Maďarské povstanie 23. 10. 1956 - 11. 11. 1956 vo 
filme Tichá revolúcia), ktoré priamo vplývajú na následné udalosti a súvisia s razanciou štátneho zá-
sahu. 
 V úvode sme si položili výskumnú otázku: Filmy Vyšší princíp a Tichá revolúcia sú vhodným zdro-
jom informácií a ich prostredníctvom je možné efektívne informovať o štátnych zásahoch do slobody prejavu 
pri výučbovom procese? Odpoveď na danú otázku je z nášho pohľadu jednoznačne kladná, čo sme de-
monštrovali i v rámci jednotlivých častí príspevku. Oba filmy sú tematicky podobné, no najmä okol-
nosti ich vzniku výrazne zasiahli do ich finálneho vyznenia. Film Tichá revolúcia môžeme zaradiť me-
dzi súčasné, čo i tvorcom umožnilo tému uchopiť slobodne a bez strachu z prípadnej sankcie.  Na-
proti tomu, film Vyšší princíp vznikol v čase totalitného režimu, avšak v dobe jeho odmäku. To malo 
za následok, že po tzv. normalizácii spoločnosti upadol v nemilosť režimu a stal sa z neho film trezo-
rový. 
 Záverom tak môžeme vidieť, že demokratické hodnoty si človek osvojuje už v priebehu niž-
šieho stupňa školskej výučby. Takto sa z človeka stáva intelektuál a zo spoločnosti intelektuálna so-
cieta, ktorá dokáže vzdorovať totalitným praktikám v zmysle reči profesora Máleka „Ja protestujem! 
Tak, ako každý čestný človek musí protestovať. Protestujem!“. 
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Otvorená a uzavretá morálka 
podľa H. Bergsona v kontexte 

právnofilozofickej teórie 
H. L. A. Harta 

 
Renáta Kišoňová 

 
1 ÚVOD 

 
V roku 2022 uplynulo 100 rokov od vydania Ber-

gsonového najznámejšieho spisu, Dva pramene mo-
rálky a náboženstva. Pripomeňme si význam tejto kon-
cepcie a hľadajme možnú platnosť jej odkazu dnes.  

Vplyv Henriho Bergsona na kultúru predovšet-
kým v prvej tretine 20. storočia bol rozsiahly. Inšpiro-
val literárnych modernistov, odvolávali sa naňho ta-
lianski futuristi, surrealisti, pragmatisti, kriticky sa s 
jeho koncepciou času vyrovnával Albert Einstein a sú-
dobá fyzika, rovnako neskorší fenomenológovia Mer-
leau-Ponty, Paul Ricoeur, postštrukturalista Gilles De-
leuze a mnohí ďalší. Hoci niektoré z jeho myšlienok s 
novými výsledkami vedy zastarali (najmä skúmania 
evolúcie), väčšina ostala aktuálna pre dnešných filozo-
fov náboženstva, antropológie, fenomenológov či este-
tikov. 

Predmetom tejto štúdie je hľadanie aktuálnosti 
odkazu Bergsonovej koncepcie spoločnosti a nábožen-
stva. Ako je známe, v poslednom svojom veľkom spise 
Les deux sources de lamorale et de la religion aplikoval 
Bergson predošlé skúmania vývoja, slobody, intuície, 
ducha a tvorivosti na oblasť etiky a náboženstva. Bergsonove morálne učenie sa vyvinulo v rámci jeho 
teórie tvorivého vývoja, hoci Dva zdroje morálky a náboženstva vyšli  dvadsaťpäť rokov po vydaní knihy 
Vývoj tvorivý. V morálnom živote človeka sú prítomné dve rozdielne sily:  tlak alebo donútenie vyna-
kladané spoločnosťou na svojich členov a výzva alebo priťahovanie uplatňované výnimočnými jed-
notlivcami na zvyšok ľudstva. Bergson sa nikde nepokúsil stanoviť nijaké zvláštne pravidlá morál-
neho správania.  
 

Abstract 
The submitted paper focuses on the conception of 
open and closed morality, which was drawn up by 
Bergson. By closed morality he meant motionless, 
static rules, laws and fear. He considered open 
morality as a motion. According to Bergson it is a 
key for good quality life of individual and the 
whole society also. How can we perceive timeli-
ness of this concept now, almost 100 years after 
Bergson´work Two Sources of Morality and Reli-
gion? I think about analogy with undersending of 
law, laws, norms in society according to 
H.L.A.Hart. 
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2 UZAVRETÁ A OTVORENÁ MORÁLKA 
 
Rozlišuje uzavretú (statickú) a otvorenú (dynamickú) morálku1. Kým prvá je založená na záko-

noch, povinnostiach a strachu, podstatou druhej je otvorenosť, tvorivosť, láska. Túto morálku tvoria 
výnimočné osobnosti, napríklad proroci, mystici, zakladatelia náboženstiev. Ešte pri samotnom roz-
víjaní úvahy o dvoch tipoch morálky si Bergson pomohol prirovnaním k pokoju a pohybu. Statickú 
morálku chápe ako nehybnú. A ak sa aj jemne pozmení, zmenu neprizná.  Zdá sa nehybná. Dyna-
mická morálka je vo svojej podstate pohybom a nie je ju jednoduché definovať (na rozdiel od prvého 
tipu morálky). Na tomto mieste Bergson pripomína svoju dávnejšiu koncepciu priestoru a času2: „Ak 
vezmete prvú morálku, žiadnym spôsobom sa vám nepodarí vyvodiť druhú, rovnako ako z jedného 
alebo viac postavení pohybujúceho sa telesa nezískate pohyb. Pohyb naopak zahŕňa nehybnosť, lebo 
každé postavenie pohybujúceho sa telesa chápeme, a dokonca vnímame ako virtuálne zastavenia.”3 
Bergson tu vníma problém klasických filozofických a antropologických systémov v tom, že postavili 
čas a priestor na rovnakú rovinu a pri výklade spoločnosti sa spoliehali na intelekt, ktorý z trvania 
zachytí iba súbor jednotlivých pozícií. Matematický čas je čiara, teda čosi už dokonané a zobraziteľné, 
skutočný čas je pre Bergsona to, čo sa tvorí, čo trvá. „Avšak toto trvanie, ktoré veda vylučuje, ktoré je 
ťažko pochopiteľné a vyjadriteľné, cítime a žijeme.“4 

Nezáujem vedy o trvanie je podľa Bergsona prirodzený, keďže jej funkciou je, aby pre nás skla-
dala svet, v ktorom pre jednoduchosť konania môžeme zakrývať účinky času. Inak by sa k trvaniu 
mala stavať filozofia. Bergson sa nazdáva, že celý problém abstraktných filozofických systémov je 
v tom, že postavili čas a priestor na rovnakú rovinu. Príliš sa spoliehali na intelekt, ktorý z trvania 
zachytí iba súbor jednotlivých pozícií; najprv dosiahne jeden bod, potom ďalší a ďalší. Keď sa inte-
lektu pokúsime oponovať, že i medzi týmito bodmi sa čosi deje, okamžite doplní chýbajúce pozície... 
a tak ďalej... donekonečna.5 Odvracia sa od prechodu. Hľadá pevnosť, stálosť, sleduje, kde pohyblivý 
predmet je, kadiaľ prechádza a kde bude. Pokiaľ sa pri výklade a pochopení spoločnosti spolieha veda 
iba na intelekt, zostáva podľa Bergsona hypotetickou konštrukciou.  Ako už bolo naznačené, skutoč-
nosť možno podľa neho uchopovať len v pohybe; trvanie je samou podstatou skutočnosti. Nezna-
mená to však spolunažívanie v bezbrehej slobode bez záväzkov. Naopak – má stanovené záväzky, 
ktoré „...jej umožňujú pretrvať...“6 Tieto záväzky do nej vnášajú pravidelnosť, predvídateľnosť, spo-
ločnosť sa stáva zrozumiteľnou a jedinec sa v nej môže orientovať. Pozrime sa na charakteristiku 
uzavretej spoločnosti, ako ju Bergson vykreslil podrobnejšie. 

 
1  Morálka má aj svoj spoločenský fenomén, v ktorom sa neustále zdôvodňuje, a tým je náboženstvo. Aj náboženstvo 

preto rozlišuje Bergson na statické (uzavreté, mýtické) a dynamické (otvorené). Statické náboženstvo pôsobilo v 
raných fázach vývoja ľudstva ako regulátor uplatňovania dynamickej sily tvorivého elánu. V neskorších vývojových 
fázach pôsobilo strnulo a spiatočnícky. Dynamické náboženstvá vychádzajú z intuitívneho nazerania životného 
elánu. Tento proces sa v spoločnosti uskutočňuje predovšetkým cez mystikov a svätcov (Bergson najpozitívnejšie 
hodnotí kresťanskú mystiku). Dynamické náboženstvo nie je založené na strachu, tabu, autorite ani fatalizme. 

2  Pôvodne sa Bergson upínal k pozitivisticky orientovanej filozofii evolucionistu Herberta Spencera, s ktorými sa začal 
postupne rozchádzať. Vnímal slabiny jeho Prvých princípov a uvedomil si to, čo sa stalo pre jeho filozofickú koncepciu 
príznačné, že čas, ktorý zohráva v evolučnej filozofii hlavnú úlohu, uniká matematike. Podstatou času je podľa Ber-
gsonovho vyjadrenia plynúť, žiadna z jeho častí tu ešte nie je a už sa ukazuje ďalšia. Spencerova filozofia, evolucio-
nistické učenie, ktoré bolo utvorené na to, aby sledovalo skutočnosť v jej pohyblivosti, v jej pokroku a vnútornej dy-
namike však zatvárala oči pred tým, čo je samotnou zmenou. V tomto ohľade prišlo k rozluke Bergsonovej evolučnej 
ontológie so Spencerovou. Bergson prepracoval spencerovský evolucionizmus novým nazeraním problému evolúcie 
života, ktoré bralo do úvahy skutočný čas, resp. trvanie, plynutie, dynamiku, zmenu. Súvislosť s pozitivistickou filo-
zofiou uvádzam zámerne – ešte na ňu budem odkazovať, pri analýze súvislostí s pozitivistickou koncepciou H.L.A. 
Harta. 

3  BERGSON, Henri. Dva zdroje morálky a náboženství. Praha: Vyšehrad, 2007, s. 44. ISBN 978-80-7021-792-4. 
4  BERGSON, Henri. Myšlení a pohyb. Praha: Mladá fronta, 2003, s. 8. ISBN 80-204-1014-7. 
5  Porovnaj BERGSON, ref. 4, s. 9. 
6  BERGSON, ref. 3, s. 10.  
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Je to spoločnosť, ktorej členovia sa stýkajú iba medzi sebou, k ostatným ľuďom sú buď ľahos-
tajní alebo útoční. Človek žijúci v uzavretej spoločnosti je neustále pripravený bojovať. Vychádza 
z rúk prírody.7 Ľudstvo bolo pre tento tip morálky prírodou utvorené podobne, ako mravec pre mra-
venisko.8 Sila nemenného smerovania zaisťuje súdržnosť skupiny, „...lebo nakláňa individuálne vôle 
rovnakým smerom.“9 A taký je morálny záväzok, ktorý formuje uzavretú spoločnosť. Súčasný psycho-
lóg morálky Jonathan Haidt uvažuje o veľmi podobnom mechanizme fungovania, ktorý nazýva au-
tomatický a riadený proces. Vysvetľuje ich na metafore slona a jazdca. „Myseľ je rozdelená na dve 
časti. Jedna sa podobá slonovi (automatické procesy), druhá jazdcovi (riadené procesy) na jeho 
chrbte.“10 Jazdca možno podľa Haidta pozorovať vo chvíľach, keď sa ľudia ocitnú v stave morálneho 
ochromenia a silné podvedomé pocity im povedia, čo je správne.11 Súčasťou uzavretej spoločnosti 
(automatickej mysle, „slona“) je naučená podriadenosť zákonom a spoločenským normám. Súčasťou 
otvorenej spoločnosti („jazdca“) je tvorivosť a prekonávanie prekážok, ktoré sa zdali neprekonateľné. 
Bergson samozrejme neverí v existenciu vopred daného plánu, ako má spoločnosť postupovať, mo-
rálna obroda nie je predvídateľná a vyžaduje si tvorivé úsilie.12 Zmeny, ktoré takto prichádzajú otvá-
rajú to, čo bolo uzavreté. Nevnímajme to ako postupné uskutočňovanie ideálu13. Pozdržme sa ešte pri 
samotnom názve Bergsonovho spisu. Jedným zdrojom morálky je tlak spoločenského záväzku, ktorý 
napomáha k zomknutiu spoločnosti a druhým zdrojom morálky je osobné pôsobenie výnimočných 
osobností, vďaka ktorým sa môže objavovať otvorený postoj. Prvý zdroj morálky je nutnou ochranou 
a druhý je inšpiráciou k tvorbe. Vďaka druhému zdroju neprijíma spoločnosť tlak spoločenského zá-
väzku ale tvorí vyššiu podobu morálky. Oba zdroje sprevádzajú človeka naprieč dejinami, takže prvý 
zdroj morálky nemožno vnímať ako vyhasnutý, nepôsobiaci, ako vývojový predstupeň druhého 
zdroja, ktorému prepustil v evolúcií svoje miesto. Hoci sa Bergson v svojej koncepcii neodvoláva na 
prirodzené právo, nájdeme u neho kľúčovú črtu, prirodzeného práva a síce jednotné podmienky 
vzniku morálky, ktoré u Bergsona nevychádzajú z ľudskej prirodzenosti, ale z jeho dispozície „men-
tality“ – „pre Bergsona je evidentné, že prvotné založenie všetkých mravných noriem pramení zo 
schopnosti pripodobňovať spoločnosť organickému celku, v ktorom síce vždy platia pravidlá ale exis-
tuje tu aj tendencia k vývoju. Rolu určitej prirodzenej dispozície tak do určitej miery preberá tvorivá 
emócia, nakoľko odráža nezadržateľnú ľudskú schopnosť, totiž schopnosť morálne tvoriť.“14 Tou 

 
7  Netreba opomenúť Bergsonov evolucionizmus. Keď Darwin vydal The Origin of Species, v roku 1859, Bergson sa 

narodil a následne bol ako mladý mysliteľ zo všetkých smerov ovplyvňovaný argumentami v prospech i neprospech 
evolučnej teórie. Vlastný koncept, na jednej strane blízky Darwinovi (predstava nepretržitého vývoja, adaptácie, se-
lekcie) a na druhej strane odklonený od klasickej darvinistickej koncepcie (vývoj nechápal ako celkom náhodný a 
„slepý“, ale vždy smeruje v čoraz väčšej tvorivosti) predstavil v knihe L´evolution creatrice.  

8  Ide o Bergsonovu analógiu, ktorú používa v Dvoch zdrojoch morálky a náboženstva. Porovnaj BERGSON, ref. 1, s. 
191. 

9  BERGSON, ref. 3, s. 191. 
10  HAIDT, Jonathan. Morálka lidské mysli. Praha: Dybbuk, 2013, s. 79. ISBN 978-80-7438-090-7. 
11  Porovnaj tamže, s. 79.  
12  Na tomto mieste musím pripomenúť aspoň skratkovito Bergsonove chápanie slobody. Sloboda je podľa neho najsa-

mozrejmejšou skúsenosťou každého z nás. Akoby nič prirodzenejšie a samozrejmejšie je ani neexistovalo. Podľa Ber-
gsona nie je možné definovať slobodu, veď akákoľvek definícia znamená oklieštenie  a to dá za pravdu determinizmu. 
Všetky nesprávne interpretácie slobody vznikajú z toho, že sa snažíme dať trvaniu tie isté vlastnosti ako telesám 
v priestore a že ju chceme násilne deterministicky vyjadriť v jazyku, v ktorom sa podľa Bergsona vyjadriť nijako nedá. 
Deterministický diskurz človeku nerozumie, vôbec nie je na mieste, ide o chybný pohľad na človeka (bližšie pozri 
Bergsonove práce BERGSON, Henri. Čas a svoboda: o bezprostředních datech vědomí, Praha, 1947, s. 46 a 119; BER-
GSON, ref. 4, s. 19). 

13  Nosná myšlienka Platónovej Ústavy, ktorú zhutníme približne takto: hľadajme ideálne spoločenstvo absolútne zo-
synchronizovaných občanov, ktoré po dosiahnutí ideálu treba zakonzervovať v status quo a nedopustiť už následne 
nijakú zmenu – je Bergonovmu chápaniu celkom cudzia. Dokonca sa nazdávam, že ani jeho výklad uzavretej spo-
ločnosti sa nedá prirovnať k Platónovej Ústave, kde sa odmieta zmena a akákoľvek odchýlka od statusu quo.  

14  CHUDÝ, Tomáš. Myšlenkový svět „Dvou zdrojů“. In BERGSON, ref. 3, s. 258.  
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tvorivou emóciou je láska, ako aktívna emócia a Bergson ju odlišuje od pasívnej emócie, ktorú vyvo-
lávajú predmety a dá sa pripodobniť Spinozovmu afektu (ako aktívnemu, tak aj pasívnemu). Bergson 
veril myšlienke Spoločnosti národov a podporoval ju s varovne zdvihnutým prstom najmä v posled-
nej kapitole Dvoch zdrojov morálky a náboženstva. Varovanie plynulo z rozštiepenosti sveta: kým 
otvorené spoločnosti budú prehlbovať spoluprácu a rásť, krajiny tretieho sveta upadnú do uzavre-
tosti, čo sa aj stalo15. Ako by bolo možné premietnuť Bergsonove úvahy a uzavretej a otvorenej mo-
rálke do oblasti práva? Samozrejme, medzi právom a morálkou existuje množstvo druhov vzťahov.16 
Treba pripustiť, že vývoj práva naprieč dejinami bol ovplyvnený na jednej strane konvenčnou morál-
kou a na druhej strane aj akousi vyššou podobou morálky, ako uvažuje Hart, „...ku ktorej vyzývali 
jednotlivci, ktorých morálny horizont presahoval morálku prijímanú počas ich života.“17 Tu vidieť 
podobný názor na fungovanie morálky v spoločnosti, len u Harta je zasadený do hľadania zdrojov 
práva, kým Bergson uvažoval o hľadaní zdrojov morálky a náboženstva. Prizrime sa teda na Hartovu 
ideu vzťahu prirodzeného a pozitívneho práva podrobnejšie.  

 
3 HARTOVE CHÁPANIE MORÁLKY 
 

Hart uvádza (odvolávajúc sa najmä na Davida Huma) pri hľadaní prienikov morálky a práva 
akýsi „minimálny obsah prirodzeného práva“18, pričom trvá na tom, že ako právo, tak aj morálka, 
majú určitý špecifický, prekrývajúci sa obsah19. Patrí sem päť charakteristík a limít ľudského správa-
nia (respektíve by sme ich mohli nazvať aj ako predispozície jedinca v spoločnosti): zraniteľnosť, pri-
bližná rovnosť, obmedzený altruizmus, obmedzené zdroje a obmedzené porozumenie.20 1. Ľudská 
zraniteľnosť – ak by sme o ňu podľa Harta prišli, dôvod pre morálne a právne ustanovenie „nezabi-
ješ“, by zanikol. Rovnaká úvaha vznikala v novovekých konceptoch, napríklad u Hobbesa a Locka. 
Hobbes predsa doslova v Leviathanovi tvrdil, že prirodzené zákony sú bez zbraní a donucovacej sily 
pre bezpečnosť ľudí bezcenné.21   Hart popisuje fyzickú zraniteľnosť, ale možno usudzovať, že jeho 
úvaha je aplikovateľná aj v prípade psychickej zraniteľnosti, keďže ubližovať a týrať iného sa dá aj 
iným ako fyzickým spôsobom. 2. Približná rovnosť – hoci sa navzájom líšime fyzicky a intelektuálnou 
výbavou, existuje medzi nami akási apriórna (druhová) rovnosť a tá ozrejmuje nutnosť vzájomnej 
kooperácie a kompromisov (ktoré sú základom právnych i morálnych záväzkov).22 Približná rovnosť 
je však krehká predispozícia, netreba snáď podrobne dokazovať existenciu jedincov, pre ktorých ani 
približná rovnosť neplatí: „...pretože sú oveľa silnejší ako ostatní a majú oveľa väčšiu schopnosť bez 
ostatných sa zaobísť – buď preto, že výrazne prevyšujú súčasný priemer, alebo preto, že ho väčšina 
ľudí zďaleka nedosahuje. Takí výnimoční ľudia môžu práve agresiou mnohé získať a naopak len veľmi 
málo získajú kompromisom či zdržanlivosťou voči ostatným ľuďom“.23 Zatiaľ sa zdá, že prvé dve Har-
tove charakteristiky platia skôr podmienečne alebo vo vzájomnom dopĺňaní sa. 3. Obmedzený 

 
15  So znepokojením komentuje preľudňovanie Európy, konzumerizmus a narastanie produkcie vďaka mechanizácii, 

ktorá: „...príliš povzbudila umelé potreby, vyzývala k prepychu, uprednostnila mestá na úkor dedín, skrátka, že 
zväčšila vzdialenosť a premenila vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestancom, medzi kapitálom a prácou.“ BERG-
SON, ref. 3, s. 220. 

16  Divergentnosť a komplikovanosť vzťahov práva a morálky popisuje FÁBRY, Branislav – KASINEC, Rudolf – TURČAN, 
Martin. Teória práva. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 32. ISBN 978-80-571-0127-7 a FÁBRY, Branislav – 
GÁBRIŠ, Tomáš – GAHÉR, František a kolektív. Aktuálne otázky teórie práva. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, s. 261 
– 267. ISBN 978-80-8168-802-7. 

17  HART, Herbert Lionel Adolphus. Pojem práva. Praha: Prostor, 2010, s. 185. ISBN 978-80-7260-239-1. 
18  Tamže, s. 192. 
19  Celá úvaha je založená na predpoklade, že prežitie spoločenstva je cieľom konania. 
20  Pozri bližšie HART, ref. 17, s. 193 – 196.  
21  Pozri bližšie HOBBES, Thomas. Leviathan. In Antológia z diel filozofov. Zv. VI. Bratislava: Epocha, 1970, s. 180 – 188.  
22  HART, ref. 17, s. 194. 
23  HART, ref. 17, s. 193 – 196.  
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altruizmus – z výsledkov výskumov sociálnej psychológie je zrejmé, že altruisticky sa správame pre-
dovšetkým k príbuzenstvu24. Tendencie správať sa nealtruisticky, neempaticky, násilne, agresívne 
a podobne sú v spoločnosti natoľko časté, že ak by sme ich nepodriadili kontrole, pre spoločenský 
život by to znamenalo skazu. 4. Obmedzené zdroje – dostávame sa do priestoru dynamických vlast-
níckych záväzkov, ktoré umožňujú jednotlivcom meniť ich rozsah (prevod, výmena, predaj) a napo-
kon 5. Obmedzené porozumenie a sila vôle – Hart naznačuje, že ak by neexistovala organizácia, ktorá 
môže odhaliť a potrestať naše pokušenia dať prednosť vlastným (častokrát veľmi spontánnym a bez-
prostredným) záujmom, tak by sme im jednoducho podliehali25. Hart celú úvahu o minimálnom ob-
sahu prirodzeného práva uzatvára tvrdením, že vzhľadom na uvedené charakteristiky a predispozície 
je rozumené vyžadovať „...dobrovoľnú spoluprácu v donucovacom systéme.“26 

 
4 NAMIESTO ZÁVERU 

 
Namiesto záveru urobím ešte krátku odbočku k Bergsonovi. V eseji O slušnosti tvrdí, že podsta-

tou ozajstnej slušnosti je láska k rovnosti. Existujú však rôzne spôsoby uctievania rovnosti, pričom 
najhorší je ten, ktorý neberie do úvahy výnimočný talent alebo morálnu hodnotu. Tento spôsob ro-
zumenia rovnosti je vlastne formou nespravodlivosti. Pochádza zo žiarlivosti, závisti, túžby po nad-
vláde. Iný druh chápania rovnosti je ten, kde je rovnosť rozumená ako vzťah, pomer medzi zásluhou 
a odmenou27. Hoci sa môže tento Bergsonov náhľad javiť dnes (vo svetle súčasných koncepcií spra-
vodlivosti) už neaktuálny, predsa v ňom vnímame podobný odkaz ako pri Hartových analýzach pri-
bližnej rovnosti, zraniteľnosti a obmedzeného porozumenia a sily vôle. Treba však povedať, že pred-
stava otvorenej morálky28, ktorá by bola celkom odstrihnutá od bazálneho rezídua našej prirodze-
nosti (ako o tom uvažuje Hart) je dnes, vo svetle výsledkov evolučnej biológie, antropológie, sociálnej 
psychológie a iných vied dnes už naivná a neaktuálna.  

 
24  Pozri bližšie napríklad HEWSTONE, Miles – STROEBE, Wolfgang (eds.). Sociální psychologie. Praha: Portál, 2006, s. 

332 – 335. ISBN 80-7367-092-5. 
25  Pozri bližšie napríklad HART, ref. 17, celá kapitola Kde se bere morálka, s. 25 – 52.  
26  HART, ref. 17, s. 196. 
27  Porovnaj BERGSON, Henri. Politeness. In Journal of French and Francophone Philosophy - Revue de la philosophie 

française et de langue française, 2016, roč. 24, č. 2, s. 4. 
28  Zaujímavá analógia k Bergsonovej otvorenej morálke by sa dala nájsť napríklad aj v koncepcii Karla Raimunda Pop-

pera, ktorý systematicky uvažoval o otvorenej (a uzavretej) spoločnosti, pričom otvorenú chápal podobne ako Berg-
son, teda dynamickú, schopnú zotrvávať v kritickej otvorenosti, racionálnu. Nie je to spoločnosť v područí tabu či 
nezlomnej viere v autoritu (nech už ju predstavuje vodca, alebo vládnuca strana, koalícia). Pozri bližšie POPPER, Karl 
Raimund. Otevřená společnost a její nepřátelé I. Praha: OIKOYEMNH, 2011. 391 s. ISBN 978-80-7298-272-1 a Ote-
vřená společnost a její nepřátelé II. Praha: OIKOYEMNH, 2015. 429 s. ISBN 978-80-7298-261-5. 



 
Historia et theoria iuris 14/2022, 2 

 
 

91 
 

Profesor Július Chorváth 
a politická ekonómia na 

bratislavskej právnickej fakulte1 
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Miroslav Lysý 
 
ÚVOD 
 

Profesor Chorváth v rámci právnickej fakulty 
pôsobil skôr ako významný ekonóm, predsa však zane-
chal na vývoji akademickej obce nezmazateľné stopy. 
Jeho pôsobenie treba vnímať nielen z hľadiska jeho od-
borného zázemia a profilácie politickej ekonómie 
v podmienkach marxisticko-leninskej vedy. Treba ho 
súčasne chápať ako spojivo práva s mimoprávnymi od-
bormi, ktoré sú v nejakej miere dôležité pre právnické 
vzdelávanie i prax. 

Politická ekonómia sa ako jeden z profilových 
predmetov v rámci právnického vzdelávania rozšíril 
v 50. rokoch 20. storočia, v rámci reformy právnického 
vzdelávania. 
 
NA CESTE K VZDELANIU 
 

Profesor Július Chorváth pochádzal z malej tur-
čianskej obce Nedozor (dnes súčasť Rakše), kde sa na-
rodil 22. mája 1906.2 Hoci bol z roľníckeho prostredia, 
cesty štúdia ho priviedli nakoniec k ekonomickému 
a právnickému vzdelaniu. Stredoškolské štúdiá absol-
voval v neďalekom Martine na obchodnej akadémii (v 
rokoch 1921 – 1925) tesne po vzniku Československej 
republiky a po maturite (na obchodnej akadémii i na 
doplňovacej maturite na gymnáziu3) smeroval do Prahy, kde ho čakalo zamestnanie bankového úrad-
níka a štúdiá na Právnickej fakulte Karlovej univerzity. Zaradil sa tak do početnej skupiny 

 
1  Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-18-0199. 
2  Základné životopisné údaje poskytuje AUK, f. osobné spisy zamestnancov: Július Chorváth, Návrh na schválenie do 

funkcie vedúceho katedry politickej ekonómie na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Autorom návrhu je vtedajší de-
kan Vojtech Hatala. 

3  Tento údaj uvádza PATAKYOVÁ, Mária. Július Chorváth. In Právnici na Univerzite Komenského v Bratislave: 75 rokov 
činnosti Právnickej fakulty UK (1921 – 1996). Eds. Peter Blaho – Eva Vlková. Bratislava: Vydavateľské oddelenie 
Právnickej fakulty UK, 1996, s. 190. 

Abstract 
The article is a reflection on the professional life 
of Professor Július Chorváth, who worked, lectu-
red and researched at the Faculty of Law in Brati-
slava after the 2nd World War. He belonged to the 
group of teachers taking lessons especially from 
the so-called political economy and thus deepened 
the education with non-legal lessons. Even if he 
tried to unite law and economics, for the majority 
of his carrier he became more as the economics. 
This is what we can see not only in his pedago-
gical activities, but also in his published works. 
For his papers and books, the wide interrests and 
historical background was very typical. Most of 
them are valuable for contemporary researchers, 
too. 
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slovenských študentov, ktorí v Prahe študovali napriek možnosti štúdií na novozaloženej bratislav-
skej univerzite. V Bratislave však predsa využil možnosť získať doktorát práv. 
 
AKADEMICKÉ PÔSOBENIE 
 

To sa už písal rok 1938. Chorváth neskôr absolvoval v Bratislave ešte sudcovskú a advokátsku 
skúšku (1943),4 o rok neskôr sa však už zapojil do Slovenského národného povstania, kde mohol 
svoje doterajšie právnické vzdelanie a skúsenosti využiť. Pôsobil tu ako predseda Vojenského po-
ľného súdu a Vojenského stanného súdu, tiež však pri legislatíve Predsedníctva Slovenskej národnej 
rady. Chorváthov životopis súčasne uvádza aj vydaný zatykač na jeho osobu za účasť v povstaní. Po 
vojne sa zamestnal na Povereníctve Slovenskej národnej rady pre financie ako prvý námestník a pô-
sobil aj ako riaditeľ Zväzu roľníckych pokladníc.5 

Cesta Júliusa Chorvátha do pedagogického prostredia nebola priamočiara. Začínal v roku 
1948 na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave a na Právnickej fakulte Univerzity Komenského.6 
Potom to boli neisté a nestále pracoviská Vysokej školy pedagogickej, ktorú neskôr zlúčili s Filozofic-
kou fakultou Univerzity Komenského, v rámci ktorej vznikla katedra politickej ekonómie.  

Od roku 1968 sa stal vedúcim Katedry hospodárskeho práva a úsekových ekonomík na Práv-
nickej fakulte UK.7 Pestré pedagogické pôsobenie profesora Chorvátha dotvárajú ešte jeho pôsobiská 
na Vysokej škole politickej ÚV KSS v Bratislave a na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.8 

Pôsobenie profesora Chorvátha na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 
bolo späté s vybudovaním katedry politickej ekonómie, ktorá mala ako organizačná zložka rektorátu 
UK svoje oddelenie pre právnickú fakultu.9 V roku 1969 bola táto katedra premenovaná na katedru 
národného hospodárstva, avšak v rokoch 1970 a 1971 došlo k ďalšej reorganizácii katedier na fa-
kulte. Profesor Chorváth zostal pôsobiť v rámci katedry hospodárskeho práva a úsekových eko-
nomík.10 Tu začal pôsobiť ako mimoriadny profesor; po získaní riadnej profesúry ho čakala obhajoba 
doktorskej práce, na základe ktorej nadobudol titul doktora vied. Témou jeho doktorskej práce boli 
Niektoré historické a teoretické aspekty rozpočtového práva. Prácu obhájil 27. januára 1978 a okrem 
skĺbenia práva (ako regulačného nástroja) a ekonómie venoval veľkú pozornosť aj historickým di-
menziám svojej práce. Oponentmi mu boli traja významní profesori: Karol Rebro, Štefan Heretik 

 
4  Opäť odkazujeme na jeho medailónik PATAKYOVÁ, ref. 3, s. 190. 
5  Porovnaj AUK, f. osobné spisy zamestnancov: Július Chorváth, Návrh na schválenie do funkcie vedúceho katedry 

politickej ekonómie na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Porovnaj tiež MORAVČÍK, Jozef. Životné jubileum orga-
nizátora, pedagóga, vedca. In Právny obzor, 1986, roč. 69, č. 7, s. 679. 

6  PATAKYOVÁ, ref. 3, s. 190. MORAVČÍK, ref. 5, s. 679. 
7  MORAVČÍK, ref. 5, s. 679 – 680. Hoci sa politická ekonómia vyučovala na právnickej fakulte už skôr, organizačné 

zázemie bolo tomuto smeru poskytnuté až v 60. rokoch 20. storočia. V roku 1967 sa vytvorilo oddelenie politickej 
ekonómie na právnickej fakulte ešte pod univerzitným ústavom marxizmu-leninizmu. Následne bola o rok neskôr 
vyčlenená samostatná katedra politickej ekonómie na čele s profesorom Chorváthom, jej trvanie však nebolo dlhé. 
Podrobnejšie Dejiny Právnickej fakulty Univerzity Komenského I. Od roku 1921 do súčasnosti. Eds. Martin Gregor – Mi-
roslav Lysý – Lenka Martincová. Bratislava: Univerizta Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2022, s. 92. 
K výučbe predmetu porovnaj tiež tamže, s. 121 – 123, 129 – 130, 140 – 141, 150, 202, 229. 

8  MORAVČÍK, Jozef. Obhajoba doktorskej dizertačnej práce prof. JUDr. Júliusa Chorvátha. In Právny obzor, 1978, roč. 
61, č. 6, s. 574. 

9  VIETOR, Martin. Právnická fakulta Univerzity Komenského. In Päťdesiat rokov Univerzity Komenského. Ed. Branislav 
Varsik. Bratislava: Univerzita Komenského, 1969, s. 273. 

10  Zoznam prednášok, pracovísk a pracovníkov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v školskom roku 1970/71. Ed. Milan 
Kovalčík. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 1970, s. 16. Zoznam prednášok, pracovísk a pracovníkov 
na Právnickej fakulte UK pre školský rok 1971/72. Ed. Milan Kovalčík. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratis-
lave, 1971, s. 18. 
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a Anton Slovinský. V následnej diskusii sa hľadal priestor na vymedzenie politickej ekonómie (a jej 
hraníc popri socialistickej finančnej vede).11 

V podstate počas celej svojej kariéry profesor Chorváth spájal ekonomickú vedu s právom, 
pričom aj jeho tvorba ako aj celkové jeho odborné nastavenie smerovalo uňho viac k záujmu o eko-
nómiu. V dobovom označení na právnickej fakulte pôsobil ako profesor politickej ekonómie. Tá bola 
pojmom, ktorý spájal ekonomické prostredie s politickými rozhodnutiami na makroekonomickej 
úrovni. Napriek tomu, že ho prevzala marxistická veda, išlo o termín ďaleko starší.12 V dobovom po-
ňatí však dobre zodpovedal socializujúcej sa ekonomike po roku 1948, pre ktorú bolo charakteristické 
centrálne plánovanie, administratívne rozhodnutia a spoločenské (či lepšie povedané zospoločen-
štené) vlastníctvo výrobných prostriedkov. Za takýchto okolností bola váha politických rozhodnutí 
o smere výroby, zabezpečení zásobovania či premyslenej stratégie zahraničného obchodu kvalita-
tívne inej relevancie a omnoho vyššieho dôrazu ako v trhovom hospodárstve. 
 
DIELO 
 

Vo vedeckej tvorbe začal Július Chorváth prvou väčšou štúdiou, týkajúcou sa družstevníctva 
(1946), ktorá reagovala na dobový koncepčný spor s Demokratickou stranou.13 V ďalšom období bol 
publikačne aktívny najmä v 60. rokoch, keď sa začal venovať otázkam súvisiacim s rozpočtovým prá-
vom. Publikoval prevažne v zborníku Filozofickej fakulty UK Oeconomica. 

Prehľad Chorváthovej publikačnej činnosti z obdobia tzv. normalizácie môžeme začať pred-
stavením zborníka Acta oeconomica et iuridica facultatis iuridicae z roku 1975, ktorý bol, takpovediac, 
najmä Chorváthovým dielom. Bol v ňom nielen zodpovedným redaktorom a predsedom redakčnej 
rady, ale aj spoluatorom dvoch príspevkov. Prvý z nich, ktorý vznikol v spolupráci s Jurajom Eliášom, 
sa venoval funkciám odvodov a daní v reprodukčnom procese.14 Táto na štatistické údaje z prelomu 
60. a 70. rokov bohatá štúdia ukazuje nielen základné ukazovatele plnenia štátneho rozpočtu Čes-
koslovenskej socialistickej republiky, ale venuje sa aj teoretickým dôsledkom dobovej daňovej a od-
vodovej politiky. Tá okrem zabezpečenia príjmovej stránky rozpočtu mala aj ďalšie účely. V podmien-
kach plánovanej ekonomiky išlo o akési rozdelenie hospodárskej moci medzi štát a podniky a súčasne 
daňová a odvodová politika mala viesť aj k hmotnej zainteresovanosti pri využívaní výrobných fak-
torov. 

Druhú štúdiu napísal profesor Chorváth v spolupráci s Jánom Išom a venovaná bola hospo-
dárskej politike Spojených štátov amerických (USA).15 Táto štúdia sa začína historickým exkurzom 
do dejín hospodárskej politiky USA v 20. storočí (prakticky od Veľkej hospodárskej krízy po roku 
1929) a poukazom na jednotlivé ekonomické teórie západného („buržoázneho“) sveta, ktoré sa ve-
novali hospodárskemu rastu. Chorváth a Iša sú, samozrejme, nútení tieto teórie konfrontovať s mar-
xistickou ekonomickou teóriou. Z pohľadu dnešných diskusií medzi ekonómami akiste zaujme dis-
kusia o znižovaní daní v 60. rokoch 20. storočia a o otázke, či bude mať vplyv na zamestnanosť a rast 
podnikateľskej aktivity. Čitateľa akiste môžu zaujímať aj neprekvapivo kritické poznámky k Nixono-
vej ekonomickej politike, ktorej rozporuplné dôsledky však ani autori tejto štúdie nedokázali 

 
11  MORAVČÍK, ref. 8, s. 574 – 577. 
12  GROENEWEGEN, Peter. ‘Political Economy’ and ‘Economics’. In Eatwell J., Milgate M., Newman P. (eds) The World 

of Economics. The New Palgrave. Palgrave Macmillan, London, 1991, s. 556 – 562. 
13  Tento nám, bohužiaľ, nedostupný príspevok bol publikovaný v Zborníku Povereníctva školstva a kultúry v roku 

1946. Údaj spomína PATAKYOVÁ, ref. 3, s. 190. 
14  CHORVÁTH, Július – ELIÁŠ, Juraj. K regulačnej a stabilizačnej funkcii odvodov a daní v reprodukčnom procese. In 

Acta oeconomica et iuridica facultatis iuridicae Universitatis Comenianae. Bratislava: Slovenské pedagogické nakla-
dateľstvo, 1975, s. 123 – 164. 

15  CHORVÁTH, Július – IŠA, Ján. Križovatky a úskalia hospodárskej politiky v USA. In Acta oeconomica et iuridica facul-
tatis iuridicae Universitatis Comenianae, s. 213 – 255. 
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predvídať. Kombinácia rozpočtových reštrikcií, zmrazenia miezd či „bankrot“ dolára16, to všetko boli 
podľa autorov jasné znaky rozporuplnosti v kapitalistickom hospodárskom systéme. Aj preto nepre-
kvapí priaznivejšie hodnotenie neokeynesiánskych ekonómov (ktorí však ani medzi marxistickými 
ekonómami nebývali prijímaní s prílišnými sympatiami), ako bol Paul Samuelson v kontraste s Mil-
tonom Friedmanom z tzv. chicagskej ekonomickej školy. 

Niekoľkokrát vydané Základy Československého socialistického hospodárskeho práva I ‒ II 
spracoval Július Chorváth ako vedúci širšieho autorského kolektívu. J. Chorváth zdôraznil význam 
hospodárskeho práva a poukázal v tejto práci na to, že ide o najmladšie právne odvetvie. Treba zobrať 
do úvahy, že vydanie Hospodárskeho zákonníka17 bolo v čase odovzdania tohto textu (september 
1974) relatívne nedávnou minulosťou. Učebnica sa odvoláva na staršie texty určené pre poslucháčov 
práva18 a vzhľadom na početnú novú úpravu v hospodárskom práve bolo potrebné vypracovať učeb-
nicu novú. Nielen však to. Šesťdesiate roky boli v Československu obdobím, keď politická ekonómia 
stála na rázcestí medzi reformistami kritizujúcimi neblahé prvky v riadení hospodárstva, a predsta-
viteľmi sledujúcimi líniu „konsolidačného programu“ vedenia KSČ z jari 1969.19 Vývoj v tejto oblasti 
dal v duchu normalizačnej politiky „za pravdu“ práve druhej skupine. 

Chorváthova dvojdielna učebnica bola veľmi podrobným spracovaním matérie hospodár-
skeho práva a aj súčasníkovi by vedela pomôcť zorientovať sa v pomeroch dobového hospodárskeho 
práva. Systematicky sa delila na dve časti, pričom v prvej (v podstate všeobecnej) časti obsahovala 
analýzu hospodárskych subjektov, právnych úkonov, pojem a obsah vlastníckeho práva (ale v kon-
texte hospodárskeho, nie občianskeho práva)20 a druhá časť sa podrobne venovala hospodárskym zá-
väzkom, a to tak všeobecnej záväzkovej časti (systematika, vznik, obsah, zmena, zánik záväzkov), 
ako aj osobitnej časti (jednotlivé druhy záväzkov).21 V podobe jednej učebnice hospodárskeho práva 
v spolupráci s košickou právnickou fakultou došlo k vydaniu aktualizovaného diela potom aj v roku 
1982.22 

Profesor Chorváth sa však na viacerých miestach vo svojej publikačnej činnosti vracal aj 
k otázke hospodárskeho práva a jeho vymedzenia. Táto otázka nabrala na dôležitosti po roku 1950 
v súvislosti so zrušením právnej regulácie vnútroštátneho obchodného práva.23 Chorváthovo hospo-
dárske právo však bolo vymedzené predovšetkým zospoločenštením výrobných prostriedkov24 
v kombinácii s úlohou štátu v oblasti hospodársko-koordinačnej. Hospodárske právo preto malo za 
úlohu plánovať, riadiť a viesť hospodársku činnosť, v konkrétnejšej podobe potom upravovalo aj 
právne postavenie socialistických organizácií, právne úkony či hospodárske záväzky.25 Chorváthova 
štúdia len do určitej miery reaguje na diskusie o existencii a povahe hospodárskeho práva. 

 
16  Tak v citovanej štúdii na s. 242, v skutočnosti išlo o opustenie v tom čase už neudržateľného zlatého štandardu 

a zánik Bretton-Woodskeho systému. 
17  Zákon č. 109/1964 Zb. Hospodársky zákonník. 
18  Zrejme napríklad na STUNA, Stanislav ‒ SPIŠIAK, Ján et al. Hospodárske právo. Bratislava: Univerzita Komenského, 

1965. 
19  CHORVÁTH, Július et al. Základy Československého socialistického hospodárskeho práva. II. časť. Bratislava: Univerzita 

Komenského v Bratislave, 1979, s. 5. 
20  CHORVÁTH, Július et al. Základy Československého socialistického hospodárskeho práva. I. časť. Bratislava: Univerzita 

Komenského v Bratislave, 1979. 
21  CHORVÁTH et al., Základy Československého socialistického hospodárskeho práva. II. časť. 
22  CHORVÁTH, Július ‒ SUCHOŘA, Jozef. Československé hospodárske právo. Bratislava: Obzor, 1982. 
23  Pripomeňme, že sa tak stalo na základe § 568 zákona č. 141/1950 Sb. Občiansky zákonník. Hospodárska činnosť sa 

tak začala riadiť prostredníctvom štátneho plánovania, teda nástroja záväzného pre všetky subjekty v národnom 
hospodárstve. 

24  To vzniklo dvoma znárodňovacími vlnami po roku 1945 a kolektivizáciou poľnohospodárstva. Rozsah zospo-
ločenštenia potom v ústavnej rovine zakotvili obidve komunistické ústavy z rokov 1948 a 1960. 

25  CHORVÁTH, Július. K pojmu, predmetu a funkciám hospodárskeho práva. In Právny obzor, 1981, roč. 64, č. 6, s. 571. 
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Július Chorváth sa podrobnejšie vo svojich prácach venoval rozpočtovému právu. Jeho knižka 
venovaná teórii rozpočtového práva sa stala syntézou historického, právneho a ekonomického mys-
lenia a v monografii tiež našiel miesto aj pre porovnávací rozmer svojho diela. Tu treba povedať, že 
je tento rozmer Chorváthovho spracovania matérie dôležitý, a to preto, že čisto právnická analýza by 
sa venovala rozpočtovému právu výlučne ako systému a súboru regulačných nástrojov bez poznania 
a porozumenia ich obsahu. Chorváth preto staval na rozpočtové právo tak, aby sa vymanil z úzko 
normativistického chápania tohto subodvetvia. Historickej analýze rozpočtového práva tak venoval 
Chorváth celú kapitolu svojej knihy, vychádzajúc z obdobia rakúsko-uhorského rozpočtovania, cez 
„buržoázne“ Československo až po vytvorenie plánovacej sústavy po druhej svetovej vojne.26 Presah 
do dejín mali však aj iné časti knihy, špeciálne napríklad kapitola týkajúca sa vývoja rozpočtovania 
československých národných výborov.27 

Začítajúc sa podrobnejšie do niektorých teoretických téz rozpočtového práva 70. rokov 20. 
storočia akiste môže zaujať čitateľa presvedčenie o dôslednej potrebe vyrovnaného (až prebytko-
vého) rozpočtového hospodárenia, ktoré malo podľa autora dôsledne zodpovedať potrebám socialis-
tickej hospodárskej sústavy v Československu.28 Z historického hľadiska je dozaista dôležitý aj pos-
treh o tom, že rozpočet ČSSR (teda v tom čase išlo o „federálny“ rozpočet) predstavoval podstatnú 
väčšinu prostriedkov pripadajúcou na verejné rozpočty, čo predstavovalo vysokú mieru hospodárskej 
centralizácie československej federácie. Chorváth tento jav popisuje dobovo konformným výrazom 
„demokratický centralizmus“, ktorý dokonale vystihoval normalizovanú federáciu po roku 1970, 
ktorá sa prejavila najmä v hospodárskej oblasti. 

Okrem spomínanej monografie, ktorá mala svoje korene v Chorváthových doterajších štú-
diách, vydal ten istý autor prepracovanie tejto témy v podobe monografie Základy rozpočtového 
práva z roku 1984. Došlo v nej k prehĺbeniu jej historického a porovnávacieho rozmeru.29 
 
ZÁVER 
 

Ťažiskom pôsobenia profesora Chorvátha bolo obdobie po februári 1948. Patril k tým, ktorí 
boli bez pochýb orientovaní smerom k marxistickej politickej ekonómii. Patril k priaznivcom zospo-
ločenštenia výrobných prostriedkov a štátneho riadenia národného hospodárstva. Týmto predsta-
vám a názorom zostal verný počas svojej profesionálnej kariéry. Hoci jej väčšiu časť pôsobil na práv-
nickej fakulte, jeho vedecká tvorba bola právnickou len sčasti. Dá sa povedať, že prevládali viac eko-
nomické východiská s presahom do histórie a dobového porovnávacieho práva. 

Profesor Chorváth zomrel 26. mája 1991 v Bratislave. 

 
26  CHORVÁTH, Július. Niektoré historické a teoretické aspekty rozpočtového práva. Bratislava: Univerzita Komenského, 

1974, s. 109 ‒ 172. 
27  CHORVÁTH, Niektoré historické a teoretické aspekty rozpočtového práva, s. 173 ‒ 232. 
28  CHORVÁTH, Niektoré historické a teoretické aspekty rozpočtového práva, s. 312 ‒ 314. 
29  CHORVÁTH, Július. Základy rozpočtového práva. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1984. 
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Právnická osoba v stredovekom 
práve platnom na území 

Slovenska1 
 

Miroslav Lysý 
 

Predmetom tohto príspevku je terminologická 
analýza inštitútu právnických osôb v stredovekom 
práve platnom na území Slovenska. Hneď v úvode je 
treba povedať, že pojem právnická osoba sa v tomto ob-
dobí nepoužíval, keďže došlo k jeho „objaveniu“ u nás 
až v 19. storočí. Samotný inštitút však už existoval 
a zahŕňal širšie spektrum typov právnických osôb. Tie 
aj budú predmetom našej analýzy. Hoci sa príspevok 
týka najmä právneho prostredia na území Slovenska, 
predmetom nášho záujmu budú aj niektoré základné 
východiská z rímskeho práva. Je síce pravda, že rímske 
právo ovplyvnilo právny vývoj na našom území rela-
tívne málo, predsa však existujú práve v predmetnej 
téme určité spojivá, v rámci ktorých bude užitočné rím-
sko-právne súvislosti spomenúť. Týmto spojivom je 
predovšetkým cirkev, prostredníctvom ktorej dochá-
dza k rozvoju právnej subjektivity cirkevných inštitú-
cií. Uvidíme však, že subjektivita predchodcu právnic-
kej osoby sa zrodila aj z domácich zdrojov. 

 
RÍMSKE PRÁVO 

 
Subjektivita organizácií v Ríme sa síce stala so-

ciologickou realitou i právom oprobovaným stavom, no 
rímska jurisprudencia a ani neskoršia veda sa týmto 
konceptom z teoretického hľadiska nezaoberala.2 Zhr-
nutie subjektivity organizácií priniesla až v modernej 
dobe právna romanistika, to však až v 19. storočí. 

Je pritom ale charakteristické, že rímska ju-
risprudencia dokázala vytvoriť koncept právnickej 
osoby bez toho, aby k nemu existoval združujúci po-
jem. Aj bez toho sa teda uznávalo, že existuje 

 
1  Tento článok vychádza v rámci projektu APVV-18-0417 His-

torický vývoj terminológie súkromného práva na Slovensku 
pre potreby rekodifikácie slovenského občianskeho práva. 

2  SOMMER, Otakar. Učebnice soukromého práva římského. Praha: 
Wolters Kluwer, 2011, s. 197. 

Abstract 
The article concerns with the evolution of names 
of various types of legal persons on the territory 
of Slovakia in the Middle Ages. In the romanistic 
prologue, creation of the concept of legal subjects 
different from free people was mentioned, such as 
societas, collegium, corpus, res publica, univer-
sitas, civitas, or municipium. By them – as it was 
typical for Roman law – the substantive legal sub-
jectivity was connected with the processual one. 
Bounding between ancient and medieval world 
had become the Christian church, whose law 
adopted some Roman legal institutes. 
In the medieval law in the territory of contem-
porary Slovakia, various forms of legal per-
sons were formed. The special case was a tribe 
(Latin gens) which was capable to take obliga-
tions in form of a tribute. Example can be also 
the ecclesiastical institutions, by which it is 
since the 11th century proved that they could 
own property. Very strong impulse was then 
the rise of a privileged medieval towns (civita-
tes, universitates civium) and as legal persons 
it is possible to consider noble counties, spe-
cial territorial districts and guilds. Of special 
importance there was the crown, too. 
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spôsobilosť vlastniť majetok podľa vzoru štátu (ad exemplum rei publicae), mať spoločnú pokladnicu 
či zástupcov.3 Nijako nás vzhľadom k povahe a systematike rímskeho práva nemusí ani prekvapovať, 
že sa priznávala aj procesná subjektivita týmto osobám. Pokladalo sa to za prirodzené a odvodilo sa 
to z možnosti fyzickej osoby žalovať municípium.4 Ak mohla fyzická osoba žalovať štát, bolo logické, 
ak „právnická osoba“ mala taktiež procesnú spôsobilosť. Z toho taktiež následne vyplývalo, že zá-
väzky spoločenstva (a logicky aj potom opačne, záväzky voči spoločenstvu) nie sú záväzkami jeho 
vlastných členov.5 Už v Ríme preto bol dotiahnutý koncept oddelenia majetkovej podstaty „právnic-
kej osoby“ od jej členov. 

Rímske právo malo teda pomerne vyspelú predstavu o právnických osobách, a predsa nevy-
tvorila spoločný konštrukt zastrešujúci tak spoločnosti podľa súkromného práva ako aj podľa práva 
verejného. Namiesto toho sa stretneme s početnou skupinou jej označení, ako boli societas (spoloč-
nosť, združenie), collegium (spoločenstvo, spolok), corpus (teleso), res publica (štát), universitas (zhro-
maždenie, obec), civitas (obec), municipium (mesto). Niektoré z týchto termínov vo svojich pôvod-
ných významoch odkazovali skôr na súbor osôb (typicky societas, collegium, universitas). Spomeňme 
však taktiež, že rímske právo poznalo ešte nadácie ako osobitný typ právnickej osoby, ktorá je zdru-
žením majetku.6 

Práve nadácie pritom spájajú ešte typicky rímske právnické osoby s inštitúciou, ktorá je spo-
jivom medzi starovekom a stredovekom, a tou je cirkev. Tá bola spojnicou nielen v kultúrnom, nábo-
ženskom, vzdelanostnom, či inštitucionálnom zmysle. Rovnako dobre bola aj spojnicou z hľadiska 
ďalšieho typu právnickej osoby. Už v rímskych dobách totiž bolo možné cirkvi odkazovať pozostalosť. 

 
STREDOVEKÉ PRÁVO 

 
Vo svojej podstate bola cirkev oným pomyselným kontinuitným prvkom medzi rímskym prá-

vom a stredovekom aj v otázke existencie právnej subjektivity iných subjektov ako ľudí. Tento po-
znatok je veľmi dôležitý, ak uvážime, že spoločnosť raného stredoveku v Európe stratila rímsky zmy-
sel pre štát, či verejné inštitúcie. Aj napriek tomu už aj spoločenstvá v kmeňovom zriadení poznali 
kolektívne záväzky. Boli nimi tribúty, ktoré máme doložené napríklad u Čechov od začiatku 9. storo-
čia7 a čo je pre slovenské dejiny prinajmenšom rovnako dôležité, aj u Moravanov najpravdepodob-
nejšie v dobe vlády Svätopluka I.8 Z terminologického hľadiska je zaujímavé, že tento druh záväzku 
bol v prameni označený ako servitium (išlo o tribút v podobe bravčového dobytka) a jeho plnenie bolo 
vecou „všetkých Moravanov“ („Omnes Marahoni insimul mandaverunt...“), teda v praxi zrejme ich 
zhromaždenia. Záväzok prijatý Moravanmi nebol jednorazový, ale viac alebo menej pravidelne sa 
opakujúci, pričom plnenie záviselo pravdepodobne od aktuálnych moravsko-bavorských vzťahov. 
Nevieme presne povedať, kedy Moravania tento kolektívny kmeňový záväzok prijali, zaviazali tak 
však celé svoje spoločenstvo a čisto teoreticky mal byť tento záväzok večný. 

 
3  Gai D. 3. 4. 1. – 3. 4. 2. (Citované podľa Digesta seu pandectae Iustiniani Augusti, Vol. I. Ed. Th. Mommsen. Berolini: 

Weidmannos, 1870, s. 96 – 97.) 
4  Ulp. 3. 4. 7. (Citované podľa Digesta seu pandectae, ref. 3, s. 97.) 
5  Tamže. 
6  SOMMER, ref. 2, s. 202 – 203. 
7  Podrobný rozbor prameňov i literatúry spracoval TŘEŠTÍK, Dušan. Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530 – 

935). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997, s. 69 – 73. 
8  K tomu porovnaj tamže, s. 288 – 289. Prameň bol publikovaný tu: SCHWARZMAIER, Hansmartin. Ein Brief des 

Markgrafen Aribo an König Arnulf [A letter of markgrave Aribo to the king Arnulf]. In Fruhmittelalterliche Studien, 
1972, roč. 6, s. 55 – 66. Podrobnejší rozbor LYSÝ, Miroslav. Mojmírovská Morava na hraniciach s impériom. In Forum 
Historiae, 2014, roč. 8, č. 2, s. 115 – 116. Лысый, М. Omnes Marahoni insimul mandaverunt. Мораване как этнос 
и политическая единица. In Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, 2015, roč. 18, č. 2, s. 93. 
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Podobné záväzky boli veľmi typické pre raný stredovek a hoci sa z nich z hľadiska dobového 
práva nikdy neurobil záver v podobe existencie niečoho ako právnické osoby, v konečnom dôsledku 
spolupôsobili pri vytváraní tohto konceptu. 

Ďalšími dvoma stredovekými zdrojmi vytvárania konceptu právnickej osoby boli cirkevné in-
štitúcie a mestá. Pri cirkevných inštitúciách išlo okrem iného o to, že spôsobilosť nadobudnúť maje-
tok od panovníka (a zrejme aj od iných subjektov) tu vznikla súčasne s pôsobením cirkevných inšti-
túcií na našom území. Keď sa pozrieme na najstaršie listiny z nášho územia, zistíme, že ide veľmi 
často o donácie v prospech cirkvi. Tie sú zrejme z tých istých príčin aj veľmi často interpolované 
najmä v tých častiach, ktoré sa týkali práve majetkov, preto je ich interpretácia sporná.9 Dôveru bu-
diace listiny sú však príkladmo zoborské listiny (z rokov 1111 a 1113), ktoré potvrdzovali majetkové 
práva Zoborského opátstva,10 pričom majetkové fundácie kláštora sa odvolávali na dobu Štefana I. 
Ten mal odovzdať tieto dary pre monasterium sancti Ypoliti de monte Zobur (kláštor svätého Hypolita 
z vrchu Zobor), pričom predmetom donácie boli tak pozemky ako aj mýtne práva. V tomto zmysle 
bol subjektom vlastníctva práve kláštor (označený v prameni buď ako monasterium alebo aj Ypolitus), 
ktorý bol opátom ako jeho predstaveným spravovaný. Cirkevné právnické osoby, ktoré vznikli na 
našom území, boli na prvom mieste osobami preto, aby mohli zabezpečovať hmotné potreby cirkvi 
a všetkého, čo pod ňu spadalo. Patrili sem nielen hodnostári, kostoly, ale aj výkon kresťanského kultu 
a v neposlednom rade medzi tieto úlohy cirkvi patril aj vplyv na veci verejné. 

Nie nepodobné to bolo aj s vznikom stredovekých miest. Z pohľadu histórie práva môžeme 
o mestách na našom území hovoriť síce od 13. storočia, avšak aglomerácie podobajúce sa mestám 
boli u nás prítomné už predtým. Dobový jazyk ich označoval staroslovienskym termínom gradъ,11 
kým v latinských prameňoch dominovali výrazy urbs alebo civitas. Niektoré z týchto lokalít mali vy-
slovene iba vojensko-správny charakter, v iných prípadoch sa však k týmto funkciám pridala aj dôle-
žitá hospodárska funkcia. Tá mala za následok premenu niektorých týchto hradských sídlisk na nový 
fenomén vrcholného stredoveku, a to mestá. Preto kým gradъ zostal ako termín na označenie hradu, 
latinské civitas sa udomácnilo ako výraz pre mesto. Súvisí to aj s terminologickým odlíšením hradu 
(Burg) a mesta (Stadt) v nemčine, k čomu došlo v 12. storočí.12 Civitas tak nebol iba opevneným síd-
lom, ale súčasne aj okolím tohto sídla.13 

Tieto civitates však do udelenia mestských výsad nemali zrejme žiaden podstatný atribút 
právnickej osoby. Zásadnou kvalitatívnou zmenou sa preto stali až kráľovské výsady, ktoré panovníci 
udeľovali skupinám obyvateľstva označeným v latinsky písaných listinách najmä výrazmi cives, hos-
pites, či populi. Je charakteristické, že už v niekoľkých privilégiách 13. storočia sú tieto komunity 
označené aj ako civitates, čo je terminologická prax, ktorej pôvod je samozrejme v krajinách západ-
nejšie od Uhorska. 

Nový význam pre výraz civitas sa tak objavuje v liste uhorských klerikov a šľachticov pápežovi 
z roku 1242, kde sa spomedzi odosielateľov (medzi ktorými chýbal zo známych dôvodov panovník 
Belo IV.) menujú bratia rozličných reholí, župani, rytieri, vojaci, mešťania hradčania a iné spoločen-
stvá obidvoch pohlaví v spomenutých mestách, hradoch a komitátoch.14 Možnosť vystavať civitatem 

 
9  Takou je napríklad zakladajúca listina hronskobeňadického kláštora z roku 1075. Codex diplomaticus et epistolaris Slo-

vaciae I (ďalej CDES I). Ed. Richard MARSINA. Bratislavae: Vydavateľstvo SAV, 1971, č. 58+, s. 53 – 58). 
10  CDES I, ref. 9, č. 68 – 69, s. 63 – 67. 
11  Žitije Mefodija, c. 10. In Magnae Moraviae Fontes Historici (ďalej MMFH) II. Textus biographici, hagiographici, liturgici. 

Eds. Dagmar BARTOŇKOVÁ et al. Brno: Universita J. E. Purkynĕ, 1967, s. 154. Z prameňa vyplýva správna povaha 
týchto hradov. 

12  LYSÁ, Žofia. Bratislava na ceste k privilégiu 1291. Štúdie k dejinám Bratislavy v 13. storočí. Bratislava: Historický ústav 
SAV, 2015, s. 55. 

13  Tamže, s. 59 – 61 aj s jednotlivými príkladmi. 
14  CDES II. Ed. Richard MARSINA. Bratislavae: Obzor, 1987, č. 110, s. 73. „ordinum fratres, comites, milites, cives, bur-

genses et alie universitates utriusque sexus in predictis civitatibus, castris et comitatibus…“ 
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archiepiscopalem získal ostrihomský arcibiskup v listine Bela IV. z roku 1239.15 Hoci privilégií pre bu-
dúce slobodné kráľovské mestá spomínajúce výraz civitas síce nebolo toľko, ako celkovo mestských 
privilégií 13. storočia, predsa ich však nájdeme v privilégiách pre Stoličný Belehrad,16 či Bratislavu.17 
Výnimočným príkladom je najmä posledne menovaná lokalita, ktorú kráľ Ladislav IV. Kumánsky 
označil ako civitas nostra regalis ešte pred udelením privilegiálnej listiny, a to v dokumente z roku 
1288.18 Je pritom očividné, že tento posledný obrat, za ktorým je podpísaný kráľovský vicekancelár 
a stoličnobelehradský prepošt Teodor, nielenže tak trochu predbehol právny vývoj bratislavského 
podhradia, ale aj uhorskú úradnú terminológiu. 

Práve posledná listina je zaujímavá preto, že ňou bratislavskí mešťania získali dedinu Krásna 
Ves (Zeplak). Z listiny vyplýva, že označenie obdarovaných bolo cives nostri Posoniensis („naši brati-
slavskí mešťania“). Z Krásnej Vsi sa tak stalo bratislavské predmestie a hoci terminológia donačnej 
listiny z roku 1288 tomu priamo nenasvedčuje, bola skupina bratislavských mešťanov entitou s ko-
lektívnou subjektivitou. Odtiaľto už bol len krôčik k tomu, aby sa naplno prejavila aj subjektivita 
mesta. V bratislavskom mestskom privilégiu z roku 1291 tomu nebolo inak, stretávame sa tam však 
s pozoruhodným rozdeľovaním obyvateľov mesta na tých, ktorí obývali mesto a tých, ktorí obývali 
pertinentia civitatis, pod čím mal autor privilegiálnej listiny (opäť stoličnobelehradský prepošt Teo-
dor) na mysli predmestia (suburbia), o ktorých písal vyššie.19 Práve výraz pertinentia civitatis je opäť 
predzvesťou neskoršieho terminologického vývoja a udomácnenia sa výrazu príslušenstvo v uhor-
skom práve.20 

Hoci teda nemáme v 13. storočí úplne jasnú a precíznu právnu terminológiu v listinnej praxi 
kráľovskej kancelárie, predsa môžeme skonštatovať vytvorenie novej kategórie, ktorú neskoršia prax 
označí ako právnické osoby, a to mesta (civitas) vytvárajúceho sa zo skupín ako boli hostia (hospites), 
mešťania (cives) či ľudia (populi) a ktorí okrem spôsobilosti nadobúdať výsady verejnoprávnej povahy 
(správa a súdnictvo) získavali aj majetky v podobe tzv. regálnych práv a pozemkového bohatstva. 
Okrem označenia civitas sa vcelku bežne stretávame s výrazom universitas civium, no tento termín 
má skôr zrejme tendenciu naznačovať svoj vzťah k personálnemu substrátu mestskej obce. 

Napriek tomu, že sa v 13. storočí začal výraz civitas pôvodne označujúci hrad alebo biskupské 
sídlo používať pre mestá, táto prax nepriniesla ešte úplnú jednotu v jazyku miestnej správy. Azda až 
Menšie privilégium Žigmunda Luxemburského kodifikovalo dovtedy prevládajúcu prax, podľa ktorej 
mesto patriace kráľovi sa označovalo ako civitas, kým pre ostatné zemepanské mestečká zostalo za-
chované označenie oppidum.21 

Hoci stredoveké právo dokázalo priznať mestu to, čo sa neskôr nazvalo právna subjektivita, 
v skutočnosti bolo stredoveké učené právo neschopné tento jav pomenovať priamo. Aj Werbőczyho 
Tripartitum charakterizuje slobodné kráľovské mesto ako civitas, ktoré je jednotou mešťanov a pred-
stavuje ho množstvo ulíc a domov obohnaných hradbami a zároveň právne výsady.22 Kombinácia 

 
15  CDES II, č. 55, s. 40. 
16  Elenchus fontium historiae urbanae III/2. Eds. András KUBÍNYI et al. Budapest: Balassi Kiadó, 1997, č. 27, s. 29. 
17  Výsady miest a mestečiek na Slovensku 1. 1238 – 1350. Ed. Ľubomír JUCK. Bratislava: Veda, 1984, č. 77, s. 75. Po-

drbonejšie k termínu aj s viacerými príkladmi (vrátane Belae regis privilegia iudeorum) porovnaj LYSÁ, ref. 12, s. 61 – 
62. 

18  Výsady miest a mestečiek na Slovensku 1, ref. 17, č. 67, s. 69. 
19  Výsady miest a mestečiek na Slovensku 1, ref. 17, č. 77, s. 76. „...de eadem civitate vel pertinenciis eiusdem civitatis...“ 
20  V slovenskej literatúre k príslušenstvo z historického hľadiska najmä LUBY, Štefan. Dejiny súkromného práva na Slo-

vensku. Bratislava: Iura edition, 2002, s. 221. 
21  Tak SOKOLOVSKÝ, Leon. Prehľad dejín verejnej správy na území Slovenska. I. časť (Od počiatkov do roku 1526). Bratis-

lava: Metodické centrum mesta Bratislavy, s. 33 – 34. 
22  Tripartitum III 8. In Online Decreta Regni Mediaevalis Hungariae. The Laws of the Medieval Kingdom of Hungary. 

All Complete Monographs. 4 (ďalej ODRMH). BAK, János M. (ed.). https://digitalcommons.usu.edu/lib_mono/4. 
„QUia de liberis quoque civitatibus paucis tractandum occurrit iccirco sciendum quod civitas dicitur quasi civium unitas, eo 



HTI, 14/2022, 2 

100 
 

personálneho a teritoriálneho substrátu spolu s výsadným právnym postavením tak bolo podstatou 
definície tejto civitas v uhorskom učenom práve. Je preto príznačné, že právna subjektivita civitatis 
nebola zaujímavá pre Werbőczyho sama o sebe, ale vynorila sa vtedy, ak dochádzalo ku kontaktu 
s ostatnými subjektmi v uhorskom krajinskom práve. Aj preto akékoľvek pozemkové práva miest 
(iura possessionaria) sa mali riešiť pred kráľovskými alebo stoličnými súdmi, čo znamenalo aj použitie 
krajinského práva v prípade akýchkoľvek sporov o ne.23 Z toho súčasne vyplývalo, že mesto malo aj 
procesnú spôsobilosť (pasívnu i aktívnu), ako vyplývalo z toho istého článku Tripartita.24 

Vývoj termínu civitas, jeho stotožnenie so vznikajúcimi mestami a vznik právnej subjektivity 
miest trochu pripomínal iný významný termín z uhorského právneho prostredia, a to termín kráľov-
ská koruna (lat. corona regis). Ak sa ním pôvodne myslel predmet symbolizujúci kráľa, korunovačný 
klenot, tak veľmi rýchlo nadobudla corona význam presahujúci číry hmotný predmet.25 Náznaky 
tohto významu z arpádovského obdobia však ešte neznamenali, že by corona regni či corona regis boli 
chápané ako subjekt práva. Jedným z dôležitých míľnikov na ceste k subjektivite koruny sa tak stala 
skutočnosť, že v Uhorsku dochádzalo k dynastickým zmenám, čo vcelku logicky viedlo k potrebe vyš-
šej istoty v prípade záväzkových vzťahov v zahraničí. Prípadný záväzok tak nebolo postačujúce uzav-
rieť iba v prospech kráľa a jeho nástupcom (successores), ale aj korune, čo mohlo byť praktické riešenie 
prípadných sporov o trón po vymretí dynastie po meči.26 Tento príklad ukazuje, že uhorská právna 
terminológia už bola pripravená na oddelenie koruny od kráľa, že vernosť kráľovi a korune nemuseli 
znamenať to isté, no a najmä na fenomén korunných majetkov (teda vecí a práv).27 

Za významné medzníky vo vývoji koncepcie uhorskej kráľovskej koruny sa pokladali zlomové 
udalosti z obdobia vlády Žigmunda Luxemburského či jeho nástupcov, nás však bude viac ako vernosť 
a nevernosť korune, čo bol vzťah z povahy jej podstaty verejnoprávneho charakteru, zaujímať otázka 
majetkovej subjektivity. Tu si pripomeňme, že listinná prax za Žigmunda v prípade devolúcie majet-
kov od šľachtických rodov smerom ku kráľovi spravidla používala pre naše účely trochu neurčitú for-
mulku ad manus nostras regias. Naproti tomu v Tripartite z roku 1514 už bolo vcelku jasné spojenie 
medzi devolúciou a kráľovskou korunou. Nielen v tom, že zločinu infidelitatis bolo možné sa dopustiť 

 
quod ibi populorum pluralitas sit convocata. [§1] Est autem civitas domorum & vicorum pluralitas maeniis & præsidiis cir-
cumcincta necessariis ad bene honesteque vivendum privilegiata.“ 

23  Tamže, Tripartitum III 19. „ITem quod omnes libere & aliæ quęlibet civitates iura possessionaria quocunque titulo guber-
nantes ratione huiusmodi iurium possessionariorum iudicio & iudicatui iudicum ordinariorum regni nobilium ad instar sem-
per obtemperare tenentur.“ 

24  Tamže, Tripartitum III 19. „Si autem talis nobilis & possessionatus homo contra totam civitatem vel econtra civitas 
ipsa contra nobiles & alios possessionatos homines causam aliquam ratione actuum potentiariorum maiorum vel 
iuris possessionarii movere prętenderet, extunc talis causa coram personali pręsentia regiæ maiestatis habita su-
perinde legitima evocatione moveatur & ordine iuris terminetur.“ 

25  To sa týka predovšetkým slávneho diela Libellus de institutione morum, v ktorom sa koruna konceptualizovala ako 
symbol pre výkon kráľovskej moci. Porovnaj Libellus de institutione morum. In Scriptores rerum Hungaricarum tempore 
ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. Volumen II. Ed. Emericus SZENTPÉTERY. Budapestini: Academia Litter. 
Hungarica atque Societate Histor. Hungarica, 1937, s. 621 – 627. 

26  Takýmto príkladom sa stala zmluva medzi Uhorskom a Benátkami z roku 1381 (rok pred smrťou kráľa Ľudovíta I. 
z Anjou, ktorým aj vymrela uhorská vetva dynastie po meči), ktorá okrem iného zaväzovala Benátky platiť u-
horskému „kráľovi a jeho nástupcom v kráľovstve a korune a tejto korune...“ Porovnaj II. Mellékokmányok Magya-
rország- és a velenczei köztársaság közt. In Magyar történelmi tár, 1862, roč. 11, s. 76. 
„dictum Commune Veneciarum dare et solvere debeat dicto Serenissimo domino Regi et ejus successoribus in Regno 
et Corona, et ipsi Corone representanti Regnum, et presidentibus pro ipsa Corona, in perpetuum annuatim ducato-
rum septem millia boni auri et in auro, et boni et justi ponderis, solvenda dicto domino Regi et ejus successoribus et 
Corone“ 

27  Prehľadnejšie porovnaj RAJKOVÁ, Marta. Porovnávacia štúdia britskej a uhorskej koncepcie koruny. In Míľniky 
práva v stredoeurópskom priestore 2013, 1. časť. Eds. Zuzana Kiselyová et al. Bratislava: Univerzita Komenského v Bra-
tislave, Právnická fakulta, 2013, s. 88 – 95. 
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vzoprením sa proti verejnému poriadku, kráľovi a korune.28 Omnoho zjavnejšie to však vyplýva 
z Werbőczyho formulácií, na základe ktorých boli „kráľove“ majetky pod právomocou svätej ko-
runy.29 Práve v kontexte týchto učených reálií bolo evidentné, že súčasťou kráľových majetkov sú 
vlastne majetky korunné. 

V kontexte nášho výskumu spomeňme, že staršia literatúra dokázala termín corona stotožniť 
so štátom (napríklad pre krajiny českej koruny,30 ale aj v Uhorsku31), hoci primárne z pohľadu medzi-
národných vzťahov, nie z pohľadu subjektivity v súkromnom práve. Predsa však môžeme predpokla-
dať, že sa tento pojem v dobe modernej nakoniec stotožnil práve so štátom. 

Za osobitné druhy právnických osôb v staršom uhorskom práve sa všeobecne pokladali aj 
šľachtické stolice či osobitné územné obvody (v staršej literatúre nazývané ako slobodné obvody, 
districtus, apod.).32 Kým u šľachtických stolíc nájdeme v monografii Štefana Lubyho iba lakonickú 
zmienku, že nevlastnili veľa majetku, a teda neboli dôležité z hľadiska súkromnoprávnych vzťahov,33 
slobodným obvodom sa venoval trochu podrobnejšie, ale nie príliš ich súkromnoprávnej subjektivite. 
Tak sa môžeme dozvedieť, že sa slobodné obvody mohli z hľadiska svojej štruktúry líšiť podľa toho či 
pozostávali zo šľachtického obyvateľstva, čo bola na území dnešného Slovenska Stolica desiatich 
spišských kopijníkov alebo v rámci celého Uhorska sedmohradský obvod Kövár (rum. Cetatea Chio-
arului), ďalej obvody Jazygov, Kumánov a hajdúckych mestečiek. Okrem nich potom existovali ob-
vody nešľachtické, čo na Slovensku reprezentovalo Spoločenstvo spišských Sasov a mimo neho Ko-
runný obvod predtiský.34 

Na poslednom mieste treba spomenúť zo staršieho práva ešte cechy, ktorých právny pôvod 
zrejme súvisí s právom kánonickým (združovanie remeselníkov za kultovými a dobročinnými 
účelmi).35 Majetková podstata cechov nebola podľa všetkého príliš významná.36 

 
ZÁVER 

 
Napriek tomu, že v stredovekom práve nedochádza k vytvoreniu abstraktnej terminologickej 

kategórie právnických osôb, z hľadiska existencie inštitútu právnickej osoby je toto obdobie pomerne 
pestré a dynamické. Hoci najvýznamnejšími impulzmi pre jeho rozvoj bolo právo kánonické a mest-
ské právo, osobitnú pozornosť si zaslúžia aj domáce zdroje v podobe subjektivity kmeňov. Tá akoby 
potvrdzovala tézu o tom, že subjektivita právnických osôb sa vytvorila zo subjektivity zväzkov osôb. 
Hoci by sa mohlo zdať, že príbuzným prvkom subjektivity kmeňov by mohol byť koncept koruny, 
tento je zrejme iného pôvodu a súvisí s pokusom o transformáciu ranofeudálnej monarchie na vy-
spelejší typ v podobe stavovskej monarchie. V rámci tohto procesu bolo výhodné oddelenie postavy 
kráľa od „koruny“ (t.j. štátu). 

 
28  ODRMH, Opus Tripartitum I 14. „SECUNDUS casus est si quis evidenter se erigit & opponit contra statum publicum, regis 

& coronę.“ 
29  ODRMH, Opus Tripartitum I 13. „Pura donatio est iurium possessionariorum in iurisdicionem sacræ regni coronę 

legitimę redactorum perennalis per principem cuipiam ob servitia vel præclaras virtutes facta collatio.“ 
30  KALOUSEK, Josef. České státní parvo. Praha: Nákladem tiskárny J. S. Skřejšovského, 1871, s. 65 – 66. 
31  MARCZALI, Heinrich. Ungarisches Verfassungsrecht. Tübingen: Verlag von J. C. B. Mohr, 1911, s. 25 – 29. 
32  Štefan Luby len u nich stručne konštatoval, že postavenie stolíc v súkromnom práve nehralo pre malé množstvo ich 

majetku veľký význam a pri slobodných obvodoch analyzoval viac verejnoprávne prvky ich správy. Porovnaj LUBY, 
ref. 20, s. 207. 

33  Tamže, s. 207. 
34  Aspoň tak podľa SZLEMENICS, Paulus. Elementa Juris Hungarici Judiciarii civilis. Tomus I. Posonii: Typis Simonis 

Petri Weber et Filii, 1829, s. 128 – 134.  
35  LUBY, ref. 20, 213 – 214. 
36  Na príklade Bratislavy porovnaj SEGEŠ, Vladimír. Remeslá a cechy v starom Prešporku. Bratislava: Marenčin PT, 2010, 

s. 42. 
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Súčasne, v tomto období nedochádza k terminologickému zjednoteniu rozličných druhov 
právnických osôb do jednej kategórie. Neexistovala k tomu zrejme žiadna potreba, keďže si to nevy-
žadoval ani právny jazyk úradnej praxe, ani učený právnický jazyk. 
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Historický vývoj zmluvných 
záväzkov1 

 
Matej Mlkvý – Zuzana Mlkvá Illýová 

 
1 ÚVOD 
 

Všetky právne systémy spoločností, v ktorých 
v dôsledku spoločenskej deľby práce prebiehala (a pre-
bieha) výmena tovarov a služieb medzi jej členmi, 
uznávajú v nejakej podobe (obligačné) zmluvy ako 
právne záväzné konsenzy (obojstranné a viacstranné 
súhlasné prejavy vôle). Ako uvádza Aristoteles v Réto-
rike (Ῥητορική), mnohé z dohôd a dobrovoľných 
transakcií sú robené ako zmluvy (τὰ πολλὰ τῶν 
συναλλαγμάτων καὶ τὰ ἑκούσια κατὰ συνθήκας) a tiež 
dodáva, že pokiaľ by bola zničená autorita zmlúv, bol 
by zničený aj (vzájomný) úžitok ľudí (ὥστε ἀκύρων 
γιγνομένων ἀναιρεῖται ἡ πρὸς ἀλλήλους χρεία τῶν 
ἀνθρώπων).2 Z hľadiska ekonomickej analýzy práva 
(economic analysisi of law) je existencia zmlúv rovnako 
dôležitá ako existencia vlastníctva jednotlivcov – po-
kiaľ vlastnícke právo dáva jednotlivcovi výlučnú moc 
užívať a požívať nejaký statok (statický inštitút), 
zmluva umožňuje uskutočnenie optimalizačných 
transakcií medzi subjektami (dynamický inštitút), 
ktoré by v podmienkach dokonalého trhu mali viesť 
k stavu, že príslušný ekonomický statok (ktorých počet 
je prirodzene obmedzený) je priradený k osobe, ktorá 
má alebo bude mať z neho najväčší úžitok. Zmluva ako 
taká je preto condictio sine qua non fungovania nielen tr-
hových ekonomík, ale aj všetkých ekonomík, v ktorých 
nie je zabezpečené úplné uspokojenie materiálnych po-
trieb všetkých členov spoločnosti zo strany štátu či verejnej moci.  

Základnou otázkou zmluvného práva je, či majú byť všetky dohody (dohovory) medzi sub-
jektami práva žalovateľné (t.j. právne záväzné) a ak nie, aké majú byť kritéria právne záväznej dohody 
(t.j. zmluvy). Odpoveď na prvú otázku je prirodzene nie, čo potvrdzuje aj Aristoteles keď vo vyššie 
citovanom úryvku hovorí o mnohých (τὰ πολλὰ) a nie o všetkých (τὰ πάντα) dohodách. Existujú totiž 
mnohé faktory, ktoré súčasná teória prevládajúca v kontinentálnych právnych systémoch klasifikuje 
ako vady právneho úkonu, v angloamerických jurisdikciách len jednoducho ako faktory 

 
1  Tento článok vychádza v rámci projektu APVV-18-0417 Historický vývoj terminológie súkromného práva na Slo-

vensku pre potreby rekodifikácie slovenského občianskeho práva. 
2  Aristot. Rhetorike 1.15.22. 
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zneplatňujúce zmluvu (vitiating factors of contracts). Tieto zahŕňajú nespôsobilosť subjektu uzatvoriť 
zmluvu (napr. v dôsledky neplnoletosti, duševného stavu a v minulosti aj z dôvodu pohlavia či már-
notratnosti), slobody a vážnosti jeho zmluvnej vôle (napr. nátlak, protiprávna vyhrážka, zneužitie 
dôverného postavenia – undue influence), vady prejavu vôle (neurčitosť, nezrozumiteľnosť, nedodr-
žanie formy), rozpor medzi vôľou a jej prejavom (napr. vnútorná výhrada, simulácia, omyl, podvod, 
misrepresentation), rozpor predmetu zmluvy so zákonom alebo dobrými mravmi, príp. ich obchádza-
nie (vrátane angloamerickej koncepcie unconscionability a public policy grounds) alebo aj jednoduchá 
fyzická nemožnosť splnenia predmetu zmluvy. Archaické systémy na predídenie mnohým z týchto 
faktorov viazali uzatváranie zmlúv na splnenie určitých foriem a neformálne uzatvárania zmlúv (pr-
výkrát preukázateľné až v rímskom práve) boli obmedzované na uzatvorený počet určitých zmluv-
ných typov (numerus clausus, resp. typová viazanosť). Prekonanie striktnej typovej viazanosti a žalo-
vateľnosť atypickej dohody nastala až v stredovekom práve, ktoré vyššie spomenuté faktory zneplat-
ňujúce zmluvu najskôr v ius commune charakterizovali ako vady kontraktuálnej kauzy a od formulo-
vania modernej teórie právneho úkonu v 18. a najmä 19. storočí ako vady právneho úkonu, ktoré tak 
ohraničujú zmluvnú autonómiu subjektov súkromného práva.  
 
2 RÍMSKE PRÁVO 
 
2.1 TERMINOLÓGIA 
 

Z terminologického hľadiska nie je v prameňoch rímskeho práva na označenie zmluvy dolo-
žený jednotný termín, čo zodpovedá aj gréckemu atickému právu.3 Najširší význam má výraz pactum 
(pl. pacta), ktorý sa od najstarších čias vzťahoval na akúkoľvek dohodu ako v zmluvnom, tak v delik-
tuálnom práve (dohoda medzi páchateľom a poškodeným). Ulpian má pravdepodobne pravdu, keď 
odvodzuje výraz pactum od pactione, teda dohody4 a definične ho spája s konsenzom.5 Technicky v la-
tinskom právnom jazyku bol však pactum ako právny výraz použitý skôr na označenie neformálnych 
dohôd chránených prétorom (pacta pretoria)6 a neskôr aj civilným právom (pacta legitima).7 P. Bělov-
ský v tomto vidí dva samostatné významy pactum: (1) buď vo všeobecnom význame (použitý napr. 
v Zákonoch XII. tabúľ), keď znamená akúkoľvek faktickú dohodu, akýkoľvek vzájomný dohovor bez 
ohľadu na jeho právny charakter a právne účinky (t.j. výraz je sémanticky nadradený výrazu contra-
ctus) alebo (2) v užšom význame na označenie neformálnych dohôd, ktoré neboli podľa ius civile 

 
3  Tu sú u gréckych rečníkov doložené výrazy ὁμολογία, συγγραϕή, συμβόλαιον a συνθήκη. Z kvantitatívneho hľadiska 

je u nich najviac používaný práve συνθήκη (častejší je plurál συνθῆκαι), ktorý použil aj Aristoteles v citovanom 
úryvku. Do rímskeho práva bol συγγραϕή recipovaný ako syngrapha, ktorý predstavoval jeden z mála literárnych 
kontraktov známych klasickému právu.  

4  D.2.14.1.1 Pactum autem a pactione dicitur (inde etiam pacis nomen appellatum est). Pactum (dohoda) pochádza od 
dohovoru (pactione) (od toho sa tiež odvodzuje názov mieru - pax). 

5  D.2.14.1.2. Et est pactio duorum pluriumve in idem placitum et consensus.  Pactum je ustanovenie a konsenzus dvoch 
alebo viacerých na tom istom. 

6  D. 2.14.7.7. Ait praetor: "pacta conventa, quae neque dolo malo, neque adversus leges plebis scita senatus consulta 
decreta edicta principum, neque quo fraus cui eorum fiat facta erunt, servabo. “ Prétor povedal: „Tie neformálne 
dohody, ktoré sa neuzavreli podvodom, alebo nie sú v rozpore so zákonmi, plebiscitmi, senátnymi uzneseniami alebo 
ediktami cisárov alebo nie je v nich úmysel obísť niektoré z uvedených, budem uznávať.“ 

7  Prekladateľský úzus v slovenskej učebnicovej právnej romanistike je prekladať pacta ako dohody (porovnaj REBRO, 
Karol – BLAHO, Peter. Rímske právo. Bratislava: Iura Edition, 2003, s. 387), aj keď nájdeme aj preklad dohovor. V čes-
kej učebnicovej literatúre je pactum preložené ako „neformální úmluva“ (KINCL, Jaromír – URFUS, Valentin – 
SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. Praha: C.H.Beck, 1995, s. 259) alebo len ako „úmluva“ (HEYROVSKÝ, Leopold. 
Dějiny a system soukromého práva římského. Bratislava: Nákladom Právnickej fakulty University Komenského, 1927, 
s. 418-422). P. Bělovský pacta prekladá ako neformální, resp. faktická dohoda (BĚLOVSKÝ, Petr. Obligace z kontraktu. 
Smlouva a její vymahatelnost v římském právu. Praha: Auditorium, 2022, s. 83-89). 
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vymáhateľné, ale ktoré boli neskôr uznané vďaka prétorovi alebo cisárskemu právu.8 Takmer rov-
nako široký ako netechnický výraz pactum je aj výraz convetio (pl. conventiones), ktorý sa etymologicky 
odvodzuje od slovesa convenire (zísť sa), teda prenesene ako sa schádzajú ľudia na určitom mieste, 
tak sa schádzajú aj v názore.9 Práve conventio (prekladaný P. Blahom a J. Vaňkovou ako dohovor 
alebo neformálny dohovor)10 je použitý v prameňoch ako termín zastrešujúci rozličné zmluvné 
typy,11 konkrétne zmluvné ustanovenie (nominatim convenire), ale napríklad aj zmluvy v zmysle me-
dzinárodného práva verejného.12 Vzhľadom na skutočnosť, že pactum aj conventio mohli mať pod-
statne širší význam ako len obligačná zmluva, na označenie zmluvy ako inštitútu záväzkového práva 
sa nakoniec presadil termín s najužším významom – contractus (napriek tomu, že sloveso contrahere 
môže referovať k akémukoľvek dovolenému konaniu zakladajúcemu právnu zodpovednosť).13 
V tomto zmysle je napr. Paulom zdôrazňované, že contractus nastáva, keď sa niekto zaviaže akokoľ-
vek, nielen z pôžičky.14 Vo význame záväzkovej zmluvy, z ktorej môže byť žalované žalobou z ius ci-
vile, je potom výraz contractus použitý Gaiom15 a následne Justiniánom.16  
 
2.2 ARCHAICKÉ PRÁVO  
 
 Pôvod prvých zmlúv v archaickom práve predchádzajúcom Zákonom XII tabúľ (t.j. podoba 
zmluvného práva v kráľovskom období) už dnes nie je možné jednoznačne zrekonštruovať. Je 
zrejmé, že aj na tejto úrovni rozvoja tovarovo-výmenných vzťahov museli v rímskej spoločnosti 

 
8  BĚLOVSKÝ, ref. 7, s. 83-84. 
9  D.2.14.1.3. Conventionis verbum generale est ad omnia pertinens, de quibus negotii contrahendi transigendique 

causa consentiunt qui inter se agunt: nam sicuti convenire dicuntur qui ex diversis locis in unum locum colliguntur 
et veniunt, ita et qui ex diversis animi motibus in unum consentiunt, id est in unam sententiam decurrunt. Adeo 
autem conventionis nomen generale est, ut eleganter dicat pedius nullum esse contractum, nullam obligationem, 
quae non habeat in se conventionem, sive re sive verbis fiat: nam et stipulatio, quae verbis fit, nisi habeat consensum, 
nulla est.  Slovo conventio je všeobecné a vzťahuje sa na všetko, na čom sa kontrahenti zhodli: lebo ak sa o tých povie, 
že sa zišli (convenire) tí, ktorí prišli z rozličných miest a zhromaždili sa na jednom mieste, tak sa povie, že sa schádzajú 
(convenire) aj tí, ktorí najprv vychádzajú z rozličných názorov a zjednotia sa na jednom a tom istom, to znamená, že 
dospejú k rovnakému úsudku. Avšak slovo conventio je natoľko všeobecné, ako výstižne hovorí Pedius, že neexistuje 
žiadna zmluva (contractus), nijaký záväzok, ktorý by v sebe neobsahoval dohovor (conventio), buď ústny alebo prost-
redníctvom odovzdanej veci.  

10  BLAHO, Peter – VAŇKOVÁ, Jarmila. Corpus Iuris Civilis Digesta. Tomus I. Bratislava: Eurokódex, 2008, s. 97-104. 
Terminologicky však autori nerozlišujú medzi pactum a conventio, keďže obidve slová prekladajú ako dohovor, resp. 
neformálny dohovor. 

11  D.2.14.1.4. Sed conventionum pleraeque in aliud nomen transeunt: veluti in emptionem, in locationem, in pignus vel in sti-
pulationem. Ale väčšina dohovorov vystupuje pod inými menami, napríklad kúpa, nájom, pracovná zmluva, zmluva o 
dielo, ručný záloh alebo stipulácia. 

12  D.2.14.5. Conventionum autem tres sunt species. Aut enim ex publica causa fiunt aut ex privata: privata aut legitima 
aut iuris gentium. Publica conventio est, quae fit per pacem, quotiens inter se duces belli quaedam paciscuntur. Avšak 
sú tri druhy dohovorov. Buď sa uzatvárajú z verejného alebo súkromného dôvodu. Súkromné sú legitímne (civilné) 
alebo podľa práva národov. Verejný dohovor sa uzatvára prostredníctvom mieru, keď sa vojvodcovia vo vojne medzi 
sebou na niečom dohodnú. 

13  KASER, Max – KNÜTEL, Rolf – LOHSSE, Sebastian. Römisches Privatrecht. 21. vydanie. Mníchov: C.H.Beck, 2017, s. 
235.  

14  D. 5.1.20. Omnem obligationem pro contractu habendam existimandum est, ut ubicumque aliquis obligetur, et con-
trahi videatur, quamvis non ex crediti causa debeatur. Má sa usudzovať, že každý záväzok má byť považovaný za 
contractus, lebo keď sa niekto hocikde zaväzuje, zdá sa byť aj kontrahovaný, aj keď nedlhuje z dôvodu pôžičky. 

15  Gai. 3.88 Nunc transeamus ad obligationes, quarum summa diuisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio 
uel ex contractu nascitur uel ex delicto. Teraz prejdime k záväzkom, ktorých najvyššie delenie je na dva druhy: totiž 
všetky záväzky sa rodia buď zo zmluvy alebo z deliktu.  

16  I. 3.13.2 Sequens divisio in quattuor species deducitur:  aut enim ex contractu sunt aut quasi ex contractu aut ex 
maleficio aut quasi ex maleficio. Nasledovné delenie je na štyri druhy, totiž buď zo zmluvy alebo kvázi-zmluvy alebo 
z deliktu alebo kvázi-deliktu.  
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existovať zmluvy, nie je však možné určiť, aké boli podmienky ich právnej vymáhateľnosti (žalova-
teľnosti). Zákony XII tabúľ uznávali len obmedzený počet zmlúv.17 Koľko bolo presne zmluvných ty-
pov je sporné. Autori K. Rebro a P. Blaho identifikujú len 3 zmluvné typy – nexum, transcriptio a sti-
pulatio18 rovnako ako P. Girard, ktorý identifikuje jednu zmluvu per aes et libram, jeden verbálny kon-
trakt (stipulatio) a jeden literárny kontrakt (transcriptio).19 J. Kincl, V. Urfus a M. Skřejpek ako naj-
staršie formy zmlúv považujú nexum, vernú ruku (fiducia) a formálny ústny sľub (stipulatio alebo 
sponsio).20 M. Kaser, R. Knütel a S. Lohsse považujú mancipatio za odlišný kontrakt od nexum aj v ar-
chaickom období napriek jednotnosti formy per aes et libram a naopak transcriptio ako zápis do do-
mácej účtovnej knihy (codex accepti et expensi) kladú až do obdobia ranej republiky a predpokladajú 
helénsky vplyv.21 Gy. Diósdi považuje mancipatio, stipulatio a in iure cessio za formy kontraktov podľa 
Zákona XII tabúľ a považuje za spornú klasifikáciu nexum ako kontraktu.22 

Prvým z  kontraktov per aes et libram bola mancipácia, pri ktorej dochádzalo k prevodu kvirit-
ského vlastníctva za účasti piatich svedkov a držiteľa váh (libripens) slávnostným spôsobom za úst-
neho prednesenia pomerne fixných formúl. Išlo pravdepodobne o najpoužívanejší zmluvný typ ar-
chaického práva a plnila úlohu predaja, darovania a pravdepodobne aj prenájmu veci. Skutočnosť, že 
vedľajšie dohovory prednesené pri mancipácii boli záväzné ako aj jej samotná abstraktná povaha spô-
sobili, že mancipácia bola využívaným právnym úkonom aj v klasickom rímskom práve so širokou 
škálou použitia od prevodu kviritského vlastníctva mancipačných vecí, cez jednu z foriem zriadenia 
prísneho manželstva (coemptio) až po zriadenie testamentu (tzv. mancipačného). V poklasickom ob-
dobí sa stáva postupne obsolentnou (je ešte spomínaná v zákonodarstve zo 4. storočia n.l.) a do 
Justiniánskeho práva už nebola recipovaná.   

Druhým z kontraktov per aes et libram bolo nexum, ktorého presná povaha nebola známa už 
ani rímskym právnikom obdobia neskorej republiky. Forma bola rovnaká ako pri mancipácii – posky-
tovateľ peňažnej sumy ich odvažoval na váhach v prospech nadobúdateľa, pričom týmto úkonom 
získal moc priamo nad osobou dlžníka pripomínajúcu záloh, ktorá ho oprávňovala, aby v prípade, že 
dlžník (resp. niekto tretí) nesplnil dlh v lehote splatnosti, mohol držať dlžníka v reťaziach (nexus) 
a podľa svojvôle s ním nakladať ako s otrokom až do splnenia dlhu. Sporné bolo, či samotným úko-
nom dlžník len prevzal na seba záväzok vrátiť požičané peniaze, alebo sa zároveň veriteľovi predal, 
resp. dal seba ako záloh na zabezpečenie dlhu. Svojou funkciou nexum plnilo v archaickom práve 
úlohu pôžičky. Vzhľadom na to, že umožňovalo faktické zotročenie občanov na rímskom štátnom 
území bolo pomerne nepopulárne, lex Poetelia Papiria (prijatý podľa Livia v 236 pred n.l.,23 podľa 
Varrona 313 pred n.l.24) oslobodil osoby držané v nexe a podľa prevládajúcich názorov aj tento kon-
traktuálny typ zrušil.  

Okrem vyššie spomenutých kontraktov per aes et libram Zákony XII tabúľ uznávali aj in iure 
cessio, ktoré predstavovalo fiktívny (kolúzny) právny spor, v ktorom osoba v postavení žalovaného 

 
17  K ich charakteristike pozri GREGOR, Martin. Základy rímskeho práva - Historický úvod, pramene a subjekty. Praha: Le-

ges, 2022, s. 84-89.  
18  REBRO – BLAHO, ref. 7, s. 311-312.  
19  GIRARD, Paul Friedrich: Geschichte und System des Römischen Rechtes (Manuel Élémentaire de Droit Romain). II. 

teil. Recht der Schuldverhältnisse, Erbrecht, Zivilprozess. Berlín: Vahlen, 1908, s. 470. 
20  KINCL – URFUS – SKŘEJPEK, ref. 7, s. 212.  
21  KASER – KNÜTEL – LOHSSE, ref. 13, s. 250. 
22  DIÓSDI, György. Contract in Roman Law. From the Twelve Tables to the Glossators. Budapešť: Kiadó, 1981, s. 30. 
23  Liv. Ab urbe condita 8.28.1. Eo anno plebi Romanae uelut aliud initium libertatis factum est quod necti desierunt; 

mutatum autem ius ob unius feneratoris simul libidinem, simul crudelitatem insignem. Toho roku nastalo pre ríms-
kych plebejcov akoby nový počiatok slobody, pretože prestali byť v nexe [nevoľníkmi pre dlhy]; totiž právo sa zmenilo 
aj kvôli výnimočnej chlipnosti aj krutosti jedného úžerníka.  

24  Var. De Lingua Latina 7.105. Hoc C. Poetelio Libone Visolo dictatore sublatum ne fieret, et omnes qui Bonam Copiam iura-
runt, ne essent nexi dissoluti. To aby sa nestalo, za diktatúry Gaia Poetelia Liba Visula bolo [nexum] zrušené, a všetci 
ktorí prisahali pri bohyni Hojnosti, aby neboli v nexe, boli oslobodení.  



HTI, 14/2022, 2 

107 
 

nebránila svoje vlastnícke právo k veci a na základe (kontumačného) výroku súdneho magistráta bola 
vec prisúdená žalobcovi. Išlo teda o formu prevodu vlastníctva na základe úradného výroku. Podobne 
ako mancipácia išlo o abstraktný úkon, ktorý však mohol byť použitý aj pri prevode vlastníctva k ne-
mancipačným veciam. G. Diósdi polemizuje nad klasifikáciou in iure cessio ako kontraktu, lebo neob-
sahoval žiadne záväzky do budúcnosti, aj keď inak plnil funkcie ako zmluvy.25 Kvôli pomerne zložitej 
forme bol tento typ využívaný pomerne skromne už v klasickom práve a spolu s mancipáciou sa stáva 
obsolentným v priebehu 4. storočia n.l.  

Posledným a pre neskorší vývoj najdôležitejším kontraktuálnym typom bola stipulácia. Pôvod 
stipulácie je pomerne nejasný, mohla sa vyvinúť zo sakrálnych sľubov v prospech božstiev (čo mu by 
nasvedčovalo sponsio, keď je použité sloveso spondere), ale aj zo sekulárnych sľubov (sľub kaucie vo 
forme vas alebo praes), prípadne zo zlúčenia oboch foriem do jednej.26 Forma stipulácie bola sláv-
nostná a ústna a predpokladala formu otázky (napr. sestertium decem milia mihi dari spondesne?) a 
kladnej odpovede (spondeo).27 Otázka a odpoveď museli nasledovať bezprostredne jedna po druhej, 
mať rovnaký obsah a byť urobené od  veriteľa (stipulator, reus stipulandi) a dlžníka (promissor, reus 
promittendi) osobne bez možnosti zastúpenia. Pôvodne sa používala na to, aby sa pôžička peňazí stala 
žalovateľnou a záväzok tiež mohol znieť len na zaplatenie určitej peňažnej sumy. Zároveň ale stipu-
lácia mohla znieť aj na zaplatenie zmluvnej pokuty zabezpečujúcej iné ako peňažné plnenie, čo v ne-
skoršom období viedlo k rozšíreniu jej použitia na všetky určité a neskôr aj relatívne neurčité plnenia. 
V klasickom období sa strany prostredníctvom stipulácie mohli dohodnúť na akomkoľvek druhu 
možného a zákonného plnenia, čo dodávalo pomerne rigidnému rímskemu žalobnému systému po-
trebnú flexibilitu na uspokojenie potrieb hospodárskeho života.28  
 
2.3 PREDKLASICKÉ A KLASICKÉ PRÁVO 
 

Väčšina rímskych zmlúv, ktoré sa používali v klasickom období a ktoré boli zahrnuté do Justi-
niánskej kodifikácie, pochádzajú z predklasického obdobia. Toto obdobie je charakterizované zvyšu-
júcim sa významom obchodu a rozvojom peňažných transakcií v Itálii a v niektorých helénskych 
mestách. Spoločným znakom vývoja zmluvného záväzkového práva v predklasickej dobe je ústup od 
právneho formalizmu typického pre archaické obdobie a zvýšený dôraz na vôľu zmluvných strán. 
Použitie mancipácie sa obmedzilo najmä na transakcie týkajúce sa nadobudnutia a straty rodinnej 
moci nad osobami (teda v oblasti rodinného práva) a na vonkajšiu formu prevodu kviritského vlast-
níctva k res mancipi.29 Pri res nec mancipi sa použila neformálnejšia forma odovzdania (traditio) podľa 
prevažujúcej mienky na základe právneho dôvodu (ex iusta causa).30 Nexum vymizlo úplne.31 Postupný 
úpadok mancipácie možno vysvetliť pravdepodobne jej prísnym formalizmom, nevhodnosťou pre 
zložitejšie transakcie s plnením až v budúcnosti a nespôsobilosťou cudzincov (peregrini) žijúcich na 

 
25  DIÓSDI, ref. 22, s. 30. 
26  KASER – KNÜTEL – LOHSSE, ref. 13, s. 57. Podľa Cicerona bol sľub v Zákonoch XII tabúľ výslovne uznaný za dôvod 

vzniku záväzkového vzťahu. Cic. Off. 3.111. Nullum enim vinculum ad astringendam fidem iure iurando maiores artius 
esse voluerunt. Id indicant leges in duodecim tabulis ... Predkovia sa domnievali, že žiadne puto nie je pevnejšie na zabe-
zpečenie vernosti ako prísľub (ius iurandum). To vyhlasujú Zákony XII tabúľ. 

27  Pomp. D. 45.1.5.1.  Stipulatio autem est verborum conceptio, quibus is qui interrogatur daturum facturumve se quod inter-
rogatus est responderit. Stipulácia je totiž založená slovami, ktorými ten, ktorý je pýtaný, odpovedá pýtajúcemu sa, že 
niečo dá alebo urobí.  

28  KASER, Max. Das römische Privatrecht. Erster Abschnitt. Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht. 
Mníchov: C.H. Beck, 1955, s. 450. 

29  K tomu pozri DIÓSDI, ref. 22, s. 39-40. 
30  Pre súhrn opačných názorov a polemík pozri KLEŇOVÁ, V.: Iusta causa traditionis: Obligačný právny úkon zaväzu-

júci k prevodu vlastníctva… alebo účel odovzdania? In Časopis pro právní vědu a praxi, 2021, roč. 29, č. 4. s. 725-739. 
31  Girard uvádza, že už v roku 428 pred n.l. bolo prakticky nepoužívané. GIRARD, ref. 19, s. 527. 
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rímskom štátnom území ju používať. Tieto nedostatky by sa dali preklenúť stipuláciou, čo vysvetľuje 
jej široké využitie v tomto období.32 

Stipulácia sa už v predklasickom práve mohla stať základom pre vytvorenie koncepcie všeo-
becne záväznej obligačnej zmluvy obdobne ako je tomu v pozitívnom práve, čo by spôsobilo, že aká-
koľvek dohoda uzatvorená medzi spôsobilými subjektmi by sa stala záväznou ak by neboli prítomné 
okolnosti vylučujúce platnosť zmluvy (napr. podvod, omyl, počiatočná nemožnosť plnenia atď.). Ak 
by sa stipulácia stala všeobecnou obligačnou zmluvou, neboli by potrebné jednotlivé zmluvné typy 
klasického práva, keďže akákoľvek dohoda medzi stranami by mohla byť žalovateľná ako stipulácia. 
Historický vývoj však prebehol inak a namiesto toho sa v rímskom práve vyvinulo viacero samostat-
ných zmlúv so samostatnými žalobami. Vo svojom formatívnom (predrecepčnom období) nedospelo 
rímske právo nikdy ku koncepcii všeobecnej obligačnej zmluvy, len k systému individuálnych 
zmlúv.33 Príčina tohto vývoja nie je bezprostredne hospodárska, lebo z hospodárskeho hľadiska naj-
dôležitejšia zmluva – kúpna zmluva a do určitej miery aj zámena sa neobjavuje ako pomenovaný typ 
v raných obdobiach vývoja. Kúpna zmluva sa v prameňoch spomína až okolo roku 200 pred n.l. 34 
a chronologicky jej predchádzala úschova (depositum)35 a pôžička (mutuum),36 ktoré ako bezodplatné 
zmluvy boli prirodzene hospodársky menej významné.   

Neschopnosť stipulácie stať sa základom pre všeobecnú obligačnú zmluvu sa vysvetľuje nie-
ktorými jej inherentnými obmedzeniami. Ústna forma sama o sebe pravdepodobne nebola priveľkou 
prekážkou z hľadiska neskoršieho dokazovania, nakoľko v praxi sa veľmi často vyhotovovali písomné 
záznamy o uskutočnených stipuláciách. Problematickejšou bola osobná prítomnosť zmluvných strán 
na jednom mieste v čase uzatvorenia zmluvy, keďže osoby potrebujúce vstupovať do zmluvných vzťa-
hov často a/alebo na rôznych miestach v krátkom časovom období či v rovnakom čase pociťovali 
značné obmedzenie jej formou. Najproblematickejšou však bola predpísaná forma otázky a odpo-
vede, ktorá bola vyhovujúca pre jednoduchšie transakcie, ale nie pre zložitejšie. Ide najmä o prípady, 
keď sa zmluvná strana nechcela dohodnúť len na predmete a cene, ale chcela k zmluve pripojiť rôzne 
záruky či sľuby budúcich plnení. Komplexná transakcia tak mohla mať podobu niekoľkých dohôd 
medzi stranami, ktoré boli navyše vzájomne podmienené a preto aj sľub plnenia musel byť urobený 
z gramatického hľadiska v podmieňovacom spôsobe. Aj keď z jazykového hľadiska aj zložitejšia 
transakcia mohla byť naformulovaná vo forme stipulácie, pre laikov robiacich časté transakcie bola 
takáto forma priveľmi obmedzujúca.37  

Obmedzenia vyplývajúce z predpísanej formy stipulácie viedli k vzniku zmlúv, ktorých záväz-
nosť nebola viazaná na splnenie ústnej či písomnej formy. Najdôležitejšou kategóriou boli konsen-
zuálne zmluvy, ktoré pre svoju platnosť vyžadovali len konsenzus o podstatných náležitostiach kon-
krétneho zmluvného typu. Práve vytvorenie  kategórie konsenzuálnych zmlúv bolo revolučné 

 
32  Cudzinci mohli použiť jej obdobu v podobe fidepromissio. 
33  P. Bělovský uvádza ako dôvody inherentný konzervativizmus prejavujúci sa v neochote meniť ius civile, preferencia 

formálnych právnych inštitútov (stipulatio, mancipatio, cautio rei uxoriae), vnímanie obchodných vzťahov ako sféry 
praxe a teda úpravy obyčajovým právom ako aj mimoriadna normatívna sila morálky v rímskej spoločnosti. BĚLO-
VSKÝ, ref. 7, s. 60-62.  

34  ROSELAAR, Saskia T. Cicero and the Italians: Expansion of Empire, Creation of Law. In DU PLESSIS, Paul J (ed.). 
Cicero’s Law: Rethinking Roman Law of the Late Republic. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016, s. 148. 

35  Už Zákony XII tabúľ priznávajú penálnu žalobu znejúcu na dvojnásobok (duplum) v prípade sprenevery uloženej veci. 
Tabulla VIII.19. Ex causa depositi lege XII tab. in duplum actio datur (podľa Collatio legum mosaicarum et romanarum 
10, 7, 11. Pauli sententiarum 2. Ex causa depositi lege duodecim tabularum in duplum actio datur, edicto praetoris in 
simplum). 

36  Gaius vo svojich Inštitúciách spomína pri reálnych kontraktoch len pôžičku (Gai. 3.90). Kaser hovorí o „altziviler 
Ursprung“, v novších vydaniach pôvodnej Kaserovej učebnice sa spomína mutuum ako neformálna podoba pôžičky, 
ktorá pôvodne existovala popri formálnej (nexum), ktorá ju po zrušení nexum úplne nahradila. KASER, ref. 28, s. 443; 
KASER – KNÜTEL – LOHSSE, ref. 13, s. 241.  

37  DIÓSDI, ref. 22, s. 39-41. 
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v dejinách súkromného práva, nakoľko tieto zmluvy sa pred rímskym právom neobjavujú v žiadnom 
inom starovekom právnom poriadku.38 Vo vytvorení kúpnej zmluvy ako právne záväznej zmluvy 
podľa ius civile okolo roku 200 pred n.l. možno vidieť buď uznanie dovtedy neformálnych právne 
nevymožiteľných kúp a predajov zo strany civilného práva reflektujúc potrebu uzatvárania transakcií 
na diaľku v súvislosti s rozširujúcim sa obchodom s cudzími štátmi, alebo vyhovenie požiadavkám 
cudzích obchodníkov nepoznajúcich formality rímskeho práva (t.j. recepcia inštitútu z ius gentium do 
ius civile) či alternatívne prejav všeobecného trendu prechodu od formy k vôli, ktorý je identifikova-
teľný aj v iných oblastiach rímskeho práva.39 Nie je vylúčená ani kombinácia viacerých či všetkých 
vyššie uvedených faktorov. Nech už je vysvetlenie akokoľvek, je zrejmé, že z formálneho hľadiska 
kúpna zmluva ako civilný kontrakt vznikla v momente, keď prétor udelil stranám žaloby (actio empti 
a actio venditi) aj v prípadoch, keď neuzavreli žiadnu formálnu zmluvu (stipuláciu), ale sa len nefor-
málne dohodli na predávanej veci a na kúpnej cene. Ruka v ruke s týmto vývojom išlo aj vytvorenie 
žalôb založených na dobromyseľnosti (actiones bonae fidei), keďže pri absencii formálnej zmluvy bolo 
potrebné prenechať sudcovi väčšiu voľnosť pri zvažovaní okolností sprevádzajúcich uzatvorenie 
zmluvy.40  

S kúpnou zmluvou úzko súvisela aj nájomná zmluva (locatio coductio), ktorá zahŕňala široké 
množstvo hospodárskych situácií od prenájmu vecí, cez vyhotovovanie vecí alebo poskytovanie slu-
žieb až po pracovné zmluvy. Vyvinula sa do polovice 2. storočia pred n.l.41 Nájomná zmluva tak bola 
zrkadlovým obrazom príkaznej zmluvy, zmluvy o úschove a pôžičke s tým, že išlo o odplatnú zmluvu, 
takže plnenie jednej zo strán bolo spravidla v peniazoch. Tretia konsenzuálna zmluva - príkazná 
zmluva (mandatum) vznikla okolo roku 123 pred n.l.42 Na rozdiel od kúpnej a nájomnej zmluvy išlo 
o bezodplatnú zmluvu, keďže sa podobe ako úschova či výpožička vyvinuli v spoločenskom kontexte 
poskytovania služieb medzi priateľmi či blízkymi osobami pri ktorých odplata nemá zo spoločen-
ského hľadiska spravidla miesto, len náhrada účelne vynaložených výdavkov. Posledná konsenzuálna 
zmluva – spoločenská (societas) sa nevytvorila pôvodne na uspokojenie potrieb obchodníkov, ale na 
ako dohoda medzi blízkymi priateľmi či príbuznými, ktorí spoločne vykonávali poľnohospodársku 
činnosť. Prétor tu ako vzor použil spoločenstvo dedičov (consortium), ktoré vzniklo po smrti nositeľa 
rodinnej moci (pater familias) medzi jeho sui heredes, ktorí celé dedičstvo spravovali rukou spoločnou 
a nerozdielnou.43  

Druhou kategóriou neformálnych zmlúv boli reálne kontrakty. Rovnako ako konsenzuálne 
zmluvy nevyžadovali žiadnu konkrétnu ústnu alebo písomnú formu, ale na rozdiel od nich nevznikali 
v čase dosiahnutia konsenzu, ale až v momente vecného plnenia (tradície veci). Najstaršou z reálnych 
zmlúv bola pôžička (mutuum) a záujmy veriteľa boli chránené zvláštnou žalobou nazvanou condictio. 
Táto žaloba má svoj pôvod už v legisakčnom štádiu rímskeho civilného procesu ako legis actio per 
condictionem a bola vytvorená cez lex Silia a neskôr prostredníctvom lex Calpurnia rozšírená aj na prí-
pady, keď predmetom pôžičky boli iné druhové veci ako peniaze.44 Pôžička bola bezodplatným kon-
traktom, keďže bola pôvodne uzatváraná medzi priateľmi. V prípade, ak veriteľ chcel požadovať aj 
úroky z pôžičky, musel už uzatvoriť osobitnú stipuláciu. Podobne aj výpožička (commodatum) 
a úschova (depositum) boli bezodplatné zmluvy, ktoré predpokladali priateľský vzťah medzi stranami. 
Ich zavedenie v 1. storočí pred n.l. pravdepodobne súvisí s ich rozširovaním na iné vzťahy ako pria-
teľské dohody a/alebo zabezpečením aj takýmto priateľským dohodám žalovateľnosť. Najneskôr v 

 
38  Grécky vplyv pri konsenzuálnej kúpnej zmluve nebol potvrdený. Tamže, s. 44-45.  
39  K stručnej histórii kúpnej zmluvy v rímskom práve pozri GIRARD, ref. 19, s. 581-585.  
40  Celkovo k rímskej koncepcii spravodlivosti pozri IVANČÍK, Ján. Spravodlivosť v antickom Ríme a jej možný odkaz 

pre moderné slovenské právo. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2020, roč. 39, č. 2, s. 91-103.  
41  ROSELAAR, ref. 34, s. 148. 
42  Tamže, s. 148. 
43  KASER – KNÜTEL – LOHSSE, ref. 13, s. 279-280.  
44  GIRARD, ref. 19, s. 551.  



HTI, 14/2022, 2 

110 
 

priebehu 1. storočia pred n.l. prétor zaviedol aj ručný záloh (pignus) ako samostatnú zmluvu. Dôvo-
dom jej zavedenia bola pravdepodobne snaha poskytnúť ochranu dlžníkovi pred veriteľom formou 
práva dlžníka žalovať veriteľa na obnovenie držby založenej veci (actio pigneraticia directa). Staré ius 
civile pravdepodobne samostatnú žalobu z ručného zálohu nepoznalo. 

Do konca rímskej republiky sa vyvinuli všetky hlavné zmluvné typy, pričom v klasickom práve 
vznikol len obmedzený počet nových zmlúv s tým, že jurisprudencia bola zameraná najmä na preci-
zovanie existujúcich zmluvných typov.  Medzi nové zmluvné typy klasického obdobia patrila ná-
morná pôžička (fenus nauticum).45 Ako je zrejmé z názvu, typovo je úzko prepojená s pôžičkou 
(mutuum), ale jej funkcia bola odlišná. Zatiaľ čo pôžička sa vyvinula pôvodne v sociálnom kruhu pria-
teľov či blízkych osôb, námorná pôžička predpokladala obchodný vzťah medzi stranami a samotné 
poskytnutie peňazí spájala fakticky s námorným poistením. V prípade, že loď nedorazila do prístavu 
v dôsledku pôsobenia vis maior (typicky stroskotanie lode alebo prepadnutie pirátmi), dlžník nebol 
povinný požičané peniaze vrátiť, čím sa riziko neúspechu presunulo na veriteľa. Ako odmenu za pod-
stúpenie takéhoto rizika mohol veriteľ požadovať zaplatenie úrokov, ktoré boli pôvodne v neobme-
dzenej výške, kým ich Justinián neobmedzil na 12 % p.a. (t.j. 1 % mesačne).46 
 Ďalším novým zmluvným typom klasického obdobia bola starinárska zmluva (aestimatum, 
resp. contractus aestimatorius).47 Išlo o dojednanie strán na základe ktorého jedna zmluvná strana 
odovzdala druhej ocenenú vec na pevnú sumu s tým, že do určitého času druhá zmluvná strana mala 
vrátiť buď vec samotnú alebo sumu na ktorú bola vec ocenená. Svojou funkciou je tak starinárska 
zmluva o zabezpečení predaja veci s províziou a bola využívaná predávajúcimi vecí z druhej ruky, 
ktorí si ponechali zisk, ak sa im podarilo predať vec za vyššiu ako ocenenú cenu. 
  Aj keď k výraznejšiemu rozšíreniu zmluvných typov v klasickom práve nedošlo, zmluvné 
právo sa predsa výrazne rozširovalo cez priznávanie faktických žalôb (actiones in factum) prétorom. 
Tieto žaloby sa od actiones in ius líšili najmä svojou intenciou, ktorá neodkazovala na žiaden záujem 
chránený ius civile, ale iba uvádzala faktické skutočnosti, z ktorých žalobca odvodzoval svoj nárok. 
Prétor tieto žaloby udeľoval najskôr len v konkrétnych prípadoch, ale postupne sa začali dostávať do 
prétorského ediktu vo forme vyhlásenia, že prétor je ochotný povoliť žalobu v určitých situáciách, 
ktoré ius civile inak nechráni. Toto vytvorilo predpoklady pre vytvorenie kategórie tzv. nepomenova-
ných zmlúv (contractus innominati), z ktorých už spomínaná starinárska zmluva bola jedna.48 Tieto 
zmluvy nie sú označované ako nepomenované z dôvodu, že by samotný zmluvný typ nemal vlastné 
terminologické označenie, ale z dôvodu, že ich pôvodne nechránila žiadna osobitná žaloba. Strana, 
ktorá už plnila, mohla pôvodne žalovať druhú stranu len na vrátenie už poskytnutého plnenia (cez 
condictio causa data causa non secuta, t.j. z bezdôvodného obohatenia) a až neskôr bola zavedená oso-
bitná žaloba, ktorou sa dalo ako alternatíva k bezdôvodnému obohateniu žiadať protiplnenie (actio 
praescriptis verbis). Actio praescriptis verbis však slúžila na žalovanie všetkých typov zmlúv zaradených 
medzi inominátne, takže nemôže byť považovaná za osobitnú, resp. vlastnú žalobu konkrétneho 
zmluvného typu. Aj keď základy inominátnych kontraktov boli položené v klasickom období, k ich 
významnejšiemu rozvoju a snáď aj k vytvoreniu tejto osobitnej kategórie došlo až v poklasickom 
práve.49 
 Existujú náznaky, že stipulácia už v klasickom období začala svoju pomalú transformáciu na 
písomný kontrakt. Aj keď jurisprudencia prísne zotrvávala na požiadavke ústnosti, právna prax, ako 
je zrejmé z niektorých listinných pamiatok, naznačuje jej vykonávanie v písomnej podobe (tzv. 

 
45  DIÓSDI, ref. 22, s. 48. 
46  C. 4.32.26.  
47  DIÓSDI, ref. 22, s. 48. 
48  Podľa niektorých názorov vznikli v 1. storočí pred n.l. DAJCZAK, Wojciech – GIARO, Tomasz – LONGSCHAMPS DE 

BÉRIER, Franciszek – DOSTALÍK, Petr. Právo římské. Základy soukromného práva. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 
2013, s. 257.  

49  Známy Paulov fragment klasifikujúci inominátne kontrakty (D. 19.5.5) je z 3. storočia n.l. Tamže, s. 257. 
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stipulačné doložky). V takomto prípade bola forma otázky a odpovede pravdepodobne vynechaná, 
pričom v písomnom dokumente strany len potvrdili, že uzavreli dohodu. Otázka, či boli strany sku-
točne osobne prítomné pri vyhotovovaní listiny a či bola otázka a odpoveď skutočne ústne predne-
sená nebola pravdepodobne v konaní skúmaná.50 Rozmach písomných stipulačných doložiek prav-
depodobne súvisí aj s ústupom starých literárnych kontraktov (záznam do účtovných kníh), ktoré 
v klasickom období upadli do obsolétnosti.  
 
2.4 POKLASICKÉ A JUSTINIÁNSKE PRÁVO 
 

V poklasickom období sa zmluvné záväzkové právo stalo z terminologického hľadiska nejas-
nejším a neprehľadnejším, aj keď základné zmluvné typy ostali zachované. Výraz contractus, ktorý 
bol v klasickom práve obmedzený na zmluvy žalovateľné podľa ius civile, bol na západe rozšírený na 
každú záväznú dohodu, teda mimo čisto obligačných zmlúv aj na kúpnu a darovaciu zmluvu, ktoré 
v poklasickom práve mali translačný účinok vo vzťahu k vlastníckemu právu, ako aj na uzatvorenie 
manželstva.51 Vzhľadom na vyhotovovanie písomných záznamov o zmluvách sa výraz contractus za-
čal používať aj na samotné zmluvy. Vo východných častiach ríše napriek určitým terminologickým 
nepresnostiam ostal výraz contractus obmedzený na žalovateľnú záväzkovú zmluvu. V obidvoch čas-
tiach ríše sa však zotrel klasický rozdiel medzi contractus a pactum, keďže na žalovateľnosť postačoval 
písomný dlžobný úpis bez ohľadu na to, či obsahoval stipulačnú klauzulu alebo nie.  
Náhrada hodnoty veci ostala naďalej dominujúcou sankciou za porušenie zmluvného záväzku, aj keď 
sa na rozdiel od klasického práva prvýkrát zaviedlo právo požadovať naturálnu reštitúciu veci (pro-
cesne umožnené prechodom z formulového do kogničného procesu, t.j. extraordinaria cognitio). Do-
vtedy bolo na žalovanom, či dobrovoľne vráti žalovanú vec a tým sa vyhne kondemnačnému roz-
sudku, alebo sa nechá odsúdiť na náhradu jej hodnoty.  Stipulácia sa v poklasickom období začala 
uzatvárať čoraz viac v písomnej forme, čo je len pokračovanie vývoja započatého v klasickom práve. 
Taktiež pôžička klesla na význame po zavedení nového zmluvného typu helénskeho pôvodu – chiro-
grafu (lat. chirographum, gréc. χειρόγραφος, vlastnoručný dlžný úpis). Záväzok na rozdiel od pôžičky 
nevznikal na základe odovzdania druhových vecí (peňazí), ale vyhotovením, resp. podpísaním listiny 
dlžníkom a jej doručením veriteľovi. Podľa Gaia išlo o zmluvu medzi cudzincami,52 ale predsa sa na 
ňu pozeralo ako na samostatný zmluvný typ od neskorého klasického práva.53 Tento typ nevyžadoval 
ani formálne ústnosť či spoločnú prítomnosť strán. Postupne s rozširovaním rímskeho občianstva 
bol však tento typ vytlačený z praxe zmenenou (písomnou) stipuláciou.  
 V poklasickom práve sa zachovali aj reálne a konsenzuálne kontrakty, aj keď presné pojmové 
hranice medzi nimi sa začali stierať. Pôžička sa mimo bezprostredného kontextu priateľov zmenila 
na písomný sľub plnenia, pričom ako moment vzniku záväzku sa nepovažoval moment vecného pl-
nenia (odovzdanie peňazí), ale vyhotovenie dlžného úpisu (v prameňoch chirographum, cautio atď.). 
V prípade, že bol vyhotovený dlžný úpis, ale suma nebola vyplatená, bolo možné vzniesť námietku, 
resp. sťažnosť nevyplatených peňazí (exceptio, resp. querela non numeratae pecuniae). Do formy dlž-
ného úpisu bolo možné obsiahnuť aj vedľajšie dojednania. 54 Výpožička (commodatum) stratila v dô-
sledku rozšírenia výrazu „commodare“ na akékoľvek vecné plnenie, odovzdanie alebo prenechanie, 
svoje pôvodné typové ohraničenie a splýva v prípade „výpožičky peňazí“ s pôžičkou, v prípade 

 
50  GIRARD, ref. 19, s. 531. 
51  KASER, Max. Das römische Privatrecht. Zweiter Abschnitt. Die nachklassischen Entwicklungen. Mníchov: C. H. Beck, 

1959, s. 264. 
52  Gai. 3.134 
53  KASER – KNÜTEL – LOHSSE, ref. 13, s. 251. Podľa niektorých názorov však chirograf mal medzi Rimanmi platnosť 

len ako písomné potvrdenie stipulácie. BERGER, A.: Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia: The Ameri-
can Philosophical Society, 1991, s. 388.  

54  KASER, ref. 51, s. 270.  
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odplatného odovzdania veci na užívanie a požívanie s nájmom, resp. árendou, s výprosou (ktorá sa 
v poklasickom práve stala odplatným zmluvným typom) a nakoniec aj s úschovou (commendatum). 
Pôvodná úschova bola úplne potlačená s nahradením výrazu depositum za commendatum na začiatku 
4. storočia, pričom sa stala odplatnou.55   
 Významným posunom bol úpadok locatio conductio v poklasickom práve a jeho nahradenie 
inými zmluvnými typmi. Tento posun súvisí so zmenou sociálnej štruktúry spoločnosti, keď sa celé 
vrstvy pôvodne slobodných osôb dostávajú do závislého postavenia (kolonát) a najmä na vidieku la-
tifundie nahrádzajú drobných vlastníkom pozemkov. V prípade nájmu pozemkov sa jasne diferenco-
vali dediční nájomcovia cisárskych pozemkov držiacich z titulu dedičného nájmu (lat. emphyteusis, 
gréc. ἐμφύτευσις), ktorých postavenie sa blížilo k postaveniu vlastníkov, a drobných dočasných ná-
jomcov, ktorých postavenie sa blížilo kolónom. Nájom veci bol nahradený odplatnou výpožičkou 
a sformalizovanou výprosou a rozdiel medzi pracovnou zmluvou a zmluvou o dielo sa čoraz viac stie-
ral, pričom s nárastom závislej práce (nielen prostredníctvom otrokov, ale aj rozličných faktických 
vzťahov závislosti) sa aj ich použitie zužovalo. Ich funkciu častokrát prebrala príkazná zmluva (man-
datum), ktorá sa obdobne ako úschova stala odplatným kontraktom.  

Kúpna zmluva začala s úpadkom hospodárstva splývať za zámennou zmluvou (permutatio) 
a pri všetkých kúpach hodnotnejších vecí sa o nej vyhotovoval písomný záznam. Kúpa pozemkov 
bola reskriptom cisára Konštantína (C. Th. 3.1.2.) naviazaná na vyhotovenie písomného záznamu 
a na určité obsahové náležitosti (napr. uznanie povinnosti platiť daň z nehnuteľností, prizvanie su-
sedov ako svedkov o vlastníctve scudzovateľa atď.). Uzavretím kúpnej zmluvy a zaplatením kúpnej 
ceny sa kupujúci stal bez ďalšieho vlastníkom, takže v prípade nevydania veci ju mohol vindikovať 
a to aj od tretích osôb (a nebol tak odkázaný na obligačnú žalobu z kúpy). V menej častom prípade, 
ak nebola zaplatená kúpna cena, predávajúci mohol žalovať z dlžného úpisu (ktorý zodpovedal zme-
nenej stipulácii). Darovanie, ktoré bolo v klasickom práve len dôvodom (kauzou) iného právneho 
úkonu a nie samostatný zmluvný typ, sa stalo samostatnou zmluvou. Štátne zákonodarstvo sa však 
na darovania pozeralo podozieravo (z dôvodu možného obchádzania daňových povinností) a plat-
nosť darovania (hmotnej) veci naviazalo na vyhotovenie listiny o odovzdaní veci a úradnú registráciu 
listiny (CTh. 8.12.1, C. 8.53.25).  

 V poklasickom práve dokončila stipulácia svoju zmenu na písomný dlžný úpis a to napriek 
opakovaným pokusom cisárov zachovať jej ústnu formu v podobe otázky a odpovede (naposledy Di-
oklecián v C. 4.64.3). V tomto vývoji mala zaiste významný vplyv helénska prax, lebo v prípade syn-
grafu a chirografu sa moment vzniku záväzku neviazal na plnenie alebo neforemný sľub plnenia, ale 
na vyhotovenie listiny. Aj keď v samotnom rímskom práve mali takéto listiny hodnotu len ako dôkaz 
o uskutočnenej stipulácii, ľudové povedomie o záväznosti samotnej listiny začalo prevládať. Prax sa 
uspokojila s listinným sľubom plniť ako dôkazom uzatvorenia stipulácie, pričom samotná stipulačná 
klauzula sa postupne stávala nadbytočnou a jednoduchý dlžobný úpis vyhotovený v písomnej forme 
sa stal záväzným bez toho, aby sa už či po formálnej alebo obsahovej stránke viazal na stipuláciu v jej 
klasickej podobe. S tým súviselo aj postupné terminologické upúšťanie od samotného výrazu stipu-
lácia, pričom výrazy pre sľubovanie (spondere, promittere, polliceri) začali označovať akýkoľvek prísľub 
(nielen stipulačný) a samotný dlžný úpis začal byť označovaný výrazmi ako cautio, instrumentum, do-
cumentum, chirographum atď.56   
 Justinián pri svoje kodifikácii rímskeho práva sledoval dvojaký cieľ – na jednej strane zacho-
vať klasické právo, ale ho na druhej strane aj inovatívne prispôsobiť podmienkam svojej doby. Justi-
nián zaviedol ako prvý komplexný systém klasifikácie všetkých druhov záväzkov vrátane zmluvných, 
ktorý bol kritizovaný niektorými recepčnými školami rímskeho práva z dôvodu, že viac sleduje mys-
tiku čísel (vplyv neopytagorejskej filzofie) ako praktické účely. V záväzkoch sa totiž opakovane 

 
55  Tamže, s. 271. 
56  Tamže, s. 275-276.  
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stretávame v Justiniánskom systéme s číslom štyri, napr. pri samotných prameňoch vzniku záväz-
kov (zmluvy, delikty, kvázi zmluvy a kvázi delikty),57 druhoch zmlúv (verbálne, literárne, reálne a 
konsenzuálne),58 typoch konsenzuálnych kontraktov (kúpna, nájomná, príkazná a spoločenská 
zmluva),59 typoch reálnych kontraktov (pôžička, výpožička, úschova, ručný záloh)60 ako aj pri štyroch 
druhov stipulácií ako verbálnych kontraktov (sudcovské, prétorské, zmluvné a spoločné).61 Číslo štyri 
bolo asociované s profánnym a sekulárnym významom, zatiaľ čo číslo 3 (triáda) mala takmer vždy 
náboženskú asociáciu.62 Do akej miery však táto harmónia čísel aj reálne odrážala praktické potreby 
klasifikácie, môže byť predmetom diskusie.  
 Justinián sa zameral na znovuobnovenie klasických ohraničení medzi rôznymi zmluvnými 
typmi, ale zohľadnil aj neskorší vývoj. Pri stipulácii Justinián napr. obnovil ústnu formu (aj keď nie 
vo forme otázky a odpovede), ale na dôkaz jej uskutočnenia postačilo, aby sa obidve zmluvné strany 
nachádzali v čase vyhotovenia listiny na mieste jej vyhotovenia. Pôžička bola obnovená ako reálny 
kontrakt, ale v prípade, ak bola posilnená stipuláciou, išlo o zmiešanú obligatio re et verbis.63 Výpo-
žička bola obnovená ako bezodplatná zmluva a oddelená od výprosy, podobne ako úschova. V prípade 
kúpy Justinián umožnil stranám ju uzavrieť buď ako konsenzuálny kontrakt (vzniká momentom do-
siahnutia konsenzu o podstatných náležitostiach bez ohľadu na formu) alebo ako literárny kontrakt 
(vzniká až momentom splnenia písomnej formy), čím sa odstránil Konštantínov reskript predpisu-
júci písomnú formu pri kúpe nehnuteľností. Kúpna zmluva mala taktiež znovu len obligačné a nie 
translačné účinky vo vzťahu k vlastníctvu vecí. Ako nový výtvor poklasického práva Justinián zacho-
val aj darovaciu zmluvu a zriadenie vena.  
 Zásadnou zmenou však bolo metodologické uchopenie zmluvných záväzkov. Záväzky boli 
v klasickom práve odvodené od žalôb a práve aktívna legitimácia k niektorej žalobe nepriamo určo-
vala aj rozsah hmotných práv. Prechod od formulového ku kogničnému procesu však zaviedol jed-
notný typ konania a rôzne technické detaily formulových žalôb prestali byť pre konkrétny záväzok 
určujúce. Kompilátori Justiniánskej kodifikácia tak snáď ako prví v dejinách rímskeho práva začali 
pristupovať k záväzkom oddelene od spôsobu ich procesného vymáhania (v rámci procesného práva). 
Justinián, ktorý sledoval tiež cieľ reštaurácie klasického práva, síce zachoval názvy klasických formu-
lových žalôb a dokonca zaviedol niektoré nové, samotná žaloba (actio) v Justiniánskom práve však 
už nesúvisela so žiadnou procesnou formulou. Actio použité v kodifikácii je už pojmom hmotného 
práva a znamená právo požadovať od druhej zmluvnej strany plnenie, čo bolo zároveň podstatou zá-
väzku ako takého. Na základe toho bolo možné rôzny druhy záväzkov (obligationes) označiť za prí-
činu, resp. dôvod žalôb (causae actionum) alebo, ako Teophilus sám označuje vo svojom gréckom ko-
mentári, matku žalôb (mater actionum).64 Obligácia tak oprávňovala veriteľa k podaniu žaloby a už to 
nebola žaloba, ktorá vymedzovala rozsah povinnosti.   
 
3 IUS COMMUNE 
 
3.1 VULGÁRNE PRÁVO 
 

Po páde Západorímskej ríše prežívalo rímske právo na území novokonštituovaných barbar-
ských štátov v podobe tzv. vulgárneho práva, ktoré bolo zjednodušené a zmiešané s rôznymi 

 
57  I. 3.13.2. 
58  I. 3.13.2. 
59  I. 3.22pr. 
60  I. 3.14. 
61  I. 3.18pr. 
62  Ich súčet (7) alebo súčin (12) vyjadroval predstavu úplnosti ako kombinácie sekulárneho a sakrálneho. 
63  KASER, ref. 51, s. 270.  
64  Theophili Antecessoris Paraphrasis Institutionum (PT) k I. 3.13 pr.: „μητέρες … τῶν ἀγωγῶν αἱ ἐνοχαί“. 
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germánskymi obyčajmi. Stieranie precíznej právnej terminológie v poklasickom právoe je typické aj 
pre vulgárne právo, keďže kompilátori barbarských kódexov nemali k dispozícii právnické diela kla-
sického obdobia týkajúcej sa plnenia, zodpovednosti či platnosti zmluvy a väčšina Justiniánskej ko-
difikácie im tiež nebola známa. V prameňoch západnej proveniencie z tohto obdobia sa často nachá-
dza nepresná zmluvná terminológia – v mnohých prípadoch bolo ťažké presne vymedziť význam slov 
ako contractus, negotium, pactum, pactio alebo conventio.65 Je to vysvetliteľné aj tým, že latinčina po-
stupne prestávala byť materinským jazykom bežnej populácie, čo sa prejavilo aj v nižšej jazykovej 
úrovni oproti úzu klasického práva.   
 Obligačné zmluvy existovala aj vo vulgárnom práve, keďže boli natoľko zafixované v klasic-
kom práve, že pretrvali aj úpadkové obdobie. Ďalší vývoj tohto odvetvia však bol obdobne ako v By-
zancii ovplyvnený zánikom formulového procesu. Stipulácia sa stala právne bezvýznamnou a to aj vo 
forme osobitnej zmluvnej stipulačnej klauzuly, keďže už nebola nevyhnutnou pre žalovateľnosť 
zmlúv. Niektoré zmluvné typy ako starinárska zmluva takmer úplne vymizli, zatiaľ čo iné ako spolo-
čenská a nájomná zmluva stratili na význame. Iné zmluvy sa zmiešali a terminologicky znepresnili - 
precaria a commendatitia sa stali prechodnými typmi medzi klasickou rímskou výprosou a nájomnou 
zmluvou. Vznikol však aj úplne nový zmluvný typ, ktorý nebol odvodený zo žiadneho rímskeho pra-
meňa, ale s najväčšou pravdepodobnosťou z germánskeho Gefolgschaft - feudálna alebo vazalská 
zmluva. V jej plne rozvinutej podobe dostal na základe nej vazal pôdu alebo menej často úrad (bene-
ficium) výmenou za osobnú podriadenosť lénnemu pánovi. Patrocinium neskorej Rímskej ríše, pro-
stredníctvom ktorého drobný vlastník pôdy postúpil svoju pôdu pánovi s prísľubom zabezpečenia 
obrany a následne dostal túto pôdu späť vo forme výprosy, uľahčilo vytváranie feudálnych panstiev 
na najnižšej úrovni barbarskej spoločnosti.66  
 Poklasická prax posilňujúca písomnú formu zmlúv bola prijatá aj v barbarských štátoch, pri-
čom alternatívne sa zmluvy mohli uzatvárať aj pred svedkami. Väčšina zmlúv predpokladala oka-
mžité plnenie v čase uzatvorenia zmluvy, čím odpadali možné problémy s plnením v budúcnosti. V 
zmluvách, ktorých predmetom bolo budúce plnenie, si zmluvné strany často vopred stanovili výšku 
(zmluvnej) pokuty, ktorá sa má zaplatiť v prípade porušenia, a menej často aj spirituálnu sankciu, 
akou bola kliatba alebo exkomunikácia. Predstava, že zmluva bola medzi zmluvnými stranami zá-
väzná in personam, nebola striktne dodržiavaná a v niektorých častiach Európy sa môžeme stretnúť 
aj so sankciami voči tretím osobám, ktoré neboli stranami samotnej zmluvy. Týmto vývojom sa zo-
tieral rozdiel medzi absolútnymi právami (in rem) a relatívnymi (in personam). Celkovo s úpadkom 
štátnej správy v ranostredovekých štátoch sa však počet vzťahov upravených zmluvami skôr zvýšil 
ako znížil, pretože mnohé z funkcií, ktoré predtým vykonávali štátne orgány (napríklad ochrana voj-
skom alebo vymáhanie práv na súdoch), sa zabezpečovali prostredníctvom zmlúv.67  
 
3.2 STARŠIE IUS COMMUNE 
 
 Po znovuobjavení Justiniánskej kodifikácie v severnom Taliansku v 11. storočí sa táto stala 
predmetom univerzitného štúdia prvej recepčnej školy rímskeho práva – glosátorov. Odhliadnuc od 
rôznych Justiniánskych štvordelení záväzkov však nebola v kodifikácii formulovaná žiadna všeo-
becná teória zmluvy. Základné východisko klasického práva v podobe typovej fixácie zmlúv (nuda 
pactio obligationem non parit) bola relativizovaná existenciou viacerých inominátnych zmlúv, ktoré 
napriek tomu, že mali vlastný názov (permutatio, aestimatum, precarium atď.), nemali zodpovedajúce 
osobitné žaloby. Okrem toho existovali v kodifikácii aj dohody, ktoré neboli klasifikované ako zmluvy 
(contractus), ale ako dohody (pacta), ako napr. sľub splniť v určitý deň už vopred dlhované plnenie 

 
65  DIÓSDI, ref. 22, s. 169. 
66  Tamže, s. 224-225. 
67  Tamže, s. 225-226. 
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(constitutum debiti) alebo dohoda o prevzatí rozhodcovstva (receptum arbitrii). Nakoniec existovali aj 
dojednania, ktoré nebolo možné uplatniť samostatnou žalobou, ale len ako námietku voči žalobe.  
 Glosátori si ako zastrešujúci pojem pre obligačnú zmluvu vybrali pactum, ktorého základné 
členenie bolo na holé dohody (pacta nuda) predstavujúce nežalovateľné dojednania a terminologický 
novotvar odeté zmluvy (pacta vestita), ktoré predstavovali rozličné kategórie žalovateľných dojed-
naní. Srdcom akejkoľvek zmluvy (dohody) bol konsenzus (v neskoršej teórii obojstranný súhlasný 
prejav vôle o podstatných náležitostiach konkrétnej zmluvy), ktorý však nerobil zmluvu s výnimkou 
kategórie konsenzuálnych kontraktov automaticky žalovateľnou. V glosátorskej teórii boli zmluvy 
žalovateľné na základe prítomnosti „odevu“ (vestimentum), ktorý obrazne nahú (a teda nežalova-
teľnú) zmluvu prikrýval. Vestimanta mohli byť podľa významného glosátora Azona z Bologne (okolo 
1150–1230) nasledovné: (1) vecné plnenie pri reálnych zmluvách (re); (2) zachovanie predpísanej 
ústnej formy pri verbálnych zmluvách (verbis); (3) dodržanie predpísanej písomnej formy pri literár-
nych zmluvách (litteris); (4) jednoduchý súhlasný prejav vôle pri konsenzuálnych zmluvách (con-
sensu); (5) pripojenie vedľajšieho dohovoru k inej zmluve (cohaerentia contractus) a nakoniec  (6) pred-
bežné plnenie pri reálnych inominátnych kontraktoch (interventu rei).68 Autor štandardnej glosy 
a Azonov žiak Accursius (1182–1263) pridal siedme vestimentum pomocou zákona (vestimentum legis 
auxilio) zahŕňajúce prétorské dohody (pacta praetoria, t.j. neformálne dohody chránené prétorom 
prostredníctvom námietky alebo actiones in factum) a zákonné dohody (pacta legitima, t.j. neformálne 
dohody, ktoré sa stali právne relevantnými cez uznanie v ius civile alebo v cisárskom práve).69 V dô-
sledku toho prevažná väčšina zmlúv (dohôd) bola subsumovateľná pod pacta vestita a len niekoľko 
nevykonateľných dohôd zostalo v kategórii pacta nuda. Tieto typicky zahŕňali napr. dohody o predĺ-
žení splatnosti dlhu alebo vzdaní sa práva, formálne zmluvy pri ktorých forma nebola dodržaná alebo 
zmluvy pri ktorých ich strany mali už v čase uzatvorenia vôľu ich uzatvoriť ako holé.  
 Druhá vetva ius commune v podobe kánonického práva však mala k zmluvným záväzkom 
úplne iný prístup ako doktori civilného práva (legisti).70 Kánonické právo presadzujúc aequitas ca-
nonica vychádzalo zo zásady, že každý sľub je záväzný bez ohľadu na jeho formu (pacta sunt servanda). 
Prísaha a prísľub bez prísahy sú pred Bohom rovnako platné, a preto nemožno vzniesť námietku 
(procesnú obranu) voči žalobe, že zmluva nebola vykonaná písomne alebo pod prísahou.71 Tento pri-
ncíp bol tak etablovaný v kánonickom práve, že ho možno nájsť aj v Gratiánovom dekréte ako jeho 
najstaršej časti.72 Ešte významnejšie sa však stalo ustanovenie Liber extra promulgovanej za 

 
68  Summa codicis k C. 2.3. 
69  Osobitnou kategóriou boli obchodné zmluvy, t.j. zmluvy uzavreté medzi obchodníkmi. Teória o nežalovateľnosti 

holých zmlúv nikdy nebola prijatá medzi obchodníkmi a námietka holej zmluvy nemohla byť na obchodných tri-
bunáloch vznesená. Benvenuto Stracca (1509–1578) vo svojom diele De mercatura hovorí, že „in curia mercatorum, in 
qua quaestiones sunt de bono et aequo, huiusmodi exceptio quod ex pacto nudo actio non oriatur reiicitur, quinimo ex eo agi 
posse receptum est“ (na obchodných súdoch, na ktorých sú spory rozhodované podľa toho čo je dobré a spravodlivé, 
takáto námietka, že z holej zmluvy sa nerodí žaloba, je odmietnutá, naviac je prijaté, že z nej možno žalovať). Na 
základe toho niektorí glosátori považujú aj obchodné zmluvy za osobitné vestimentum. Citované podľa DECOCK, 
Wim. Theologians and Contract Law. The Moral Transformation of the Ius Commune (ca. 1500–1650). Leiden: Nijhoff, 
2013, s. 121-122. 

70  K počiatkom koexistencie kresťanstva a rímskeho práva pozri NEMEC, Matúš. Štát, právo a cirkev v Rímskej ríši v 1. 
až 4. storočí po Kristovi. 2. preprac. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, 90 s. 

71  V praxi ius commune však zmluvy, osobitne v prípadoch ak o ich platnosti by inak mohli byť pochybnosti (napr. de-
dičské zmluvy), boli z dôvodu právnej istoty posilnené prísahami. K tomu pozri VLADÁR, Vojtech. Prísahy v rímsko-
kánonickom a slovenskom verejnom práve. Praha: Leges, 2021, 180 s. 

72  C. 22, q. 5, c. XII. Iuramenti huius causa est, quia omnis, qui iurat, ad hoc iurat, ut quod uerum est loquatur. Et ideo 
Dominus inter iuramentum et loquelam nostram nullam uult esse distantiam, quia, sicut in iuramento nullam conu-
enit esse perfidiam, ita quoque in uerbis nostris nullum debet esse mendacium, quia utrumque, et periurium et men-
dacium, diuini iudicii pena dampnatur, dicente scriptura: "Os, quod mentitur, occidit animam." Quisquis ergo uerum 
loquitur, iurat, quia scriptum est: "Testis fidelis non mentietur." Dôvodom tejto prísahy je, že každý, kto prisahá, na 
to prisahá, že hovorí, čo je pravda. A preto Pán chce, aby medzi našou prísahou a našou rečou nebola žiadna 
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pontifikátu Gregora IX. (pontifikát 1227–1241), ktoré zovšeobecnilo rozhodnutie sporu medzi 
dvoma biskupmi prvým koncilom v Kartágu (348 n. l.). Išlo pôvodne o spor biskupov Antigona a Op-
tantia ohľadom hranice ich diecéz, ktoré mali byť stanovené písomnou zmluvou medzi obidvoma 
biskupmi a ktorú Optantius nemal podľa Antigona dodržiavať. Zjavne takáto dohoda nemohla byť 
subsumovateľná pod žiaden z kontraktuálnych typov rímskeho práva a išlo o holú dohodu. Karta-
ginský koncil rozhodol v prospech Antigona, pričom zásada, že zmluvy akokoľvek holé sa majú dodr-
žiavať (pacta quantumcumque nuda servanda sunt) sa v značne zovšeobecnenej podobe dostala do Liber 
extra (odpadli faktory, že išlo o zmluvu medzi dvoma klerikmi a že bola uzatvorená v písomnej 
forme).73  
 Sporné medzi kánonistami bolo, ako malo byť porušenie holej dohody sankcionované. Káno-
nický glosátor Johannes Teutonicus († 1245) zastával teóriu, že holé zmluvy sú v kánonickom práve 
žalovateľné cez condictio ex canone (obdoba civilného condictio ex lege), zatiaľ čo Sinibaldo Fieschi (ne-
skorší pápež Inocent IV, pontifikát 1243–1254) odmietal žalobu a priznal len postih cez denuntiatio 
evangelica. V takomto prípade poškodený cez upozornenia najskôr v súkromí, potom pred svedkami 
a nakoniec pred cirkevným sudcom žiadal zjednanie nápravy a v prípade, ak by sa tak nestalo, sudca 
mal zakročiť voči osobe porušujúcej zmluvu z úradnej povinnosti (obdoba civilného officium iudicis), 
ktorej by v krajnom prípade hrozila exkomunikácia. V 14. storočí sa nakoniec presadila mienka Jo-
hanna Teutonica o priamej žalovateľnosti holých zmlúv v kánonickom práve.74  
 Pripravenosť kánonického práva poskytnúť teoreticky všetkým holým zmluvám právnu 
ochranu vytvorila pre civilných legistov problém, nakoľko v stredovekom svete konkurencie rôznych 
súdov a jurisdikcií hrozilo, že ich limitujúci prístup k zmluvným záväzkom urobí celú túto časť civil-
ného práva v praxi irelevantnou, nakoľko žalobcovia budú preferovať kánonické tribunály. Na druhej 
strane Justiniánska kodifikácia sledujúca obnovenie klasického práva a teda aj typovej fixácie zmlúv 
jasne vychádzala zo zásady, že holé zmluvy nie sú žalovateľné (ex nudo pacto actio non oritur). Riešenie 
našli legisti (tentokrát už komentátori) v doktríne kauzy zmluvy, ktorá dominovala právnemu uva-
žovaniu o zmluvnom záväzkovom práve až do formulácie teórie právneho úkonu.  
 Výraz kauza (causa) sa v skutočnosti objavuje v Justiniánskej kodifikácii samostatne v súvis-
losti s inominátnymi kontraktmi a samostatne pri stipulácii. V prípade inominátnych kontraktov je 
kauza spomínaná v dvoch Ulpianových fragmentoch, na základe ktorých by sa prima facie mohlo 

 
vzdialenosť, pretože ako v prísahe nesmie byť žiadna vierolomnosť, tak ani v našich slovách nesmie byť žiadna lož, 
pretože oboje, aj krivá prísaha aj klamstvo, sú sankcionované trestom Božieho práva. Písmo hovorí: Ústa, ktoré 
klamú, zabíjajú dušu [Múd 1, 11]. Kto teda hovorí pravdu, prisahá, lebo je napísané: Pravdymilovný svedok neluže 
[Prís 14, 5]. 

73  X. 1.35.1. Pacta quantumcumque nuda servanda sunt. Antigonus episcopus dixit: &infra. Aut inita pacta suam 
obtineant firmitatem, aut conventus, si se non cohibuerit, ecclesiasticam sentiat disciplinam. Dixerunt universi: Pax 
servetur, pacta custodiantur. Dohody akokoľvek holé sa majú dodržiavať. Biskup Antigonus povedal & dole: Buď 
uzatvorené dohody [pacta] udržia svoju stálosť, alebo zhromaždenie (ak sa nedodržala) zahlasuje za cirkevný trest. 
Všetci hovorili: Mier nech je zachovaný, dohovory uchovávané. 

74  SÖLLNER, Alfred. Die causa im Vertragsrecht. In: SCHRAGE, Eltjo J. Das römische Recht im Mittelalter. Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1987, s. 163-167. 
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zdať, že už v klasickom práve bola vytvorená doktrína kauzy.75 76 Problémom je, že v 19. knihe Digest, 
ktorá sa hlavne venuje inominátnym kontraktom, nenájdeme žiadnu zmienku o kauze, čo robí inter-
pretáciu týchto dvoch fragmentov čo do dôkazu o existencii požiadavky kauzy v klasickom práve ne-
jasnou a spornou. Každopádne bola kauza  v súvislosti s týmito dvoma fragmentmi pravdepodobne 
správne interpretovaná už glosátormi ako odkazujúca na vecné plnenie pri inominátnych zmluvách 
(datio vel factum), keďže dôvodom žalovateľnosti inominátnych kontraktov je, že žalobca niečo dal 
alebo urobil. Správne teda možno usúdiť, že išlo o podmnožinu reálnych kontraktov, nakoľko ak by 
len samotný sľub určitého plnenia zakladal žalovateľnú obligáciu v akomkoľvek prípade, nemohli by 
v rímskom práve existovať holé zmluvy.   
 Druhé sedes materiae kauzy v Justiniánskej kodifikácii sa nachádza vo fragmentoch D. 
44.4.2.377 a D. 22.3.25.4.78 Najmä z prvého fragmentu je zrejmé, že použitie výrazov causa secuta po-
pri finita zjavne odkazuje na žalobu z bezdôvodného obohatenia (condictio causa data causa non se-
cuta), t.j. v prípade, ak sa plnilo zo stipulácie bez kauzy, existoval nárok z bezdôvodného obohatenia 
na vrátenie plnenia; ak sa len žalovalo na plnenie (t.j. plnenie ešte nebolo poskytnuté), žaloba bola 
zamietnutá v dôsledku vznesenia námietky zlomyseľnosti. V druhom fragmente je kauza spomínaná 
v súvislosti s interpretáciou listiny, t.j. dlžného úpisu. Ani týmto ustanoveniam však nemožno 
v Justiniánskom práve prikladať prílišnú dôležitosť, nakoľko písomná forma ani uvedenie kauzy ne-
boli formálnou podmienkou platnosti stipulácie. Glosátori pôvodne vychádzali z presvedčenia, že 

 
75  Ulp. D. 2.14.7.2. Sed et si in alium contractum res non transeat, subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso respondit 

esse obligationem. Ut puta dedi tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias: hoc sunallagma esse et hinc nasci 
civilem obligationem. Et ideo puto recte Iulianum a Mauriciano reprehensum in hoc: dedi tibi Stichum, ut Pamphi-
lum manumittas: manumisisti: evictus est Stichus. Iulianus scribit in factum actionem a praetore dandam: ille ait 
civilem incerti actionem, id est praescriptis verbis sufficere: esse enim contractum, quod Aristo Sunallagma dicit, 
unde haec nascitur actio.  Ale aj keď vec neprejde do ďalšej zmluvy, predsa však ak existuje kauza, existuje záväzok 
ako Aristo elegantne odpovedal Celsovi. Ako napríklad keď som ti dal niečo, aby si mi dal niečo iné, dal som ti, aby si 
niečo urobil; a to je synalagma a tu sa rodí civilná obligácia. A preto sa domnievam, že Julián bol správne kritizovaný 
Mauricianom v tomto: dal som ti Sticha, aby si prepustil Pamphilu: prepustil si a Stichus bol evinkovaný. Julián píše, 
že prétorom má byť daná actio in factum: oný hovorí, že civilná žaloba na neurčité, t.j. actio praescriptis verbis 
postačuje: je totiž kontrakt, ktorý Aristo nazýva synalagmou, z ktorého sa rodí žaloba. 

76  Ulp. D. 2.14.7.4. Sed cum nulla subest causa, propter conventionem hic constat non posse constitui obligationem: 
igitur nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem. Ale ak neexistuje žiadna kauza, je isté, že z dôvodu 
dohody nemôže byť ustanovená obligácia: teda holá dohoda nerodí obligáciu, ale rodí námietku. 

77  Ulp. D. 44.4.2.3. Circa primam speciem, quibus ex causis exceptio haec locum habeat, haec sunt, quae tractari poss-
unt. Si quis sine causa ab aliquo fuerit stipulatus, deinde ex ea stipulatione experiatur, exceptio utique doli mali ei 
nocebit: licet enim eo tempore, quo stipulabatur, nihil dolo malo admiserit, tamen dicendum est eum, cum litem 
contestatur, dolo facere, qui perseveret ex ea stipulatione petere: et si cum interponeretur, iustam causam habuit, 
tamen nunc nullam idoneam causam habere videtur. Proinde et si crediturus pecuniam stipulatus est nec credidit et 
si certa fuit causa stipulationis, quae tamen aut non est secuta aut finita est, dicendum erit nocere exceptionem.  O 
prvom druhu, kvôli ktorým má námietka miesto, toto možno uviesť. Ak sa niekto od iného stal dlžníkom zo stipulácie 
bez kauzy a následne je z tejto stipulácie žalované, určite námietka zlomyseľnosti jej bude škodiť: totiž aj keby v tom 
čase, kedy bolo stipulované, nebol spáchaný žiaden podvod, predsa treba povedať, že ten, kto začal spor a zotrval 
žalovať z tejto stipulácie, spáchal podvod: a keby sa namietlo, že mal spravodlivú kauzu, predsa sa bude zdať, že teraz 
žiadnu riadnu kauzu nemá. Preto aj ak niekto majúci požičať peniaze stipuloval a nič nedal a ak určitá bola kauza 
stipulácie, ktorá predsa buď nebola uskutočnená alebo dokončená, bude treba povedať, že námietka bude škodiť. 

78  Paul. D. 22.3.25.4. Sed haec, ubi de solutione indebiti quaestio est. Sin autem cautio indebite exposita esse dicatur et 
indiscrete loquitur, tunc eum, in quem cautio exposita est, compelli debitum esse ostendere, quod in cautionem de-
duxit, nisi ipse specialiter qui cautionem exposuit causas explanavit, pro quibus eandem conscripsit: tunc enim stare 
eum oportet suae confessioni, nisi evidentissimis probationibus in scriptis habitis ostendere paratus sit sese haec 
indebite promisisse. Ale tie, v ktorých je otázka o plnení nedlhovaného. Ak sa totiž hovorí, že listina (cautio) týkajúca 
sa nedlhovaného je predložená a obsahuje neurčité ustanovenia, vtedy ten, v prospech koho bola listina predložená, 
bude nútený preukázať dlh, ktorý bol zaznamenaný do listiny, iba ak by ten, kto predložil listinu, osobitne vysvetlil 
kauzy pre ktoré ju spísal: vtedy totiž musí zotrvať na svojom priznaní, iba že by bol pripravený najzrejmejšími písom-
nými dôkazmi preukázať, že sľúbil nedlh.   
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použitie výrazu kauza v citovaných fragmentoch týkajúcich sa inominátnych kontraktov (D. 
2.14.7.2, D. 2.14.7.4) je v rovnakom význame ako jeho použitie vo fragmente D. 44.4.2.3, t.j. ide 
o vecné plnenie protistrany (datio vel factum). Vzhľadom na to, že v glosátorskej náuke existovala 
stipulácia len v písomnej forme, Accursius fragment D. 44.4.2.3 interpretoval ako týkajúci sa listiny, 
na ktorú odkazuje aj fragment D. 22.3.25.4. Listina tak mohla existovať buď ako cautio discreta (lis-
tina s uvedením kauzy) alebo naopak cautio indiscreta (listina bez uvedenia kauzy), pričom v druhom 
prípade bol spor o to, či takáto listina je absolútne neplatná (t.j. ex tunc) alebo len relatívne (až po 
vznesení exceptio doli).79   
 Rozvoj doktríny kauzy v zmluvnom záväzkovom práve celkovo súvisel aj s recepciou Aristo-
telovej filozofie a najmä jej harmonizáciou s katolíckou teológiou v dielach sv. Tomáša Akvinského 
(1225–1274), konkrétne s náukou o kauzalite, podľa ktorej nie je následku bez príčiny (effectus sesqu-
itur causam). Aplikácia tejto náuky na zmluvné právo znamenala, že nemôže existovať zmluva bez 
príčiny, t.j. kauzy.  Nutnosť stipulácie mať kauzu v D. 44.4.2.3 bola dávaná do paralely k prevodu 
vlastníckeho práva cez traditio ex iusta causa – rovnako ako odovzdanie pri absencii kauzy nespôsobí 
prevod vlastníckeho práva, aj stipulácia je neplatná bez kauzy, ktorú mal tvoriť už predtým existujúci 
záväzok (negotium antecedens ako napr. pôžička, kúpa, nájom, náhrada škody z deliktu a pod.).  
 Rozhodujúci impulz v rozvoji doktríny kauzy urobili komentátori. Bartolus de Saxoferrato 
(1313–1357) odmietol obmedziť kauzu len na vecné plnenie, čo bola staršia mienka glosátorov, ale 
naopak aj minulá kauza (causa de praeterito) robila nuda pacta žalovateľnými. Aj keď nešlo v tomto 
smere o revolučnú myšlienku, nakoľko už právna náuka pred Bartolom interpretovala kauzu ako zá-
väzok existujúci už pred stipuláciou, predsa jeho náuka svedčí o tom, že kritérium žalovateľnosti už 
nespočívalo v existencii glosátorského zmluvného vestimenta, ale práve kauzy. Revolúciu spôsobil až 
Bartolov žiak Baldus de Ubaldis (1327–1400), podľa ktorého základnou úlohou kauzy bolo vylúčiť 
pochabosť (stultitia). Toto formuloval v súvislosti s vysporiadaním sa s veľmi kritizovanou Bartolo-
vou doktrínou, že zmluvy bez kauzy zakladajú prezumpciu darovania (in privatis promissio facta sine 
causa habet vim donationis validae).80   

Podľa Balda neuvedenie kauzy nezakladá prezumpciu darovania (liberalitas), ale pochabosti 
(stultitia).81 Kauza zmluvy však nemusí nutne znamenať vopred existujúci záväzok, ale stipulácia 
môže mať kauzu aj keď existuje len motív na jej uzavretie (causa impulsiva).82 Inými slovami účinná 
kauza (causa efficiens) môže spočívať v záväznej (zákonnej) kauze (causa finalis),83 ale aj len v motíve 
(causa impulsiva) – napr. obdŕžanie protiplnenia alebo darovanie. Každá zmluva má kauzu, pričom 
pomenované (nominálne) kontrakty majú kauzu obsiahnutú v sebe (sunt causa sui ipsius) a nepome-
nované kontrakty spolu so stipuláciou ju získavajú zvonku (datio, factum, negotium antecedens), takže 
pri nich možno hovoriť aj o vonkajšej kauze (causa extrinseca). Baldus teóriu kauzy presadzuje v ká-
nonickom práve aj v jeho komentári ku kľúčovému kanónu Antigonus (X. 1.35.1), keď tvrdí, že holá 
zmluva (pactum nudum) sa rovná odetej (pactum vestitum) pokiaľ má kauzu, pričom táto môže byť 
causa impulsiva.84 Na zmiernenie civilného a kánonického práva nakoniec Baldus formuluje teóriu, že 

 
79  SÖLLNER, ref. 74, s. 144-145. 
80  Bartolus k D. 50.12.1.  
81  Baldus v pozn. č. 5 k C.4.30.13. 
82  Balduv pozn. č. 22 k C. 4.30.13.  
83  Baldus ju vymedzuje pomerne filozoficky ako Causa enim finalis est obiectum intellectus, sicut signum est obiectum 

visus et portus est obiectum navigantium et, quicquid agimus, propter finem agimus. Baldus v pozn. č 17 k C. 6.44.1.  
84  Baldus v pozn. č. 11 k X. 1.35.1. Ecce secundum communem opinionem Canonistarum et veram, quia ad roborandum 

pactum sufficit aequitas naturalis impulsiva causa subsistente. To je podľa mienky kánonistov a pravdivo, lebo na 
posilnenie zmluvy postačí prirodzená spravodlivosť, s kauzou impulsiva.   
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kánonické právo vytvára zmluvám nové vestimentum (tzv. vestimentum roboris),85 čo je obdobné ako 
Accursiovo vestimentum legis auxilio.   

Kánonisti čoskoro prijali Baldovu náuku o kauze, ktorá sa tak stala jednotiacim prvkom 
zmluvnej teórie celého systému ius commune. Prijatie doktríny kauzy a tým aj žalovateľnosti holých 
zmlúv (pacta nuda) podporených kauzou urobilo rozlišovanie medzi pomenovanými a nepomenova-
nými kontraktmi nadbytočným, nakoľko obidva druhy kontraktov boli rovnako žalovateľné pokiaľ 
mali kauzu. Zároveň sa výraz holá zmluva alebo dohoda (pacta nuda) stal po Baldovi nejednoznač-
ným, nakoľko mohol odkazovať ako k zmluve neobsahujúcej náležité formálnosti (nudum a sollemni-
tate), tak aj k zmluve neobsahujúcej kauzu (nudum a causa). Pokiaľ bola kauza falošná (falsa) alebo 
postihnutá omylom (erronea) v dôsledku prezumpcie omylu sa zmluva stala neplatnou. Kauza tak 
ešte pred sformulovaním teórie právneho úkonu, ktorý kladie na vôľu požiadavku slobody, vážnosti 
a skutočnosti, zabezpečovala ochranu zmluvným stranám pred ich neuváženými a nezmyselnými 
úkonmi (často v dôsledku neznalosti práva). To podporovalo aj kánonické právo, nakoľko podľa 
Summa angelica de casibus conscientiae od Angela de Clavasia (1411–1495), zmluvy nemajúce kauzu 
(tzv. pacta nuda a causa) nie sú záväzné nielen právne, ale ani vo svedomí (nejde o mendacium).86  

Teória kauzy rozpracovaná kánonickým právom bola rozhodujúca pre ďalší vývoj zmluvného 
záväzkového práva v ius commune a definitívne sa presadzuje aj v civilnom práve ku koncu 15. storo-
čia. Akékoľvek pactum nudum sa považovalo za rovnocenné stipulácii, čím boli ustanovenia Justinián-
skej kodifikácie o kauze stipulácie prenesené na všetky zmluvy (dohody). Kauza musela byť zo 
zmluvy zrejmá, abstraktný dlžný úpis bol pokladaný za neúčinný.    
 
3.3 NOVŠIE IUS COMMUNE 
 
 Náuka o kauze bola recipovaná v Aragónsku, Francúzsku, Holandsku ako aj v nemeckých čas-
tiach Svätej ríše rímskej (usus modernus pandectarum) prostredníctvom právnej praxe 16. a začiatku 
17. storočia. Odkazovalo sa tu buď priamo na kánonické právo, vtedajšiu obyčaj (mores hodierni), ale 
napr. aj na zásadu germánskej vernosti (Treue) s odvolaním sa na Tacitovo dielo Germania.87 Holé 
zmluvy boli formálne žalované cez condictio ex lege, resp. canone, niektorí však navrhovali aj základnú 
žalobu inominátnych kontraktov actio praescriptis verbis alebo jednoducho condictio ex moribus.88 Re-
cepcia však nebola univerzálna. Škola francúzskych právnych humanistov (mos gallicus) bola meto-
dologicky založená na rekonštrukcii pôvodného rímskeho práva a preto sa pomerne striktne pridŕ-
žala Justiniánskej kodifikácie (a cez ňu klasického práva). Títo právnici 16. storočia vymedzovali 
zmluvu výlučne ako dohodu, ktorá dáva zrod civilnej obligácii (contractus est conventio civilem obliga-
tionem pariens) ako napísal François Hotman (1524–1590) vo svojom komentári k Inštitúciám.89 
Azda najradikálnejší z nich François Connan (1508–1551) požadoval, aby všetky onerózne a dvoj-
stranné zmluvy boli posudzované podľa rovnakých pravidiel ako inominátne kontrakty, čo by však 
vzhľadom na ich reálny charakter znamenalo, že by sa stali právne perfektnými až momentom vec-
ného plnenia jednej zo strán.90    
 Proti francúzskym humanistom vystúpili predstavitelia prirodzenoprávnych škôl. Prirodzené 
právo sa týka človeka v jeho prirodzenom stave a pri teologických vetvách  tejto školy (ako napr. 

 
85  Baldus kom. č. 4 k X. 1.35.1. Unde tu Cannonista addis ad vestimenta pactorum vestimentum, quod appelatur vestimentum 

roboris. Preto ty pridáš ku kánonickým vestimentám vestimentum zmlúv, ktoré sa nazýva vestimentum sily.   
86  SÖLLNER, ref. 74, s. 178-179. 
87  COING, Helmut. Europäisches Privatrecht. Band I: Älteres gemeines Recht. (1500-1800). Mníchov: C.H. Beck 1985, 

s. 400-401. 
88  Tamže, s. 400-401. 
89  DEROUSSIN, David. Histoire du droit des obligations. 2. vyd. Paríž: Economica, 2012, s. 159. 
90  Tamže, s. 159. 
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druhá scholastika v Španielsku) aj vo vzťahu k Bohu ako stvoriteľovi sveta.91 Prirodzené právo sa 
aplikuje vo fóre svedomia (forum conscientiae), ktoré nestrpí ozdoby (sofizmy) ani subtility práva (api-
ces et subtilitates iuris), a v prípade zmluvného práva záleží len na konsenze zmluvných strán (con-
sensus paciscentium) a naturálnej obligácii (naturalis obligatio).92 V tejto súvislosti sa zdôrazňovalo 
s poukazom na Ulpianov fragment, že aj z neformálnych dohôd vznikalo právo na námietku (ius ex-
cipiendi),93 čo bolo interpretované tak, že aj z holej zmluvy vzniká naturálny záväzok.94 Praktické prí-
klady potvrdzujúce vznik naturálnej obligácie sú v rímskom práve mnohé (napr. retenčné právo ve-
riteľa z holej zmluvy k ručnému zálohu prijatému od dlžníka, nemožnosť žiadať vrátenie už zaplate-
nej sumy atď.). 
 Prechod k princípu, že solus consensus obligat urobil doktrínu kauzu vo veľkej miere redun-
dantnou, nakoľko uzavretie zmluvy vážne (serio factum), resp. s vážnym a rozvážnym duchom (serio 
ac deliberato animo factum)95 sa už viazalo priamo na vôľu strán vyjadrenú v konsenze. Z tohto dôvodu 
bolo od druhej polovice 17. storočia v Holandsku a v nemeckých častiach Svätej ríše rímskej postupne 
upúšťané od teórie kauzy. Ťažisko sa presunulo skôr na problém, či strany vážne a chcene vstúpili do 
zmluvného vzťahu, čo bolo častokrát naviazané na dokazovanie a teda procesné právo. Naproti tomu 
ostala teória kauzy v románskych jurisdikciách (dnešné Francúzsko, Taliansko, Španielsko) naďalej 
relevantnou a tvorila formálnu požiadavku platnosti zmluvy. Dôležitým následkom prechodu k pri-
ncípu zmluvnej slobody (solus consensus obligat) bolo definitívne etablovanie pravidla, že všetky kon-
trakty v ius commune sú založené na dobromyseľnosti (t.j. sú bona fide a nie stricti iuris). 
 Opustenie teórie kauzy a presun dôrazu na konsenzus si vyžiadal aj hlbšiu analýzu procesu 
vzniku zmlúv. Podľa „otca prirodzeného práva“ Huga Grotia (1583–1645) tvorí základ záväzku nie 
samotná zmluva alebo konsenzus, ale jednostranný sľub. Grotius tu čerpá zo staršej tradície scholas-
tickej morálnej teológie, ktorá nerobí rozdiel medzi prísahami a jednoduchými sľubmi, lebo obe sú 
rovnako záväzné pred Bohom (vyjadrené napr. aj Gratianom v už citovanom C. 22, q. 5, c. XII.). Gro-
tius prepojil koncepciu záväznosti jednostranného sľubu (fides) s koncepciou prirodzenej slobody 
jednotlivca konať alebo nekonať určitým spôsobom. Záväzný prísľub tak má účinok scudzenia nejakej 
časti našej slobody (alienatio particulae cuiusdam nostrae libertatis) a dôvod záväznosti preto nemôže 
byť iný, ako vôľa toho, kto časť svojej slobody scudzuje.96 Grotius však vyžaduje aj vonkajší prejav 
vôle (signum volendi) a akceptáciu zo strany druhej strany.97  
 Je však každý vonkajší prejav vôle záväzný? Prirodzene nie. Grotius rozlišuje medzi (1) vyjad-
rením úmyslu sa v budúcnosti nejako správať bez vylúčenia zmeny úmyslu v budúcnosti, ktorý tak 
nie je záväzný; (2) vyjadrením pevného úmyslu sa nejakým spôsobom v budúcnosti správať (t.j. s vy-
lúčením jeho zmeny v budúcnosti), ale bez úmyslu založiť inému právo spoliehať sa na takýto úmysel 
(pollicitatio) a nakoniec (3) vyjadrením úmyslu previesť na iného právo požadovať po prejavujúcom 
určité správanie (promissio).98 Ak je takýto sľub prijatý druhou stranou a je urobený tomu 

 
91  K historickému prehľadu prirodzeného práva pozri BRTKO, Róbert – ČUNDERLÍK ČERBOVÁ, Veronika – NEMEC, 

Matúš. Prirodzené právo – jeho vývoj a prvky v rímskom. a v kánonickom práve. Bratislava: Univerzita Komenského v 
Bratislave, Právnická fakulta, 2014 a BRTKO, Róbert.  Klasický koncept prirodzeného práva a jeho poklasické 
mutácie. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2019, roč. 38, č. 1, s. 13-24. 

92  Juan de Valero (1550–1625) citovaný podľa DECOCK, ref. 69, s. 145-146. 
93  Ulp. D. 2.14.7.4. Sed cum nulla subest causa, propter conventionem hic constat non posse constitui obligationem: 

igitur nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem. Keď neexistuje žiadne dôvodné plnenie je známe, 
že neformálnym dohovorom nemožno stanoviť záväzok. Teda z púheho neformálneho dohovoru nevzniká záväzok, 
ale len námietka.  

94  DECOCK, ref. 69, s. 147.  
95  COING, ref. 87, s. 403.  
96  ZIMMERMANN, Reinhard. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. New York: Oxford 

University Press, 1996, s. 568. 
97  Tamže, s. 568.  
98  COING, ref. 87, s. 406.  
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zodpovedajúci prejav vôle, vzniká zmluva. Rozlišovanie či ide o pomenovaný alebo nepomenovaný 
kontrakt alebo či má kontrakt kauzu alebo nie je tak bez právneho významu. Samuel von Pufendorf 
(1632 –1694) následne preniesol ťažisko kontraktuálnej teórie prirodzenoprávnej školy od sľubu 
(promissio) na zmluvu (pactum) a Christian von Wolff (1679–1754) ukončil vývoj vytvorením moder-
ného termínu zmluvy (Vertrag), v ktorom zdôrazňoval, že konsenzus je základom a dôvodom zmluv-
ného záväzku.99 Týmto sa konsenzuálne zmluvy (a najmä kúpna zmluva) stali mdelom pre formulo-
vanie koncepcie všeobecnej obligačnej zmluvy.100 
 Prirodzenoprávne školy tak dospeli k pojmu prejav vôle (declaratio voluntatis), ktorý sa stal 
jadrom modernej definície právneho úkonu v 19. storočí nemeckou historickoprávnou školou. Tým, 
že prirodzenoprávni juristi (napríklad Puffendorf) vyžadovali pre kontrakt dva súhlasy (t.j. oboch 
zmluvných strán), sa pre vznik zmluvy stali podstatné oba prejavy vôle, čo viedlo k modernej kon-
cepcii kontraktu ako obojstranného súhlasného prejavu vôle. Náuku o prejave vôle následne prebrala 
aj nemecká historickoprávna škola (pandektistika) a vytvorením zastrešujúceho pojmu pre obligačnú 
zmluvu (až dovtedy pojem najvyššej abstraktnej úrovne v súkromnom práve ius commune) a rôzne 
záväzné jednostranné úkony dospela k pojmu právny úkon, pod ktorý bola zmluva v priebehu 19. 
storočia podradená.   
 
4 UHORSKÉ PRÁVO  
 

V najstaršom uhorskom práve boli všetky zmluvy reálnymi kontaktami, čo vyplývalo z toho, 
že plnenie strán sa vyžadovalo ihneď pri uzavieraní zmluvy. Postupom času sa plnenie vyžadovalo 
len na jednej strane, čo zakladalo právny nárok na neskoršie protiplnenie druhou zmluvnou stra-
nou101.  Približne v 14. storočí sa zmluvy začali uzatvárať konsenzuálne, pričom sa vyžadovalo odo-
vzdanie určitého symbolického plnenia (prúty, žezlá, listiny a pod.), ktoré slúžilo aj ako dôkaz toho, 
že k uzatvoreniu zmluvy došlo. Najstaršie zmluvné typy boli tie, ktoré slúžili k obratu majetkovej 
podstaty a patrili medzi ne predovšetkým zámenná, kúpna, darovacia a spoločenská zmluva. Zá-
menná zmluva (permutatio) bola v najstaršom období naturálneho hospodárstva využívaná na vý-
menu tovaru za tovar. Táto zmluva bola pôvodne reálnou a spočívala vo výmene predmetu za iný 
predmet priamo „z ruky do ruky“. Neskorší vývoj v rámci ktorého sa rozšírili konsenzuálne zmluvy 
priniesol aj konsenzuálny typ zámennej zmluvy, ktorou sa jedna zmluvná strana zaväzovala previesť 
určitý predmet na druhú zmluvnú stranu a druhá zmluvná strana výmenou za to prisľúbila prevede-
nie vlastníctva k inému predmetu.  Rozlišovali sa dva druhy zámennej zmluvy, a to zámena právom 
večným (iure perpetuo) a právom dočasným (permutatio temporalis). Zatiaľ čo prvý druh smeroval 
k prevodu vlastníctva, v druhom prípade išlo o zámenu úžitku dvoch vecí na určitý čas102. So vznikom 
peňazí a peňažného obratu sa prirodzene začala popri zámennej zmluve využívať kúpna zmluva (em-
ptio venditio). Pôvodná kúpna zmluva bola zmluvou reálnou a predstavovala výmenu vecí za peniaze 
z ruky do ruky. V rámci ďalšieho vývoja stačilo plnenie jednej zo strán a už týmto plnením došlo 
k vzniku zmluvy, pričom neskôr postačovalo dokonca len reálne odovzdanie preddavku jednou zo 
zmluvných strán. Neskorší vývoj priniesol konsenzuálnu podobu kúpnej zmluvy, a teda zmluva 
vznikla dohodou strán o predmete kúpy a kúpnej cene103. Predmetom kúpy mohlo byť všetko, čo bolo 
predmetom právneho obratu, pričom niektoré veci mohli byť predmetom kúpy len obmedzene (napr. 
pohľadávky cudzincov, fideikomisy, aviticitný majetok, donačné majetky). Už staršie právo sa 

 
99  ZIMMERMANN, ref. 96, s. 568.  
100  Ius commune v zásade vychádzalo z princípu neformálnych zmlúv. Zmluvy tak boli konsenzuálne alebo reálne, pričom 

v dôsledku presadenia princípu konsenzuálnosti sa konsenzuálne zmluvy stali pravidlom a reálne zmluvy výnimkou 
z princípu, že zmluva vzniká v momente dosiahnutia konsenzu strán na podstatných náležitostiach zmluvy.  

101  LUBY, Štefan. Dejiny súkromného práva. Bratislava: IURA EDITION, spol. s.r.o., 2002, s. 450.  
102  Tamže, s. 475. 
103  Tamže, s. 477. 
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usilovalo vylúčiť z obehu ukradnuté veci, preto sv. Ladislav zákonom ustanovil, že (1) veci sa majú 
kupovať a predávať len vo dne, (2)  v prítomnosti richtára a mýtnika, (3) v prítomnosti svedkov, ktorí 
vlastným životom ručili za právo predávajúceho104. Kúpne zmluvy uzatvorené bez dodržania vyššie 
uvedených formálnych náležitostí boli síce platné ale ak bola tajne predaná alebo kúpená ukradnutá 
vec, tak to mohlo mať za následok potrestanie trestom smrti. Osobitné formálne náležitosti sa na 
základe zákonu kráľa Kolomana viazali na kúpne zmluvy uzatvorené medzi Židmi a kresťanmi, pri-
čom sa vyžadovalo (1) účasť židovských aj kresťanských svedkov, (2) spísanie listiny o kúpe, (3) opat-
renie listiny pečaťami zmluvných strán105.  

Darovacia zmluva (donatio) sa ako zmluvný typ vžila o čosi neskôr a zostala reálnym kontrak-
tom dlhšie ako zámenná, či kúpna zmluva106. Staršie právo vylučovalo možnosť darovania nehnuteľ-
ného majetku, pretože platilo, že nehnuteľný majetok sa mal zanechať príbuzným107. Zdedený maje-
tok mohol vlastník darovať len s súhlasom zákonným dedičov, pričom títo mohli darovaniu odporo-
vať. Neskoršia prax zaviedla možnosť odvolania daru pre nevďačnosť obdarovaného z rovnakých dô-
vodov aké sa vyžadovali pre vydedenie108. Medzi staršie zmluvné typy patrila aj záložná zmluva úve-
rová, popri ktorej sa vytvorili zmluva o pôžičke a zmluva o výpožičke, ktoré neboli nevyhnutne za-
bezpečené záložným právom. Ďalšími z využívaných kontraktov boli zmluvy slúžiace k prenechaniu 
užívania, ktorými boli nájomná a árendálna zmluva. Spočiatku bolo aj pre tieto zmluvy potrebné za-
bezpečenie prostredníctvom záložného práva alebo ručenia (vadimonium),  časom sa však od tejto 
praxe upustilo. Relatívne neskoro vznikli zmluvy o výkone činnosti alebo práce, teda zmluva pra-
covná a zmluva o dielo.  

Právnu úpravu zmluvných obligácii obsahovalo Werbőczyho Tripartitum v častiach I. 63 až I. 
75109. Z komentára k Tripartitu od K. Kadleca110 vyplýva, že najdôležitejšími zmluvami (fassiones) boli 
kúpne zmluvy, ktoré slúžili na prevod majetku šľachty. Týmito kúpnymi zmluvami sa zabezpečoval 
prevod vlastníctva nehnuteľností na večné časy. Z hľadiska formálnych náležitostí sa pre platnosť 
kúpnej zmluvy na prevod šľachtického majetku (fassio perennalis) vyžadovalo aby bola urobená pred 
vierohodnou osobou alebo na vierohodnom mieste a bola opatrená pečaťou. Pre platnosť kúpnej 
zmluvy sa vyžadovala osobná prítomnosť oboch zmluvných strán, prípadne ich splnomocnencov 
a ústny prejav vôle. Pod sankciou neplatnosti si akt uzatvorenia zmluvy vyžadoval aj prečítanie spí-
sanej zmluvy zmluvným stranám v jazyku im známom. V prípade, ak išlo o predaj aviticitného ma-
jetku, tak bola pridružená ešte aj podmienka v zmysle ktorej sa vyžadovalo oznámenie predaja a jeho 
podmienok osobám, ktorým svedčalo dedičské právo na daný majetok111. Ďalšie osobitné podmienky 
sa viazali na predaj donačného majetku (v niektorých prípadoch sa vyžadoval súhlas panovníka).  Pri 
všetkých zmluvách platilo, že museli byť uzatvorené bez podvodu, omylu a strachu.112 Fassiones pa-
rennales nemohli platne uzatvárať márnotratníci, poručníci a opatrovníci v neprospech poručencov 
a opatrovancov, synovia, choromyseľné osoby, poručenci a nevydaté ženy.113   

Spôsobilosť uzavrieť zmluvu závisela od spôsobilosti na právne úkony. Neplnoleté osoby mal 
len obmedzenú spôsobilosť vstupovať do kontraktuálnych vzťahov. Muži od 16. roku veku a ženy od 

 
104  Tamže, s. 478. 
105  Tamže, s. 478. 
106  Tamže, s. 451. 
107  Tamže, s. 480. 
108  Tamže, s. 480. 
109  I. 63., 65. (o fassích), I. 60. (o praemonici osob, jimž náleží pi prodeji právo retrakní), I. 69. (o klausuli „nil juris“ při 

fassích), I. 70. (o směně), I. 71. (o směně na oko), I. 72. (kdy směna nemůže býti rescindována), I. 73. (o směně 
spojené s prodejem), I. 74., 76., 77. (o zprávě), I. 75. (kdo jsou legitimi impetitores). Pozri KADLEC, Karel. Verböczyvo 
Tripartitum a soukromé právo uherské a chorvatské šlechty v něm obsažené. Praha, 1902, s. 57. 

110  Tamže, s. 274. 
111  Tamže, s. 274. 
112  Tamže, s. 275. 
113  Tamže, s. 275. 
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14. roku veku mohli dávať svoj majetok do zálohu, pričom táto spôsobilosť bola zák. čl. 17/1792 
odňatá tým, ktorí boli v podriadení otcovskej moci. Muži od 18. roku a ženy od 16. roku veku mohli 
scudziť zlato, striebro a hnuteľnosti. Táto spôsobilosť bola zrušená § 10 zákonného článku 
68/1715.114 Zároveň platilo, že v prípade žien sa v zásade vyžadoval pre platnosť úkonu súhlas opat-
rovníka a u mužov sa tento súhlas vyžadoval len vtedy, ak si opatrovníka sami vyžiadali. Plnoleté 
osoby mali plnú spôsobilosť právne konať, a mohli najmä scudziť a zaťažiť nehnuteľnosti a zaväzovať 
sa všetkými zmluvami115.  

V rámci neskoršieho vývoja Jung v roku 1818 na základe Kelemenových Inštitúcií vymedzuje 
zmluvu (contractus) ako dohodu medzi dvoma alebo viacerými osobami na určitej veci alebo ko-
naní.116 Základné členenie zmlúv bolo na jednostranne záväzné (unilaterales) a dvojstranne záväzné 
(bilaterales). Určitá terminologická rozkolísanosť sa prejavuje v tom, že synonymom pre dvojstranne 
záväzné zmluvy boli zaťažujúce (onerózne) zmluvy, čím v uhorskom práve kritérium odplat-
nosti/bezodplatnosti splývalo s kritériom jednostrannosti/dvojstrannosti. Dvojstranné zmluvy sa 
následne delili na rovné a nerovné, podľa toho či záväzok jednej zo strán mohol byť označený ako 
hlavný.117 V uhorskom práve druhej polovice 19. storočia sa pod výrazom zmluva chápala taká do-
hoda medzi dvoma stranami, na základe ktorej jedna druhej alebo obidve vzájomne sa zaväzovali 
k určitému plneniu alebo konaniu, ktoré predstavovalo majetkovú hodnotu.118 V uhorských záko-
noch je výraz contractus použitý spravidla na dvojstranné, resp. bilaterálne zmluvy, zatiaľ čo pre jed-
nostranné sa používal výraz obligatio. Kontrakty sa delili aj na reálne, ku ktorým bola zaradená pô-
žička, výpožička a úschova (contractus reales), a na konsenzuálne (napr. kúpa).119 Hranice zmluvnej 
autonómie čo do vecí bola požiadavka, aby nadobudnutie alebo prevod bol fyzicky možný a vec ne-
bola vylúčená z právneho obchodu; vo vzťahu ku konaniam nesmelo byť konanie nemorálne, proti-
zákonné a nemožné.120 

Spôsobilosť uzavrieť zmluvu nemali tí, ktorí neboli spôsobilí na právne úkony. Maloletí mohli 
spôsobilosť nadobudnúť dovŕšením veku (veniam aetatis) a osoby nachádzajúce sa pod otcovskou mo-
cou alebo v poručníctve alebo opatrovníctve potrebovali na uzavretie súhlas svojho zákonného zá-
stupcu. Zákonný čl. 6/1844 v § 1 ustanovil, že osoby z obchodného, továrnického alebo živnosten-
ského stavu, ktorí dovŕšili 20. rok života, sa mohli zaväzovať prostredníctvom zmeniek, pokiaľ sa 
nechali zaprotokolovať na zmenkovom súde. Osoba sa takisto mohla dať splnomocniť na uzavretie 
zmluvy prostredníctvom všeobecnej alebo osobitnej plnej moci. Z hľadiska formy mohli byť zmluvy 
uzavreté buď písomne alebo ústne, pokiaľ zákon neustanovoval pri niektorých zmluvných typoch 
formu (napr. lotérie, zmluva o zastúpení, zmluva o preprave vecí, resp. nákladu).  

Spôsobilosť uzavrieť zmluvu nemali duševne chorí, ďalej súdom uznaní márnotratníci (zák. čl. 
48/1723), pričom za márnotratníkov mohol označiť svojich synov aj otec v úradných listoch, vlast-
níci fideikomisov vo vzťahu k majetku nachádzajúcom sa vo fideikomise (zák. čl. 9/1687, 50/1723) a 
ani osoby vo vzťahu k svojmu avicitnému majetku pokiaľ by bol úkon na ujmu právoplatného dediča 
(zák. čl. 47 a 49/1723).121 Okrem týchto zákonných dôvodov neplatnosti boli neplatné aj zmluvy 
uzatvárané v kontexte určitých rodinných či príbuzenských vzťahov ako napr. zmluva medzi poruč-
níkom a poručencom na ujmu poručenca (zák. čl. 24/1652, 68/1715), zmluva jedného z príbuzných 

 
114  LUBY, ref. 101, s. 168. 
115  Tamže, s. 169. 
116  JUNG, Johann. Darstellung des ungarischen Privat-Rechtes. Nach dem in seiner Art als classisch allgemein aner-

kannten Werke: Institutiones Juris privati Hungarici des Herrn Emerich von Kelemen. Zväzok 2. Viedeň: Bauer, 
1818, s. 224-225.  

117  Tamže, s. 225. 
118  PUTZ, Carl. System des ungarischen Privatrechtes. Viedeň: Manz, 1870, s. 207.  
119  JUNG, ref. 116, s. 246. 
120  Tamže, s. 244. 
121  Tamže, s. 226-228. 
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vo vzťahu k nerozdelenému rodinnému nedielu bez súhlasu ostatných vlastníkov a zmluvy vdovy 
disponujúcej spoločným majetkom manželov (predaj alebo založenie) nad rámec svojho vena.122 

C. Putz v roku 1870 konštatuje, že účinkom platne uzavretej zmluvy sa venovalo pomerne málo 
uhorských zákonných článkov, ktoré sumarizuje nasledovne: 

1) Riadne uzatvorená zmluva sa musí dodržať (zák. čl. 17/1486, 38/1492, § 8 31/1723),  
2) Zmluva, ktorá bola uzatvorená prostredníctvom ľsti, podvodu, násilia alebo vyhrážky je nu-

litná (zák. čl. 35/1291, 26/1471, 59/1535, 40/1542, 17/1552, 13/1688, 53/1715),  
3) Nulitná je zmluva uzavretá s maloletým alebo tým, kto sa nachádza v poručníctve alebo opat-

rovníctve, pokiaľ nemajú žiadne dispozičné práva k majetku, bez súhlasu otca, poručníka 
alebo opatrovníka, 

4) Zákonní dedičia môžu žiadať o zrušenie zmluvy poškodzujúcej ich práva (Trip. I:58,59 invali-
dationem contractus ex praejudicio petere possunt). Toto právo týkajúce sa najmä šľachtických 
majetkových práv bolo zrušené druhou hlavnou časťou patentu z 29.11.1852.123 
 

Zmluvy (všetky jej ustanovenia vrátane podmienok) sa museli vykladať na základe doslovného 
zmyslu slov použitých v zmluve, pričom na slovné hračky sa neprihliadalo (zák. čl. 17/1486, 
38/1492). Súdy boli rovnako touto doslovnou interpretáciou viazané. Neplnením jednej zo strán sa 
zmluva nestávala automaticky nulitnou (mohla sa stať len ak obsahovala takéto podmienku),124 
druhá strana teda nebola oslobodená od svojho záväzku plniť, ale mohla požadovať žalobne plnenie 
od protistrany. 125 

 
5 PRÁVNA ÚPRAVA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA DO PRVEJ POLOVICE 20. STOROČIA  

 
Právna úprava kontraktov bola založená na širokej miere zmluvnej autonómie. Ako zmluvné 

typy sa rozlišovali jednak tie, ktoré zákon osobitne upravoval a boli pomenované (napr. kúpna 
zmluva, nájomná zmluva, zmluva o pôžička a pod.) a tiež zmluvy nepomenované, ktoré nebolo 
možné zaradiť pod žiaden zo zmluvných typov upravených v zákone alebo bolo ich možné platne 
uzavrieť pokiaľ bol úmysel zmluvných strán vážny a obsah zmluvy nebol zakázaný alebo ne-
mravný126. Pre platné uzatvorenie zmluvy právo vyžadovalo (1) aby boli zmluvné strany spôsobilé na 
právne úkony, (2) aby bol predmet zmluvy možný a dovolený, (3) aby dojednanie strán bolo vážne, 
voľné a bez omylu, (4) aby bola zachovaná forma zmluvy127.  Neplatné boli zmluvy, ktoré sa svojim 
obsahom priečili dobrým mravom (napr. odmena dojednaná za nemanželské spolužitie, odmena do-
jednaná za spáchanie trestného činu, odmena dojednaná za sprostredkovanie manželstva). Pokiaľ 
zákon neustanovil inak, bolo možné zmluvu uzatvoriť v akejkoľvek forme, teda aj ústne. Dokonca aj 
v prípade prevodu nehnuteľností zákon nevyžadoval písomnú formu a platilo, že už na základe úst-
nej zmluvy bolo možné žalovať o vydanie vkladného povolenia128.  Pre niektoré druhy plnenia zákony 
vyžadoval písomnú formu. Bolo to napríklad v prípade dojednania úroku vo výške prevyšujúcej 

 
122  Tamže, s. 243. 
123  PUTZ, ref. 118, s. 208-209.  
124  Takáto podmienka bola zvyčajná v zmluvách o árende. Ak bola naplnená, mohlo podľa zák. čl. 22/1802 nastať auto-

maticky (via facti) zbavenie držby. Tamže, s. 217. 
125  JUNG, ref. 116, s. 246-247.  
126  ROUČEK, František – SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a 

občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl čtvrtý. Právnické knihkupectví a nakladatelství V. 
Linhart v Praze: Praha, 1936, s. 14.  

127  FAJNOR, Vladimír – ZÁTURECKÝ, Adolf. Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. 
III. Vydanie pôvodného diela. HEURÉKA: Šamorín, 1998, s. 215. 

128  Tamže, s. 219. 
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5.00% alebo dojednaná odmena za advokátske služby, pričom pre platnosť zmluvy sa vyžadoval len 
podpis osoby zaviazanej daným zmluvným dojednaním129.  

Kúpna zmluva ako pomenovaný zmluvný typ stanovovala povinnosť predávajúceho previesť 
vlastnícke právo k predmetu predaja a záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu. Predmetom kúpnej 
zmluvy mohli byť hnuteľné aj nehnuteľné veci a aj práva, pokiaľ boli prevoditeľné. Kúpna zmluva 
bola zmluvou neformálnou (aj v prípade prevodu nehnuteľností) a písomná forma sa vyžadovala vý-
lučne v prípade ak sa na tom zmluvné strany dohodli. Výška kúpnej ceny k všeobecnej hodnote pred-
metu kúpy bola bez významu, nakoľko právo platné na Slovensku a Podkarpatskej Rusi nepoznalo 
na rozdiel od právnej úpravy platnej na území Čiech a Moravy zásadu lasio enormis, t. j. skrátenie na 
polovicu130. Ďalším pomenovaným zmluvným typom bola nájomná zmluva. Nájomnou zmluvou sa 
prenajímateľ zaviazal prenechať nájomcovi užívanie istej veci na určitú dobu za odplatu (nájomné)131. 
Nájomná zmluva bola zmluvou konsenzuálnou, ktorá vznikla dohodou strán.  Platné právo nevyža-
dovalo pre platnosť nájomnej zmluvy písomnú formu, pokiaľ si strany písomnú formu výslovne ne-
dojednali.132 Výnimkou z neformálnosti nájomnej zmluvy predstavoval nájom bytov, ak tak stanovil 
„zvláštny štatút vydaný podľa §102 zák. čl. LIV/1912.“133 Písomnú formu si tiež vyžadovali nájomné 
zmluvy a árendy medzi manželmi a snúbencami134. Vec bol oprávnený prenajať predovšetkým vlast-
ník veci. Aj nájomca týmto oprávnením disponoval (pokiaľ to nebolo výslovne vylúčené zmluvou s 
prenajímateľom), čím sa predmet nájmu dostal do podnájmu135. Pri nájme bytov bol však nájomca 
oprávnený dať vec do podnájmu iba na základe súhlasu prenajímateľa136. Árenda sa od nájmu odlišo-
vala tým, že nevzťahovala len na užívanie veci samej (usus), ale aj na poberanie jej plodov. Predmetom 
árendy preto mohla byť výlučne plodonosná vec, ktorá mohla prinášať občasne sa vyskytujúce úžitky 
(plody)137. Predmetom árendy boli z tohto dôvodu predovšetkým poľnohospodárske pozemky, no 
prípustnými boli aj „úžitočné“ práva, napríklad menšie práva regálne alebo niektoré oprávnenia, 
ktoré vyplývali z vlastníctva, ako napríklad právo poľovačky alebo rybolovu138. Nájomné mohlo po-
zostávať aj z iného, napríklad pracovného, plnenia139. Špecifikom bola tzv. zmluva z polovice, podľa 
ktorej osoba prevzala cudzí pozemok na obhospodarovanie, a za to poskytoval vlastníkovi plnenie vo 
forme polovice alebo časti úrody. Táto zmluva bola kategorizovaná ako árendálna a nie služobná140.  
Tzv. „polovičiar“ sa na základe takejto zmluvy stal vlastníkom „onej časti úrody, ktorá mu patrí podľa 
zmluvy, a táto nesmie byť exekučne zabavená pre dlhy prenajímateľove141“. Nájom bolo možné uzavrieť 
na dobu určitú alebo neurčitú. Dojednanie doby trvania nájmu bolo podstatnou náležitosťou nájom-
nej zmluvy142. Nájom na dobu určitú zanikol uplynutím dohodnutej doby trvania nájmu. Ak však 

 
129  Tamže, s. 219. 
130  Porovnaj ustanovenia §§ 934 – 935 všeobecného rakúskeho občianskeho zákonníka (ABGB). 
131  FAJNOR – ZÁTURECKÝ, ref. 127, s. 302. 
132  FAJNOR, Vladimír – ZÁTURECKÝ, Adolf. Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. II. 

prepracované, judikatúrou siahajúcou do r. 1935 doplnené vydanie. Bratislava: Nákladom Právnickej jednoty na Slo-
vensku a Podkarpatskej Rusi v Bratislave, 1935, s. 303.  

133  Tamže, s. 25. 
134  Tamže, s. 25. 
135  FAJNOR – ZÁTURECKÝ, ref. 127, s. 303. 
136  FAJNOR – ZÁTURECKÝ, ref. 132, s. 303. 
137  ROUČEK – SEDLÁČEK, ref. 126, s. 23. 
138  FAJNOR – ZÁTURECKÝ, ref. 132, s. 303. 
139  Tamže, s. 305. 
140  Tamže, s. 306. 
141  Z. R. 122. Pozri bližšie Tamže, s. 306. 
142  Dojednanie doby trvania nájmu (árendy) predstavuje podstatnú náležitosť zmluvy, bez ktorej takáto zmluva nemôže 

platne vzniknúť.  Uvedené potvrdzuje aj rozhodnutie Najvyššieho súdu Československého zo dňa 13. februára 1936 
č. 2473, RV III 354/35: „Kým strany nedošly určitej úmluve dotyčne doby arendy, nemožno pokladať smluvu arendálnu za 
perfektnú.” Pozri bližšie Úradná sbierka rozhodnutí Najvyššieho súdu Československej republiky vo veciach obči-
anskych z právnej oblasti Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Ročník ôsmy (od čísla 2393 do čísla 3019), obsahujúci 
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strany v nájme pokračovali aj po jeho skončení, predpokladalo sa, že ho konkludentne predĺžili, a 
takýto nájom sa pokladal za nájom uzatvorený na dobu neurčitú143. Darovacia zmluva bola koncipo-
vaná ako konsenzuálny kontrakt a vznikla prijatím darovacieho sľubu obdarovaným na základe čoho 
sa tento mohol domáhať plnenia zo strany darcu144. Predmetom darovania mohli byť veci alebo práva, 
bezodplatné zriadenie určitého práva (napr. práva požívať) alebo odpustenie dlhu145. Darca bol opráv-
nený v darovacej zmluve uložiť obdarovanému príkaz.  

 
6 VÝVOJ PRÁVNEJ ÚPRAVY NA ÚZEMÍ SLOVENSKA PO ROKU 1950 

 
Spoločenské zmeny nastolené po „Víťaznom februári“ mali prirodzený dopad na celý právny 

poriadok, pričom základné východiská boli obsiahnuté už v samotnej ústave prijatej 9. mája 1948.146 
Ústava 9. mája mala významný vplyv na podobu občianskeho práva, a to najmä pokiaľ ide o obdobie 
do prijatia Občianskeho zákonníka v roku 1950. Napriek značným inovatívnym snahám vyplývajú-
cim z „porevolučnej eufórie“ a túžby premietnuť novoprijatú ideológiu čo najprecíznejšie do práv-
neho poriadku si Občiansky zákonník z roku 1950 udržal základné rysy civilistického kódexu konti-
nentálneho právneho prostredia vychádzajúce z rímskeho práva, čo rozhodne nemožno povedať 
o jeho nástupcovi v roku 1964.    

V právnej úprave záväzkových práv bola premietnutá marxistická kritika prirodzených práv, 
a to najmä pokiaľ ide o zmluvnú voľnosť. Zmluvná autonómia bola vnímaná ako nástroj pre neob-
medzené „vykorisťovanie“ pracovnej sily a osobný zisk vlastníkov výrobných prostriedkov. V dôvo-
dovej správe tak bola konštatovaná potreba administratívnej regulácie zmluvnej voľnosti podľa po-
trieb hospodárskeho plánovania. Princíp zmluvnej voľnosti bol podriadený princípu verejného zá-
ujmu. Dôvody vzniku záväzkov vymedzil Občiansky zákonník v ustanovení § 211 nasledovne: „Zá-
väzky vznikajú z vykonávania jednotného hospodárskeho plánu, z právnych úkonov, najmä zo zmlúv, ďalej 
zo spôsobenia škody, z bezdôvodného obohatenia a z iných v zákone uvedených skutočností.“ Nadväzné 
ustanovenie špecifikovalo, že vykonávanie jednotného hospodárskeho plánu sa zabezpečovalo zmlu-
vami osobitne prispôsobenými potrebám hospodárskeho plánovania (hospodárskymi zmluvami). 
Podľa potrieb hospodárskeho plánovania mohli orgány na to príslušné uložiť určitý záväzok. Z uve-
deného je zrejmé, že rozhodujúcim pre oblasť záväzkových vzťahov sa stal predovšetkým jednotný 
hospodársky plán147.  

Základné zmluvné typy predstavovali tradičné scudzovacie zmluvy (kúpna zmluva, zámenná 
zmluva, darovacia, nájomná zmluva), ďalej vypožičanie, pôžička, zmluva o úschove, príkazná zmluva, 
konanie bez príkazu, zmluva o dielo, zasielateľská, dopravná, sprostredkovateľská zmluva, zmluva 
o združení, zmluva o dôchodok, stávka a hra a verejné prisľúbenie.     

Občiansky zákonník z roku 1964 nadväzoval na prijatie Ústavy Československej socialistickej 
republiky z roku 1960, v ktorej bolo deklarované víťazstvo socializmu.148 Nový občiansky zákonník 
bol prijatý ako zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a nadobudol účinnosť 1. apríla 1964. Zatiaľ 
čo pri Občianskom zákonníku z roku 1950 bolo možné hovoriť o citeľnom vplyve marxisticko-

 
rozhodnutia z r. 1936. Bratislava: Právnická jednota na Slovensku v Bratislave, za podpory Ministerstva spravedlno-
sti 1933, 708 s., s. 87. 

143  FAJNOR – ZÁTURECKÝ, ref. 132, s. 309. 
144  FAJNOR – ZÁTURECKÝ, ref. 127, s. 260. 
145  Tamže, s. 260. 
146  Ústavný zákon č. 150/1948 Zb. Ústava československej republiky – označovaná ako „Ústava 9. mája“.  
147  Zákon č. 241/1948 Zb. o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon 

o päťročnom pláne). 
148  Ústava hneď na úvod obsahovala vyhlásenie: „Spoločenské zriadenie, za ktoré bojovali celé generácie našich robot-

níkov i ostatných pracujúcich a ktoré mali od víťazstva Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie pred očami ako vzor, 
stalo sa pod vedením Komunistickej strany Československa skutočnosťou aj u nás. Socializmus v našej vlasti zvíťazil!” 
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leninskej ideológie, tak v prípade Občianskeho zákonníka z roku 1964 už išlo o úplnú deformáciu 
tradičnej civilistiky vytvorenej ešte v 19. storočí pod vplyvom prijatej ideológie a deklarovaného ví-
ťazstva socializmu149. Právna úprava záväzkového práva bola v Občianskom zákonníku z roku 1964 
obsiahnutá v tretej, štvrtej, piatej a šiestej časti a bola taktiež výrazne poznačená odklonom od štan-
dardnej civilistickej koncepcie. Najrozsiahlejšia IV. časť zákona bola venovaná úprave záväzkovo-
právnych vzťahov vznikajúcich pri uspokojovaní osobných potrieb občanov, pre ktoré zákonodarca 
zvolil inovatívny pojem „služby“. Zákon stanovil, že služby sa poskytujú na základe zmlúv alebo na 
základe iných skutočností ustanovených právnymi predpismi. Tradičná kúpna zmluva bola nahra-
dená „predajom v obchode“ zatiaľ čo klasická kúpna zmluva medzi občanmi bola veľmi skromne upra-
vená v rámci „iných zmlúv“ v piatej časti, zmluva o pôžičke bola označená ako “požičiavanie vecí”. 
Zákon ďalej poznal „obstarávateľské služby“, „upratovacie služby“, „prepravné služby“, „peňažné 
služby“ a pod. V piatej časti bol tiež upravený inštitút občianskej výpomoci, ktorý bol v § 384 OZ 
vymedzený nasledovne: „Ak občan pre iného občana na jeho žiadosť vykoná nejakú prácu, poskytne mu 
pôžičku alebo mu inak vypomôže, ide o občiansku výpomoc.“ Pri poskytnutí občianskej výpomoci mal ob-
čan právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Právo na odmenu mal občan len v prípade, 
pokiaľ bola dohodnutá a pokiaľ zodpovedala povahe výpomoci, najmä ak sa výsledok dosiahol jeho 
osobným pričinením. Porušenie ustanovení o občianskej výpomoci malo tak občianskoprávne ako aj 
trestnoprávne konsekvencie a platilo, že občianska výpomoc nemala byť zneužívaná na súkromnú 
zárobkovú činnosť.  

Príznačným pre socialistickú právnu úpravu bolo obmedzenie zmluvnej autonómie, ktoré sa 
prejavovalo už v samotnom procese vzniku zmluvy, ktorý bol podmienený súhlasom príslušného 
štátneho orgánu. V prípade záporného rozhodnutia zmluva nevznikla150. Pri prevode nehnuteľnosti 
sa v zmysle § 134 ods. 2 OZ vyžadovala registrácia zmluvy štátnym notárstvom. Vlastníctvo prechá-
dzalo registráciou zmluvy. Pri prevode nehnuteľnosti tak mala registrácia štátnym notárstvom za 
následok jednak vznik samotnej zmluvy ako aj prevod vlastníckeho práva.  Obmedzenie zmluvnej 
voľnosti vyplývalo aj z ustanovenia § 490 ods. 2 OZ podľa ktorého nezastavané stavebné pozemky 
mohli občania prevádzať len na štát alebo na socialistickú organizáciu na to osobitným predpisom 
oprávnenú151. Iba v prípade ak tieto nezastavané stavebné pozemky mohli byť predmetom osobného 
užívania, boli občania opravení ich darovať príbuzným v priamom rade a súrodencom (iná forma scu-
dzenia sa nepripúšťala).  Pre Občiansky zákonník z roku 1964 bola príznačná tiež výrazná prítom-
nosť administratívnych prvkov a zásahov. Jedným z hlavných nástrojov slúžiacich na uspokojovanie 
dlhodobých vlastníckych potrieb obyvateľstva bol nový inštitút upravený tretej časti zákona označo-
vaný ako „osobné užívanie bytov, iných miestností a pozemkov“. Osobné užívanie bytov predpokladalo 
kombináciu administratívneho úkonu v podobe vydania správneho rozhodnutia o pridelení bytu152 

 
149  V rámci preambuly Občiansky zákonník vymedzil svoju úlohu nasledovne: „Hlavnou úlohou Občianskeho zákonníka 

je zakotviť a vymedziť práva a povinnosti občanov a organizácií vznikajúce v oblasti uspokojovania hmotných 
a kultúrnych potrieb, chrániť tieto práva, ak sa vykonávajú v súlade so záujmami spoločnosti, a prispieť k dôslednému 
dodržiavaniu socialistickej zákonnosti v občianskoprávnych vzťahoch. Ustanovenia Občianskeho zákonníka smerujú 
k upevňovaniu socialistických ekonomických i ostatných spoločenských vzťahov a k prekonávaniu prežitkov vo ve-
domí ľudí a pomáhajú tak vytvárať predpoklady pre premenu socialistických vzťahov vo vzťahy komunistické.“ 

150  Táto úprava bola zakotvená v ustanovení § 47: „Ak sa účastníci v predpísanej forme zhodli na obsahu zmluvy a na jej 
vznik je potrebné ešte rozhodnutie príslušného orgánu, sú svojimi prejavmi viazaní až do tohto rozhodnutia. Ak je 
rozhodnutie záporné, k zmluve nedôjde.“ 

151  Aplikačná prax na tieto obmedzenia reagovala tým, že ak nebolo možné prevádzať nezastavané stavebné pozemky, 
stačilo ich zastavať a obmedzenie pominulo. Zákon neupravoval kedy sa pozemok považoval za zastavaný, no v praxi 
sa za zastavaný pozemok považoval taký na ktorom bola vybudovaná stavba aspoň do výšky jedného metra nad úro-
vňou okolitého terénu.  

152  Ustanovenie § 154 znelo: „Rozhodnutím o pridelení bytu vydaným miestnym národným výborom alebo iným 
orgánom príslušným podľa predpisov o hospodárení s bytmi alebo inými skutočnosťami ustanovenými týmto záko-
nom vznikne občanovi právo, aby s ním organizácia uzavrela dohodu o odovzdaní a prevzatí bytu.“ 
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a občianskoprávneho úkonu, ktorým bolo  uzatvorenie dohody o odovzdaní a prevzatí bytu. Na 
zmluvu o prevode budov, ktoré boli v súkromnom vlastníctve a k zmluve o prevode alebo nájme po-
ľnohospodárskych či lesných pozemkov sa vyžadoval súhlas okresného národného výboru (po roku 
1971 bola táto právomoc prenesená na miestne národné výbory).  

 
7 NAMIESTO ZÁVERU – VÝVOJ V POZITÍVNOM PRÁVE  

 
Pokiaľ ide o právnu úpravu kontraktov, tak tá je poznačená duálnou úpravou záväzkov, kto-

rých právna úprava sa nachádza jednak v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskor-
ších predpisov ako aj v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  

Dualizmus úpravy záväzkového práva je nešťastným dôsledkom rýchlosti noviel v súkrom-
nom práve po 1989. Nový Obchodný zákonník z roku 1991 bol síce pripravovaný súbežne s novelou 
Občianskeho práva, čo mohlo vzbudiť nádej pre zmysluplné prepojenie oboch súkromnoprávnych 
predpisov,  avšak koordinácia prípravy oboch zákonníkov bola nevyhovujúca153. To sa prejavilo pre-
dovšetkým v oblasti úpravy záväzkovoprávnych vzťahov, kde jednotlivé ustanovenia Obchodného 
zákonníka nie sú dostatočne zosúladené s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V zá-
väzkovom práve tiež naďalej pretrváva prekonaný dualizmus zmluvných typov. Zdvojená úprava zá-
väzkového práva v Občianskom a Obchodnom zákonníku so sebou prináša značnú neprehľadnosť 
tejto právnej úpravy. Okrem samotných zmluvných typov je dôsledkom aj duplicita právnej úpravy 
inštitútov akými sú premlčanie, preklúzia, odstúpenie od zmluvy, zodpovednosť za škodu, omeška-
nie, vady, čo v mnohých prípadoch prináša problémy v aplikačnej praxi154.  
 V rámci platnej právnej úpravy je jedným zo základných princípov súkromného práva princíp 
zmluvnej autonómie, ktorý zmluvným stranám umožňuje upraviť si vzájomné pomery tak, aby to čo 
najlepšie vyhovovalo ich potrebám a záujmom.  Zmluvná autonómia je limitovaná princípom 
ochrany slabšieho účastníka obligačného vzťahu, čo sa prejavuje predovšetkým v právnej úprave 
v spotrebiteľských veciach.  
Občiansky zákonník  zakotvuje jednak všeobecnú úpravu zmlúv (v ustanoveniach § 43 a nasl. OZ), 
všeobecnú časť záväzkového práva (v ustanoveniach §§ 488 až 587 OZ) a jednotlivé zmluvné typy (§§ 
588 až 852 OZ). Zmluvu je možné platne uzavrieť ústne alebo písomne, prípadne aj konkludentne (§ 
35 ods. 1 OZ). Písomná forma zmluvy sa vyžaduje v prípade, ak to ustanovuje zákon ale ak sa na tom 
účastníci dohodli. Nedodržanie formy stanovenej zákonom spôsobuje absolútnu neplatnosť zmluvy 
(§ 40 ods. 1 OZ) a nedodržanie formy vymienenej zmluvnými stranami zákon sankcionuje relatívnou 
neplatnosťou zmluvy (§ 40a OZ). Zmluvné strany môžu uzatvoriť zmluvu, ktorá je ako zmluvný typ 
upravená v zákone t.j. zmluvu pomenovanú, ako aj zmluvu, ktorá v zákone ako osobitný zmluvný typ 
upravená nie je, t. j. zmluvu nepomenovanú (§ 51 OZ), pričom limitom tohto aspektu zmluvnej voľ-
nosti je to, že zmluva nesmie odporovať obsahu a účelu zákona.  Zmluvné strany môžu uzatvoriť aj 

 
153  PLANK, Karol. Koncepcia rekodifikácie občianskeho práva hmotného v Slovenskej republike. In Justičná revue, 1996, 

roč. 48, č. 4, s. 4. 
154  Napríklad otázku premlčania práva na vrátenie plnenia uskutočneného podľa neplatnej zmluvy podľa Obchodného 

zákonníka, ktorou sa zaoberal Ústavný súd SR vo svojom náleze IV. ÚS 214/04:  „Premlčanie práva na vrátenie plne-
nia uskutočneného podľa neplatnej zmluvy však upravuje Obchodný zákonník v § 394 ods. 2 odchylne. Stanovuje, že 
premlčacia doba začína plynúť odo dňa, keď k plneniu došlo. Toto ustanovenie je vo vzťahu k ustanoveniu § 107 
Občianskeho zákonníka ustanovením špeciálnym, ktoré upravuje premlčanie len jedného druhu bezdôvodného obo-
hatenia – bezdôvodné obohatenie získané plnením z neplatnej obchodnej zmluvy. Na základe uvedeného pre stano-
venie začiatku plynutia doby, v ktorej sa uplatnené právo premlčalo, treba použiť § 394 ods. 2 Obchodného 
zákonníka. Keďže Obchodný zákonník premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia, získaného formou 
plnenia z neplatnej zmluvy upravuje, nie je možné vzhľadom na § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka na premlčanie 
tohto práva ustanovenie § 107 Občianskeho zákonníka použiť. Platí to pre ustanovenie začiatku plynutia premlčacej 
doby, i pre určenie jej dĺžky.“ 
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zmiešanú zmluvu (§ 491 ods. 1 OZ), ktorá sa skladá z viacerých zmlúv, ktoré môžu existovať aj samo-
statne. 
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Princíp bipolarity 
v prirodzenom práve v období 

staroveku a stredoveku 
 

Marek Prudovič 
 
ÚVOD 

„To, čo jeden človek nazýva Bohom, druhý nazýva záko-
nom fyziky.“ 

N. Tesla 
 

Rozdielnosť prístupu k teoretickému problému, 
ktorý sa ťahá celými dejinami právnej vedy, teda spor 
medzi iusnaturalistami a iuspozitivistami, je len meta-
morfózou sporu, ktorý sa nachádza vo všetkých spolo-
čenských vedách. Je to logický dôsledok prenosu roz-
poru z disciplíny, ktorá je ich teoretickým východis-
kom, a tou je filozofia. Je to jej základná otázka, ktorá 
rieši podstatu bytia v rovine prvotnosti jeho dvoch prv-
kov, a tými sú matéria a idea. Otázka, čo bolo prvotné, 
je riešená po celé stáročia, a to bez ohľadu na to, či tento 
základný protiklad filozof akceptuje alebo ignoruje, 
pretože v tomto prípade je rozhodujúca skutočnosť, na 
akej podstate postaví svoj filozofický systém. Práve 
táto skutočnosť je podľa nás podstatná, v tom tkvie celý 
problém. Domnievame sa, že samotná otázka, čo bolo 
prvotné, nemá zmysel a ide o terminologickú pascu, 
keďže pri hľadaní odpovede na otázku, čo bolo skôr, ide 
o hľadanie označenia, ktoré samo osebe nemá význam 
a podstatné je až to, čo nad ním vystaviame. Pojmy ako 
absolútna idea, Boh či superťažký bod sú len označením 
počiatku, ktorý umožňuje vystavať materialistickú či 
idealistickú koncepciu, ktorá sa ako základný rozpor 
objavuje pri stanovení podstaty tej ktorej formy spoločenského vedomia. Filozofia na tomto rozpore 
vybudovala celý rad úctyhodných konceptov, ktoré odrážajú primárne orientáciu tvorcu, sekundárne 
stav vedeckého poznania, ale terciárne aj spoločenské pomery. Ide teda o akúsi symbiózu subjektív-
neho názoru tvorcu a objektívnych podmienok rozvoja vedy a spoločnosti. Nejde teda o to, čo bolo 
prvotné. ale o koncept vývoja toho, čo je okolo nás, ale aj v nás samotných.  

Tento základný rozpor sa prenáša do všetkých disciplín, ktoré sa opierajú o filozofické výcho-
diská, a preto sa s ním stretávame tak v oblasti etiky, ako aj práva. Etika má tiež dve východiská: buď 
ju považujeme za zjavenú, prípadne ju vnímane ako pôsobenie absolútnej idey, a teda je a priori vlo-
žená do ľudského rozumu, alebo je odrazom etických hodnôt, ktoré si vytvorilo ľudstvo na základe 
skúsenosti a obyčaje. Ide buď o všeľudsky platné normy, ktoré boli zjavené, a teda odovzdané ako 
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commune. Although Greek philosophers per-
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existence of positive law, which was subordinate 
to it, and conversely, Roman lawyers preferred 
rather positive law based on natural law. In the 
Middle Ages, natural law and positive law repre-
sented unity based on the Christian worldview, 
and later development was more inclined to posi-
tive law. The aim of the paper is to point out the 
fact that these two views form a dialectical unity, 
and both should be present in the law. 
 

Keywords 
Natural law, Greek philosophy, Roman law, Ius 
commune 
 

Author 
JUDr. PhDr. Marek Prudovič 
Katedra dejín práva 
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta 
marek@prudovic.sk 
 

Cite 
PRUDOVIČ, Marek. Princíp bipolarity v prirodze-
nom práve v období staroveku a stredoveku. In 
Historia et theoria iuris, 2022, roč. 14, č. 2, s. 130 – 
138. 



HTI, 14/2022, 2 

131 
 

božie posolstvo, alebo si ich človek stanovil sám, ako výraz pochopenia svojho vzťahu k univerzu. Aj 
v tomto prípade nejde o počiatok, ale o morálny koncept, pričom je jedno, na akej báze je vytvorený, 
ale podstatné je jeho dodržiavanie. Veď aký by bol svet, kedy ľudstvo dodržiavalo to, čo mu bolo dané 
ako morálna báza, bez ohľadu na jej pôvod? Žiaľ, svet morálky je iný a našiel si inštitúty, ktoré mu 
umožňujú tieto princípy porušovať, či už máme na mysli rozhrešenie, svedomie či verejnú mienku. A 
tak ako filozofia, ani etika nedokáže nájsť jednotnú podstatu svojho vzniku, a preto aj v nej koexistujú 
dve východiská, ktoré smerujú k vytvoreniu určitého morálneho ideálu. 

Tento rozpor v sebe zahŕňa aj právo, ktoré stanovuje, že sa jeho vývoj realizuje v dvoch rovi-
nách, a to de lege lata a de lege ferenda, z čoho je zrejmé, že aj právna teória si jasne uvedomuje rozpor 
medzi tým, čo je a tým, čo by malo byť, či lepšie povedané tým, k čomu systém smeruje. 
 
1 PRIRODZENÉ PRÁVO 

„To, čo je vždy spravodlivé a dobré, to je prirodzené právo.“ 
J. Paul 

 
Pojem prirodzené právo je jednou zo základných kategórií, ktoré sú riešené tak v oblasti poli-

tickej a právnej filozofie, ako aj v oblasti politickej a právnej vedy, a reprezentuje rozmanitý, neštruk-
túrovaný súbor pravidiel konania, ktorý je určovaný zadefinovanou autoritou, ktorá stojí nad so-
ciálno-politickou organizáciou spoločnosti. Prirodzené právo reflektuje tri filozofické koncepty, na 
základe ktorých jeho podstatou môžu byť: objektívne platné prírodné zákony, ktoré majú svoju vnú-
tornú logiku postavenú na harmónii a spravodlivosti; božská prozreteľnosť, teda právo zjavené, 
ktoré je tiež zviazané s ideou spravodlivosti, pričom ide o teologický koncept, ktorý vyjadruje pre-
misu, že: „...právo je výrazom božieho zámeru, božej vôle;”1 alebo rozum, v ktorom sú apriórne umies-
tnené postuláty práva, teda jeho základom je sama ľudská podstata, teda: „...prirodzené právo uzná-
vame preto, že sme rozumné bytosti, a pretože prirodzené právo uznávame, zaväzuje nás.”2 Zástancovia 
koncepcií prirodzeného práva si však uvedomovali, že spoločnosť, ale hlavne štát, musia mať pro-
striedok, ktorý by reguloval vzťahy v jeho teritóriu, a tak museli uznať aj existenciu platného práva, 
v dôsledku čoho došlo k vzniku právneho dualizmu. Základnou podmienkou tejto koexistencie bola 
skutočnosť, že platné právo muselo z prirodzeného práva vychádzať a zároveň s ním malo byť v har-
monickej jednote. 
 
2 PRIRODZENÉ PRÁVO V OBDOBÍ ANTICKÉHO GRÉCKA 
 

Na úvod je potrebné uviesť, že grécka vzdelanosť, reprezentovaná filozofiou, je považovaná za 
základný kameň európskeho myslenia. Filozofia mala v tomto období polyhistorický charakter a pod 
týmto označením je preto potrebné vidieť aj zárodky ostatných vedných disciplín, ktoré sa od nej 
postupne oddeľovali. Uvedené sa týka aj právnej vedy, ktorej základné myšlienky boli postulované 
práve v dielach gréckej antickej filozofie, ktorá odrážala skutočnosť, že existujú univerzálne zákony, 
ktoré sa odrážajú tak v prírode, ako aj v spoločnosti a v človeku. Práve v ranej gréckej filozofii sa for-
movali základné tézy prirodzeného práva, ktoré považovali logos za neoddeliteľnú súčasť celého ves-
míru a harmónie, a na jeho základe sa z chaosu utvára poriadok, kde má všetko svoje opodstatnenie 
a miesto. Prvé filozofické úvahy o existencii prirodzeného práva je možné nájsť v Herakleitovom 
fragmente, podľa ktorého vládnu svetu dva princípy, a to: logos, teda zákon stanovujúci poriadok 
všetkého diania, všetkým prenikajúci a všetko ovládajúci svetový rozum, na ktorom sa človek podieľa 
vlastnou rozumnosťou a nomos ako zákon morálneho konania.3 Neskorší grécki filozofi zvolili rôzne 

 
1  HAYEK, Friedrich August. Právo, zákonodárství a svoboda. Praha: Academia, 1991, s. 35. 
2  PRUSÁK, Jozef. Teória práva. Bratislava: Univerzita Komenského, 2001, s. 28.  
3  CAPELLE, Wilhelm. Das erste Fragment des Herakleitos. In Hermes, 1924, Jahrg. 59, H. 2, s. 190-203.  
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prístupy k prirodzenému právu, pričom tieto možno v zásade systematizovať podľa Tomsu do troch 
kategórií, a to: náboženský charakter prirodzeného práva, naturalistický (fyzický) charakter priro-
dzeného práva a racionalistický charakter prirodzeného práva.4 

S prvým uceleným prístupom k prirodzenému právu sa stretávame u sofistov, ktorí vychádzali 
z ústrednej myšlienky gréckeho prístupu k právu, ktorou bol všadeprítomný poriadok, ktorý človek 
nielen chápe na základe rozumu, ale je ochotný sa ním aj riadiť. Na tomto základe určitým spôsobom 
charakterizovali aj prirodzené právo, aj keď ešte: „...bez terminológie, ktorá bola prijatá neskôr.“5 Pod-
stata ich prístupu tkvela v tom, že prirodzený poriadok bol meradlom všetkých poriadkov, ktoré si 
ustanovili ľudia, a ak s ním boli v rozpore, nebolo ich možné považovať z pohľadu práva za legitímne. 
V zásade sa dá tento prístup vyjadriť Hippiasovým stanoviskom, podľa ktorého: „...všetci ste – nie 
podľa zákona, ale od prirodzenosti – navzájom príbuzní, blízki a spoluobčania; lebo podobné je príbuzné 
podobnému od prirodzenosti, ale zákon, tyran ľudí, dopúšťa sa mnohých násilností proti prirodzenosti.“6 
Sokrates sa ako prvý zaoberal vzájomným vzťahom medzi nepísaným prirodzeným právom, pochá-
dzajúcim z vôle bohov, ktoré je zakotvené v ľudskom srdci a od toho oddeleným pozitívny právom 
vytváraným štátom, ktoré podlieha zmenám ako z pohľadu teritoriálneho, tak aj časového. Prirodze-
ným zákonom priznával vyššie postavenie, a ich nedodržiavanie spájal s božím trestom. Na Sokra-
tove myšlienky nadväzuje aj Platónovo učenie, v ktorom je problematika práva úzko spojená s po-
jmom spravodlivosť, ktorú vníma ako pojem prirodzeného, ale aj pozitívneho práva. Spravodlivosť je 
v jeho chápaní považovaná nie za vlastnosť, ale za cnosť, pretože: „...spravodlivosť patrí k najväčším 
dobrám, ktorá stojí za to, aby sme si ju získali jednak pre jej účinky, omnoho viac však pre ňu samú, ako 
napríklad vidieť, počuť, rozumne myslieť, ďalej byť zdravý, a všetky ostatné dobrá.“7 Podľa neho sa priro-
dzené právo žijúce vo svete ideí a vytvorené bohom prostredníctvom filozofov a zákonodarcov tran-
sformuje do pozemského práva. Platnosť zákonov a ich hodnota je limitovaná ich účasťou na dobre. 
Priestorom na takúto realizáciu je polis, alebo štát, a to za predpokladu, že bude múdry, statočný, 
umiernený a spravodlivý. Len takto koncipovaný štát sa môže stať zárukou toho, že bude zaručovať 
aj individuálnu spravodlivosť. Polis Platón vníma ako jediné miesto, v ktorom sa dá prirodzená kon-
cepcia spravodlivosti a dobra realizovať v praktickej rovine.8 V tejto oblasti je zástancom pozitívneho 
práva, ktoré vníma ako výsledok dohody občanov a hovorí, že: „...kto z vás tu zostane, majúc možnosť 
vidieť, akým spôsobom my súdime a vôbec spravujeme obec, ten sa s nami už, ako tvrdíme, skutkom dohodol, 
že bude robiť to, čokoľvek by sme prikazovali.“9 Hoci jeho názory na pozitívne právo by mohli viesť k zá-
veru, že je skôr jeho zástancom, pri bližšom skúmaní zistíme, že prirodzené právo považuje za nad-
radené.  

Hoci Aristoteles v rovine filozofie pristupuje k predchádzajúcim koncepciám kriticky alebo ich 
v určitých častiach odmieta, v rovine pohľadu na právo nadväzuje na myšlienkové dedičstvo Sokrata 
a Platóna. Jeho koncepcia práva má tiež dualistický charakter, teda akceptuje prirodzené právo, kto-
rého podstatou je kozmická harmónia, ktorá sa odráža aj v prírode, ktorej súčasťou je človek, ale aj 
pozitívne právo. Prirodzené právo považuje za absolútne platné, zatiaľ čo pozitívne právo je závislé 
od zákonodarcu a: „...mení sa s ľuďmi a s časmi.“10 Podstatné miesto venuje aj spravodlivosti, ktorú 
považuje za cnosť, ale na rozdiel od Platóna už nie v rovine ideálu, spravodlivosť: „...v tomto zmysle je 
teda dokonalá cnosť, ale nie o sebe, iba vo svojom vzťahu k spoluobčanom,“11 teda je vnímaná ako meradlo 
ľudského konania. Právo potom z pohľadu spravodlivosti vníma aj v súvislosti s rovnosťou, pretože: 

 
4  Bližšie pozri TOMSA, Bohuš. Idea spravedlnosti a práva v řecké filosofii. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 62-76.   
5  KRSKOVÁ, Alexandra. Dejiny politickej a právnej filozofie. Bratislava: IURA EDITION, 2011, s. 24. 
6  HRUŠOVSKÝ, Igor (ed.) Antológia z diel filozofov 1. Bratislava: Epocha, 1970, s. 227. 
7  PLATÓN. Ústava. Praha: OIKOYMENH, 1996, s. 48. 
8  Tamže, s. 117. 
9  PLATÓN. Dialógy I. Btatislava: Tatran, 1990, s. 372. 
10  KRSKOVÁ, Alexandra. Štát a právo v európskom myslení. Bratislava: IURA EDITION, 2002, s. 43. 
11  ARISTOTELES. Etika Nikomachova. Bratislava: Kalligram, 2011, s. 118. 
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„...ak je právo v štáte platné pre všetkých a tiež v medziach zákona sú si všetci rovní, právo disponuje spra-
vodlivosťou.“12 Zákon teda reprezentuje všetko to, čo je všetkým osožné a takouto cestou je možné 
zabezpečiť blaženosť pre všetkých občanov.13 Z uvedeného je jednoznačne vidieť, že Aristoteles po-
važuje prirodzené právo za základné právo, ktoré patrí každému človeku, a platné právo vníma tak, 
že obsah zákonov by mal vychádzať z prirodzeného práva, a preto je platné právo s ním v súlade, teda 
tieto práva sa navzájom prelínajú, a nie je medzi nimi vzťah nadradenosti.14  

Vyvrcholením gréckych koncepcií prirodzeného práva je poklasické obdobie reprezentované 
stoikmi,15 ktorí nadviazali na Aristotela v tom zmysle, že prirodzené právo a spravodlivosť pochá-
dzajú z prirodzenosti vesmíru, ktorého súčasťou je aj človek. Platné právo vnímali ako prostriedok 
na zabezpečenie chodu spoločnosti, pričom ale podmienkou bolo, že musí vychádzať z prirodzeného 
práva, teda nemôže s ním byť v rozpore.  
 
3 KONCEPCIA PRIRODZENÉHO PRÁVA V RÍMSKOM PRÁVE 

 
V rímskych koncepciách práva dominoval vždy viac praktický, ako filozofický rozmer, a z toho 

dôvodu sa v ich koncepciách nachádzajú až filozofické diela z obdobia stoicizmu, na ktoré nadväzuje 
aj Marcus Tullius Cicero. Vo svojich dvoch spisoch De legibus a De re publica postuluje svoju koncepciu 
prirodzeného práva vystavanú pod vplyvom gréckej filozofie. V oblasti práva vystupuje ako zástanca 
dualistickej koncepcie a za podstatu prirodzeného práva považuje rozumné ustanovenie zodpoveda-
júce prírode aj ľudskému spoločenstvu, pričom výlučne takéto právo je: „...slušné a spravodlivé, všeľud-
ské, večné, nemenné a vzťahuje sa na celý ľudský rod.“16 Pozitívne právo vníma ako nedokonalú formu 
prirodzeného práva. Podstata vzťahu prirodzeného a pozitívneho práva v Cicerovej koncepcii je taká, 
že prirodzené právo je večné a nemenné a pozitívne právo je vystavané na jeho základe, pričom pred-
stavuje spôsob, akým je možné v praxi uplatňovať prirodzené právo.  

K problematike prirodzeného práva je potrebné spomenúť aj obdobie klasickej rímskej ju-
risprudencie, ktorá na rozdiel od poklasického a najmä justiniánskeho obdobia, nevnímala priro-
dzené právo ako nejaký vyšší princíp, ale ho vnímala skôr ako východisko pre pozitívne právo a roz-
hodne ho nestotožňovala s koncepciou božskej podstaty. Klasické rímske právo, ktoré bolo svojou 
podstatou kazuistické, ešte neaplikovalo prirodzené právo dogmaticky, ale jeho východisko tvoril 
prirodzený poriadok, z ktorého vyplývalo, že príroda vymedzila človeku istý súradnicový systém, 
ktorý nesmie prekročiť ani zákonodarca, čo najlepšie vyjadril Celsus: „...čo zakazuje prirodzenosť, to 
nemôže prikázať nijaký zákon.“17 Prirodzené právo v tomto období sa prejavovalo najmä v činnosti ma-
gistrátov, najmä prétorov, ale aj iných, ktorí mali súdne právomoci, ako napríklad edili, a spolupôso-
bilo pri vytváraní honorárneho (úradníckeho) práva. Honorárne právo v rímskom štáte v období re-
publiky do istej miery alternovalo pôvodné a značne rigorózne civilné právo, ktoré doplňovalo a opra-
vovalo. Dialo sa tak prostredníctvom ediktov, ktoré vydávali zväčša prétori, a ktoré poskytovali 
právnu ochranu cudzincom, na ktorých sa civilné právo nevzťahovalo, ale aj podstatne širšiemu 
okruhu vzťahov, než aké poznalo civilné právo, čo sa týkalo najmä zmlúv, a zároveň zavádzalo do 
procesného práva mnohé nové inštitúty, ako napríklad námietku či odmietnutie žaloby. Napokon 
inštitút dobrej viery, ktorý je stále aktuálny aj v súčasných právnych poriadkoch, do rímskeho práva 
taktiež zaviedli práve prétori v snahe naplniť požiadavku spravodlivosti, ktorá vychádzala práve 

 
12  Tamže, s. 101. 
13  Tamže, s. 102. 
14  CHOVANCOVÁ, Jarmila – VALENT, Tomáš. Filozofia pre právnikov. Bratislava: Právnická fakulta UK, 2012, s. 83. 
15  Na stoikov nadviazali aj viacerí rímski myslitelia, ako napr. M. T. Cicero, Marcus Aurelius Antoninus, Epiklétos 

a Seneca, ktorí tento smer ďalej rozvíjali.  
16  KRSKOVÁ, ref. 10, s. 75. 
17  D. 50,17,188. 



HTI, 14/2022, 2 

134 
 

z požiadaviek prirodzeného práva,18 čo napokon potvrdzuje aj Marcianus, keď hovorí, že: „...aj samo 
prétorské právo je živým hlasom civilného práva,“19 v ktorom práve civilné právo predstavuje pozitívne 
právo, ktoré je prétormi upravované prostredníctvom honorárneho práva tak, aby reflektovalo aj 
prirodzenoprávne zásady, ktoré Rimania, hoci nie rigorózne, uznávali. 

Z pohľadu prirodzeného práva je potrebné spomenúť, že veľká väčšina rímskych právnikov pri 
tvorbe práva narábala s pojmami ako dobro, spravodlivosť, ale aj rovnosť a niektoré z týchto pojmov 
sa preniesli aj do pozitívneho práva, a to napríklad do riešenia problematiky dobrých mravov. Išlo 
teda o prípady reálnej aplikácie inštitútov prirodzeného práva v praxi, ktoré sa týkali takých inštitú-
tov práva, ktoré spadali najmä do základných ľudských práv a slobôd alebo vlastníckych práv.20 Ako 
názorný príklad môžeme uviesť niektoré texty rímskeho právnika Gaia, ktorý uvádza, že: „...podľa 
prirodzeného práva nenadobúdame len tie (veci), ktoré sa skutočne stávajú naším vlastníctvom tradíciou, 
ale aj tie, ktoré získame okupáciou, (a síce) preto, lebo nikomu nepatrili: ako všetko, čo sa chytá na zemi, v 
mori či na nebi.“21 Ďalej uvádza, že: „...podľa toho (prirodzeného) práva sa stáva naším vlastníctvom aj to, 
čo nám pribúda ako naplavenina.“22 Z uvedeného vyplýva, že Gaius neakceptoval prirodzené právo vo 
všeobecnej rovine, ale vzťahoval ho na konkrétne právne normy a inštitúty. Ďalší významný právnik 
Ulpianus vyjadril svoj postoj k prirodzenému právu v definícii spravodlivosti ako: „...nemennej a usta-
vičnej vôli poskytovať každému jeho vlastné právo,“23 ale aj vo svojej trichotómii súkromného práva, 
ktorú vyjadril zásadami: „...čestne žiť, iných nepoškodiť a každému poskytovať to, čo mu patrí.“24 Ako po-
sledné uvedieme názory právnika Paula, ktorý je pokladaný za typického predstaviteľa dichotómie 
práva: „...výraz právo má viacero významov: jeden ako prirodzené, keď sa hovorí o tom, čo je vždy slušné a 
dobré. Druhý ako civilné právo, keď sa hovorí o tom, čo je užitočné pre všetkých, alebo pre väčšinu občanov.“25 

Vzhľadom na skutočnosť, že rímske obdobie nevychádza z filozofického, ale hlavne z právnic-
kého prístupu, je poznamenané tým, že v ňom prevláda praktický rozmer práva, a z toho dôvodu vo 
všeobecnosti v tomto období prirodzené právo nepovažovali za nejaký vyšší poriadok, ktorý existuje 
sám o sebe. Na druhej strane aj Rimania uznávali, že existujú isté univerzálne princípy, ktoré nemôže 
prekonať žiadna normotvorná autorita. Ich koncepcia podľa nášho názoru vychádzala z prirodze-
ného práva, na základe ktorého vytvorili také pozitívne právo, ktoré bolo v harmónii s prírodou ako 
reálne existujúcou skutočnosťou. 

Pomerne opačný prístup zvolili Rimania v poklasickom, resp. justiniánskom, období, keďže 
v ňom pod vplyvom kresťanstva už prirodzené právo tvorilo conditio sine qua non normotvorby, pri-
čom v tomto období už ale prirodzené právo nevychádzalo z prírody alebo z reality, ale z božej Proz-
reteľnosti.26 Ako také sa prirodzené právo stalo univerzálnou, večnou a nemennou súčasťou práva, 
ktorú je potrebné aplikovať rigorózne a dogmaticky na všetky právne prípady. Prirodzené právo tak 
opúšťa klasickú rímskoprávnu koncepciu, v rámci ktorej je síce spoločné všetkým obciam, ale zároveň 
tvorené týmito obcami a presúva sa do teologickej koncepcie, kde je dané Bohom ako direktíva, kto-
rou sa musia ľudskí zákonodarcovia riadiť. Prirodzené právo tak nie je možné tvoriť, ale iba poznávať, 
rozvíjať a adaptovať,27 pričom takýto prístup k prirodzenému právu v podstate charakterizoval aj celé 
obdobie stredoveku.  

 
18  BRTKO, Róbert. Filozofickoprávne východiská prirodzeného práva v klasickom a justiniánskom období rímskeho práva. Bra-

tislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013, s. 102-112. 
19  D. 1,1,8. 
20  REBRO, Karol – BLAHO, Peter. Rímske právo. Bratislava: IURA EDITION, 2010, s. 65. 
21  Gai Inst. 2,66. 
22  Gai Inst. 2,70. 
23  D. 1,1,10. 
24  D. 1,1,10. 
25  D. 1,1,11. 
26  Iust. Inst. 1,2,11. 
27  BRTKO, Róbert – ČUNDERLÍK ČERBOVÁ, Veronika – NEMEC, Matúš. Prirodzené právo – jeho vývoj a prvky v rímskom 

a v kánonickom práve. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014, s. 36-41. 
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4 PRIRODZENÉ PRÁVO OBDOBIA STREDOVEKU 

 
Stredoveký postoj k právu je determinovaný jeho kresťanskou podstatou, ktorá ho vníma ako 

právo božskej proveniencie. Základný prístup je založený na spojení práva a morálky, ktorá sa chápe 
ako zjavená, vyjadrujúca všeľudské hodnoty, ktoré zodpovedajú prirodzeným hodnotám, ktoré de-
terminujú človeka.28 

Raný stredovek formoval svoje teoretické východiská pod vplyvom platonizmu, z ktorého vy-
chádzal aj koncept prirodzeného práva, s ktorým sa v tomto období po prvýkrát stretávame u Tertu-
liána. Ucelenú koncepciu prirodzeného práva nachádzame v patristike, ktorej myšlienkovým otcom 
bol Augustinus. Podľa neho je prirodzené právo konceptom večného a nepísaného zákona, pod kto-
rým chápe: „...rozum a vôľu Boha, ktorá nariaďuje zachovávať prirodzený poriadok a zakazuje ho porušovať 
zvrchovaným rozumom (pravdou), ktorému je nutné sa podriadiť.“29 Právo a spravodlivosť chápe ako spo-
jené nádoby: „...čo sa deje podľa práva, to sa deje iste spravodlivo. Čo sa nedeje spravodlivo, to sa nemôže 
diať podľa práva.“30 Prirodzené právo má v zmysle jeho koncepcie teologický základ ako lex aeterna, 
teda večný univerzálny Boží zákon, kým svetské právo ako lex temporalis má len dočasnú platnosť, 
ktorej hranice určuje Božie právo. Podstata jeho filozofie je vyjadrená v koncepcii o dvoch štátoch: 
Boží štát reprezentuje univerzálne hodnoty a jeho súčasťou sú všetci ľudia rešpektujúci tieto hodnoty 
a Pozemský štát vnímaný ako jeho protiklad.31  

Prepojenie kresťanskej filozofie s arabskou myšlienkovou kultúrou,32 ktorá preniká do európ-
skeho priestoru ako mohamedánska scholastika, nachádzame u Akvinského, ktorý sa otázkam práva 
a spravodlivosti venuje v diele Summa theologiae, v ktorej vytvoril svoju kvatrochonickú sústavu zá-
konov, a to: večný zákon, prirodzený zákon, ľudský zákon a zjavený zákon. Výsostné a nadradené 
postavenie patrí večnému zákonu, ktorý podľa neho: „..nie je nič iného, ako pojem Božej múdrosti, pokiaľ 
riadi všetky úkony a pohyby.“33 Je vnímaný ako večná sila Božieho rozumu, ktorá riadi celé univerzum, 
z čoho vyplýva, že je pre človeka nepochopiteľný, ide o: „...nejaký pojem nachádzajúci sa v Božej mysli, 
čiže nikomu nie je známy okrem samotného Boha.“34 Na druhom stupni tejto hierarchie sa nachádza pri-
rodzený zákon, ktorý je už dostupný všetkým ľuďom a ide o: „...súčasť večného zákona v rozumových 
stvoreniach.“35 Je to akýsi vnútorný princíp, ktorý ich navádza k dobru a morálnemu konaniu, teda 
reprezentuje primárne axiómy morálneho ľudského konania.36 Podľa nás nie je riadený vôľou člo-
veka, ale je a priori zakotvený v ľudskom podvedomí, ktoré ho nasmeruje konať dobro. Tretím stup-
ňom je ľudský zákon, ktorý vychádza z prirodzeného zákona a ide už o konanie ľudí v jednotlivých 
situáciách na základe vlastného rozumu, pričom to musí byť v súlade s prirodzeným zákonom. Ak: 
„...v niečom nesúhlasí s prirodzeným zákonom, tak už nebude zákonom, ale porušením zákona.“37 Posled-
ným stupňom je zjavené právo, ktoré je dané človeku prostredníctvom Biblie. Zaujímavé je aj jeho 
chápanie spravodlivosti, ktorú vníma v priamej súvislosti s právom ako distributívnu spravodlivosť, 
teda ako spôsob všeobecného rozdeľovania pozemského dobra na základe proporcionálnosti. 

 
28  Tento všeobecne akceptovaný názor sa podľa nás týka obsahu, nie však formy, ktorá má charakter pozitívneho práva, 

keďže ide o písomne dané prikázania, ktorých nedodržanie je sankcionované božím trestom.  
29  De civitate Dei 19, 14 – 16. 
30  AUGUSTÍN, Aurélius. Boží štát. Prešov: Spolok sv. Vojtecha v Trnave, 1948, s. 227. 
31  BRÖSTL, Alexander. Frontisterion. Bratislava: Kalligram, 2009, s. 79-82. 
32  Ide o obdobie 8. – 9. storočia. 
33  AKVINSKÝ, Tomáš. Theologická summa. Olomouc: Bohovědné učiliště řádu Dominikánského, 1938, s. 656.  
34  Tamže, s. 657. 
35  Tamže, s. 661. 
36  Tamže, s. 664. 
37  Tamže, s. 674. 
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Akvinského teória prirodzeného práva vychádza z premisy, že ide o právo, ktoré sa nachádza v kaž-
dom človeku a spája ho s rozumovým myslením a schopnosťou činiť dobro. 
 
5 PRIRODZENÉ PRÁVO VO VZŤAHU K IUS COMMUNE 

 
Ius commune je potrebné vnímať ako jednotu jeho dvoch východiskových prvkov, ktorými boli 

Justiniánske právo a jurisprudencia a kánonické právo a jeho jurisprudencia, ktoré v ňom boli navzá-
jom zosúladené a tvorili dialektickú jednotu. Do tohto systému boli v jednotlivých krajinách zakom-
ponované aj niektoré špecifické miestne obyčaje, ale jeho právny základ bol všade rovnaký. 

Ius commune vzniklo vďaka záujmu stredovekých učencov o rímske právo a jurisprudenciu a 
bolo odrazom snáh o výklad Corpus Iuris Civilis na prelome 11. a 12. storočia. Snahy o určitý stupeň 
recepcie rímskeho práva sú v tomto období spojené s univerzitou v Bologni, kde sa sformovala škola 
glosátorov. Rímske právo bolo v stredoveku aplikované dvojako, a to buď ako lex scripta, teda spísané 
a záväzné právo, alebo ako ratio scripta, teda právo, ktoré nebolo záväzné a bolo chápané ako: „...(bo-
hatý) zdroj inšpirácie pri hľadaní riešení právnych prípadov, pre ktoré neexistovali (vhodné) domáce právne 
úpravy.“38 Rímske právo teda vnímame ako prvý ucelený systém, ktorý sa vyvíjal niekoľko storočí, a 
úplne súhlasíme s názorom, že je: „...stelesnením uceleného právneho vývoja spoločnosti, ktorý dospel 
takmer k dokonalosti.“39  

Rímske právo sa orientovalo prevažne na prax, a preto sa rímska jurisprudencia označuje ako 
kazuistická, pričom: „...jednotlivé konkrétne prípady vynikajú takou prepracovanosťou, že často pripomí-
najú umelecké miniatúry.“40 Glosátori si uvedomovali nedostatky takéhoto prístupu, a preto sa snažili 
nájsť v týchto konkrétnych prípadoch istú mieru zovšeobecnenia. Pracovali s textom Corpus Iuris Ci-
vilis, primárne s Digestami, exegetickou metódou, pričom svoje výsledky vyjadrovali formou glosy.41 
Tento prístup si postupne získal veľkú autoritu, a to až do takej miery, že v prakticko-právnej rovine 
sa sformovala zásada: quidquid non agnoscit glossa, non agnoscit curia.42 Z nášho pohľadu bol najvý-
znamnejší prínos Francesca Accorsa, ktorý vo svojej unikátnej knihe Glossa Ordinaria,43 vydanej okolo 
roku 1230, komplexne zhrnul výklad Corpus Iuris Civilis, a to na základe 96 tisícok glos, teda glos 
takmer celej bolonskej glosátorskej školy.44  

Ako sme už uviedli, súčasťou ius commune boli z rímskeho práva Justiniánske zákony a stredo-
veká právna veda, ktorá ho spracovala. Podstatou takéhoto spracovania rímskeho práva bolo: „...sys-
tematicky pretvoriť jeho (neskoro) antický obsah, aby bolo použiteľné v spoločenskej skutočnosti vrcholného 
a neskorého stredoveku.“45  

Klasické rímske právo bolo vystavané na princípoch prirodzeného práva a logického myslenia. 
Justinián, ako kresťanský panovník, však vnímal prirodzené právo v jednote s teologickou koncep-
ciou, ktorá sa prejavuje v celom kodifikačnom diele. Môžeme povedať, že prirodzené právo je pova-
žované za východisko pri tvorbe ľudského práva, a preto Justinián, ako ľudský zákonodarca, priro-
dzené právo nevytvára, ale ho poznáva, rozvíja a transformuje na konkrétne životné situácie, a to 
podľa základných princípov, ktoré sú dané Bohom. Pri zdôvodňovaní podstaty zákonov sa Justinián 

 
38  VYŠNÝ, Peter. Svetové dejiny štátu a práva. Trnava: Typi Universitatis Tyrnevienis, 2019, s. 184. 
39  SELTENREICH, Radim et al. Dějiny evropského kontinentálního práva. Praha: Leges, 2010, s. 76. 
40  Tamže, s. 76. 
41  Výklad pomocou krátkych poznámok vpísaných priamo do skúmaného textu. 
42  Z lat. = čo nepozná glosa, nepozná ani súd. 
43  Známa aj ako Glossa Magistralis. 
44  Za najvýznamnejšiu edíciu tohto unikátneho diela je považované lyonské vydanie z roku 1589 od Denisa Godefroya, 

ktoré bolo publikované v šiestich zväzkoch. Pozri BLAHO, Peter. Justiniánske inštitúcie. Bratislava: IURA EDITION, 
2000. 

45  VYŠNÝ, ref. 38, s. 183. 
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často odvoláva na prírodu, prirodzené právo, či prirodzený rozum, čo podľa nás svedčí o tom, že pri-
rodzené právo je pre neho základným vzorom zákona. 

Druhým zdrojom bolo kánonické právo, a aj keď nebolo prevzaté celé, stačilo na to, aby ius 
commune zodpovedalo stredovekej požiadavke kresťanského základu a jeho axiologickej orientácii, 
na základe čoho bolo právo realizované na základe spravodlivosti, milosrdenstva a hlavne na základe 
Božích a cirkevných prikázaní.  

Záverom môžeme konštatovať, že vzťah medzi rímskym a kánonickým právom v ius commune 
mal dialektický charakter, teda sa navzájom ovplyvňovali, a to tak, že kánonické právo dalo rím-
skemu právu etický a axiologický základ a rímske právo zas ovplyvnilo kánonické právo svojou sys-
tematickosťou a procesnými inštitútmi, ale obe súčasti utvárali jeho prirodzeno-právnu podstatu 
a charakter. 
 
6 NAMIESTO ZÁVERU LEVIATHAN ČI RADBRUCHOVA FORMULA 
 

„Existencia právnej normy je jedna vec; jej správnosť alebo nesprávnosť je vec druhá. Či jestvuje alebo nie, 
je jedna otázka; či zodpovedá nejakej ideálnej predstave, je iná otázka.“46 

J. Austin  
 

Domnievame sa, že práve tento výrok poukazuje na podstatu bipolárnosti a zároveň dialektiky 
vzťahu pozitívneho a prirodzeného práva. Všetky právne systémy, ktoré sme v našom článku uviedli, 
vychádzali z prirodzeného práva, a predsa viac či menej museli riešiť aj svoj vzťah k pozitívnemu 
právu, ktoré reprezentuje praktickú rovinu práva. Kameňom úrazu je podľa nášho názoru vzťah 
práva k morálnym kategóriám. Morálne kategórie sú presne vymedzené pojmy v oblasti etiky ako 
vedy o morálke, a ako také sú všeobecné a absolútne. Právo však má, ako správne uvádzali rímski 
právnici, aj svoj praktický rozmer, kde obsah toho, čo považujeme za slušné, dobré a spravodlivé, sa 
dostáva do konkrétnych sociálno-politických pomerov, keďže odráža daný stupeň vývoja spoločnosti, 
teda aj charakter štátu, formu vlády a hlavne vôľu tých, ktorých záujmy sa reprezentujú. Vždy ide 
o legalizáciu mocenských a ekonomických záujmov, či už túto skutočnosť prikryjeme pláštikom ide-
ológie, národa či záujmami všetkých ľudí, je to len istý spôsob manipulácie, ktorej cieľom je odvedenie 
pozornosti práve od skutočnej podstaty, a tou je presadenie vôle tých, ktorí vládnu. Práve na túto 
skutočnosť poukazuje Hobbesova koncepcia spoločenskej zmluvy ako princípu, ktorý preferuje pozi-
tívne právo. Jeho Leviathan, ktorý získava svoju v podstate absolutistickú moc práve na základe spo-
ločenskej zmluvy, reprezentuje spôsob, akým Hobbes vníma právo. Pred podpísaním spoločenskej 
zmluvy žil človek v prirodzenom stave, ktorý sa dal vnímať ako vojna každého proti každému, keďže 
človek vnímal svoje výlučne individuálne záujmy, čo Hobbes vyjadruje tvrdením, že človek je človeku 
vlkom. V tomto stave nie je možné hovoriť o zákonoch ako takých, platí tu výlučne prirodzený zákon 
daný Bohom a prírodou. Podľa Hobbesa je prirodzený zákon postulovaný veľmi neurčito, a tak ho 
nemožno považovať za zákon v pravom zmysle slova. „Z prirodzeného zákona ako zo zákona evanjelia a 
ľudskej inteligencie sa nedá dedukovať právo.“47 Hobbes nepopiera existenciu prirodzeného práva 
a uznáva jeho vplyv na konanie človeka, ale neuznáva jeho právnu povahu a obsah. Podľa neho takýto 
zákon nie je: „...prirodzenoprávny, ale iba prirodzený.“48 Práve tu nastupuje pozitívne právo, ktoré je 
vnímané ako mocenský príkaz, teda zákon je: „...vlastne slovom toho, kto právom vládne iným.“49 Le-
viathana je možné kritizovať a nesúhlasiť s jeho koncepciou, ale nemožno mu uprieť fakt, že pre po-
chopenie práva ako prostriedku, ktorý odráža záujmy toho, kto vládne, nepotrebuje eufemickú 

 
46  AUSTIN, John. The Province of Jurisprudence Determined. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, s. 157. 
47  KRSKOVÁ, ref. 5, s. 310. 
48  KRSKOVÁ, ref. 5, s. 310. 
49  KRSKOVÁ, ref. 5, s. 310. 
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zásterku univerzálnych morálnych kategórií, ale odhaľuje pravdu v zmysle: koho moc, toho zákon. 
Na rub takéhoto pohľadu poukazuje práve Radbruchova formula: „...konflikt medzi spravodlivosťou a 
právnou istotou je možne riešiť len tak, že pozitívne právo, zaisťované predpismi a mocou, má prednosť aj 
vtedy, ak je obsahovo nespravodlivé a neúčelné, okrem prípadu, ak rozpor medzi pozitívnym zákonom a spra-
vodlivosťou dosiahne tak neznesiteľnej miery, že zákon musí ako nenáležité právo spravodlivosti ustúpiť.”50 
Práve tu je podstata problému, ide teda o súradnicový systém, v ktorom ešte platí, že zákon je zákon, 
ale ak pozitívne právo dosiahne takú mieru nespravodlivosti, ktorá prekročila hranice tohto systému, 
tak je potrebné zvážiť uprednostnenie prirodzeného práva pred pozitívnym, aby právo neskĺzlo do 
svojho pendantu bezprávia. V takejto situácii má prirodzené právo prednosť pred právom pozitív-
nym a rozhodujúcim kritériom je kategória spravodlivosti.  

V rovine spravodlivosti sa vždy ocitáme v rovine vzťahu práva a morálky. Je snáď na mieste 
hľadať určitý kompromis, a preto je podľa nás možné vzťah prirodzeného a pozitívneho práva vyjad-
riť a zovšeobecniť aj prostredníctvom modifikácie tvrdenia, ktoré sa používa vo vzťahu kriminológie 
a trestného práva a ktoré by v našom prípade znelo asi takto:  

 
„Pozitívne právo by bolo bez prirodzeného práva slepé a prirodzené právo bez pozitívneho práva 

bezbrehé.“ 
 

 
50  RADBRUCH, Gustav. Gesetzliches Unrecht und übersetzliches Recht. In HOLLÄNDER, Pavel. Filipika proti redukcio-

nalizmu. Bratislava: Kalligram, 2009, s. 42-43. 
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Limity reštitúcií nacistami 
odcudzeného umenia1 

 
Marián Šuška 

 
1 ÚVOD 
 

Spory o predmety kultúrnej hodnoty (umelecké 
diela), ktoré boli odcudzené určitým proskribovaným 
skupinám osôb počas totalitných režimov prvej polo-
vice 20. stor., vyvolávajú z hľadiska ich opätovného 
otvorenia od konca 90. rokov 20. stor. aj viaceré kri-
tické ohlasy.2 Tieto názory vytýkajú, že ide o konanie, 
ktoré je na hranici toho, čo má byť v súlade s princípom 
secundum et intra legem (podľa a v medziach práva), do-
konca niekedy zaznievajú tvrdenia o svojvoľnosti vrá-
tenia takýchto objektov. V príspevku sa budeme bližšie 
zaoberať touto otázkou, pričom detailnejšej analýze 
podrobíme problematiku sporov nacistami odcudze-
ného umenia na recentnom prípade Cranachovho dip-
tychu v následnej komparácii s obdobnou skupinou 
sporov, tzv. okruhom boľševikmi odcudzeného ume-
nia. 
 
2 NACISTAMI ODCUDZENÉ UMENIE 
 

Jedným z najvýznamnejších okruhov reštituč-
ných sporov o predmety kultúrnej hodnoty je okruh 
odcudzených predmetov kultúrnej hodnoty osobám judaistického (židovského) vierovyznania v sú-
vislosti s nacistickým režimom v Európe.3 Tento okruh si zasluhuje osobitnú pozornosť vo viacerých 
rovinách – v právnej, historickej, umenovednej, finančnej rovine, atď. 

 
1  Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-18-0199. 
2  Pojem predmet kultúrnej hodnoty nemá v práve univerzálnu definíciu a z tohto hľadiska býva preto zvyčajne vymed-

zený príslušným právnym aktom. V prípade právneho poriadku SR je všeobecne vymedzený v § 2 ods. 1 zákona č. 
206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty ako pôvodný hmotný alebo duchovný 
doklad, ktorý má schopnosť priamo alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji spoločnosti a má trvalý vedecký, historický, 
kultúrny alebo umelecký význam. Termín umelecké dielo nie je pre túto oblasť práva úplne exaktný, aj keď je v nie-
ktorých odvetviach práva používaný (napr. v práve duševného vlastníctva, pozri § 3 zákona č. 185/2015 Z. z. Au-
torský zákon). Bližšie k terminologickej otázke pozri napr. KASINEC, Rudolf – ŠUŠKA, Marián. „Kultúrne“ pojmy v 
oblasti práva kultúrneho dedičstva. In Historia et theoria iuris, 2021, roč. 13, č. 3, s. 51-58. 

3  Medzi ďalšie skupiny sporov o predmety kultúrnej hodnoty patrí napr. okruh sporov o predmety odcudzené v súvis-
losti s obdobím nadvlád či európskeho kolonizačného obdobia. Ohľadne týchto predmetov sa vedú dišputy už nie-
koľko desiatok až sto rokov – klasickým príkladom sú Parthenónske (nazývané aj Elginove) mramory, Beninské 
bronzy či egyptské predmety, akými sú Rosettská doska, busta Nefertiti, a pod. Pozri napr. nedávno ohlásenú petíciu 
na vrátenie týchto predmetov známym egyptológom a bývalým ministrom pre turizmus a pamiatky Záhí Hawássom. 
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Rozhodujúcim dôvodom (nielen) pre tento text je však práve progresívny vývin problematiky 
v právnej rovine, ktorým si tento okruh prešiel. Od prvého prípadu, ktorý túto problematiku vôbec 
otvoril koncom 90. rokov 20. stor. – prípad Portrétu Wally4, cez nasledujúcu sériu reštitučných spo-
rov, až po kreáciu osobitného zákonodarstva na federálnej úrovni v podobe HEAR Act 20165, ktorý 
formuloval zákonné podmienky vrátenia tohto druhu objektov právnych vzťahov. Po otvorení prob-
lematiky skutočne došlo k vráteniu niektorých predmetov kultúrnej hodnoty, a to predovšetkým vo 
forme mimosúdnej dohody. V mnohých prípadoch ale k dobrovoľnej  dohode medzi príslušnými sub-
jektmi nedošlo, čoho následkom boli súdne konania, ktorých rozhodnutia nastolili ďalšie smerovanie 
veci. 
 Počiatočná eufória ohľadne vrátenia predmetov kultúrnej hodnoty čiastočne poklesla, keď sa 
viaceré súdne konania skončili neúspechom vrátenia objektu. Bližšie si preto teraz analyzujeme pre 
problematiku názorný prípad Marei von Saher v. Norton Simon Museum of Art at Pasadena6 o objekt 
Cranachovho diptychu Adam a Eva (ďalej aj len prípad Cranachovho diptychu), ktorý poukázal na limity 
tohto osobitného druhu právnych sporov. 
 
2.1 PRÍPAD CRANACHOVHO DIPTYCHU 
 

V máji roku 1931 jeden z najvýznamnejších západoeurópskych obchodníkov zameraných na 
staré  európske umenie so sídlom v Amsterdame, Jacques Goudstikker, kupuje diptych Lucasa Cra-
nacha Staršieho s názvom Adam a Eva.7, 8 Ide o aukciu umenia v Berlíne, na ktorej sovietsky režim 
rozpredával umenie odcudzené na sovietskom území domácim nepriateľom nového (komunistic-
kého) režimu. Aukčný katalóg uvádzal, že išlo o dielo zo zbierky starého aristokratického rodu Stro-
ganov-Sčerbatovci.9 
 Vypuknutie druhej svetovej vojny spolu s postupným obsadením západoeurópskeho územia 
nacistami a následné uplatňovanie rasistickej ideológie na okupovanom území malo za následok útek 
Jacquesa Goudstikkera ako príslušníka židovského vierovyznania z krajiny. Na námornej plavbe ne-
šťastnou náhodou umiera, avšak jeho manželka Desirée so synom sa úspešne dostali do USA, a to aj 
s registrom umeleckých diel Goudstikkerovej spoločnosti s umením. 
 Medzitým v Amsterdame je Goudstikkerova spoločnosť za vtedajších 550 000 NLG (ho-
landských guldenov) kúpená nemeckým bankárom Aloisom Miedlom, ktorý následne predáva Her-
mannovi Göringovi najvýznamnejšie diela, vrátane Cranachovho diptychu za 2 milióny NLG. Diptych 
si Göring dokonca vyvesuje vo svojom reprezentatívnom sídle v Carinhall.10 

 
Dostupné na internete: <https://www.theartnewspaper.com/2022/08/22/return-rosetta-stone-to-egypt-demands-
countrys-leading-archaeologist-zahi-hawass>. [cit. 2022-08-28]. Inou skupinou je boľševikmi odcudzené umenie, 
ktorú si bližšie predstavíme v ďalšom texte tohto príspevku. 

4  United States v. Portrait of Wally. No. 99-Civ.-9940 (S.D.N.Y., žaloba podaná 22.09.1999). 
5  Holocaust Expropriated Art Recovery Act of 2016. Text zákona dostupný na internete: <https://www.con-

gress.gov/bill/114th-congress/house-bill/6130?q=%7B%22search%22%3A%22Holocaust+Expropria-
ted+Art+Recovery+Act%22%7D&s=1&r=1>. [cit. 2022-08-28]. 

6  Marei von Saher et al. v. Norton Simon Museum of Art at Pasadena. No. 07-cv-2866 (C.D. Cal., žaloba podaná 
01.05.2007). 

7  Diptych predstavuje dvojkrídlový obraz (teda dielo výtvarného umenia zloženého z dvoch obrazových celkov) bez 
pevnej stredovej časti. 

8  Lucas Cranach Starší (der Ältere) bol vrcholným predstaviteľom nemeckého renesančného maliarstva. 
9  Pri preklade ruskojazyčných mien/priezvisk vychádzame z pravidiel ich transkripcie pre slovenský jazyk. V zahra-

ničných textoch najmä anglo-americkej proveniencie dochádza však často k transkripčno-jazykovým skomoleninám. 
10  Stanovisko sudcu McKeown k odvolaciemu rozhodnutiu, s. 6; HAY, Bruce L. Nazi-Looted Art and the Law: The Ameri-

can Cases. 1. vyd. Springer, 2017, s. 115; BANDLE, Anne, L. – CHECHI, Alessandro – RENOLD, Marc-André. Case 200 
Paintings – Goudstikker Heirs and the Netherlands. Geneva: Platform ArThemis, Centre of Art-Law, University of Ge-
neva. Dostupné na internete: <https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/200-paintings-2013-goudstikker-
heirs-and-the-netherlands>. [cit. 2022-08-28]; BANDLE, Anne, L. – CHECHI, Alessandro – RENOLD, Marc-André. 
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 Po skončení druhej svetovej vojny sa v zmysle spojencami dohodnutej politiky externých rešti-
túcií (angl. policy of external restitution) odcudzené predmety nevracali priamo pôvodným držiteľom, 
ale krajine, ktorej bol držiteľ objektu príslušníkom.11 Takto boli v roku 1946 vrátené aj Goudstikke-
rove predmety Holandsku. Holandská vláda kreovala kráľovskými dekrétmi osobitnú komisiu (angl. 
Dutch Art Property Foundation, hol. Stichting Nederlands Kunstbezit), ktorej úlohou bolo práve navrátiť 
tieto predmety pôvodným držiteľom.  
 Desirée Goudstikkerová (ktorá po opätovnom vydaní sa prijala meno von Saherová) sa roz-
hodla reštituovať iba Miedlovu časť umeleckej zbierky, hoci si mohli nárokovať aj Göringom odcu-
dzené diela.12 Pre prípad je ďalej dôležitá právna skutočnosť z prvej polovice 60. rokov 20. stor., kedy 
George Stroganoff pátrajúci po boľševikmi odcudzenej pozostalosti svojho rodu objavuje tento dip-
tych a požaduje od Holandska jeho vrátenie. Spor končí dohodou v roku 1966, kedy holandská vláda 
predá diptych Stroganoffovi s výmenou za to, že upustí od akýchkoľvek ďalších reštitúcií obdobného 
typu.13 George Stroganoff následne v roku 1971 predal tento diptych kalifornskému Norton Simon 
Museum of Art v Pasadene (ďalej aj len Múzeum) za 800 000 $.14 
 V roku 2001 po viacerých udalostiach Holandsko zmenilo postoj z pôvodne formalistického 
právneho prístupu na politiku morálnejšieho prístupu a za týmto účelom kreovala nový reštitučný výbor, 
ktorý napokon von Saherovej vrátil ďalších približne 200 diel z Göringovej časti Goudstikkerovej 
zbierky15, avšak bez Cranachovho diptychu, ktorým v tej dobe už disponovalo Múzeum.16 
 Po neúspešných rokovaniach s Múzeom sa von Saherová rozhodla podať reivindikačnú žalobu 
na vrátenie veci. Von Saherová sa v tomto prípade opierala o novelu kalifornského civilného po-
riadku – ustanovenia 354.3 z roku 2002, ktorá z časového hľadiska umožňovala domáhať sa nacis-
tami odcudzeného umenia voči vybraným inštitúciám do 31.12.2010. Múzeum protiargumentovalo 
neústavnosťou novely, pretože sa domnievalo, že ustanovenie neprimerane zasahuje do federálnej 
právomoci týkajúcej sa vysporiadania sa s vojnou a vojnovými záležitosťami. Súd prvej inštancie17 
vyhovel žalovanej strane (t. j. Múzeu). Von Saherová sa následne odvolala18, čoho výsledkom bolo 
rozhodnutie zo 14.01.2010, ktoré umožnilo von Saherovej zmenu žaloby na základe vyslovenia ne-
ústavnosti napadnutého ustanovenia civilného poriadku. 
 Spor vyvolal značný (aj mediálny) rozruch, výsledkom ktorého bola značná podpora von Sa-
herovej od mnohých osôb vrátane neziskových organizácií. Na daný stav zareagoval rovnako tak ka-
lifornský zákonodarca. Novela kalifornského civilného poriadku po novom ustanovovala, že časové 
lehoty na podanie reivindikačnej žaloby sa predlžujú v prípade, ak ide o contra legem nadobudnutie 
umeleckého diela, a to v rámci 6 rokov od momentu aktuálneho objavenia (na rozdiel od predchádza-
júceho konštruktívneho objavenia) vrátane retroaktívneho účinku novely. Múzeum opätovne namie-
talo protiústavnosťou článku, tentokrát však neúspešne. 
 Odvolací súd rozhodnutím zo dňa 06.04.2014 potvrdil možnosť domáhať sa predmetu, avšak 
vec vrátil naspäť súdu prvej inštancie, aby určil či prevod diptychu medzi Holandskom a Strogano-
ffom bol aktom cudzej štátnej moci, a v prípade ak áno, či existuje výnimka, ktorá by imunitu aktu 
cudzej štátnej moci mohla prelomiť. Po preskúmaní a objasnení skutočnosti, že ide o akt cudzej 

 
Case Cranach Diptych – Goudstikker Heirs and Norton Simon Foundation. Geneva: Platform ArThemis, Centre of Art-
Law, University of Geneva. Dostupné na internete: <https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/case-cranach-
diptych-2013-goudstikker-heirs-and-norton-simon-museum-1>. [cit. 2022-08-28]. 

11  Tamže. 
12  Stanovisko sudcu McKeown, ref. 9, s. 10-12. Stojí za upozornenie pomerne zaujímavý fakt, že v mnohých (nielen) 

odborných textoch nenachádzame o tejto skutočnosti zmienku. 
13  Stanovisko sudcu McKeown, ref. 9, s. 10-12. 
14  BANDLE – CHECHI – RENOLD, Case 200, ref. 9. 
15  Pre viac pozri napr. BANDLE – CHECHI – RENOLD, Case Cranach, ref. 9. 
16  Stanovisko sudcu McKeown, ref. 9, s. 12-13. 
17  Celým názvom (angl.): The United States (US) District Court for the District of California. 
18  Súd druhej (odvolacej) inštancie celým názvom (angl): The US Court of Appeals for the Ninth Circuit. 
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štátnej moci sa súd zaoberal otázkou, či existuje možnosť prelomenia imunity takéhoto aktu. Tu súd 
v zmysle práva konštatoval, že existujú 3 možnosti prelomenia aktu cudzej štátnej moci – v prípade 
keď štát v danom vzťahu vystupuje ako súkromná osoba, v prípade vyvlastnenia jednotlivca (Druhý 
Hickenlooperov dodatok) a v prípade aktu založeného nacistickým režimom19 – v nami uvedenom 
prípade ale nedošlo k naplneniu ani jednej z uvedených možností. 
 Dňa 08.02.2019 Von Saherová podala žiadosť o preskúmanie (writ of certiorari) na 
SCOTUS20, ten však svojím rozhodnutím zo dňa 20.05.2019 konštatoval v neprospech žalobkyne od-
mietnutím podania.21 
  
2.2 DOSAH PRÍPADU V SÚVISLOSTI S ĎALŠÍMI NEÚSPEŠNÝMI POKUSMI 
 

Rozhodnutie prípadu v neprospech žalobcu (von Saherovej) vyvolalo mnohé sklamané až kri-
tické názory na rozhodnutie veci.22 Treba upriamiť pozornosť na meritum neúspechu žaloby – a to 
na imunitu aktu cudzej štátnej moci (v nadväznosti na namietanie vlastníckeho práva). Tento dôvod 
zaraďujeme v oblasti reštitúcií predmetov kultúrnej hodnoty medzi najčastejšie – čo je logicky zdô-
vodniteľné tým, že bývalí oprávnení držitelia emigrovali práve z prostredia európskych štátov, ktoré 
následne po druhej svetovej vojne kreovali v týchto záležitostiach osobitné právo.  

Okrem uvedeného, najčastejšími dôvodmi neúspechu je platný titul vlastníckeho práva (v 
kombinácii s vydržaním, dobrou vôľou a nepreukázaním nesplnenia náležitostí pre platný právny 
úkon, napr. v zmysle neslobodného konania) a najmä namietanie mimovôľovej právnej skutočnosti 
plynutia času (inštitút premlčania, preklúzie, v common law aj doktrína opomenutia (angl. doctrine 
of laches)). Týmto spôsobom bolo neúspešných viacero prípadov, čo sa odzrkadlilo na ďalšom vývoji 
problematiky.23 
 Druhú skupinu, ktorá vykazuje mnohé paralely k nami analyzovanej skupine nacistami odcu-
dzeného umenia reprezentuje pomerne málo známy okruh sporov o vrátenie tzv. boľševikmi odcu-
dzeného umenia. 
 
2.3 BOĽŠEVIKMI ODCUDZENÉ UMENIE 
 

Druhý a menej známy okruh predstavujú spory o predmety kultúrnej hodnoty, ktoré boli od-
cudzené osobám perzekvovaným z ideologických dôvodov v súvislosti s veľkou októbrovou revolú-
ciou na území vtedajšieho Ruska. Tejto problematiky sme sa už čiastočne dotkli pri analýze prípadu 
Cranachovho diptychu, v ktorom dôležitou skutočnosťou bol práve prevod diptychu do výlučného 
vlastníctva Stroganov-Sčerbatovcov. Snáh o reštitúciu objektov tohto druhu bolo viacero ako v Eu-
rópe, tak aj v USA.24 Išlo o reštitúcie predmetov kultúrnej hodnoty zo zbierok predovšetkým dvoch 

 
19  K tomuto bližšie pozri rozhodnutie Republic of Austria v. Altmann, 541 U.S. 677, 713–14 (2004). 
20  Najvyšší súd Spojených štátov. 
21  BANDLE – CHECHI – RENOLD, Case Cranach, ref. 9. 
22  Pozri napr. ALBERTSON, Lynda. Sad Conclusion: The case is von Saher v Norton Simon Museum of Art at Pasadena 

et al, 9th U.S. Circuit Court of Appeals, No. 16-58308. Dostupné na internete: <https://art-
crime.blogspot.com/2018/08/sad-conclusion-case-is-von-saher-v.html>. [cit. 2022-08-28]. Prípad zachytili aj slo-
venské médiá – ČTK: Obrazy Lucasa Cranacha staršieho sa dedičom židovského obchodníka nevrátia. Dostupné na 
internete: <https://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/403034-obrazy-lucasa-cranacha-starsieho-sa-dedicom-ne-
vratia/>. [cit. 2022-08-28]. 

23  Medzi najvýznamnejšie rozhodnutie v problematike (zoradených podľa dátumu podania žaloby) patria: Detroit In-
stitute of Arts v. George Ullin et al. (žaloba podaná 24.01.2006); Toledo Museum of Art v. George Ullin et al. (žaloba 
podaná 24.01.2006); Museum of Fine Arts, Boston v. Claudia Seger-Thomschitz (žaloba podaná 22.01.2008), Martin 
Grosz et al. v. Museum of Modern Art (žaloba podaná 10.04.2009) a iné. 

24  Snahy o reštitúciu boľševikmi odcudzeného umenia v Európe pochádzajú z viacerých európskych štátov. Jedno 
z najvýznamnejších „centier“ predstavuje Francúzsko, kam utiekla značná časť ruskej inteligencie. Vzhľadom na 
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spoločenských skupín: ruskej aristokracie a veľkoobchodníkov-zberateľov umenia. Medzi najvý-
znamnejšie pokusy o reštitúciu patria podania týkajúce sa diel zo zbierky Ivana Morozova25 a Sergeja 
Ščukina26. 
 Východiskovým spomedzi viacero existujúcich rozhodnutí v tejto oblasti je rozhodnutie Kono-
waloff v. Metropolitan Museum of Art.27 V tomto prípade Pierre Konowaloff, priamy dedič a (pravnuk) 
Ivana Morozova, po tom ako sa stal oficiálnym dedičom Morozovovej zbierky v roku 2002, začal sys-
tematicky pátrať a kompletizovať rozkradnutú zbierku.28 V roku 2008 objavil obraz s názvom Madam 
Cézanne v konzervatóriu vlastnenom známym Metropolitan Museum of Art29 sídliacim v New Yorku 
(USA). Po neúspešných negociáciách sa v máji roku 2010 rozhodol podať žalobu na vrátenie tohto 
obrazu.30 Spor napokon skončil v neprospech Konowaloffa, a to po odmietnutí podanej žiadosti 
o preskúmanie (a writ of certiorari) na SCOTUS-e dňa 17.06.2013. 
 V súdnom konaní Konowaloff namietal viacero skutočností, medzi najdôležitejšie patril ar-
gument, že zbierka bola odcudzená na základe dekrétov, ktoré vydala boľševická strana a nie vláda 
vtedajšieho Ruska (resp. neskoršieho ZSSR). Už súd prvej inštancie potvrdil, že na rozdiel od nacis-
tického režimu, USA ako aj medzinárodná spoločnosť národov neskôr uznala de iure existenciu so-
vietskej vlády, čím retroaktívne legitimizovala aj dekréty vydané v danom období.31 Z toho dôvodu 
ide o akt cudzej štátnej moci, ktorý požíva imunitu (rovnako ako pri prípade Cranachovho diptychu). 
 Aby mohlo dôjsť k prelomeniu imunity a možnej reštitúcii diela, Ruská federácia by musela 
prijať príslušný derogačný akt. Namieste by bolo možné uvažovať aj o prijatí osobitného zákonodar-
stva zo strany USA, ako to bolo pri spomínanom HEAR Act 2016, avšak vtedajšia reprezentácia USA 
si bola vedomá, že by to viedlo k výraznému zhoršeniu vtedajších miernych vzťahov s Ruskou fede-
ráciou. Z tejto perspektívy súd potom vychádzal aj pri neaplikácii práva umožňujúceho prípadné pre-
lomenie imunity aktu cudzej štátnej moci.32 
 
3 ZÁVER – ÚVAHA O NÁJDENÍ SPRAVODLIVÉHO KOMPROMISU 
 

Analýza o limitoch vrátenia (reštitúcie) predmetov kultúrnej hodnoty nám v článku priniesla 
viacero záverov. Tým prvým a najdôležitejším je skutočnosť, že právna oblasť reštitučných sporov 
nie je svojvoľne vykonávaná, ale práve naopak, striktne sa drží princípu secundum et intra legem, na 
čo si jednotlivé štáty dávajú osobitný pozor.33  

 
dostupnosť prameňov, úroveň riešenia problematiky, ale tiež aj na predošlú kapitolu, budeme ďalej analyzovať 
prípady z právneho prostredia USA, ktoré vzhľadom na uvedené skutočnosti považujeme za najvhodnejšie compara-
ndum. 

25  Ivan Abramovič Morozov (1871-1921) pochádzal zo staroruskej rodiny obchodníkov. Vo svojej dobe patril medzi 
najvýznamnejších zberateľov francúzskeho avantgardného umenia.  

26  Sergej Ivanovič Ščukin (1854-1936) prominentný člen rodiny veľkotovárnika. Ščukinovci boli známi svojou vášňou 
pre zbieranie umeleckých diel. 

27  Konowaloff v. Metro. Museum of Art, 2011 U.S. Dist. LEXIS 107262 (S.D.N.Y. žaloba podaná 22.09.2011). 
28  Rozhodnutie The United States Court of Appeals for the Second District (Court of Appeals). Docket No. 11-4338-cv, 

s. 5-6. Dostupné na internete: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/11-4338/11-4338-2012-
12-18.html>. [cit. 2022-08-28]. 

29  Inštitúcia je známa aj pod skratkou „The MET“. 
30  Súdnu inštanciu prvého stupňa predstavoval (angl.) The United States District Court for the Southern District of 

New York. 
31  USA tak vykonalo až dňa 16.11.1933. 
32  Konowaloff v. The Metropolitan Museum of Art, No. 11-4338 (2d Cir. 2012), s. 9. Tiež aj DRAKE, Morgan –  YIL-

DIZCI, Ece Velioglu – RENOLD, Marc-André. Geneva: Platform ArThemis, Centre of Art-Law, University of Geneva. 
Dostupné na internete: <https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/madame-cezanne-in-the-conservatory-kono-
waloff-v-met>. [cit. 2022-08-29]. 

33  Pre viac pozri napr. rozhodnutie Ústavného súdu ČR vo veci sťažovateľa F. O. Kinského, sp. zn. PL. ÚS-st. 21/05 zo 
dňa 01.11.2005. 



HTI, 14/2022, 2 

144 
 

 Na druhú stranu si môžeme všimnúť aj iný charakteristický rys tejto problematiky – a to že 
prípadné umožnenie reštituovania predmetov kultúrnej hodnoty značne závisí od meradla (štan-
dardu) práva, ktorým je politika. Explicitne to môžeme vidieť na dvoch analyzovaných okruhoch – 
zatiaľ čo v prípade reštitúcií predmetov patriacim obetiam druhej svetovej vojny bol v USA prijatý 
v roku 2016 aj osobitný reštitučný zákon – HEAR Act 2016, v oblasti reštitúcií druhej uvedenej sku-
piny – obetiam sovietskeho komunistického režimu k takejto možnosti neprišlo, pretože USA si bolo 
vedomé, že prijatím takéhoto aktu by sa výrazne zhoršili vtedajšie vzťahy s Ruskou federáciou, i keď 
v danom prípade išlo o osoby pozbavené základných ľudských práv. Ide však o problém, ktorý sa ne-
týka len týchto reštitučných okruhov, ale aj ďalších spomenutých okruhov, napr. sporov o predmety 
kultúrnej hodnoty z európskej kolonizačnej éry. 
 Záverom tak môžeme dodať, že súčasná spoločnosť založená na princípoch demokracie a 
práva by sa mala vedieť vysporiadať s hriechmi minulosti. Samozrejme, otázkou môže byť obsah a roz-
sah reštitúcií, tie by sa podľa nás mali týkať minimálne tých okruhov, v ktorých skupiny osôb boli 
zbavené ľudskej dôstojnosti a primárnych ľudských práv. A napokon, i keď by sa mohlo zdať, že ide 
o problematiku dávno minulú nie je tomu tak – stačí sa pozrieť na východného suseda SR – Ukrajinu, 
kde k takémuto konaniu dochádza a ktoré bude nutné riešiť v zmysle zachovania kultúrneho dedič-
stva ako pre Ukrajinu, tak i pre celý svet pro futuro. 
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KUŠTEK, Vladimír. Československý svet v Karpatoch. 
Bratislava: Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, o. z., 

2019. 
 
I 
 

Slovenský autor Vladimír Kuštek sa primárne venuje vo svojej tvorbe moderným dejinám 
Podkarpatskej Rusi. Autor sám nie je historik, v minulosti pôsobil v zahraničnej službe SR, čo však 
jeho dielu žiadnym spôsobom neuberá na kvalite a práve naopak, obsah pre jeho publikácie sú 
charakteristické vyváženým spojením historických faktov, informácií a pozoruhodností a na druhej 
strane aj zachytenými unikátnymi spomienkami pamätníkov, čo tejto knihe dáva netradičný a svieži 
ráz, ktorý dáva dielu jedinečný druh autenticity. Autor sám uvádza, že tematika histórie 
Podkarpatskej Rusi nie je v slovenskom prostredí rozsiahlo spracovaná a ani záujem o ňu nie je 
mimoriadne veľký a to aj napriek tomu, že toto územie bolo integrálnou súčasťou prvej ČSR 
a Podkarpatskí Rusíni boli spolu s Čechmi a Slovákmi ďalším štátotvorným národom tohto 
moderného a úspešného štátu.  

Územie Podkarpatskej Rusi bolo štátmi, ktoré ho ovládali, opomínané aj pred jeho pripojením 
k ČSR ako je tomu aj v súčasnej dobe. Skutočne nebadané svetlé obdobie rozvoja či až rozkvetu tohto 
regiónu môžeme súhlasne s autorom zasadiť práve do času jeho súčasti ČSR, i keď ako autor správne 
poznamenáva, po cely čas trvania republiky sa Rusíni ako aj Slováci snažili o naplnenie sľubu 
autonómie a je neradostným konštatovaním, že toto ich želanie sa im splnilo až na samotnom 
sklonku republiky, ktorá špeciálne regiónu Podkarpatskej Rusi poskytla dovtedy nepredstaviteľné 
možnosti od gramotnosti až po elektrifikáciu a zdravotníctvo, ktoré nemali v jeho histórii obdoby. 
Spracovanie historickej témy tohto regiónu je o to zložitejšie, že do vzniku ČSR nie len právne či 
historicky neexistoval ale nemal dokonca ani svoje pomenovanie.  

Po roku 1919 prichodí Čechoslováci boli úprimne šokovaní miestnymi pomery a zaostalosťou 
regiónu, ktorý označovali za „Áziu za Košicami.“ (s.19). O nešťastnej až depresívnej histórii tohto 
územia sa však zhodujú aj ďalší autori (ŠVORC, P. Zakletá zem. Podkarpatská Rus 1918-1946. 2007). 
Neradostný osud tohto územia v podaní autora splýva s osudom rusínskeho národa, kedy napríklad 
autor uvádza, že v roku 1939 vyše 20 tisíc Rusínov utieklo pred maďarskou okupáciou do ZSSR, kde 
ich však čakala internácia a gulagy a až po prepadnutí ZSSR Nemeckom v roku 1941 sa z týchto ľudí 
začali vytvárať československé vojenské jednotky v ZSSR, kde spočiatku Rusíni tvorili väčšinu ich 
stavu.  
 
II 
 

Publikácia je svojím rozsahom spracovania prameňov orálnej histórie v našich podmienkach 
ojedinelá a neprekonaná, keďže väčšina kapitol je vhodne doplnená autentickými spomienkami 
pamätníkov. Celkovo uvedená práca obsahuje 44 kapitol, z ktorých je 42 pomenovaných podľa 
rusínskych miest ako Užhorod, Chust a podobne. Autor teda rozvíja dejiny československého vplyvu 
na tento región a národ na pozadí histórie jednotlivých miest, ktoré sú spracované zaujímavou 
formou a to s ťažiskom na život(y) miestnych ľudí a na čitateľnosti tejto práce určite získala bohatá 
obrazová príloha, ktorá je súčasťou každej z kapitol. Tá prináša mnohé doposiaľ nepublikované 
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fotografie od obrazov, máp, fotografií budov, miestnych ľudí, platidiel, štátnych dokumentov, 
karikatúr a mnohé ďalšie. Pri každom meste Kuštek stručne prináša informácie o jeho staršej histórii 
zhruba od 13. storočia, aby plynule prešiel k dobe od roku 1919, ktorá je pre túto publikáciu 
ťažisková. Následne sa analyzuje vplyv ČSR na tento región a na konkrétnych Čechoslovákov v tom 
ktorom meste. Na záver kapitol sú informácie o hospodárstve, národnostnom zložení mesta, jeho 
ekonomike, školstve, kriminalite atď., pričom celkový dojem pôsobí prehľadne a zrozumiteľne, čo je 
dané encyklopedickým rázom tejto práce.  

Ústrednou témou celej práce je prirodzene popis vplyvu Československej republiky v rokoch 
1919 – 1939 na hospodárstvo, obyvateľstvo, náboženstvo, kultúru či históriu tohto regiónu. Takto 
zameraná práca čo do obdobia i štruktúry je doposiaľ jedinečná, pretože problematika 
československého sveta v novopripojenom regióne nebola doposiaľ komplexne spracovaná. Je teda 
zrejmé, že autor nepracoval len so známymi historickými literárnymi prameňmi, ale ako už bolo 
uvedené, spracoval veľké množstvo informácií z národnej a kolektívnej pamäti formou spísania 
orálnych zdrojov a taktiež zozbieral nemalý obrazový archív, ktorý doposiaľ slovenský čitateľ nemal 
možnosť takto koncentrovane a prehľadne k dispozícii a preto sú tieto autentické spomienky 
pamätníkov, pre súčasného slovenského čitateľa azda tou najpútavejšou a najzaujímavejšou časťou 
Kuštekovej práce, pretože len z týchto spomienok možno nadobudnúť vierohodné rozpoloženie 
vtedajšej spoločnosti a jednotlivých ľudí.1 Autenticita výpovedí pamätníkov je o to dôležitejšia, že ich 
prejavy zaznamenal sám Kuštek, ktorý ako cestovateľ tento región dôverne pozná.  
 

Kuštekova práca je svojím rázom naozaj unikátna a  cieľ práce, ktorým bolo zmapovať život, 
prácu a kultúru československej spoločnosti na Podkarpatskej Rusi, sa mu jednoznačne splniť poda-
rilo, tak ako na s. 17 v predhovore Kuštekovej práce konštatuje profesor Ivan Pop. 
 
JUDr. Adam Puškár 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
puskar4@uniba.sk 
 

 
1  „V období žatvy bol budíček o tretej hodine rannej. Po pohári kávy a kúsku chleba sme začali kosiť niekedy pred štvrtou ho-

dinou rannou. Medzi jedenástou hodinou dopoludnia a treťou odpoludní sme kvôli neznesiteľnému horku odpočívali v tieni 
a skromne obedovali. Potom sme pracovali až do večera. Posledný voz obilia sme odviedli do sýpky pred deviatou hodinou 
večer. Aj kone mali toho dosť. Boli sme unavení, ale spokojní. Hospodárili sme na svojom, chuti do práce bol dostatok.“ Roz-
hovor autora s J. Drozdom s. 100 



 
Historia et theoria iuris 14/2022, 2 

 
 

148 
 

KOBER, Jan – LOJEK, Antoník et al. Tereziánské právní 
reformy. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2019, 260 s. 
 

Kniha Tereziánské právní reformy českých autorov Jana Kobera a Antoníka Lojeka bola 
zostavená pri príležitosti tristého výročia narodenia Márie Terézie, ktorá do českých dejín 
vstúpila ako prvá a zároveň aj posledná kráľovná na českom tróne. Jednotlivé reformné zá-
kony, tzv. patenty, boli reakciou na meniace sa spoločenské, politické aj finančné potreby hab-
sburskej monarchie a krajín pod ich správou. Samotné reformy možno, zarovno autorom, roz-
deliť do dvoch vĺn: prvá, uskutočnená v druhej polovici 40. rokov a na začiatku 50. rokov 18. 
storočia, ktorá sa zameriavala na prvotne potrebnú zmenu správy (centralizáciu) monarchie. 
Druhá vlna sa uskutočnila po ukončení sedemročnej vojny v roku 1763 a smerovala k skvalit-
neniu školstva, súdnictva, podpore a budovaniu hospodárstva a priemyslu, zlepšeniu sociál-
nych pomerov obyvateľstva (prevažne poddaných na vidieku) a praktickým stránkam života 
(napr. tzv. Ohňové patenty).  

Predmetná kniha približuje (žiaľ iba vybrané) uskutočnené a pripravované reformy 
v oblastiach ústavného práva, správneho práva, hospodárstva, školstva, zdravotníctva, či  za-
hraničnej politiky. Je potrebné pozitívne hodnotiť skutočnosť, že okrem obsahu prináša pub-
likácia aj individuálny pohľad panovníčky k jej reformám. Dielo ponúka síce základný prehľad 
reformného diania Márie Terézie, je však iba parciálnym spracovaním problematiky, a to hneď 
na dvoch úrovniach:  

Na publikovaných tristo stranách pochopiteľne nie je možné obsiahnuť kompletnú te-
reziánsku reformnú činnosť. Okrem (z istého pohľadu zmysluplného) aspektu výberu jednot-
livých (pre autorov) zaujímavých reforiem treba však spomenúť aj relatívne povrchné spraco-
vanie väčšiny z nich. Niektoré kapitoly (ako napr. o štátnej službe) sú rozpracované ukážkovo 
– svojim rozsahom strán (46) aj poznámkovým aparátom (161) ponúkajú dostatočný vhľad 
do spomínanej problematiky, aby uspokojili nároky väčšiny čitateľov. Bizarným protipólom je 
preto napr. rozpracovanie otázok zahraničnej politiky (keď ich už zaraďujeme medzi re-
formnú činnosť), ktoré sú spomenuté povrchne a opäť iba čiastkovo (autori postavili prak-
tický celú kapitolu výlučne na analýze Füssenského mieru, iné zahraničnopolitické aktivity 
tereziánskeho obdobia zostávajú nespomenuté) na stručných dvanástich stranách. Škodou 
zostáva, že niektoré reformné aktivity neboli spomenuté ani formálne (ako napr. náboženská 
otázka či rozsiahle daňové reformy). 

V druhom rade je potrebné spomenúť, že autori sa zamerali nie len pri výbere ale 
aj rozpracovaní reforiem výlučne na Čechy. Kým sa historicky tereziánske reformy týkali celej 
monarchie, teda aj Rakúska a Uhorska, zostávajú oboje v danej knihe opomenuté. Ako sme už 
spomenuli vyššie, autori do svojej publikácie zaradili iba vybrané reformy, čo dopĺňa náš obraz 
o zaujímavom diele, ktorého spracovanie témy je ale iba parciálne. Je nezvyklé ale chvály-
hodné, že v možnej miere boli reformy priamo previazané s nositeľmi myšlienok (napr. 
Bedřich Vilém z Haugvic, Václav Antonín z Kounic, Josef ze Sonnenfelsu atď.) čo ponúklo 
kontextuálny pohľad na ich reformných zámerov. Treba však podotknúť, že všetci reformátori 
sú uvádzaný v súvislosti s dopadom ich úsilia na české územie, ako napr. Václav Antonín 
z Kounic, v monarchii známy ako Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg. Gróf bol hlavným po-
radcom Márie Terézie a jej kancelárom, stál na čele rakúskej politiky takmer štyridsať rokov 
a riadil okrem iného orientáciu zahraničnej politiky celej monarchie. Napriek moravskému 
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pôvodu svojho rodu sa narodil a zomrel v Rakúsku, ktorého záujmy počas svojej politickej ka-
riéry neoblomne hájil. Spájať jeho osobu s reformami je preto správne, v spomínanej interpre-
tácii je však obsiahnutý iba zlomok jeho skutočnej činnosti.  Za výtku jednoznačne stojí sku-
točnosť, že významné osobnosti iných národností, zostávajú opomenuté: dokonca ani uhor-
ský velikán, slovenský Sokrates a kľúčový hráč osvietenského absolutizmu Adam František 
Kollár, ktorého idey a odkaz ďaleko presahujú Uhorsko, zostáva bez zmienky.  Dá sa iba pred-
pokladať, že dvaja autori českej národnosti si chceli dať za cieľ spracovanie kľúčových reform-
ných aktivít, ktoré ovplyvnili hlavne ich právny poriadok po niekoľko desiatok rokov až sto-
ročie. Tento úplne pochopiteľný cieľ by bolo však vhodné uviesť, príp. mu prispôsobiť titul 
publikácie. V tomto znení je jeho názov mierne zavádzajúci a nastavuje očakávania odborného 
čitateľa zbytočne vysoko.  
 Posledným, zďaleka však nie najpodstatnejším nedostatkom publikácie je jej logické 
usporiadanie obsahu. Rozdelenie a usporiadanie kapitol v tejto podobe nie je nijakým spôso-
bom nesprávne, avšak ani intuitívne logické: napr. zaradenie Pragmatickej sankcie a otázku 
nástupníctva do poslednej kapitoly o zahraničnej politike či umiestnenie kapitoly o analýze 
rímskeho práva až po naň sa odvolávajúcich návrhoch občianskych zákonov.  
 

Očakávania právnika/odborníka môžu pri Tereziánských právních reformách zostať ne-
naplnené – pre neho publikácia neponúka tematicky dostatočnú šírku, hĺbku ani prevratné 
nové, doteraz neznáme skutočnosti. Vo všeobecnosti však možno hodnotiť dielo za prínos 
každej laickej knižnice, ponúkajúce praktickú, stručnú a svojimi formuláciami ľahko pochopi-
teľnú publikáciu zameranú na všeobecnú čitateľskú základňu.  
 
JUDr. Clara Csóková Hrabovec 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
hrabovec3@uniba.sk 
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VOJÁČEK, Ladislav (ed.). Václav Chytil: Vzpomínám si. 
Z pamětí Englišova žáka. Brno: Masarykova univerzita 

2022, 301 s. 
 

Ladislav Vojáček vydal v roku 2022 knihu, venovanú pamiatke profesora Václava Chy-
tila (1907 – 1980). Pôsobil na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity ako expert v oblasti 
národného hospodárstva od ukončenia právnických štúdií v roku 1933 až do nástupu komu-
nistického režimu v roku 1948 (okrem prestávky počas druhej svetovej vojny, kedy boli české 
vysoké školy zatvorené). Univerzitné prostredie zakúsil ešte aj v období Pražskej jari, keď 
krátko vyučoval politickú ekonómiu na Právnickej fakulte Karlovej univerzity. Chytil sa habi-
litoval v roku 1938 s prácou Universalismus jako metoda hospodářské vědy,1 v roku 1946 bol vy-
menovaný za profesora a riaditeľa Ústavu národného hospodárstva a štatistiky na právnickej 
fakulte v Brne.2 Napriek vedeckým úspechom a búrlivému životnému príbehu ostáva jeho po-
stava na Slovensku takmer neznáma. Preto si prostredníctvom tejto knihy môžeme pripome-
núť nielen jeho odkaz v kontexte celej československej právnej vedy, ale editor nám zároveň 
poskytuje príležitosť začítať sa do strhujúcich spomienok na medzivojnovú Právnickú fakultu 
Masarykovej univerzity. 

Kniha sa delí na niekoľko častí. Jej jadro tvoria autentické spomienky Václava Chytila 
(s. 53 – 259), ktoré zrejme písal v priebehu sedemdesiatych rokov 20. storočia. Zachovali sa 
ako rukopis v Archíve Masarykovej univerzity, okrem toho Chytilove dcéry disponovali aj ich 
zviazanou strojopisnou verziou. Konečný text pamätí bol uverejnený na základe kritického 
porovnania oboch týchto prameňov. Samotným memoárom v knihe predchádza životopisná 
časť, v rámci ktorej sa čitateľ môže veľmi vhodne oboznámiť so základnými míľnikmi životnej 
dráhy Václava Chytila. Autorom všeobecne ladenej životopisnej štúdie (s. 19 – 30) je prof. Vo-
jáček, Chytilovo pôsobenie na pôde Národnej banky Československej a Národnej banky pre 
Čechy a Moravu špeciálne opísal Dr. Jakub Kunert z Archívu Českej národnej banky (s. 31 – 
48), ktorá podporila vydanie tohto diela. Záver obohacujú rôzne prílohy, ktoré predstavujú 
mozaiku z Chytilovej korešpondencie a úvah, trefne dokresľujúcich osobnosť nášho hlavného 
hrdinu. V neposlednom rade kniha obsahuje zoznam Chytilových vedeckých prác (s dôrazom 
na jeho mladosť), vrátane zoznamu literatúry, ktorá už bola publikovaná o prof. Chytilovi,3 
ako aj starostlivo vypracovaný register osôb. Nechýba tiež fotografický a obrázový materiál. 

V prvej časti pamätí prichádza Chytil ako mladý študent na Právnickú fakultu Masary-
kovej univerzity, zoznamuje sa so vtedajším prostredím, počas prvého ročníka sa dostáva do 
seminára prof. Weyra a pod jeho vedením začína vedecky pracovať. Snáď preto v týchto pasá-
žach jednoznačne dominuje profil právneho filozofa Františka Weyra. Kým vo svojich vlast-
ných pamätiach sa Weyr nebojí autoritatívne prednášať aj kontroverzne úprimné súdy o svo-
jich súkmeňovcoch,4 v dôsledku čoho môže v určitých pasážach vyznieť pomerne neprístupne, 

 
1  CHYTIL, Václav. Universalismus jako metoda hospodářské vědy: kritický rozbor Spannovy hospodářské teorie. 

Praha: Orbis, 1938. 411 s. 
2  VOJÁČEK, Ladislav, SCHELLE, Karel, TAUCHEN, Jaromír. Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

1919 – 2019. 2. svazek. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 336.  
3  Podotýkame, že jednou z najznámejších je publikácia: POUSTA, Zdeněk (ed.). Profesor Václav Chytil a uranové 

doly. Praha: Univerzita Karlova, 2003. 214 s.  
4  WEYR, František. Paměti 2: Za republiky (1918 – 1938). Brno: Atlantis, 2001, 518 s.  
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v Chytilových pamätiach vystupuje Weyr vo veľmi ľudskej pozícii, jeho správanie dokonca vy-
kazuje určité náznaky „nežnosti“. Sám Chytil opísal prvé dojmy z Weyrovej osobnosti takto: 
„Čekal jsem učeneckou postavu odměřených gest a plnou úměrnosti a před námi stojí postava připo-
mínající umělce. Slavného operního zpěváka nebo virtuosa, všechno je na něm košaté, neúpravně 
úpravné, vzrušující a znepokojující jsou myšlenky, které znovu a znovu mu probíhají hlavou“.5 

V rovnako živých farbách je vykreslená jeho študentská spolupráca s profesorom Wey-
rom, avšak tento opis je poznačený mimoriadnou až extatickou úctou, akú k nemu autor pre-
chovával počas učňovských rokov. Hoci niekto by Chytilovo správanie v priebehu deja zrejme 
mohol identifikovať ako agilné, či neprimerane podliezavé, v kontexte doby sa nám zdá ne-
smelé správanie študenta spojené s úctou voči skutočnej kapacite ako nesmierne sympatické. 
Na druhej strane oslabuje to zdanie o nezaujatosti autora pamätí.  

Chytil o Weyrovi napr. napísal: „Weyr byl veliká lidská osobnost, která dokonce převyšo-
vala jeho osobnost vědeckou, již nikdy v životě jsem nepotkal takovou… Mohl se snadno habilitovat 
ve Vídni a zůstat ve Vídni jako jeho otec…“ Avšak za túto „obeť“ získal nesmiernu popularitu, veď 
po Brne sa údajne poeticky hovorilo: „To je Weyr! Zřídka kdy se říkalo profesor Weyr, jako by se 
tušilo, že titul profesora je směšně málo... jako by se tušilo, že ten vysoký titul nic neozařuje jeho 
jméno, nýbrž naopak, že jeho jméno ozařuje ten titul.“6 Napriek tomu sa Weyr často sťažoval na 
majetkové pomery československých profesorov, veď jeho otec – slávny profesor matematiky 
na Viedenskej univerzite – mal k dispozícii malý palác so služobníctvom, kým on mal len dom 
v dobrej štvrti...7 

V druhej časti Pamätí sa Chytil výraznejšie venuje tomu, ako začal spolupracovať s pro-
fesorom Englišom, ktorý zastával počas jeho štúdia post ministra financií. Popisuje svoj vstup 
na národohospodársku pôdu i do prvého zamestnania, ktoré mu Engliš sprostredkoval. Chytil 
sa nebojí predostrieť viacero kritických názorov na komunistickú ideológiu a najmä na jej eko-
nomickú teóriu. Dá sa zjednodušene povedať, že politicky uprednostňuje medzivojnovú re-
publiku pred komunistickým režimom, kedy jeho pamäte vznikali.  

Na stránkach memoárov možno nájsť viaceré zmienky o iných členoch profesorského 
zboru právnickej fakulty. Pomerne veľa miesta autor venuje mimoriadne nadanému profeso-
rovi trestného práva J. Kallabovi, ktorý trpel zdeformovaným telom natoľko, až sa dá hovoriť 
o telesnom postihnutí, no napriek tomu v jeho úžasných prednáškach študentom sprostred-
kúval myšlienky Ibsena i Dostojevského v optike trestného práva. Mnohé trefné postrehy 
Chytil predostrel aj vo vzťahu k iným profesorom (Baxa, Vacek, Vážný, Krejčí), ako aj ku fun-
govaniu medzivojnovej fakulty.  

Pre spomienky Václava Chytila je charakteristický živý, oduševnený, takmer napínavý 
štýl písania. Jeho spomienky vytvárajú opar dávno zašlých čias „prvorepublikovej“ spoloč-
nosti, ktorú charakterizuje ako voľnomyšlienkársku oproti komunistickému režimu.8 Vytvo-
renou atmosférou text môže v určitom zmysle pripomínať memoáre Stefana Zweiga.9 Hoci 
tento slávny spisovateľ vychádzal z viedenských pomerov pred vypuknutím prvej svetovej 
vojny a Chytil v zásade písal o úspechoch Československa po jeho vzniku v roku 1918, ich roz-
právanie má viacero spoločných znakov, ktorými charakterizujú vtedajší život mladých štu-
dentov.  

 
5  VOJÁČEK, L. (ed.). Václav Chytil: Vzpomínam si 2: Z pamětí Englišova žáka. Brno: Masarykova univerzita, 

2022, s. 74. 
6  Tamtiež, s. 76. 
7  Podobné sťažnosti často vznášal aj bratislavský profesor rímskeho práva Otakar Sommer. Porovnaj: GRE-

GOR, Martin. Historiografia rímskeho práva na Slovensku: Príbeh štyroch profesorov. Praha: Leges, 2021, s. 45. 
8  VOJÁČEK, L. (ed.). Václav Chytil: Vzpomínam si 2: Z pamětí Englišova žáka. Brno: Masarykova univerzita, 

2022, s. 55. 
9  ZWEIG, Stefan. Svet včerajška: Spomienky Európana. Bratislava: PROMO International, 1994. 
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Obaja sa napr. zhodujú na tom, akú významnú, ba nenahraditeľnú rolu malo divadlo 
a opera pre život ich generácie. Chytil popisuje svoje operné zážitky dokonca ešte podrobnej-
šie ako Zweig. Zároveň čitateľovi osvetľuje, že česká opera v Brne vznikla na popud prof. Fran-
tiška Weyra, ktorému ležala na srdci jej úroveň. Ak bol v lóži Weyr, to mal aj miestny šéfdiri-
gent skutočnú trému. Ďalej sa Chytil venoval priateľskej spolupráci Františka Weyra s oper-
ným skladateľom Leošom Janáčkom. Okrem toho spolu s Zweigom rovnako poukazujú na sčí-
tanosť vtedajšej mládeže.  

Recenzovaná kniha sa javí byť ako veľmi pekná spomienka nielen na profesora Václava 
Chytila, ale na celú medzivojnovú Právnickú fakultu Masarykovej univerzity. Určité state nás 
dokonca informujú o pomeroch v Brne, ba aj v celom Československu. Technická realizácia 
knihy je veľmi precízna a aj so snahou o čo najkritickejšie hodnotenie možno dodať, že kniha 
je vzorom pre iné knihy podobného zamerania. Preto si ju dovoľujeme odporúčať všetkým 
záujemcom o dejiny právnického vzdelávania, ako aj širšej odbornej verejnosti. 
 
Doc. JUDr. Martin Gregor, PhD. 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
martin.gregor@flaw.uniba.sk  
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Krátka správa o konferencii právnych romanistov 
Českej republiky a Slovenskej republiky 2022 

 
V jesenných dňoch 4. – 5. novembra 2022 sa Právnická fakulta Univerzity Komen-

ského v Bratislave stala hostiteľskou inštitúciou pre ďalší ročník tradičnej konferencie práv-
nych romanistov Českej republiky a Slovenskej republiky. Nosná téma spoločného stretnutia 
sa dotýkala nanajvýš aktuálnej témy presahu rímskoprávnej tradície do súčasného právneho 
myslenia. Konferencia sa niesla vo zvlášť srdečnom a priateľskom duchu, keďže pre členov 
romanistickej obce predstavovala prvú príležitosť na spoločné stretnutie a zdieľanie nových 
poznatkov od odznenia epidemiologických opatrení v rokoch 2020 – 2022. 

Na konferencii predniesli svoje príspevky nielen významné osobnosti odboru, ale 
k slovu sa dostala aj generácia doktorandov a študentov. Okrem samotných vystupujúcich sa 
na konferencii zúčastnil veľký počet ďalších hostí – či už študentov alebo odborníkov z teórie 
i praxe – pričom v tomto smere možno spomenúť účastníkov z Karlovej univerzity v Prahe, 
Masarykovej univerzity v Brne, Trnavskej univerzity v Trnave, vrátane významného zastúpe-
nia hostiteľskej inštitúcie – Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Jednot-
livé bloky moderovali páni profesori Michal Skřejpek a Petr Bělovský z Právnickej fakulty Kar-
lovej Univerzity, ako aj profesor Matúš Nemec z hostiteľskej inštitúcie, ktorý zároveň prevzal 
záštitu za konaním celej konferencie. 

Konferenciu otvoril príspevkom prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. z Právnickej fa-
kulty Karlovej univerzity na tému „Římské a současné trestní právo“, v ktorom analyzoval via-
ceré fragmenty z rímskoprávnych prameňov (najmä z Justiniánskych Digest) a porovnával 
ich s nosnými tézami súčasného trestného práva. Následne prof. JUDr. Petr Bělovský, Dr. 
z pražskej právnickej fakulty predniesol veľmi zaujímavý príspevok „Actiones in rem scriptae 
a hranice věcných práv“ aj s ohľadom na súčasnú právnu úpravu vecných práv. Za Právnickú 
fakultu Univerzity Komenského vystúpil doc. JUDr. Martin Gregor, PhD. s príspevkom „Zá-
sada mater semper certa est, pater incertus: Komparácia určovania rodičovstva v rímskom práve, 
v právnych dejinách a v súčasnosti.“ Zaoberal sa historickým vývojom maternitných a paternit-
ných sporov, pričom na báze súčasných možností surogačného materstva a testov DNA sa za-
mýšľal nad platnosťou zásady „matka je vždy istá, otec neistý“. 

V nasledujúcom bloku vystúpil ako prvý doc. JUDr. Pavel Salák, jr. Ph.D. z Právnickej 
fakulty Masarykovej univerzity v Brne s úvahou „§ 1064 OZ 2012 optikou římského práva“. Išlo 
o podnetnú úvahu, zachytávajúcu právne úskalia nájdenia skrytej veci (v kontexte rímskeho 
práva tradične pokladu). Vychádzajúc z rímskoprávnej tradície, docent Salák ďalej analyzoval 
úpravu skrytej veci vo veľkých kodifikáciách 19. storočia, avšak jeho prejav vyústil až do hod-
notenia nateraz platnej úpravy v Českej republike. Následne vystúpil doc. Mgr. et Mgr. Matej 
Mlkvý PhD. LL.M. z Právnickej fakulty Univerzity Komenského na tému „Niekoľko poznámok 
k náuke o kontraktuálnej kauze v recipovanom rímskom práve“. Išlo o vysoko kvalitný príspevok, 
ktorý analyzoval nie celkom známu náuku raných recepčných škôl. Jeho prednosťou bola exe-
géza pôvodných prameňov z jednotlivých diel. Po ňom vystúpila doc. JUDr. Veronika Kleňová, 
PhD. z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na tému „Traditio ex causa putativa?“, 
kde sa okrem iného dotkla aj známej polemiky medzi Juliánom a Ulpiánom, týkajúcej sa dis-
senzu v kauze pri tradícii. Tu musíme dodať (aj keď to na konferencii neodznelo), že práve na 
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túto tému napísal prvú slovenskú prácu z rímskeho práva v roku 1934 profesor Karol Rebro, 
ktorého 110. výročie narodenia sme si pripomenuli pár dní pred konferenciou (*27. 10. 1912).  

Konferenciu obohatilo aj vystúpenie JUDr. Jana Šejdla, Ph.D. z Právnickej fakulty Kar-
lovej univerzity, ktorý hovoril o „Ceste k vlastníkově služebnosti“. Popri rímskom práve sa jeho 
príspevok opieral najmä o analýzu príslušných článkov Napoleonovho Code civil z roku 1804, 
ako aj aktuálnej českej právnej úpravy. Delegáciu z Masarykovej univerzity zastupoval aj 
JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. et Ph.D., ktorý hovoril na tému „Vznik vlastnického práva 
k odkazu, aneb odraz nauky Sabiniánů a Proculiánů v novém Občanském zákoníku“. Jeho brilantný 
príspevok sa vyznačoval vysokou mierou historickoprávnej komparácie a svoje výsledky apli-
koval v právnej praxi. Príspevkom nás potešil aj JUDr. Ľuboš Dobrovič, PhD. z Právnickej fa-
kulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na tému: „Inštitút societas – presahy v súčas-
nom práve“, v ktorom auditórium previedol právnou úpravou spoločenskej zmluvy od čias rím-
skeho práva až po súčasnosť.  

Ďalším vystupujúcim bol Mgr. Matej Pekarik, PhD. z Vysokej školy podnikání a práva 
v Ostrave, ktorý sa venoval „Právnej úprave manželstva v nových občianskych zákonníkoch a rím-
skoprávna tradícia“, pričom sa zameral najmä na nový maďarský kódex. Za očarujúci a pozoru-
hodný možno označiť príspevok Mgr. Sylvie Grulichovej z Právnickej fakulty Karlovej Univer-
zity na tému: „Kategorizace věcí dle Bartola de Sassoferrato v traktátu De Alveo“. Zamerala sa na 
prezentáciu pozabudnutého diela tohto veľkého učenca, pričom publikum zaujali okolnosti 
tvorby diela (Bartolus ho napísal na dovolenke a pohlo ho k tomu vyschnuté riečisko počas 
letnej horúčavy), ako i menej známych kategorizácií veci. Mimoriadne dobre sa počúval pú-
tavý príspevok JUDr. Mareka Nováka z Prahy na tému „Derelikce nemovitostí – úskalí historic-
kých inspirací“. V neposlednom rade je potrebné spomenúť príspevok Dity Čolákovej z Brna na 
tému „Diligentia quam in suis jako výzva pro současnou německou právní teorii a praxi“ a Mgr. 
Jiřího Lacmana z Prahy na tému „Měnová reforma císaře Diokleciána“. Mgr. Lacman ozvláštnil 
svoj príspevok aj názornou ukážkou rímskych mincí z predmetnej doby (z vlastnej zbierky). 
Ako posledný na konferencii vystúpil bratislavský doktorand JUDr. Lukáš Hájek s témou „Ko-
mentátori a ich prístup k lex Aquilia“. 
 Bratislavská konferencia sa konala ako výstup grantu VEGA č. 1/0548/22: „Kríza dô-
very a jej rímsko-kánonické riešenia“.  
 

 
Popis fotografie: Konferencia právnych romanistov ČR a SR 2022. 
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